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lhtik&rıa rııücadelede sıngazinı 
h 

zaptında 

alka vazife ve - ec . :3on:.a 
, ıngıllz hucu 

lOOkuruştan yukarı alışverişlerdef Kulelı Lisesindel Tra~~!~!!~si 
F' atura veru~ iyen/eri zabıta- 1 eü't~~~·idd 
Ya bildirmek u"ecburigeti tiylegenışli 
F=' lY AT Mürakab~ bürosu, ihtikara karşı açtığı mucadeley~ tamamen 

~e Y!'ni. !~dbirlerJe b~~k ~ir.kuvvet ve şiddet vermektedir. Büra, tak
~~ıldıgınden, mesaının gıttıkçe daha müsmir neticeler vereceği şÜp· 
~ ır. Ancak, resmi sıfatı haiz mücadele memurlanndan ba41

·<t. biz
"'- halkımızın da hu mücadeleye iştirak etm{2~\ tasvip edilmiştir. Bu 
~t ile yakında halkımızın intibe.hı için Ç•ll< e~aslı kararlar alınac<'lkhr 

~iliz Ordusunun 
yUk Zaferi 

Yazan: ASIM US 
lliGAZt de düştü. Artık İn
Cllhlerle tt.Alyanlar arum
ardanberl cereyan eden mu

kat't bir safhaya girmiş 
• Çünkü baadaD sonra 

~--- mukabil taarruzla bı
yerlerf İngfDzlerden ge

arına lmkin. obnadığl gibi 
~usunu 1talyadu ala
,_. k1lvvet.lerle WMJe e-

.,.. qhmııu•Jllı 
Joktm. Auvat.an Ueı ~ 

lt.tlb.tı keldlml§ olan Habe!I•
~ ~e Somali de çok ~e<:

Llbyanm \'UIJ eUne düşe-
• Bu harbin neticesinde ıtal
tı.PU'atorlu~un havatr nl
balamktır. 

Bu cümleden oiarak yakında gazetelerle ne
şir ve ilan edilmek ih·ere bir naaayİh listesi hazn· 
lanmasına karar verilmiştir. Bu nasihatleı· ara
sında, bilhassa 100 kuruştan yukan bt;~ün alı, ve
rişlerde fahn· ;"tenmeai de vardır. Fatura ver
miyenler, derhal zabıtaya veya mıntaka. ticaret 
müdürli!i.üne ihbar e~ifecektir. 

DUn de. bUro memurları ~ "ntd• n . l 
V . . 

bazı ihtikAr vakaları tesb ı drr l Ş I 
suçlulan adliyeye venlmiıtır. Bunlu , 

kahine-
şunlardır: (Devamı 4 W.ncü.dt) l · 

1smd~ 

Londradaki 
Polonya başvekili 

Sikorski 
Almanların yapmaaı 

muhtemel olan 

Crnevre ( A.A.) • Dnb. Vi,t res 
mi mahfellerinden bildirHdiğine 
göre, harici ve r • "In Bay Fi. 
landcn bu akşam istifa etmiş
t::. Mareşal Pctl.'r. bu istifa) ı 
kabul etmiştir. 

·~~ 
1 Londra, 8 (.4... - Bazı hH. 

berlere göre, Vişi kabinesi iı;ıti
fa etmek ü?.Credir. 

Alman aıusınıa 

"''r ttalterl -------
iNGiliZLER 
Surigedeki 
Fransız 

gemilerini 
istemiş I 

O t'N Kulell Askeri U-inden 

mezun olan talebt-ler ıçln par
lak bir milkAlaı ıtmr.11 D't·l'hlml 
yapddı. 

BütUn talebenin bep bir atc7.GAll o
kudofu İıftlkJAI Mar,mı nı•ltraldp 

mektep müdttrö Albay Ekreta At.el 
tarafından, talebeye vadfell"rtnl lla· 

Sulatan faydam nutuk aöyle.sc!I. Hü· 
tl'llklben mtlkAfatlann tevzlil'C ı..r 
landı. 

lzmlrde yeniden 
sa baskını 

Porsuk çayı da tekrar taştı 
I
• ZMIR, 8 (A.A.) - Şehrimize yağan yağ

murlardan Boı·nova, Mersinli ve ci~annı 
yeniden sular baamı~br. Tehlikeli vaziyette bulu
nan evler tabliye ettirilmekte ve içindekiler emin 
mahaller-e ta~ ımaktadırlar. 

Günlerin peşinden: 

Maıellalala · "ııırı 
ıapt için yaptılı JOI ' 

Tren mlin!lkalfl.tı da h"n!lz nor 
mal hale gelmemiştir. Yalnız handır 
ma postasr dün hareket etmiı, Afyon 

trerıl tahrik edilmtmılştir. Cuma ak· 
1mı Afyondan gelen tren Manlsada 

(Devamı 4 11.ncil.M) 

Yun 
Kra 

cephe 
İtalyanlar şi 

bir songl 
hucumuna ui 

Balkan hare
katına daır 
beyanatta 
bulundu ja~i~;!·:A.) - D. N. B. a- yonMlarca:e:lta:ııe_ıy·:an:ııre·~~tialiarakveAfne'km~e~g!·ı· ı BU yük TUrk edibi ve devlet a 

Henüz te~it edilmiyen şayialara 
Londro, 8 (A..4.) - Roıter: göre Kahirede bulunan İngiliz 1; sarfederek Tunustan Mısır budu- A ı • ş A N AA 

u<:neral Şikorski Polonya m:• kumandanl!ğt Suriyede bulunarı duna kadar btitün sahil boyunca l l r eva l n 
letine hitaben radyoda bir nutuk 1 Fransız askeri makamlarına bir ii'- yol yaptığını, (İmparatorluk yolu) 
söyliyerek ezcümle demı ti! k:: timatom vf'rerek Beyrut !imanımla adı verilen bu yolun açılış törenin-

===.:.:::==( D=e=va=m=ı=2=n=cid=e=)=====(=De=v=am=ı=4=u=··ncu= .. d=e)=====(=Dev=a=m=ı =4 =ii=ncu= .. d=e==) Doğumunun 500 n 
Bagla ekmek 1415 karaşa ylldönomo 
Değirmencılerin un tıyat~ı:ı.ıma para zaınmedilmesine karw \t:"'· 

zamrnedilnıe!'i isteği fiyat mu.'.'aka 1 miştir. Ekmek 14.20 paraya ..atıla· 
be komisyonu tarafından kabul e· ı caktır. 
dilmiştir. Bu \ aziyet karsı"'Y'l<ia ·~ 
~eni zam. çuval başın~ yirmi ku · Dıg:r taraft~!1 s~~t v~ka ~tı 
ruş kadar tutmaktadır. Un fi\ atla ekmek unun~ yüzde fo 20 nı~~tı_n 
rının değişmesi ekmek fiya•laıma de çavd~~ .kanş~ı~larak ven; l:>ır 
da ulak bır zammın yapılm-1.,1 'lle<. ekmek numu~ının .h~ırlılnrnası. 
buriyetı ha<Il olmu!;tur. m bel~ıyeae!J ıste~ıştı: l-'!Uırla· 

~ nan mununenın tahlıllerı ya!'1larak 
Dün daimi encümen topl i:l;lt1sm· raporları vekalete gönderilmıştir 

• da bugünden itibaren ekmeğe . ' Bu çeşit ekmek mathiba muvafık 

görüldüğü takdirde hastand,.. t ve 
sıhhat müesseselerinde yed:ı ilme· 
~•ne karar 'erilecektir. 

Aynı ekmek nümune~ındeıı ııra. 
at \e ticaret 'ekaletleri de f':lyda· 
!anmak arzusunda bulundu',:l~rrm 
bildirmiştir. 

15·20 nisbeti.ode ça-.dar unu ıle 
yapılan yeni ekmegin ~ıdai ~ ıy. 
meti ve kabul edilip cdilm ,·eceğ· 
birkaç gün içeri:.indc belli olacak· 
tır. 

A NKARA, 8 (A.A.) 
rilmiştir: 

BugUn bUyUk Türk dil, edebiyat ve devlet adam1armdan All (Ilı 
lnuı doğumunun beş yllzUncU yıl dönUmUdUr. Çağatay dil ye edel~I 
en değerli varlıklarını kalemine borçlu olduğumuz Nev&1, Beratta 
Baykaranm veziri olarak bükOmet başında da bulunmut bir T&lrk 

N evA.'ln!n eserleri araamda Türk dilinin Fara dlllndeD dalla 
duğunu delillerle gösteren ve llılubakeme·tW·IOgat a\bJU tapyaa 
rumumuz tarafından bu yıl dönümU dolayıaiyle TUrk barflerl De 
tırılması ve bugünkü dile tercllmeııi ve endenıleri de katılarak 
nulması kararlqtınlDll§ ve o yolda i§e bqlanDllfbr. 

( De1m"'9 " 

~--........................................................................................................................................................ .. 

L HABER, Yarın vabancı dil derslerine baslıvor 



· ~adyÖ tjal8tes ı 1 
lmgazsala lfıau 

meae.eı' 
dünya 

Bu ı:nUhlm lllr h~dlııc teşkt\ t>Uucz. 
in Lfbya harekAtuıda muzaf 

ayıımıı.lan için Bingazinın o;Sü:t· 
llzımdır... diye yazrnııtı. lngi· 
nı.ngazidcn sonra acııo:ı Trar· 

Garbı da l§gal edecekler .ıı!? 
._ııız mahafıU bu husw;l.a bir ma 
aat vermıyor. İIJ Vavele bırakılmış 
Blııga.z1ııin zaptı bakkındı4 g !tın 

:l&mlayıcı malQmat kfillıyctlı eair 
adlfmı gösteriyor. Eairlerı.n 50 bl· 
INJacıığı tahmin olunur. Yalnız 

f1Ui değil bu ıelu1n 130 - 200 
.-et.re cenubun& kadar olan •ha· 
1fSa1 edfiml§Ur. 
aJalm olan harekA.tm TnblUIUl 
'alD edip etmlyeceğicllr. Bwuıa fay· 

mabzurlan Tudır. l"aydalan 

ı.n~,,,-,:wua teslim almmaaı. 
800 kllometreUk ltaıy&D olmalı 

r.~ ... 18Dlm tamamen temlzleumt'Si. 
ltalyanlarm tamamen Libya· 

cıkanlmuı İtalyan kunct~rt tl· 
büyük teelr yapacatı gibi 

üzerinde dil ltaıyanm "&ZlyeH 
ktır. 

- Trabluaun ifgaU Ue 1talyanla· 
t.Ukbalde Btngul s.tikuletıae 

malan muhtemel bar'ekt.t oertaraf 

!lr 
Veygand ile ~ deılru· 

trtl.bat temin Ye lngUtere ıob!M 
durum tesia olunur. 
- Veygand Almanya .,. ttalya,a 

hube gıreraıe tngtıten u. _. 
lrolay 1§ birliği yapar. 
- Trablııs Garptekl hava mey• 

ıJarmdaıı ialtlade ile Slctlyıı ve t · 
Qzertnde mUemr bava 11Uc>Jm 

~gıuz orousunun 
oüvü1< zaterj 

c Baş tarafı l mcute) 
fte bu 'u.:'y ·te baKan.k iünga. 
• zaptından M>nra Garp Trab
!llldakl ltalyanlar elleri, ayak
W.ilaamış bir insan_ ben~ti-

• Almanların handan tayya. 
)'U'dnnla.n Şarktan ve Ce-

.._ ç01, • lmaldcn deniz, Garp
l'n• ile kapab olu ba mm

• da onlara asla fayda tem.in 
lııılırMektlr. Alman yanbnu 1-

kaybettlklert yerleri 
........,_ hbmet etmlyecejl 
Gup Tnblasana da eDerbule OS..,.• etmelttllle lift gelmlye. 

• Almuıyanm ttalyaya 11"'" 
.... oı. 1taJJ1M)a faşizm lcla
,.We tatmak ve miblfntt 

JaPIDU"na .... oım.,. .... 
blatütır. 

• ltlbarla brlel yardmnn teü
__. olmaktan ziyade slyuidlr. 

lııünndan faydasl olseak• 
...ıeee Akdenlzdeld lngllh: 

t.•11er111111 lmımen Şimal Dcnl-
~lerine engel ohnak, bir 

,...ı.tlblııredea Oebeltittank yola 
Şarka mHhhnmat ve sflf.b 

l!')llllleafıal ZOrlMJtmn&ktan lh&-

açık bir ifade Ue vaziyet 
....,_ hllı&sa edilebilir: ~ 

1lıul1'IUl içinde Alman orda1a
Franeayı mütareke 

e mcc-bar eden kat, mağlii-
lle he bu defa Blngazfnln a

ile tamamlanan İtalyan 
yetinin kat'h·ett de odur . 

liall-.rlıa bir gün ltah-ıınlarm tn
lıt~-len miinfertt ımlh ls~lk!r

lua hın~t etmemek il.
ASIM US 

istila limanlan 
bombalandı 

d D, hU("Umun baz:ı .uı~ı•ları· 

e~bilm 'l:O lngt& tıomba'"· 
eebep olduğu bUyUk lnftlAkla · 
lerln. gö,.mU~tUr. Boııl~nt> 

ır .. -.... bllhusa alddeW hUcumlli 

lan )'&pılır. 1 
8 - Sicilyanm lngiliz na\rny~tma 

Büyük Türk edibinin 500 ncü 
karııı tesiri izale edUmlD oıu ... 

9 - Mallanm vaziyeti ta!:Kım o
lunur. 

HarekAtm devamında gorül1ln matı 
doğum yılı hatırası 

zurlar da §UDlardır: 
ı - Bingazi ııc Trablusgaıp urı. 

ııındakl 800 kilometrelik tl>IU a:mak, 
Dil Kurumu nefis b·r eser neşretti 

.2 - Büyük lnglllz ımvvetıcıini oır. 8 UGÜN büyük Türk şair 
kilometrelik bir sahayn yenir~ ,. da· ve edibi Ali Şir Neval. 
gıtmak. nin beş yüzüncü doğum yılını 

3 1'c J,udar sureceğl bcılı oırrı kutluJamak için her yerde tö-
yan bu hareketle her an bır inkişaf renler hazırlanmıştır. 
göatermeal muhtemel olan Almanla Türk Tarih Kurumu bu gü. 
rın cenuba sarkmak tıa?"'!h.,•ı,.rtnı 7.el saygı günü dolayısiyle nc
derhal önllyccck olan bütUn kuvvet fis bir broşür bastırmış, bir de 
ıcrt bir nrnclıL tutmamış olnını.. Topkapı sara}'l müzesinin l.a. 

• - Ana 05.'!ll uuıır l<rıbuı .... ııırJu zine kısmında bulunan aslından 
~una göre ordu ıkt bin kl'o:net.re u nefis bir minyatürün kopyala· 
zakla:1nııı olacağından butUn tn~lya.cı rını çıkartmıştır. 
deniz yo•ıyle lemin etml!k me··burl· 1 

Maarif matbaasmca temiz yeti. 
!fayda ve mıuu.urıar muh.a) .. ~ eu· bır baskı örneği sayılacak ka. 

lince Trablus Garbc karşı yeni h'r dar itina ile meydana getiriln. 
tıs.re.ket ynpmak uo .ap ,,,ı.ııwııc olan bu iki C!:erden broşür 
müsavi olduğu göıil1Uyol"84 ,14 so1.ı Türk Tarılı Kurumunun tekli-
2amanıar<!a büyük bir dlkkct·h: ~altlp fiyle profe::ıör doktor Fuad 
olunan Halkan harckı'Hına ki!.,..~ı bU l{oprülii tarafındon \"nzılmış ve 
tün ordunun brr nn hazır buı·ırdu Ncvai'nin doğduğu Hcrat ile i. 
ruımaaınıu dah.I\ faydalı oııı..:a>tı ka· çinde ya.sadığı Semerkandden 

manzaralar basılmıştır. naaUndeylz. 

Franaadaki vazıy~t 
Vey&'and Bizerta limanının kimseye 

\'eril miyeccğ'lnl blld!.rirk n bu•m:ı doğ 
ru oımac!ığına §1lphc edılcm ... D'§;t>r 

taraftan Almanya da (Avalı ııı başı 

na getirmek için elinden gelen gayre· 
ll göstermektl'dir. A lmnnyar.m ı.u I 
gayreti hangı gayey.. m:ı.tu!tıır. Bu 
"WLlin cevabı içindedir. 

Gerçi Lavalln 1§ ~ıruı gt:ıme.ıı!· 

nin dahW siya.aeUe aU.kad.:ır olduğU 

ı1öyleıılyor. Fakat Lavalln Almany:ı.yıı. 
dayanarak Petenle müzakere etmek· 
te oldu3ı: da tebarUz cturıllyor . .<'il· 
hakika Lavalin bugUn Fnınaız :ıUkQ· 
mcU içine almmuı bir buhran doğu· 
racakbr. lhWat mevzularından btrı 

Dün Ccmii.Ieddin Serverin 
Nevai'ye dair bir makalesini 
neı:ırctmiştlk: buı:;ün de Fuad 
Kopril!Uniln risales•nden şu sa
tırları olduğu gibi okuyucuları. 
mıvn istifadesine arzedivoruz: 

Beratta kısa bir müddet 
miıret mevkiindc bulunan, hU_ 
kUmdar tarafından k~ndisine 
bazı muvakkat fakat çok mU
hiın vazifeler te\di edilen Ne. 
vai, Astarabad emirliğinde bu
lunduğu daf'da-rnıı bir zamcın 
istisna edılece't olursa, hayatı,., 
daima hükfundrınnın yanında 
gecirmiş, onun nrdimi, mahre. 
mi, en yakın arlcadası sıfatiyle 

df! La.vale verilecek salllhlyet ctrat'm· daima büyük bir nüffız sahibi 
dadır. 

Amerika Fransız donanma91 ve ha· 
va kuvveUeri hakkındaki yakm aıa· 
kumı Karef&l Petene blld~ M{6tlr. 
Amerikan elçlal Am1ral Linyt ~çen 
gtbıJdl mWAkatmda bu allka•!-.ı'l rea 
men tı..b.ııetml§Ur. Peten l.ııc d'lnan· 
mayı te&lm etmlyeceğlne (Jı.lr •öz 
vermi§Ur. 

Romanyada petrol 
atoku yapılıyor 

BtUmıttm kayda değer gar.p bl" 
haber seımtttır. 1'0~ 1ktua 
koordlnaayoll nesaretl ~ ••rflv.· 
tmı tahdit çt~tır. Yşluq ~f.1.?.!08 
kadar Romanyada ben7.ln t>o:C'u. l<a· 
ra yollyle Almanya ve 1taıya,,ıı nak· 
ı .. dlleml'diğinden Karadeniz yollylc 
İhracat btle yapılıyordu. B11 hara,., 
petrolun Romanyadakl 1Jıtlh1Alı . .1J kifl 
~clmedlğl §eklinde lzahıı imk'\n yok 
tur. 

Harice oe 9n'kolunamıyor. Mudem· 
ki vaziyet böyledir. Almanya.nın ce· 
nuba doğru muhtemel tılr ..rurilyU~ 

r.allnde Romanya petrollan 'ıambar 

•rman ile. tahrip edildiği takdirde AJ· 
manya ihllyacını kar§ılJyac .K olan 
benZ1nI şımdiden stok etmekt~.ilr ı!ı>· 

yebDl.riz. vazıyet ııtmdllfk tı>\7'edl•. 

Yaltmd& beJU olur. 

olmuştur. Diişmanlıınııın, ra
ki 1 _rinin entrika:arı sebebiyle 
Sultan Hiisevin ile arasının bo. 
zulduğu. nüfUzunun sarsıldıfı 
bazı devirler yok değild'r. Fa
kat, <;<>k zeki ve ince bir adam 
olduğu için, bu mUsklil vaziyeL 
lere daima çare bulmuş, rakiF 
terine daima galebe ctmi§tir. 

Resmi bir vazife, bir r.ıes'u. 
liyet almaktan çekinmesi, ken
disinin ve bazı takdirkirlarmın 
iddia ettikleri gibi "derviı;Jik 
ma~ ...... u ..... ..-ne. 

kanşmak i~ememeetndeft'! de .. 
.ğil, bil~ ıbü&ümdar ..yanın
daki nüfuzunu daha kolaylıkla 
muhafaza edebilmek kavgusun _ 
dan ileri geliyordu. Yoksa, res
mi bir vazüesi olmadığı zaman. 
!arda bile, devletin en mühim 
isleri üzerinde, büyük ricalin 
tayin ve azlinde çok bUyU.k te
siri olduitmu açıkça görmekte. 
yiz. Hükümdar ve hükUmd• : 
ailesine mensub preııslcr, dm.Je
tin en biiyük ricali en tan: • 
mış alim ve san'atkarlar ona 
son derece hürmet cdivorlardı. 
Muhteşem evinde bizzat hüküm
dannı hile kabu! etmek f!erefine 
nail oluyordu. Sallib olduP.J 

büyük serveti, memleketin ima. 
rma.. türlü türlü hayır mUesse· 
seleri vücuda getirmeğe sarfe. 
divordu: Köprü, kervansaray, 
kUtliphane, medrese, mescid, 
tekke, hastahane, hamam gibi 
birçok müesseseler yaptırmış ve 
onlara zengin vakıflar tahsis 
etmişti. 
Zamanının şairleri ona bir 

çok şiirler takdim ediyorlar. a
lim ve müellifleri onun namına 
kitaplar yazıyorlardı ; bunların 
büyük caizelerle mükiifat gör_ 
düğünde hiç şüphe voktur. Her· 
halde, hayatının uzun bir kıs
mım ikbal ve servet içinde, bil 
ylik bir siyasi nüfuz sahibi ola . 
rak get'irdiföni söyliyebiliriz. 

Hayatı hakkmda verdi~imiz 
şu kısa izahattan da. anıa .. ıla
bilir ki. esasen btivük bir fikir 
ve san'at kabil!yctivle do;?nıuş 
olan Nevai, bu k<' ;livetin aza,. 
mi drrecede inkişaf etmesi ve 
verimli olması irin en mtikeın
mcl şartlara malik olmu~tıtr. 
Adeta küçilk bir kiitlirıhnr.e tcş. 
kil edecek kadar. türlü mev
zülaı:a dair türlü eserler vaz.. 
ması. etrafındakileri teşvik ve 
hiınave ederek Horasan:'i::ı a:teta 
yeni b;r fikir ve san'at hareketi 
vücuda getirmesi, hep bu im- l 
kanlard•ın ilni gelmicıtir. 

San'atktir ve ean'at Mmi!!İ l 
olmak iti~ariyle bUvük kıyme. 
tinden başka. Nevai'nin bizce 
çok mühim bir vasfı da. şuurlu 
bir milliyetçi olması. Türk di· 
line cok büviik bir ehemmivet 
vermi§ bulÜnmasıdır. O, J?aliba 
TUrk ruhunun ve Türk dilir.in 
Fars ruhuna ve Fan; dilin~ 
karşı adeta bir inktlAp vaomak 
istediği bir devirde yetiştiği L 
çin, bu müpnı:m temayülü ~u
urlaştırarak "Türk dilinin 
Farsçaya faik olduğunu" iddia 

etmek cesaretınde bulundu; ve 
ölümünden hemen bir yıl ev. 
vel ya7..dığı Mııhakemet-ül • Lfı· 
gatey0 (iki dilin mukayesesi> 
adlı kiicilk risalesinde bunu is. 
pata çalıştı. 

İran edebiyatını ve kUltUrü· 
nü çok ivi bilen, hn:· .. ~a Fars<;a 
F8.nt mahtasiy.e birçok g\}z"'I 
şiirler de yazır.ış olan Nevai, 
t[T)kt hamisi Sultan Hüseyın 
Baykara gibi. eskidenberi tilrk. 
çeyc bUyük kıymet veriyor, _e
serlerini türk«e yazıyor, ve mıl. 
it dilin kUltlir dili olarak inki· 
şafı k;n hiçbir gavreti esi~e: 
miyordu. Her iici dili de çok ıyı 
bilen büyük şair. havatmın so
nunda yazdığ'ı bu risale ile, i . 
fade kudreti bakımından tUrk· 
c;enin fars~ya fa;k olduğunu 
ispat etmek istemi!'ltir. Acaba 
bunda ne dereceve kadar haklı 
idi? Bu. tetkik ve mubalrer.ıes· 
çok uzun sürecek ayrı bir me • 
seledir. Yalnız, cel!aretle icidia 
olunabilir ki, I ·~vıH, ~atav 
lehçesini, ifade kabil;yeti iti· 
bariyle fa~adan hiç asa~ kal. 
mıyan bir seviyeye yükseltmiş. 
ona, kütlür dili olarak. hakkı 
olduğu büyük mevkii ka?.andır
mıştır. 

I rak Başvekilinin 
beyanatı 

~dat., 8 (A.A.) - Röyter· 
Bqvekll General Taha Hıı.!'!ını Pa 

şa bugtln Irak par!rı.mento3ı,. r-r1a t..
yanatt.a luluna.nık şöyle dem•,-ır· 

- HIUtQmet.ln en iyi aiya.,;P,:I har 
bin dıuuıda bulunmaktadır. M'ı•t1>flh' 
mlz İngiltere bizi harbe glrm .. l<ı ~ ın1• 
zl lcıtbettlrçn hiç bir talept• "1•tun· 
mamıştır. HUkQmet mUttdlki.ı,i"l oınn 
lngilterc ile dostluğunu ta!rv•yı.> et 
mek niyetindedir. Bu dostluk kı.r;ı!ık 
Jı menfaatler esasına dayıınm~ ktnrtır. 

Kalp 50 kuruşluk ya
panların ha kemesi 

Ahmet Şimşir adında birisi, 
Çatalcada bir atelye kurarak. 
bazı madenleri birbirine karış
tırmak suretiyle gümüş 50 ku-

Ne demeli? 
Blrtakımlan yazarken değı !'ıı.kat 

ruşluklann kalplanru imal et
nıir; ve piyasaya sUrmti§tUr. 

Ahmet Şimşir bu şekilde pi. 
yasaya bir haylismı sürdUkten 
sorra uzun bir takip neticesinde 
yakalanmış, ve birinci ağır oo -
za mahkemesine verilmiştir. 

konuşurlarken. (bqkacaı, (fıız:a ?lıl Ahmedln muhakemesi dün 
rak) gibi yerlerde (ayrtyctcnJ a11rter son safhasına gelmiş ve mUd. 
(Dc!ateııt gibi arabca katde"ertı glil"f' deiumumi muavini mUtaleasmı 
yapılmı§ zarflara benzeturrek yıtpıl söyliverek suçlunun tecziyesini 
mış olan bu kelimenin Türk lfivıtUn ı istemistir. 
de yeri olmamalıdır. Muhakeme, müdafaa ve ka-

(Ayriyeten> dememeli, l"ftlC&) rar için başka hir güne bırakıl. 
demelL mıştır. 

- Şey, dedi mUkAfatmı ve,re- p-----------11111111._. _______ _. ___ , 

ı:k· Ha.banın rengi bir an için· S EL Ç Dil LA B SABA Y J N D A ~ 
gideceğini bilmiyordu. Bir aralık 
hir yolunu bulup b&ba.smm ka'l"de
şine çıkmak ihtiyacını hiııs<>tti. O
nu omuzlarından yakalamak, yer • 
den yere çarparak öldUrmPk l8ti
'"ordıı. 

de sarardı ve sonra e11ki neşesine 

geldi. Doğru söylilyorsunuz sulta- Ankara Ka 1 esin e 
nım, dedi. Bu işi ben yapsa idim 
tahta geçtiğiniz gün beni lSldUrme
Uainl%. Belki de ayıe yapmak l.ste
difirıizl dU§UndUnUz. İnsan dUşfin
dU~nU ve yapmak istediğini söy 
l~r. 

Giyuettin. asabi tavnm degi.11-
tirdi: 

- Hayır Gök Bab:ı, dedi böyle 
bir şey dilş{lnmedlm .. 

- ~Un 8Ulta.nTm düşün .• Se· 
nin sırrmı genden ba!lka.sı bilme
sin. Benı ortadan kaldırmakla. sır
n da srr yapmış olursun .• 

- Sus Gök Baba, şimdi bunları 
konuımanm srrası değil.. Ben tah· 
ta geçtiğim gün, sen dP. dediğim 
gibi mUkAfa.tını alacalu5m. 

- Allah mUkaiatmı da, milca
zatmı da verir sultanon. Bunda hiç 
şUpheni.z olmasın. Havdi ~hndi bu 
laflan brrakrp iş<" bakalım .. 

- Sen bir kaç giln istirahat et, 
bakalnn ben bir ı;cyler yapabilecek 
miyim. Sana ihtivacım olduğu va 
kit çağınnm. 

Gryasettln, Gök Babadan ayni. 
diktan sonra sara.ya girdi. Evvela 
annesı Mahperi sultanı gördü. Mah
peri. sevgili oğlunu bağnna bR!"tı 
ve: 

- Naıııl. böyle habe~iz mi gel
din? .. dedi. 

- .I!,vf1t, habersiz geldim. Hak
!arımı aramak ve tn..c;dik ettinnC'k 
için habP~i:o: hareket PttT'em lılz.Im. 
Babamın bana \"arıtrt'Y· hııkınzltkla"rı 
kt'ndim tf'ml?'ivt'c<'.fim. 

Mahner oi"lun:ıt nMihat etti: 
- T lılllt"li islf're l?'lrmc oğlum 

dedi. Ba.hen. ist" li"ı"...ıni va.!'lar 
~imdiye kadar ne söyJedl,yse yap. 
tıL. 

Büyük T a rihi H a rp, Sevda ve intikam roman 

liaı..- No. 11 Yazan: NiYAZi AHME 1 -.411 
Bana haksızlık yapmamahy-

dı? .•• 
-Belki sebebi var oğlum •• Hem 

şınıdi bunları dlişllnmenln sırası df1. 
ğil. •. 

Gıyasettin, annesi ile fnzla ko
nuşmanın tehlikeli bahislere yol a. 
çacağını dfişUnerek muhavere;}i 
değiştirdi ve: 

- Bunları konusmıvalım ı<imdl, 

dedi, Sen rahat m:mn? .• 
- Çok rahatım Gıya.cıettin ... 
Gıyasettin Tam:\r·m odacıına gir

c;iı. Genç cariyP- nakahat devresin
deydi. Odacımdnn çıkmıyordu. Gı
yasettini görilr gömı('z yerinden 
fırladı. Kendini onun kucağına nt. 
tı. Hıçkıra h!çkn ıı nğlamıya basla
dı •.. 

Gıyasettin bir şev sö~·lcımiyor, o
nun ağlayışlarını dinliyordu. 

Böyle daldkalarca, kaldılar. Son
ra. Tamarı kaldırdı. Ytizilne baktı .. 
Gıya.scttin Urpermişti: 

- Ne o Tnmar, sen hu kad:u 
hastalandın mı? .. 

- Çok, <'Ok ha.stnlRndım.. OIU. 
Yordum •• 

- Pek{ niçin, neıı \' ır" .. 
Ta.nıar, başından ger n ı rı in h l'Jl· 

ı::ini anlattı: 

- S<.>nin ic;n her tehi• c• , ben 
göğiis gererim. Gök Babanı h ı 

söylediğlni yaı>mak istedim. Fnknt 
olmadı. Zehirli elma bir aşçıyı öl
riirdU, Öbilr zehirleri kullonamıı.
don. 

Gıyyet.ü.n düliiadü: 

Gök Baba niçin bu kadar acele 
ediyordu. Niçin bu büyük tehlikeye 
başını sokuyol"d•ı? Bütün bun lan 
kendisi için mi? ..• 

- Bunda bir sır olacak. Bunu 
da. anlamalıyım .. 
Tamarı kucakladı: 
- Sen üzülme .. dedi. Her şey 

olacak ... 
Tam ar yalvardı: 
- Yalnız beni o ihtiyardau kur. 

tar. Ondan korkuyorum. O bana 
g<'lmcsln. Benj görmesin. Ne yapn
rnksam sen söyle, yapayım .. 

Gıyasettln onn. ncıdı. Saçlarmı 
okı;adı: 

- Sen istirahat et, dedi. Yar
dım edebileceğin zamanı ben bili
rim. 

Halbuki Gıyasettin Tamarla çok 
ciddi scyler konuşmnk istiyordu. 
Onn mühim sırlar vl'recck ve çok 
mUhlm isler yaptıracaktı. Şimdi yal 
nız baş·na kalmıstı, kimseden yar. 
dım görecek vaziyette değildi. 

Bu. ona imkansı:r.lrklar, hisfiini 
btisbütlin arttırdı. içinde o vakte 
kadar duymadığı hisler kaynaşı. 

'ordu. Bu sarayı yıkmak, ön tine 
gc>lcn şC'yleri kırmak, birçok kim
ısnle'ri krhclıın gcçirm<'k istiyordu: 

- Bu sarayda yaşıyanlar benim 
Pil bü~"i.lk düşmanımdır. Hiç biri 
beni müdnfıın c>tmc><lı. Benirı taht
tan uz:aklWitTJlmamı Sf'vinçll' kar. 
şıhdılar .. diyordu. 

Tamardan bu nrip haletı nıht
Y" ile ayrıldı. Nereve, ne tartlfa 

Birden önünde bir koşuc;mn oldu. 
~ilahh muhafızlar geliyorlardı . 

Gryuettin kaçmak istedi, kaça
madı .. GlzlenmiyP. de imkıi.n yok
tu ..• 
Birk~ adnn geridP baba11•nın gel • 

mekte olduğunu görilnce dizleri 
titrerniye baEjladı. Rlraz evvel onu 
öldiirmek ihtiyacını duyan, bir yo
lunu bulun karşısına c;ıkmak çare-
1,..rinı d~lin<'n Gıvaeettin Mrardı 

"" hl<' krmıldamndt. 

Muhafızlar yanma gelıni5ler ve 
omuzundan \"akalanuıılardı. Çcki
Yorlardı ... 

Allıf'ttin yaklaşmıştı. Oğlunu ta. 
nıdı Vf': 

- Bırakınız, dedi. 
Gıynsettin başmı kaldıramıyor -

du. 
Alıi.ettin çrn ~inden tutarak ba

"'mI knlclıl'dr vP.: 

- Benim yilzlime b:ıkamıvncak 
bir kabahat mı işledin? .. diye sor
r:lu. 

- Ni,.in stıııu\"orsım? 

- Knbahatim .izniniz olmadan 
l:nınıva l'!t>)mcktir. 

- Jfrpııi bu kadar mı? .. 
- • Evet .. 
- Anneni mi gönı1ive gf'ldin ? .• 
- Ev"t .. 
- Git, <:öı lünU nl.. Sonı n da 

hl"ni gi.lr .. Seninle konuşnc'll~'or m 
\"Ar •• 

- BMiist!in<' .• 
Gıyast>ttin tcıknu anne>sinin def. 

!"<''Iİn" ""rcırken bitkin bir haldeydi. 
Bir sedi"re uzandı ve: 

( Deua nıt ''°") 

1 HAdısa er arasmda] 

İsa betli bir 
göıüş (!) 

Y Dt Şubat tarihli (T-asvirl 
Efk!r) gazetesinde ~ki ol"' 

du kuma.nda.nlarmda.n emeltlı Ge
neral thııum Sabis'in imzasiyle çs• 
kan askeri makaleden: 

''Demeden sonra askeri bare1'Jl 
batl bir hal almı§tır. Bu hal şu ıt 
beplere atfolunabilir: 

1 - Arazi c:;öl halinden çıtoıılf 
ve hafif dalgalı, sulan mevcut not· 
mal bir hale gclml.ştir. Yol barlciJl
de motörlil ve zırhlı kuvvetleri' 
hareketleri pek kolay değildir. 

2 - İtalyan birliklerinde ın~ 
cut ve sUmüsiler tarııftndaD tab· 
rik ed1hnl§ yerli askerlerin Ço" 
ğu esir düşmü§ler ve kaçmı§lardıtr 
Şimdi elde kalanlar daha işe yarıı 
§eylerdlr. 

3 - İtalyan kumandanları h•tJ 
larını anlamışlar ve yUksek ın' 
kamlardan vaki olan 11iddetli ib~r 
lar üzerine ahvale daha muv 1 

tabliye hare.cetlerlni öğrenip tal 
ke başlam~lardl1'." 

Bu mntaıea g6steriyor ki 85ıcrr 
meselelerde salAhiyeU iJe tanlll' 
mıı:ı olan muhterem General Ali ~ 
san Sabis bile daha 7 Şubat ta . uze. hinde Demeden sonra Bingazı 
rlne giden İngiliz ordwıu ko.rŞ 9Jll• 
da İtalyan askerlerinin hareketl": 
rinde sa!Ah husule geldiği kail~ 
tinde idi. Halbuki narlp b 
te11.:ı.dUf eseri olarak (Tasviri t!· 
k~r) da bu satırlar inti"ar et~ 
gUn Bingnzlnin zaptını bildiren ( ;ıil 
Son Dakika) ga.zetealnde ıu teb 
neşrolunmuştur: 

"l\ahire, 7 (A.A.) - 1ngili.Z tJ• 
mumi karargA.hmm neşrettiği fctr 
ltalıi.de resmi bir tebliğde Bingaıl· 
nin imparatorluk kuvvetleri ts.rt; 
fmdC1n ı.apte.dildiğini blldirmi til"· 

H nüz hatırlarda olduğu uze; 
Demenin zııptmdnn sonra tngi 
ordusunun Blnrazlyi sUraUc zap~ 
dip E'demiyeccği haltkmda Ud tU tf 
tahmin meydana çtkm·ştı: Juık~ t• 
Radyo gnzC'tesi BingaziniD sUr • 
le zaptcdllP.ceği mütaleaıruıda :: 
lunduğu halde Taymlsin orta~· 
tnkl İn~liz karal'gA.hındaki mubıı.1:; 
ı;:l, pu mrntakadıı nr!iz'nln dn';lık şl 
dalgnlı olduğunu. bu eeboplc lt ' 
yanlann ciddi müdafaa tertibatı ~ 
liı.l>Jleceklerini seb~p gôsterere~ıJIS 
lt'ıi hareketlerinin a.ğırla.şacag 
bildirmiştl Hfıdhıelerln fi!ll ink~' 
fı b'r.!m Radyo gazetesine hak ..,er-
mic;ttr. ~ 

Polonya başvekili· 
nın beyanatı 

( Baıı tarafı 1 incide) 

Alman devlet adamları. bu h8~ 
bin kazarulması, için Amer·f.arıI~ 
yardım etmesinden her zait"'ı:tr: kD ili' 
muşl:ırdır. Bu korku, arlık. ~üt iJ' 
Amerika milletinin hcyecnrlı. aı 1 ıaheretiyle, gittikçe bir hak·I<ıt 
inkılap etmektedir. 

Ruıveltin şahsi mümessili ti~ 
kins ile Vendel Vilkı ile görüşt_U; 
ten sonra diyebilirim ki. Aroerı 
rıın Polonyaya ve mlittefJktril' 
davacına karşı vaziyeti blllt~ 
totaliter sistemin mağlOp ed·ltıP" 
ve mağlup memleketlere z:ıuO; 
etmekten başka bir şey otmıY • 
Hitlerin yeni nizamına kl:-şı "!, 
nun ve .ıizama istinat eden ._,ı,. ~aıl 
rupa kurulması hususunda .;at.!1 ~ 
olduğu kadar dostane anla;ı;lı 
:ıynı derecede de katldir. 

Hitle:in son nutku Musolinİ~ 
artık Romada bir Gauleitf'"' P 
başka bir ~Y olmadığım g65~ 
miştir. .J.,,f' 

Polonya baş'iekili nutkuna~· 
le devam etmiştir: dS 

Balkanlarda ve şimali Afrik9 ub 
Almanların mümkün gördü~ü rn.rı 
telif harekattan hiçbiri tı·•:,, 
wnunu tesri etmiyecektir. Y ., 
nistana karşı bir hücum ltal'.·a~11 
n takvive edebilirse de mihve 
düşmanİanT"ı arttırmaz mı? 

Şimali ı\frikaya ka~ı yapı ar-: 
bir hücumdan enet ic;e tn~t~ 
donanmasmm mağ!Cm \'C '\ıf" 
mn zaptedilm i rn.zımdır. • 

1ngiltucnin h;t;ı:ic:ı Al.rna11;ıı.r 11• 
zin yegane hal !;tıreti olarak ı~r:ı :J 
yorsa d:ı Tnı:tilterC'm müıi~ ~ 
tertibat1 o \"aZt} ett i•r ı 17ur~~ 
yapılacak herhr "İ h"r te"eh 
mU\aff:, hct ııli e mahkum~ 

Ç.. ·ı k ·· ı· ce'' orç: nutu soy ıy\! 
Lonara, 8 (A.ı\. ı - vı..,,.•<ın r ,~ 

yarın aut 21 de rad~·o Ue bıo .ı:.ut 
,öyUyecekUr 
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Müzeltrdeki eserler hakkında imive.rsıtc tarılı, oogr<ıf) a "" tıır. Vakıa bu ranl;~ların baı:;ı 

1 
arkeolojj talebelerinin daha fazla fsydalanma.J:ırı için nuiz~lnrd~ mürettiplerclir: Muhorririn mil" (JN. ,.,_,_, ne ''"m"" .au"- •-1 ben' .... ı ı ı vecVicsini ı·ık ola-k ·onl"r o·-..ı, .. ~~w .... .... u '* w.ıe ın ..-ı§masına mabsus ate YE er "Ü(ucla gelıri!ccclttır. •" · cı .• • j 

ı. ı~.ıı . .~u :;ıı • (lV<i I,. nın, ocş ~v.&ulh ...... donu. .. 
ıui.illı:)ôı. B·1 nıcınıc:\Cttc bu gıhı \aJ'lıl•la.rm anılması, dof'>ıı 
rınırı nııili bu b tyr:ım fuyıh~ı. sa<lc .;asit bıı tören ışı dc~i • ...ı 
!Ju hare:tdin aı .-aıomda uyanık hır ruhun aydınlık bir şuur 
o.ya~ l k<>ll\l~I • CZilll. 

un çoou-.clut:uına ııJt bir ba.. 'l'alebcle.r öğleden sonra buralarda deva.mu surette me.f'g'Ul ola- yanlı~ cH.ımılş olabilir!E>r; f~l\?.t 
kokulıı.ı'l}lc, renklerl~le, caklar ve eserler ü.ıerinde etildler yapabıleooklerdir. mtir:-ttibin dizrliğirl mur lıhih t,:.cııkıl llı: • tva'i, b:r Mimaı ~ımın. bır U.uğ Be~, oır , 

Kuşçu. bıt Fatın. bn Yavuz. bır Sokullu doğdukları topr 
1lir <'Cnaz•· gı ... ı değıl. bıı tohum ~ıbi gömtiliirler. Bıre on. ha canlanır. MUzc idarelerine Mn.a.rif Vo.killiği, talebenin müzeden i~tı. J!C7.den gccirdiği irin. nrticenin 

ı hatalıJ"onmı. Ilıklığı ln· fa.de etme ~UJerinı gösteren bir program hıızırJamaktadıı. m"t=ıuJi. ·etinde bu mcrhn!.:, ,• de 
tisi U tUndc sezilen bulut- bir ihtirmıl hİP.E"'!Iİ aymnak in. 
ni bir h::ıhar glinti ldl Be- Lokanta tarife]~ri ı Adliye Vekili saf ıcı:ıbr 0 'm. 

re ylıı. btı-e brn vermek ie;ın. 
Ya kın ?.amanlarn kadar. Turke. kcndı mefa.hırınin alt 

kamlaı r kap:ılı idı. DUny::ılara sığmaz büyuklükJ, .. ri, l'C'halet ıı 
d·!nrna atılan halk tanrnmaıdı. Eğer dilden dile. göbekten g 
beğe> geçen vnkahınn efsane ve masal gü1.cllığı olmaf:a ıdı, bd 
n•hlar•ia gc~mıfltn hH; bir izi de kalmıyncakh. 

nlinln CWJ1erl n dm·ar. d .... . . k h . h Dün okuduğumuz bir frn:rııda 
ilk gc.,dcli af.açlarm clnl- egışmıyece apıs aneleri ge~c:~ck Rfıyl(> bir kelime v:ırdı: 1\:anıt-
hi )apral.b.rı &1"8smda Lokantaların yemek tarüeleri ü. I Bir müddf't Pvv(' lislinı.hat et. zrra! Kclimenirı altını iistUnU 
uı.lyordu. zarinde yeniden bir dc~m~ yapı. .nck ilu'rf' şehrlm.ize gClkn Ad'iyl okuvan buoun <nninıiuıra) <ı!n.-

t olmu lhti~ar bir u.nd lara.k tarifelerin başt&n tanzim C· ı \'eltili Fethı Okvar, ~ılr s irıli An· ca~İnı aniar. F':rrr <mtl• J:'!.uıral Ge<;enlerde "Namık Kemal .. ı annuştık. Bugün de AJı Ş 
N'ıw2Tnin manevi hıl1.urundan milletçe ~eçıyoruz. Ydlann gt 
l<>rin('!. t::ıkYimlcrın yapraklarına scrpilmL5 daha böyle bır r 
fikir "ayı-aklarımız olacak. Me.~le bir kere uyanmaktadı 
Gözle; ac;ılchktan sonra. tarihimizin tepe olmu~ her şahsiy 

indeki ~llı cini kuı.a.~, dileceği hR.kk.ındn yapılan ı:ıeşriy:ı.t kara~·a dönr C'C'ktiı. ntıı fikir a lıı= v<>risi d{'mE k oldıı. 
~r<> serpmrk Uz re onün- nsılsudrr. Lokanta t3..'ifelerf :ıynC>rı \"<'kil, dönm dnn f'\'Y"l v:ııın s.J. ğunu bıliyorı:;a~ .. 
r f{'p0<-.·· •ff'.-'on daJ·'ırıv r. fbk:ı cdlJP..c<ıktir. hah adlh·P~i "" nap•rı.n.,;lr>ri tefti" I ) .J' 

"' ' u • 1 .., (Bı ıyo~ •!iye ş:ırt ı;igası a•~n.lı, tıırıl, n<nl (ü'·lii, rkiJi Jokıuıtalnrm nlU:C fi~at.ln- C:iPrr>kt r. k U . Jd -
.... " u anrııan:n t.aın yerı o ııgu. ~nktı gUver~lnler, ('rt:ıuıl\n rtrıa ~•np·bnasmı bt'-'<1.ikleı'i mnı • K . J' • bö 1 d' 

ııe. kanntıımnr ornatı. mm cin )'apılnHıtn oc·~ı görlllmrı - · umar }'":\S r"'~ına l<ar:~ı ışte bu kC' tmt>nın Y c> ters ı. 
~ · · z•lmiA Ye öyle kalmıs olımtsm-ı.mlara dor;.ru yUkselfyor- · nıış~r. gelenler da.n clıı anla.'}ılahilir. Bu!la hay· 

tınnt" hır dıırak yeıı. bir anış gfinü bulmak kolayla.51r. 
"'Alı Şir Nevc1'i. .• ancnk son elli Ren(• içindi" anlaşılma· 

)aşlancıı. Çağdaşları onıı biliyor, takdir ocliyordu. Fakat ara~ 
l\araı:hk asırlar girinct>, bu bUyük şairi yeniden keşfetmek l 
7.tıngcldi. Yıldır. kiittiphancsinde gördüğümüz muhteşem Ne\'· 
dh·nıı1. c»na ve (.'S(!rlerinr- vetilen ehemmiyetin şanlı bir §ahid 
Jir. Halta Yavuz ve Kanuni div-.ınlannda bile bu kadar 

vitrinlerden u: sçrk dlik- Çünkf.ı meıc rakının yanmda ye- ~üJeyman ve Cavıt aduıdıı iki ki. ret <'tmemP.li: (Münazara) nm 
tltl11rfnln hırn.lct•;ı;... bo 1 •••. _ mek fiyatına satılmaktadır. . F t'b ü 

oe• ,.._ şı n · ~<' S 'l<'\ıtıanm kahvesinde kendisi bilinmez bale ,geldikten 

t nıu;: ~öıe çcırpmaz. Şu h.;llde, bu millet ona, en büyilk h · 

nınnı .. h lıınnı uzat r:ı.k .iskambil il<' k~auı.r oynarken :va· sonra artık kelime..t;l kalır mı? 
dof;ru hilnım eder ...ıbl Muhta.r)cı l' ~1 ir kıı.lnn l' i · lh hk 

.,.. mış. ıı ı•cı su ceza ma C'· .\lulı,.,....:r ""'kRdaşlara tavsi.vc <•eçenJc.rin b!l ın fr;ODa.. M "-" ınesı t f d ik. h · -~' .,.. 
b uhtar tablrinin mWUJn.sıran aı·a ın an ışer gun apıs mı'z.ı· 'Akrar A..:ı"'ıı·m •• 1 durn .. l•yorlnr. So11J'8 ö 1 • <'<' ~ ahk • dilml"' ra· I.<:" 'l:U" yalnız k ylere matuf o dugunu, ma. z ına m ·um c 'il"c ır. Yazdıklarının do"ru dizllip ı.rm lıirnz ilcrl:.inde l ere halle milmossillerine ve Azalarma Oyunr!:ı buhmıın 425 kuruşun da ı. 
ını ır tnnC'lerfnl 1•· pıt;t- bu eıfatm verilmiycceği Dahiliye mü:>ndf'tc e>dilm(lfl!nC' karar veril. çıkmaaım istiyorlarsa. ~k~cl1L 
nlerln kanat ttrpmalann
ürkek St..'S, r::ıcl n andau 

tn riITlltrsı, onilmde uuı-
ui'L-unu kaplıyaıı ltüçü. 

r kemerin tlstilııden s&r
clleri, mor salkmılar; bir 
ld hı.ı.yntı UstUnde bir ko
lla ÇV.anü milnı:c\i gfhi 
ıhafJnr çarşısını t•ptaze. 
lo kaphvordu. Bu bu:c 
du\"n.rlnr, ~Jd du\'arln

ıı.n iı;lndc lmnn:ı.n Fiank. 
er sa.kallı, yı:nekla.nmo 
kısmı u tura ile o.Jm. 
!U'Uun ü t dudai,'llll kap. 
rnııka 1ı:ı. inccJtllmlş, ço. 

•terinin onliode ça.lıt13n 
;rlJ lnsanb.l'. onUndeki 
ıhkl:ınru yontan, torna. 

cldı:li ~lı, çatık im§. 
tır, dtikJW.nlanoda edU
d"' diz cfıkmU , el yaz.. 
rıden kalma bir yttzttıı 
verdiği hayretle etrafı 
kallı sah.allar, yoldan 
il'..' hıizünlü ve anlaşıl. 
it> b:ı.knn divanlar, sa:r
ıde nice lnsanm tuzlu 
lıı, lak pa:miiili lgc-

hiriblrlni ta.nnıuyan, 
dudnhla.nn Wribirlylc 
L! olduğu eski kll&phr. 
kütıiphane do~ıp nl

ma ,1trlnslı, ~. ma.. 
kalan, ı;o.ı sandtkla.n 
~ yaldızlı clltlcr, 
rUzı;arlarm ÇCl1rc!Jğt, 

uınıuıı, cJdco ele dol:ış
alar lıısnmı. bntıraJar 
daJmı ohruınm korku
•• Hatıralnr do ı;ocnk 
dalma blr oehcnnem 

ı.r. Srı.haflnr ı;nn:smdw 
bu hisle gQÇ.crdlm. 

ve lkım dallnn altm
l>oklıya. koklı~ a ~oçcr. 
l~ an F<'hmi (J ) hocal"B 

V '·"' f d b '-' h·ıd· ·ı 1 mfı:tir. meleri mutlaka veni hı:ın ere cr. .... et n en ir taır~e ı •n · ..., 

1 

yaı;smlar. · 
miştir. Ayru zamand muh•a.ı 1.ı.r<ı Odun kömi1rüı1dPn 
yıl iÇinde verilMı 1 rnmlvede.n ''nl- O zaman belki de mürettip. 
n ı köv muhtarlarının i Ufade cd"· zehit"lennıe ruusabhilı yanlLc:ı diye ..,.~çilen 
bileceği a~Tıea kavdedilmi tir. ÇE>nt!dkö;i.lndc oturan 60 ya. hata!arm ha...ldki mtmıllerini tn -

---(o 
1 
~mda lbrnhlmin evvelki gece rumış oluruz. 

Al F • yat.ak odasına koyduı!u man- ------------
t.ın •vali ga.ldald hrnilz: yanma.ın.ş odun Dünkü ihracat yekumı 

Dün, altın fiyaUarmda küçük ı kömüründı:n zehirlenmiş ve 
bir dü§tiklUk o!mu~tıır. DUn baygın bir halde Niimunc has. OOnkti ihracat 10 bin lirarbr 
bir altmm değeri 23,2."S lira idi. tanesine kaldırılmıştır. Mutad mallar ea.tılmı5t1r. 

" istanbulu Sevenler Cemiveti ., nin dünkü toplantısı 

Gala ~ 

·ı STANBULU sevenler erJ. 
pu dUn saat l:S te §Chir 

ınkı!Ap müze ve kütüp!ıa:ıcsındt 
toplarunı~ardır. Toplantıya Istar.· 
bulu sevenler grupu rdsi Rc~it 
Saffet Atabinen riyasetetnıi~ v~ 
bütün aza hazır bulunınu~·ur. 

GeÇCn toplailbnın ;ııu>U ol:.:.u 
duktan sonra reis Halk Pa.rth.ınir 
yaptığı )'ardmu söyfoıniş ve bu 
yardımm gelecek !ene art'ınJ:ıaı. 
ğı madinin verildiğini ilave ~tmi · 
tir. 

-

Bundan sonra ce.-ııiyeti11 ta1l 
:,;eti anlattlnuş ve tertip :oc.ıilerı 
konferansla.rm bir kısmm:r. veril· 
diğı diğer bir kısmının da verilt:<'t:· 
ği söylenmi~ti:. 

03.man Şevkinin lstanbtıı na~· 
ta.neleri, Kemal Emin fiarar.uı 
Istanbui tiyatrolan mevzul'.1 ·~on. 
leraııslar, \'erilecek olan kot•fo"1ti'1· 
lard&ndır. 
~e dünkü toplantıda maarif 

vekıli Hasan Ali Yücelin t~klit 
et.ıWş olduğu Galata mevlenJı..ane-

evi evi • 
nesı ı 

vor 

Dün, lstanbulu şevenZcr cemıyc.tı niıı ı~lantı81nda Valimiz <" 
bulu. n11yord11 

darlar kadar itibar ~ö.'itermis, kıynıet vermiştir. 
Zıya Pac.ıa : 

"Jo:;n·eı sö~ oa.,.lamış .Nev~'i 
nıkJid ılc Farisi edayı .. 

DE-mL"Jli. Ş:urin ('Serlerini tetkik edenler. bu hllltmUn ne 
far yt-rsiz olduğunu bilirler. Neva'i, Acemi takti~ etmem· 
battıl Tiirkün buna muhtaç olmryan hazinelere sahıp bulun 
~mu g~terf'n, bir gurur bayrağı bile a.çmıştll". • • 

Onu. yalnız büyük san'atkArlığı. yliJmek dehası ıçm 
b;rAı dtt bu milli gururu ve .ıs.sn bf11Jiğ1 için tıeJA.mlryoruz. A 
8ir , 'eva'i. "':\feealisUnnnf'ais .• adlı (',seriyle bize bütUn 'bir de 
,'.i dE> birliktP getirdi. Onuıı bu ffieri olmasaydı. "Emtrl.. ' 1Se • 
kakf. . "Lutfi .. ~'ib; Çağatay tsairleri hakkındaki bilgimiz d 
bulunmıvar.aktı. Nevit'i've borcumur. biivtik. ıııinn,,,timb; de 
bn~ kadar çoktur 
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ı_c;_c_· ·1_N_D_E_N __ Go_ .. _N_E_, 
ço11a• cdl Qrme mevzu• etrafııuPa 

Bir kad ın okuyucumu 
şayan ı dikkat nı ektub 

G e<senlerde ''Ç.OCuk düşil· 
reu anaya ceza,, başlıfı 

altında ve genç kadın muhar. 
rirI rimWie.n Mua.u.ez Kaptaıı
oğl unun "A1uı olmağa lô.!f'k ol. 
nttyan IJir kadını, insa.nlortn Ö· 
n.füıe çıktJrmyaook §Gkilde ~r. 
Tcinl~tiry11.cli11 tarzındaki tavsi· 
ye3ini ele alarak yazdığım bir 
fıkra, okuyur.ulanmızdnn "L. 
z .. , üz.erinde şayanı dikkat iı 
tef!ir uyandırmış. 

Çocuk dü.,ürme mevzuu üze. 
rinde ~erek y,azet.emizde, gerek 
refikimiz "HABER .. de ynptt· 
ğınm: esaslı neşriyat, umu.mi . 
yet itibarile layık olduğu ali· 
kavı u\•andırmaktadır. 

dınlaı·a taalluk eden güna.hl 
rllc me....c;gul oluyoruz. 
Sayın okuyucumuzun bu 

tayı tenvir eder mahi,rcttc ol 
çok meraklı mektubunu ayn 
dercetmeği muvafık buldum. 

Bayan L. Z. diyor ki: 
"'Muhterem 8':ı~!end1, 
"V krt ga.uteıdnlıı f Şubat ~a 

nU•hannda h,.r g1ln zevkle ol. ... ıdıı.ğ'U 
"Günden GOn~., mltununu%U ha 
tee.~r ne bile;,·ım bfr çok h!.n 
h!11lerle okudum. YR.§ım ve bi.ghn k 
dmlığr mUcbfaa edecek kud.-ettc 
mamaJJJna raJ:m".n tcertl~m~ gO 
nerek zavallı kodmbğa yine herocln 
ml%den genç ve rnlli.ıeV\'er bir hıuur.ı 
tendln.ln pek kryuıy11 verdlği C"n:t 

Ki.zin daha hassruı dawanarılc "d 
et:mcıılzd .. n c~t alaralc k4dnılr , 
bu bOyO:ı derdini ~kmekten ıumdı 
alamadım. 

sınin bir mevlf'1 müzesj halin"' ~·!· 
il1 ~ üzünil 'it tinde - tirilmesı me..~esi görüşülm•~tCr 
!ln&inl kayhetml hlr kl-

Maarif ;·.:kaleli Galnt.1 :ııırıvtev:. lımık muhataıasına çahşılavıktır. 
hanesini ı~lah ,.c muhafaza e"IE""e~ Vali LutH Kırdar ve partı mrı. 
tır. Burada bulunan Galip df;de. fettişi Reşat Mimaroğlu tstan. 
Gavsi dede, Kumbaracı Ahmet pa bulu sevenler cemivctinin faa· 
~ gibi büyüklerin kabirleri ta.mir liyetine yardım etmektedirler. 
edilecek ve dağzmk bir halde bu. Dtinkü toplantıda azalar me. 
ıunan diğer büyük adamla'1n ka· ailerinin cnü:bet neticeler 'eroi~ 
birlerinin de bir araya top!ntun· ni müŞ(ı}ıede etmi~lerdir. 

An c8.k bissedivonım d, biz. 
bu mevzuu mün~kaaa ederken. 
erkeklerin ınesuliyetini unutu. 
\'or ve belki de blr erkek olmak 
haysiyeti ile. işin. sadece ka· 

'•Kanunu tabiat de.nen 
telden lk1 cins y&ralmı!J; bunla 
~ hlıı nokta.emdal> tıas:ıas, fn 
zayıf, erkegi de hodbin, kaba ve tu 
veUI ... Vaı:lfede de kadmlara • ı.va 
cocult yetiptlrmett erkeklere o • 

J. San lvrfcc akalı fit. 
ıa: 

ltaıı ,dOOi, 1'ürkçlilöğc 
ı IU, eserdlr dil cbiU-

:ıı.ı u bu bi.i:r.e bıı.~ ret et.
o ı.aıunu Tiltkçülllli gü. 
il.retli da\UI idi ,. sanı. 
lhu btpt.ıum blr cereyan
ı buna Wınyitır. Ben 
nıdn bissettfilm bQ tu. 
ı ''eıınl\·or dcğlllm. l'ıı
~li blr tarilı1ıı atası 
lk etmı~ en hor lnS8ll 
liuıo olap hit~nlc.rlq şe. 
n kendimize n.Jt bir §CY 
i ediyordum. 
U.Oe de\ am otti. 
~n adından da anb~ıla
ki lügatin muhali~csi-

rtrriuıJe "MullAliernetüJ_ 
Yazıyordu. • lub&nirl 

Cı.i ldL KJtabı hlr bay_ 
ıwcı İkdnm gazet~ 5B-

ee, det tnrofmdnn ba. .... 

~ü, 'l'iirl•ocağının at~i 
ın ktep U'&.f\mde olru
{':uttnlonıu ~ocukla.nn 

1~~· .. u. )erde ~<>r tutamı. 
ı.ıwnd.ıra.n <'l>eplerdcn 
ınnMtd :n lı r c.cllp. 
r rin, mütA>J cı,kirlcrln; 

AU cııınıh K mn Ne.-
lab Suııhl, lt'hmct t.:
ına Q}ınak Uwre direhl 
1 ur ~tU g lonlt"'rl -
e df': Qku, ord k - TUrll 
<'<l hi dua e1, 1'iırk di
ri bir l nhll<' ha.rntına 
nde ~S<ıV\'ur edlyorl11-r-

oh het1bı1 \o onu tcldp 
( Deuamı 4 <tinoil.de) 
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Gazete aonr<ıdan u tafsili tJ 

veıiyordu : 
"Diln gece ge~ saat; g~~ 

miı.e muhtelü muhabırlennuz
derı heyecanlı hnbe.rler gelm~. 
tir. 

Bu lın.berlerin hepsi de. Ek.s· 
mor ha valisinde, :radyo dinHreıı 
bir c::ok kimı;elcr in pirdenb•re 
bayılıp d~tiik~rir.i. kısa bir 
zaman soııra da öldül•lerinı bil_ 
dirmekteydi. 

Şu dakikaya kadnr rüz kifd· 
nin aynı suretle öldii!fü tesbit 
edilmiştir. 

Bu hiıdisenin, ebe.ınmiy~tı dik 
kale alrnan.k, rarın toplanacak 
olan par!aıucntnd~ mevıruubah. 
sola.cdJ 'tahotln edilM"ktedir. 
ATAksdn.r ma.kamlnr tahkikata 
devanı etrncktedirlcr ... 

Sıı hfu:F!'le her kefil'c rualurn 
olduktan sonra sabah kahvaltJ· 
sma oturan 1.-oru, kfm:ı;ı:?de gti. 
ler yüz göremiyordu. Hatt!, 
da.ima nece ve ce8arctfoi roulıa
faza etmekle ta.J1mmış Vaı-:n. 
ger bile, yemeğin.. adeta. Wl"' 
lukla yiyordu. O derece UzUn. 
tülü, düşUnceliydi. 

Kab\-aJtı blttikt~n sonra. Sir 
Robert. l..omıın omur..uııa do
kunarak: 

- Bt.,, Jtöyc kadl) ı· pir yürü_ 
yUş yapacağun. Siz de ı;elir mi· 
sfııb? dedi. 

Lorn, bu t klifi cazip bul ı1ıu _ 
tu; 

.. ............................................... _. ........ . 
HAY KIR 

Cok hevecamı büyük zab ı ta, casus ıuK ve korku romanı 
•ı . .:>ilizcedeı. Çeviren : H . MUNI, -

Hay, hay, dedi. gelml'k is- gizli tehlıkenin kurbanlar maan 
t:erinı. birinin daha meydana çıknıı 

Yüz metre kadar yürümüşler. 
di ki. I.1orrı, ilk defa olarak ses· 
sırJiği bozarak Sir Robertten 
sordu: 

- Acaba, çiftlikten cıkıp 
gitsek mi? Çünkü bu hfıdise ... 

Sir Robert tamamen baflka 
fikirdeydi: 

- Bilakis. dedi. Kalmalıyız. 
CUnkü lx-n bu hadisenin nrka. 
;ında bir kuvvet olduğuna krı
nıim 

- Beşeri bir kuvvet mi? 

- Ev~t... Gerçi biz. hurafe. 
!er, efsanelerle dolu bir mınta 
kana hulunu,·oruz. Fakat bt; 
korkunç ölüm· salgınının bir ha. 
yn.let eseri olduğuna asla ihtı
mn.1 vermem. Bir yerde muh11k 
kaJ~. zincirlerini koparmış bıı 
canavar. bir deli \·ar. B iki de 
pek yakJnınnzd:ı ... Ve bu deliyi 
b11lup çıkarmak h r dürüst in. 
~nm vazif,..:ııdır... Fakat 
nedir? 

Polis knı akolunun önU,,e bil 
halli ka.lab~1Jı~ı toplnunH§tı. Ko· 
n~lan sözlere kulak verdikte . 
ri zamau, dün gece, "Sarı çift
lik,. teki hir.metgı kızı öldUr ...... 

olduğunu öf.rendiler. Aynı sa. 
atte ölen bu zayalh da. ihth·ar 
bir dul kadmmış ... Son za.maıı • 
larda gözleri kör olmuş ve bil. 
tün tcs1imasını radyo pro
gramlarını dinlemekte buluyor . 
muil>, aynı saatte. a.yru dakika· 
da, b

0

rdenbire di,işen:k kendin • 
den gcçmi§ ve sonr.t ölmil~. 

.:"'ir Robert: 

- Yürilyeliıu. dedi. Burada 
bir şey ciğrc.neceğimızi r.annct
rniyoruın . Sonra. ben, bir tel. 
graf gföıdermek istiyorıun. 'reı· 
grafhn.ncw kadar yUrilyehilir 
miyiz.'? 

- Hay hay .. 

Telgrafha.ııede menrnrla.n bi.'.. • 
yük bir asabi) et içinde buldu
lar. 

Çünkü. KJivliqeki · ölümler. 
k~dilerini mütbi§ bir tcliı.şa 
dütürmfü;tü. Aynı ıaırnrnr.:a çok 
fa::la. ça ııeıyr>rla.rdı. 

ÇiiQ kü o çivarda a k.rahaşı o. 
l:ııılar, mUtemadly~n tal~a!" 
rnğdırnra.k, onlarm srhhatiııi 
soruyordu. Bunlara ''eri1en uı· 
nıri cevaplar da. hUrUk bir ye. 
kun tutmn.ktıı.ydı. 

Bu e.<ınada. Lorn namına gel • 
miş olan şişkinee bir zarfa t~. 
sadüf Mildi. 

Sir RobE:rt: 

·- Her halde. ~eni merak c· 
den bir doshırıda:ı gelmiş ola. 
~k. dec:ı. 

Sir Robertin tahnıini bir oa • 
kıma d<>ğt-uydu: 

Mektup. '"Karri.. isimli bir 
dostundan g(!liyor gibiydi. Bu 
dostun yazdığına Före, gönd<'. 
rUmcsini arzu t'tt.iğı mecmualar 
g-eJmek üw.reymic:. Fakat Lorn. 
bu söz!c.rdeJJ kast~ilen manayi, 
"sifrc defteri .. ne bnkrnadnn 
,.la. anJa,·abiHvordu: 

Şf"f Sir Harker kendisine şu .. 
nu diyordu: 

"Sillıep1t hA.tk1:uula der1ı~ıl "'"· 
ıtoııat qöııdtr.' •• 

nrn ekmeğini ~atr.vıp kıtzanm:ıyı. b1 
dutl8rr bekleyip bu yuvayı muı5ata 
etmeyi taı:ınm etmiş. Bu var.it.• :Ak 
mtnde cemıyet, millet ve ııı11·~ el':e 
lc;tn erbtfnkl ne kadar ıml!;l ru 
mukadde88C kadrnmk! d!' o:ıd~. a,a 
kalmamalc IA.znn Jken ftmdly,. llnılaı 

ıı::ueyt elinde tutan erkek taral·nd:.\ 
hiçe a:ı.yılnıııı ... , kadın ulr m!' :klln 
l:ıml§. Znmanhı kadmlar aUklnt!Jler 'il 

eri eklerden ~ağr o!madıklaru.ı ı.r&

termek iç~ avuı.at. doktor, o'lhrn<!J 
lıe.r ~Y oldular. f~at bu çatı n ka• 
dm C!Vlenmcdi. evlense bUe CO·!\lk dO' 
J;umıadr. Çalmnayan e\• ıtadı •ma ge 
lince: Bir ı~admm doğımn&lll aemtlC 
lı,..r ~ylnden bir parça kaWrı.k 

,·ncut mPyd~ f;'etirmeııl '1 !.:ndct.Ir 
Halbuki M'r kadm \1lcudunda!l \'O 11< "I 

st~nd"n 'l!'rdl m! k"".ııın o ,.ı,;e k 11 
tamamlall'ıRk için bnrıce ı: dl/'ır y,. 

Lorn mektubu okuduğu ıaman 
Sir Roberl sordu: 

- Herhalde f "na hab<'r dt· 

( lAltfe.n ~ tlıi/et..n çeıtfrinc 
ı--~~~~~~---~ 

ğil va? 
- Hayır .. hilıikis h·i.. 

Lorn bu ı:: ı rad:ı kararını ver • 
qi. Atılmak Uı.0re bulunduğu 
tehljkere. ~r Robert -ı;bi b;r 
ihtivan dn sokmağa lür.um vck 
tu. Sefintfen ~ı,.n talimat at"ık 
ve kat"i idi. ~·l,·evnin muhıtir~ 
~ôkulup t>lde l;'debildifi mali•· 
malı derhal Londr.ıya bildirme . 
l'!!ini isti •ordu. 

Ve bunun. yalnız başına. Lo
rn tarafmd1tn yamlmaın mat. 
Jiiptu. 

-
~ıı" t 
ıııc~lıı 

<JuS J•r• 
o ı ... 
ikindi 

A.k~nı 

1"ate:ı 

fm@llll, 

Paıa .. 

9 Şuba t 

, ,... U Eıuınl \ aı;ııt t;~ıd 

ıu~ 

l&.%8 
lG.11> 
18.85 
!:>.O(; 
ı;.ıs 

1..30 

S.M 
n.u 

ı:.oo 

t.83 
11.t!t 

S.O! l.!7 

t&JI; ıı.o0 

%1>.C'7 1.11 
il.:-: n.n 

;~~: ~:: l 
"Ue;nmıı \>ıır) ··-------------
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lil' M1 Rady'lr Nev~!:~!a~ar•~ ~"~•>üncü yılı 
mü ·asının ve Tilrk tarihinin en önemli bilyUklerınden 'J•n olan 

cugarın dottum yıl dönümünü kutlarken. kuruınumu.z Türk dilinin 

.o llJnlıb'l, ba!lka dillere füıtiinlil~U ti.zerindeki kt·ndi öz görlışüniin 
UlOL>" - .-ı bir mtıjderısini selAmlanıış oluyor. 

ytızUnUn h:ı.ngi köşesinde yer tut.,-nuş ise orada Ustiin ve gc=nl!j kUl· 

urmu ol ıı Türk milletini, bu blıyti~tinün yıl dönUmii vcsll,.~le r·ı> ~n· 
ruı yürl'kten kutları-.ı:. 

B ı yıl donumu mhnas\'tıctıyle Tilrl' Dil Kurumu Say.ıııanı I<!ıtııhyl'I Şay· 
1 \'I B Be ım Atalay tflrn.fmdan tla ı.u ıı.kşıı.m saat 21.10 da Ankan. T"3dvo 

ın.ıa Nevll.'i haklnndn çok uneınli bir söylev verilecektir. 

Altnan aıansn11n 
haberıne göre 

tt 1 i 
mıştir. 

bihHril. 

Romaya gelen h·ıbcl' r r göre, 
Be.) rut lımanmna ancak mo;las: 
g çmiş küçük bir ikı lı ı p ~c:nıi::-i 
bulıı maktadır. 

Sl'J{h. I<~ STATÜSÜNDE 
Y \PIJ,,ACAI{ TADİLAT 

flı ~ rut, 8 (A.A.) - D. N .. B. a
ı . m hu usi muh.ıb"ri bildiriyor: 
Ba.7.l Suri~ e mnhfilll:'rinde pek 

akmda ta.tbık edilecek tıiy~i ve 
u •• ki ta ilfittan bahsp,dilmel~te

di. 
, 'ıansrz mahfillerme b6re manda 

ın krmları Sun:ve ve Lübnan cum
huı ıli tleri n Fransız mandnsı al. 
trn a birleştirilmesi tasavvurunda
dırl 

SUIÜYJ<, J;'J;YKAL \DE 
KO\ıtsımı 

\isi, 8 (.\.\.) - D. N. B.: Su 
".'lj ki fcvkaliide komiser 
Grnernl .lJC>ntz halen Alevi mmta.
kasmda teftiş seyahati yapmakta~ 
dır. 

kadro da baloda. suart'de, ı:ay Ja ko
ca ını yall:ız brrakmamak için çocu· 
tunu e.ldınyor ve doğurmuyor. Bir 
kuıım kadmlarınkl bUsbUtiln (;,, çiln· 
kil, kadın gebe oldu mu dokuz ay şek· 
li ıUbarlle bir yere çıJ,umıyo•, etcnc.li 
vvelll. kahve, gazinoya gidiyor, aor~'11 

barlara ı;rkıyor. l:IattA kadınm do· 
ğ\ımd11Jl sonra yatakta geçirmeye 
mecbur olduğu ınUddet 2arfında aı.a· 
&ttces ilf e\•dcki kirli c~ıya kadar 
tenezzül ~den erkekleri çok :l§!tmı, 
ve görmu lizcJHt· Bu h:ı.zin .ıkut 
karşısında bazı zayıf .ıır.: •.> ıı .vcırlınlıtr 

a ~m h.lssmc dli~iıyoı bu 
au n kmmdan d:ı art1k çocııx bek· 

ı ez. 
Lu '1.-akalar hem"n hemen :ı!ri.rıci 

cuı;:t:.ı. başlıyor. İıilllcl. U~fu!c•i ço· 
u 1 rdan sonra erk ı, na'l.ıı.rı.-ıd!l 

m s Imuş " yıpranmış w çocuk· 
r me !!11 olarak erkeğe ~aramaz 

lu . 
f dınç ve genç >Jer llC'yi 

hak kazanıyor, ou zengın 

Ja olursa muhnbl:ıcU çoı::tuilıır'I 
hasret -ınden şikAyt>tlc başlı.ıror, or· 
ta ta"> k L meşguliyetin fazıaır~da.n, 
aş:tğx tabaka mazerete hile ıuwın gnr· 
ınliy.)ı Hal böyle ılcen ıica edeı ım c,;o· 
cuk dil tiren kıı.dma mı damga \Urrua
lr? ~u bu mlişkUl vaziyete ;kartık 

dUşiırmeye mecbur eden erk"g" mi'! 
Tetkik edıl p t beb.yet \"er~u crJ. c· 
ge d mga vunılsa yüzclc b1r erkek 
başı yukarda. gezrnez Eğer , k :K kıı· 
amın c nuyettckı analık ve yt;i'8 yap· 
ma rolünu takdir ve ona hlirm t et.~c 

kadın avukat doktor olmayn bil. lilzı.ını 
örm :zdı ve erkek kadını •ıınl et· 

m ne kadın dURt ı ne de çvcuğunu 
dll urdll. 

O " kit analık muhablı<'t ni ve 
r ınt istıhkar ederek çocuğu •ı cıu ti· 

n ınde 't r kadın bıılunııp tu vmıga 
vuıuımak cHıştınlilmezdi. Jl:'aduı •çin a· 
n l k uyle bir zevktır ki doırnz ay 

atnmda hergun tıirnz daha IJUytivilµ 
ğırıa masına r .ığmen lftihı. sef· 

t ta r. Do um acıl nn.ı yL.1e ay· 
islerle katlanır. S nrad:ı ant ve 

gece gUndUz uyku • 1 Jl,l.,,rına 

1 rm v rd ı kuvvetle a ıvanır. 
t d ıyı ihmal cdılmek uU,\i.nün 

o r k• ndı'lden geçlrıyorKı c 'UU1J· 

kUc-UcUk canı bUtUn bıı "evkle· 
da C'd rek v dol:umdan daha 
ıl ra k tlanarıı.k ı· p •rtryur; 

p 1 m ? ın f elin, f! J nıe· 

rnsmcl h~ııı. l uvve~ l~tin<ı.t 
-. k nieın butlln "ah t ;.Pclm'.I 

ıyor Ona cezu şekli uılı;Une 

Zc rkcklere şu lnce du lınceler 
aılst• crkrğin kadına 'l(;nnet 

l>:ı. lcadının c;ocuk getirme zama· 
rılı onunla ffil'~gul olmas •ıı ı:ıonra· 
~ :ı.rda it ndl zevki !çın b>ı.şka ka· 

ta sarfedec ğı para !le çocuga 
ı i in bir yardımcı tutmasmı 
k c.ltişUrm !erin önll.nc geçilme· 

n en kolay ve lusanl çare olnr 
d rım. Hanımın yapttğ': kaza, 
t inin yaptığı kabahat n( • ;nden 

n kabah:ıti kadınlara yUkletmek 
ansızlık olmaz mı., 

lfuhterem Beyefendi, işte t>cn ka· 
dmta.nn bu dPrtlerlnı sıze nçt rı:, ha1< 

Üi IZ'.ıı m :vıı.şıma bağışlayın, 1'A~ıdımı 

'll"trverın, inceliğın(! fnandığ•m b!.slc· 

Yunan harbı 
( Ba:ı tam/ ı 1 ~ııcide) 

SP\"gıli Kr::ıllarmm geçtiğ4 her 
yerde erler otomobilini çevirmekte 
ve kendisini alkrşlarln ko. arak ta
kip Nmckte)·diler. 

Cephenin blitün boyunca şu nidil 
çınlamaktnydı: •·ya~:u:ın Kral, ya
şasrn Kartalın Oğlu. Onlıın denize 
atacağız." 

Bu ziyal'ctio CP.phcdc> yarattığı 

na va bir şenlik havasıdır. 
Gazetelerin hususi c;urette gön

derdiği muhabirler ön saflardaki 
erleıin şevk ve hcyccnnmı bilhas. 
sa la\•sife layık görmckledfr!er. 

8t'-""<:Ü HtiCU:\fU 
Atımı, b (.-1.A.) - Atına .adyc 

su dun ak!iam a;;kcri hare!:-?: rıak. 
kında a~ağıdaki ta hi!<itr rermw 
tir: 

. \rrnn utluk cephe~indt.< ıkı ,a;ıı 
:>Üren bır hucum e.-:na:.:md·,. çok 
biıyük ltalyaıı pıya<le k'J\'' etleri 
Yunanlıların 6ldürücü ·11c-c;ı il! 
adeta biçilmi~tir. !talranh! mu1'c: 
rebe meydanında birçok r)li, !.>na 
karak geri püskürtülnııi~·ü~. Gu. 
nun üzerine ~ün~ü hücumuı"S kal· 
kan Yunanlılar. 1talvanları k":ndi 
hatlarının ötesine atmı-;la~dır ve 
bır çok e~İr ve mühim ·mi!..l1r .fa 
harp malzemesi almrşlardıy. 
ltalyanlann bu nevmida.,.e hür.u 

mu. dün hava hala fena ~itmeku 
iken ya:pılmıştır. 

EPIR BOl\ffiARDBIANI 
Atina, 8 ( A.A.) - Yun ... :: 11mu. 

mi emniyet nezaretinin dün ;ıkc;am 
neşredilen re.:-mi tebliği: · 
Düşman hava kuvvetleri Epir 

de bir şehri bombardıman etmi~tir. 
Hasar ve telefat yoktur. 

Garbi Mora.ela bir şehir u;:,.,..jne 
de bombalar atılmıştır. T!->~efet 
yoktur. Hasar ehemmiyetsizdir. 

izmirde sel 
(.Hı.r.~tıırafı ı ucl '<ll.\' l ud1.1 ) 

kalmıştır. lzmirdon hareket .Jden ve 
!:ıir ltaç gümlenb(ri r;ınlaTla mahsur bir 

• Lte bulunan Afyon trı:ınl:ıin yol· 
l!Uları l\fen,.nı.enden tahrik :een 
Bıındırm:ı posta:-ıiyl.. kurtaı ılmışl:ır 

ve her ki posbınm yolcul:ı n Jın>!re 

'.ietı:i'mi"lerdir. 

Menemendln alınan 

,':UJarın .:::~ce yansındnn 

haı)•rl<>rdrn 

ltl'b.ırcn ~-e 

yavaş yavaş <',t-kilmcye b.'i~l·t ,,;n ı-,11· 

ciirilmektl!uir. Hı deıaki tu<"-~··ındr. 

Gediz nehrının sulan iki ın.tr• vük 
5elmış brılunnıaktarlıı·. 

lzm1r · Ucrgııma şoseslni•ı · 'l um·t 
ıülomeh~smdc sular şosenin lrıerin 
den atmakta. devam etmek·.~·lir Bu 
rada nayv;ınlnriyl€' berab>!r t.c~ ıı:ışı 

sularla mahsur bir vaziyette lt<>lmış 

lal"f!a da derhal imdat el~ipl ::-ıindPrı· 

Jerek kuı tardmışlardır. 
KU"llz nahiyeııinc baglı Sen ~· .. r ı..o· 

yü su b::ı..<ıkmına maruz l·:alnıı.; ıı. rh 
alelacele ·.'licurla gt'tiı ilen bcnctlcr s<ı 

ye ... ınoc bertnraf edilnıl. t.r. 11 "'Jr~un 

koyti yaklnınden geçen Akt:ı.~ ı:t.~·ının 
sulan tll.':'~mı.k bir kısım ekili ~··~yi 
istila et.m.lştı.r. Ova koylerin•iıı ı:.ular 

hiil:i aynı seviye)i muhafaıa .. t;mek· 

tedir. 
PORSUK ÇAYJ TA:;'U 

t~kiı:ehlr, 8 (A.A.) - I'or .~k ça~rı 
tekrar taşmış sular şehrin m:lliım blr 
'<ısnunr iı<till etmiştir. Şirrıdiye kadar 
altı ev yık1lmrştır. Sey!Aba m·~·uz b;· 

nalar tahliye edilll)iştlr. "Mad tl :rn.rıır 

olmuı;sa da nüfusça zoyiat y1ııtur. 

Tas Ajansının yeni bir 
tekzibi 

Moskovcı, 8 ( A.A .. ) - D. N. 
B. ajansının hususi muhabiri 
bıldiriyor: 

Pravda ga1.etesi. ~vyctler 
Birliğinin Alaskaya taarruz ni • 
yetinde olduğu hakkında bazı 
.Amerikan gazeteleri tarafmdan 
ileri sürülen iddiayı tahlil .. · 
mektedir. 

Ga2.ete şöyle diyor: 
Hayali iddianın Yaşington 

hariciye nezaretinde matbuat 
konferansmda mevzuubahis ol _ 
masr dikkate layıktır. Bu kon -
foransta hariciye müst.t-ş.-ırı B. 
Vallace, Sovyctlcr Birliğinin A. 
merika emniyetini tehdit etmek· 
te olmadığım bildirmiştir. 

rln!z.lc haklı bulursanız mtidafaa edin, 

kadınlardan başka bUtiln bir cenıiye· 

tin derdine deva bulmuşlarrn rluvasmı 
alırsınız, hürmetlerimle. J~ Z.,. 

Bu Lrşad etrafmıtald ttkrın,ı:r,t blT 

bıı.-;ka gün y a 7M:akJ:r. 
flİK.l\O:T .Wt~NtR 

Afrika harbi ı ihtikarla mocade- ı Y•illa' Qa•
11•t1ai• 

1 d h ık "f AJbk tOJlutdan e e a a vazı e D .. b .... k b. "'be , 

---- -----------ı 

s p o ( B<l§ tm-afı 1 iMCide) 
İtalyan re!'Jlli tebliği Birg.nı et. 

rafında şiddetli bir muharebe- oı. 
duğundan bahsetmekte i:.e •i-: bu 
kaydın İtalyanlar için kom.ıLınuş 

. u n u y u ır rag t e 

verılecek ilk toplantı yapıldı j 

..-----------------... -
Mektepliler futbol 

maçları olması muhtmıeldir. Çü!lku bu ( B<Uj tarafı 1 incide) 
muharebe vukubulmu5 olnıa-:ı me~ Yenipostahane civarında Altın Ça· 
kt1k oldu~ gibi vukubulmı...~ :'M"' I pa kundura ma~azaar f Şaso!l ıhtiktı. 
olsa .~un s~rmediği muha!{~ıu•l.Jr. nı Şişlide bakka~ Lllmo ve l'dnıırin 

Bllınmesı enteresan olar. -şe~• bakka.liyesl sahibı 8avıı. oslu Va.'Jil 
Bingazi mmtakasmda bu:·J:ıa'i (· c sabun ilıtikarmdan). 

tal}~an ordusu bekayasmtn Bin Kumaş ihtikarı ile 
ga7.ı cıvannda teslim olup o•· dd d•ld. 
nıa<lığı ve hu dökiintülerin frab· re e 1 ı 
tUSl{arb b~ike:metinde çe'<:l.meğt' Şehrmuzde kumaş ihtıkfmnm alıp 
ı:ayret edıp etmiyecekleridir. lnıfr yürüdüğü evvelce yazılmıştı. Bilbaıı· 
tız hava kuvvetlerinin hava,ıan mu sa. ınevıılınlik kumaşların çok pııhalı 
arız Arap çetelerinin d~ ~e.:e ~jn.. ya sa.tıınıaııı bu ihtikarm el~n devanı 
düz yollarda yapacakları ta.iı ha• ettiği kanaatini uyandırmış vr. tAh 

.-eketleri karşısında böyle t>i• :icat ltikata başlanmışor. j 
f taıyanlar için müthiş bir :! .lrP~te Yapıla.tı tahkikat neticl.".sin.Je qp};.rı· 
tehlikeli olur. ıni.zi.n en nıaruf bir ecnebi kıHM.11 ma· j 

Hal edilmesi ıa71mıelen <li~er ~,ir ğa.zıl4ında da ihtikA.r yapıldı<!;: anla· 
uüyük sevkulceyş rrn·~ete.,i ı:a;<ltr şılmış ve bir cürmü meşhut y:oıı:-ıımış· 

O da Trablusırnrba do~rıı ;·<ı.pıla· tır. 
cak yeni ileri hareketidir. Bu ctlrmilme;;,huL neticesin(.'o tıab· 

Bu h~ket kin kurmaymıızm ia sedilen mUessese sahibinin mı>tresiDi 
ııe yollarını ta~zim etmek üze~ 6 liraya. satın aldığ'J: kumaşları kımle· 
ı;ok büyük b.ir gayrot sarfetmesi 1 şıne 12 liraya devren sattığı, bwıun 
lazımdır. Fakat deniz üstünlüğü ile yüzde 2~ zamla mallan piyasayn stlr· 
şimali Afrikada muhakkak olan ha- dUğ'li tesblt edilmiştir. 
va üstünlüğümüz bu gayretleri ko-- Bundan başka Beyoğlund11 ·ıyn! 7.1\· 1 
laylaşt:ı:nu-aktır. Şayet İtalyan or- manda taksiUe de satış yapan ın<>~hur 
dusu Tra.blus önünde büyilk ve kud bir ecnebi mües.seseaine at!ed~en ih· 
retli bir kuvvet toplıvamıyacnk ve tiktı.r "akalan da tahkik edilmektedir. 
kat'i bir rnuJıar(>be kabul e<l<'miye- Bu m1ıes11e.!'e sahibi, mallarm;. harp· 
cek halde ise bu yeni ileri hareke- ten evvel d~ böyle pahalı sattıgmı id· 
tine başlamakla mutad hilafına bir dla etmektedir. 
5e!Vkillcf'yş tehlikesi mevcut olmr- 100 bin liralık alış vcrişt~ meşru 
yaca.ktır. kardan başka 50 bin lira kAr tı an bir 

İtalyan ordusunun muharebe e- mties~·· ~t-nin ihtikAnndan bahsederek 

debilecek mevcudu ve bunlarm tcc Tabklluı.t dl'vam t"derkMı hı>r iki ta· 
hlza.tı ve daha esaslı olan manevi rafın da böyle bir şey yapmadıklarım 
dunı.mu hakkıiıda elde mevcut ma- iddia etmeleri netlce8indı· bu tahkl· 
lmata nazaran bize mukaw~met e- kl\tt:m '-az~nmjştlr ! 
debilecek bir ordUllun topla.namr- Bir bıt ba oğlun müştel"CkeD ıllıı.Difıı..· 

yacağı anla.şdıruiktadır. ı -o. ılıtikan yaptlklarmt yazı'l"lştık. 
Londra, 8 (A.A.) - Londrada Bunlara ait de• o da bulunruu.ştur. 

söylf'ndiğine gö're, Bingazi.nin ln- T:tlıld.kııt devam t>tmektedir. 
gili7JPr tarafından ı.a.ptt ve bu ha
reJı:etin ak31P.ri. General Vt-;ı.~an
dm vaziyet aJmasmt foa<: oocn !IC?· 

beplerden biridir. General Vey
gand büün !!oİJtlall FranAtz Afrika
smrn ııefi ~ıfativle umumi karnrg-:i. 
hından radyoda yaptrğı beyanatla 
bu vaziyeti imh etmiştir. 

Menşe şahadetnameleri 
reddedilmeli 

Bı.r mUddettenbcrt bazı mU~ssesele· 
ı in ihracat mallar.anızın fiy'.1.llıtrını 

dilşilrmeğe doğnı temayül ettikleri 
~örülı:nüş ve kendilerine ihtı.rlarda 

bftlunu1.nJu4tu. Bu ihtarlarm "kar et· 
nıedtğl,. son günlerde Ticaret o:.IS!ITTll\ 
verilen menşe şahadetnamelerin~n 

anlaşılmaktadır. Halbuki, §lmdiy~ k'\· 
dar, ilır~ rnal.larrmızm fiya.tı~rmm 

yükseltildiği görülmekte idi. BugUn 
de, her bakımdan ayni !lyat yı.lksek· 
11/l;lnin tatbiki maimi görUlllrlu·n bnzı 
tacirlerin aksi yolu tutm:ıl:ıri'sırf kö· 
tu olı rekabet hi!;sinı' hamledliı:ıekl' 
dır. İhraca.ta ait formalitell!rirı ta· 

General bu bevanatmda Hitlcrin 
ttalyan.lara yal'd~ oocbihnesi idn 
h~ bir vesile ilP. Tunusa kuvvet çı
karmasına. ve ne de mühim bir b!lh
ri üs olan B.izereU ve Tunusu kul. 
Janmasma mfu!aa.de N:lilmiyC<'<'ğini 
bildin:ııifı,tıi. AAika r ofar ak Vi11i hü. 
kümetinden iham alan Amra l Dıır
Iana atfedilen beyanat bund1111 da
ha mühimdir. Amiral hevanı\tmda 
"Fran~n:ı filoı>urıun Alma~ \'ll va te-s-. · :ııauılnnması mal<ı<Rdt ile verılt'r. bit 
lim edilme..<IDle mii.~aıı<le rtmi\'PCC'. 
ğini" söyl~ttr. . kııç diişUk fiyatlı nlC!l!$C şahttdf'l!ll\• 

ıuC'ı.-ı reddedilmi!':tir . 

Yeni stoklar 

Yeşilay genGlik şubesinin her • 
ay vermek üzere tertip ettiği 
müsamerenin ilkini 8-2.1941 cu
martesi günü saat 14 de Emin. 
önü Halkevi salonunu dolduran 
500 ü mütecaviz davetli huzu
rumla İstiklal marşım müteakip 
genelik !:1Ubesi başkanı Profe. 
sör Dr. Fahrettin Kerim Gök
ay tarafından açılmış ve bu ay 
içinde Yeşilay saflarına yeniden 
iltiohak eden 75 üyenin and i<; _ 
me merasimi yapılmıştır. 

Bunu müteakip Yeşilay kati -
bi umumi muavini Fehmi A • 
tanç tarafından cemiyetin gaye
sini tahlil eden biT' konuşma 
yapıldı. 

Sonra Yeşilav g-ençlik şube. 
sinin müzik kolu tarafından bir 
konser verilmiş. temsil kolu da 
{Has:bah<;e) piyesini oynamış
tır. 

Bundan sonra her ay munta. 
zaman yapılacak ola.n bu müsa
merelerde verilecek olan konfe. 
ranslar münakaşalı olacaktır. 

Halk istediğ"ini ırörü.şebile-
cek, "Y~ilay İnefkUresi,, etra.. 
fmda serbestçe münakaşa ede
bilecektir . 

Dikkatsiz arabacı 
Veli adında birinin idaresinde. 

ki yük arabası dün saha:h Mo -
da caddesinden geçerken, Ka. 
milin beş ya.,mdaki oğlu Ah
mede çarpmlŞtır. 

Çocuk muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmış, nürnu. 
ne hastanesine kaldırılmıştır. 
Arabacı yakalanmış, tahki · 

kata başlanmıştır. 

Fikir ve sanat 
(Baş tarafı f incide) 

eden irili ufakJı ~manb muharrir . 
l r ri millct.e dönmeyi bir (.OOUk in· 
clr, bir tuhaflık sayıyorlardı. 

Jlocam bana Ali Şime\"i.i'nin ki
tabm1 hediye e tti. Bu ldt.ap için
ck- beş asır önce bizim taze bir he. 
)ecan halinde ~önül ,·erdiğimiz da-
vayı ıspat eden aAlamı bir m e-Jdep 
arksda~r gibi ~·dim. Bir fikir ar. 
kada<;r ~bi ~hürmet \'t" alika 
hissettim. 

ı\lt Şirnevil.i'nin bu.gün be1; yü
:ııüncü yrldönüu'lüdör. B en onunla 

ilkclefa Sahaflar ça.rşısroda k~•laş 
tını. O, bC"<; yüz yıl Tiir k(e NHr da
, -a .. mm t<.>k kahrs.manı. tf'k ı-oanat
l•arı olara'k ya~ı. O~ yüz ıı.<>nC" 
sonra yine tu~ n• ~eTıC: l~rin ark..'\
dn~ı O)ft<'akfTr. 

SADRİ ERTEM 

Liseler arasındaki rnl"ı: 
maçlarına dün de Şeref stadın 
da devam edilmiştir. 

Günün birinci maqını Darüş 
şafaka - Hayriye liseleri yap 
tılar ve mü.saıbaka 1 - 1 bera 
berlikle neticeJendi. 

İkinci maç İstanbul lisesi 
Kabataş arasında idi. Bu iki ta 
kım da yenilmeden sahada 
1 - 1 berabere ayrıldılar. 

Günün son maçını Pertevni 
yal - Şişli Terakki takımla 
oynadrlar. Çok heyecanlı ol 
bu müsabakayı Pertevniyalliler 
4. - 1 kazandılar. 

Voleybol Maçları 
İstanbul bölgesi vole:ybol. 

janlrğı tarafından tertip edil 
voleybol maçlarına dün Gala. 
saray klülbü lokalinde devam e 
dilmiştir. 

Günün birinci müsabe.4casml 
Galatasaray - KurtuJuş B ta
knnları yapmışlar, 15 _ l3 
12 _ 15, 15 - 8 Galatasaray 
takımı ka.7.aI1mIŞ, ikinci 
!aşmayı Vefa _ Fenerytlmaz 
knnalrr yapmıŞlar ve Vefa 
15 _ 9, 15 - 9 galip gelm· 
dir. 

U çüncü karşılaşma Ga!atasa. 
ra.y A, Galatasa.rav B takımla 
rı arasında olmuş, A takmrı 
15 - 7, 15 - 10 galip gelmiştir. 

Dördüncü karşt1aşınayı da Fe 
ncrbahçe A. Feneri>aJbçe B ta 
krmları yaprnışlar ve A tak 
15 - 11, 15 - 8. 15 • 11 gaıPp 
gebniştir. 

Hikmet Münif 
beraet etti 

Bir müddet evvel Cumhuriyet 
gazetesi neşriyat müdürü Hik • 
met !\!iinif, İstanbul müddeiu. 
mumisi Hikmet Onatı, halkın 
husumetine maruz bırakacak 
şekilde Cumhuriyet gazetesinde 
neşriyatta bulunmak suçundan 
asliye altıncı cez.a mahkemecNı -
c,-e 7 ay hapis ve pa.ra 007,asma 
m~hkfun edilmişti. 
Yazı, müddeiumumi .Afrodit 

davasında iddia.na.mesini okudu ~ 
ğu günün ertesi sabahı çıkan 
nüshada. mahkeme safahatnn 
anlatan yazı idi. 

Bunlar, bundt:ıı birka<,< ~aat ev
q-1 Londraya gelen haberlPrl t1'yit. 
etmektedir. Bu haoorlcr E>n fena. 
s;\rtbr bahis me\'Z.UU olduğu tak
d:rde Amiral Darlanm FranR1'1! ılo

ı~ırnmaıı.mt batıracftğını bildiriyoı·. 

dıı . Resmi olmamakla bı>raber cid
:li e,;a~lara istinat ede-n l:>u lınher
lerdc ııyr 7.amanda bildil"ildif;iııe gö. 
re Almanlar Vi~i hükumeti üznin. 
de tazyiklerini a.rttrrclıklRrr takdir
de Gent'ral Veygnnd vr :ı.rkada~l3r1 
Almanlarla müna.o:ıc~tlrrini kese
cekler •:e muazzam Fran.:qır. miis
temlekc kuvvetleriyle Frırnsrr. do. 
nan.ması yakm&ı müttefikler tarA.
fma ~eceklerdir. Gen<>rnl Vnvcl 
tarafından Trablu..~aıııta kazandan 
parlak muvaffakzyet rniittefilclerin 
manevivatmt ne kadar yükı:ıeltmi~ 
olursa olsun bilba.cısa Hitlerin Mu
soliniye yardım etmek iizere Af
rikaya talniye ku\"vı>tlel"i ~nder. 
mesi fiilen itnkimırzla!'rl rktan sonra 
bu muvaffakıyetin Frn11sa ve bita
raflar üzerinde ya.ptrğy büriik tf'sir 
a$;ik.'\rdTr. 

H<ü.·p ha.linin u7.aması ihtımı;Ji göz· (1) Hasan Fehmi hoca,<> zaman 
onunde tutularak bir çok madcrelerın ı llı:ıkiidar lisesinde arapça okutuyor 
ı<t.oklan yaprldrğı gibi :ıigar:ı l!:'l.ğı(•ı ve İttihat ve Tl'Tllkki katibi me

Ancak temyiz mahkemesı ka.. 
rarı nakrettiğinden dün. muha
keme aym mahkemede tekr ar 
görülınfu? ve ehli vukuf raporu. 
nun da anlattığı gibi yazıda her 
hangi bir hakaret mahiyeti gö
rülemE'diğinden Hikmet h a.kJnn. 
da beract kararı verilmiştir. 

Kahire, 8 (A.A.) - Bu akşam 
K:ı.l:ıircde öğrenild~ğipe göre. Rin
.~aziden cekilen tUılvnnlann ric'at 
lıattmr k~sen İngiliz zırhlı kolu 
şimdi Soluk ile Aeedn.hya arasmda
ki sahlle ula.şmLc;tır. Bu bölgede te. 
mizlem e i.~inc ve cliğr.r sbd 
mizleme işine tevcs.cıül ('dilmck
tedir. Şimdiye kadar toplanan 
esir adedi binlercedir ve diğer hlr· 
<'ok esir kolfan gclmektr b~rdm·sım 
dır. Ein~az:ide esir C'dilen koloı'du 
'k"llmandıı.m, hi2?.at Grıızyani'nin mu 
avini idi . 

Yardım projesi kabul 
ediliyor 

Nen yçırk, R ( A.A.) - Reisi. 
cumhur B. Ruzvelt tarafm<la n 
Amerikan parlamentQSuna tev -
di edilen lngiltereye yardım 
kanun projesi mebusan mcdi. 
since kal:>ul edilmek ü1,ered.ir. 

Projenin hatta bugün kal'i 
olarak kabul edileceği zannedil
mektedir. Bu münasebetle Amc 
rikanın İngiltereye yaT>mak ist; 
eliği yardım leh inde ve nihai 
zafer in müttcfiklt'r tarafından 
kazanılar,affema beslenen iman 
hak.kında yen! tezahüratta btt· 
hınuı.mugtur. 

stoku da. yapılmıştır. Memlı>ketimi7.de I sullüğünü ya:pryordu. 

hiç bir nevi sigara. için klığıt '>llhrıı.l'!ı -=============================== 
mcvzut: eahis .dcıtlldiı. An~~k ın~i • :mııımu~111111um-ııııı~11M11Dll'Jllmu~!JilllflllflfüR!lrlllllll11U1• 
!'flrlar ıdaresl. illtlmal liahı!ındt- bıJ.• ~ • • ' 1 ~ 

~~:~ =~::Zm~"~n~::ı: ~~~il~~;;~ ·ı~ BUGuN MELEK Sinemasındal~ 
11en ctddt kararlar almıştır. · 

Bu cümleden olaralt lznı.it kfığıt ROBER't T AY LOR • LEW AYHl•;S - GREER GA RSON ~ibı 

fabrik<lmrzın icıı.bındı\ slgnrıı !ı·11tuJ· • 3 B t)Vt)Ji YILOIZJ:\ 'lı \ n \ 'T'TT<':T NEFİ~ R tR KOM F.llt il 

::!ı:':::~:~:~n~:,,~:nun '''".~BEN i HA T l RL A 1 
Günlerin peşinden: , 1 ı 

~ f<!ğlf'ncdi ve .. en b ir n~' Ltı 
Musoll•IDID Mısırı 1 . \ ;\Tl("a: r..enkli l\'Uki M:ıu ... vı· .Fox ~i~n;\a havaı]i-.IPri ~ 

ıapt ıçıa yaptılı JOl ınıfımm~mıım111ı•iiil~ıiiilmm,;m~~-W11111.i 
ı,~m!f!I (Baş tarafı 1 incide) 

de biz:r.at bulunarak ta.ntanah nu
tuklar söylediğini lıili) onız. Garip 
tarihi tecellilcrdendir ki, ltalyaıı 
başvc-klinin ML<ıırt ı.a.pt~tmC'k mak. 
sacliylc açtığr bu 1822 kilometrelik 
uzun yol bilakis $imali Afrikn<ia 
İtalyan ordu.sunun m:ı.ğ'lübiyrt ini 
kolayl~tı~tır. 

T AKS iM Sinemasında 
Görlilnlf'mlo; bir mıl\',tffnkl) dit· ~ihkrllnwkt•• ol:tıı 

GöRO~MEYEN ADAM rn Avdeti 
Bii,\iik deh,et, korku vP r«r:ır filmini ı;-örrnl rr \"P İ":-İt<'nler l"id<lPn 

ha~·r.-tte J.mlmı'::'lıı..rdır. 

01;riiuııü~ t'n c.aoa.\. ::ır, :r:ıbıt.ı 1 il \ \t•tindı•n ... \'f' mitral~ iizlrrd •ıı ı,nr:,· ~·" 

mı\'arıık adeta onlarla alın· Nhyor... 1 
.\l ademki _ı:-öninmf':ı: bir <·aıı ıvıırdır 'ıiz dıı bıı~uıı ı;-idini7, J.!Ürıuııi7 \ı• 

ı.orkun~ iki saa t l{+'C:ir lniz. 

Eğer Bardiyadan Bing-a.ziyc ka
dar olan sahilde İtalyanın impara. 
torluk yolu olmasaydı İngilizlerin 
motorize krtalarr ~imdi görüldüi?;ü 
kadar sür'atle yol alıım•vacaklardı: , 
bu suretle yolsuzluk tt:ıl~·nnların 
mukavemetine hizm<'t c'tmi~ hulu
nacaktr. Bu vaziyete göre Afrika
da.ki İtalyan mağ!Ubiyetinin nsıl se
bebi Mmolinidir dcmilRr> acaba hıtk. 
stzlık rnr Pdilmiı-ı olur? ,l ... ımı•ı;~;;~~ı;~;;_. ... I IIAS.\N THJM('A YI 

,_SARAY Sinemasında 11ımaı"\ 
fft-r,\'f'rd4• bnh'Wdilt•n fl lın.. . A,:-ıa.tır<-~ımıa güldüren rııw .. B ütün bir bay...t olırn film... Gi'nçliğln ~unu.,,.. 

1 1\ııımgPl.-rt bir flfm ... 

ELVEDA GENÇLiK 
(GOODBYE Mr CH4PS) 

şabef;ert her ~o.mı vafil ııalotmntt. .,.....,ap ~--~ - PC».: 
Dtin,,a ""' a_,, ~ ~ .at ıe..- • • an ık ...-..c. 
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Yazan· ıskender F. Serte Ilı 

-70-
aeı çıkıyor. ·•- Pehllvan?ar geliyor. dev 

ler geliyor .. Biz kaçalım .• !,, 
Diyerek halkı güldürüyorlar. 

dı. 
Seyirciler mUtemadiyen loca. 

!ara bakıyordu. 
Güreşecek pehlivanlar loca

larından ayrılmışlardı. 

9.2.941 Pazar aıııı - ~emek ıı.ııteai, 12..:W .t'r.1"ram Prognun ve memleket aaat ayarı, 

ve memleket saat ayan, 12.33 MU%1k: 18.03 lıltızik: Radyo caz orlteı;tnuı, 
Türkçe pl&.klar, 12.M Ajana 'ıaberl.- (İbrahim Ozgür idaresinde), 18 41l 
ri, 13.05: PlAklarla ~rkııar propamı· M.UzJk: Nakıı beate, Naklf ~~'li ve 
ıun cıevaını, 1S.2i>/14.00 UUZ1K Kan· saz semallerl, 19.~ KonU§ma., ı !\:ora 
tık prvirlllll lPl.) 18.00 PM•!"&IL ve ~Diz röportajları ı, 19.80 la!!!rnlPket 
memleket saat ayan, 18.03 Mtlzllc saat ayan ve Ajana haberleri, 19 4~ 
Cıı~band (Pi.) 18.80 Konu§rua (Çift· Müzik: Radyo Jnce aaz heyeti, 20.ı:>: 
Ç1nlD saati), 18.46 J(U%1k: Çtftt;tnJn Radyo gazet.e81, 20.45 Müzik: Amatör 
saati - Zeybek oywıJan, 19.:>f\ Altı· a&&U - Nurettin şa.zı, (Kt-man), 
zık: lçanyada y::.-:rr • .;::::.: .Pl.t 19.30 21.00 JıılUJ.lk: Dinleyici !at.ekleri, 21.30 
.Memhıket saat ayan ve Ajana taber- Konuıma (Sıhhat saati), 21.45 ll.IUzlk 
leri, 19.45 MliZik: Rad)'o taaı ı'leyeti, Radyo orkestnun, (Şef: H. Fcnd Al· 
20.15 Radyo gazetem, 20.45 .Mt\zlk: nar), 22.30 Memleket saat aydt'J, A

.uı ... ., ıu.u..u<. • .uıuurı '-A!mı.un m • 
maileri. 19.30 :Memleket aat a~-an ft 

Ajana haberleri 19.f~ !ılll.zik: ltadJv 
ıa.s.ıl ııeyt'U, 20.15 Radyo &'3MC.i, 
20.15 MUzlk. l{anşılt şarkılar, 2'1.18: 
Konuşma <Blblıyogratya), Zl 841 Ktl· 
&Ik: Radyo salon orke.t.rıuı, '12 80 
Memleket. saat ayan, Ajana na~erleri, 
Zıraat, Eshnm - Tahvi!At, Kambl· 
yo - Nukut borsaaı lFlyat), 22.&0 
Konu§ma {lngtıi.zce - Yallus ima 

dalga poııtasile), 22.M lıılUzi.t: Cu
ha.nd 123.10 a kadar yalıı.u: uzae dal· 
ga poalulle), 23.25/%3.30 YıumlLI Cak ve Yusuf ayn &}Ti o· 

dalarda soyunuyordu. 
Müşteriler o kadar sabırsızla. 

nıyordu ki, paly~.~olar mütema. 
diyen: 

9.00 Program ve memleket aao.t a· 
;>arı, 9.03 Ajana habE;rlert, 9 1" ~lı.ıllı 
Mar.,ıar ve ha!U pnr1:nl:ı.r, ( Pt.) ı.951 

ıo.oo Ev k&dllu - Yeme:< wteıa 
12.SO Program ve memleket lıut a· 
yarı, 12.33 Müzik: c::..-: ·• : • :::- .,, 
AJans haberleri, 13.05 Müzik: '.JUDdUa 

fa.ıılı programmm devamı, 13.25/14.SO 
MUzlk: Radyo salon orkestrası lS.00 
Program ve memleket .saat ayan, 
18.03 MUzlk: Radyo caz orkestram, 
(İbrahim özgür idareslndeı. 18.~ 
Müzik: Ak§&Dl taaıı. 19.30 M..:uıJeket 
aaat ayan, ve Ajans haberler!. 10.4:> 
MUzik: Eski plyasa ve mesiı-e ,arkı· 
lan ve oyun havalan, 20.15 .!14Uz!k: 
kabare mUzlğl (Pi.) 20.80 MUzik: Ka· 
rqıık koro eserleri (Pi.) 20.45: MUzik 
Solo ve düo prkılar, 21.10 Konuş.na: 
cŞair Ali Şlr Nevayi'nln be§ yüzüncü 
doğWn yıl dönUmU mllnaae"Jt-Uylet. 
21.30 Teırıail: Devlet Kouervat11van 
nyatro fUbeai talebeleri tar&tmdaıı. 
RejlaGI' Kart Ebert. 22.80 Kmı!eket 
saat ayan, Ajana haberleri ve Ajau 
spor aerviaL 22.JiO Ktıalk: Ot.na mU· 
•ili (Pi.) 23.26/21.30 Yarmtr. prog· 
"&Dl .. lcapaıuf. 

Radyo kllıne heyeU, - .KlAaik prog· jıuıa haberleri, Ziraat, Esham - 'J'ah· program ve kapanı§. 
l'am, 21.30 Konu§ma (HukJk ilmini villt, Kambiyo - Nukut bor3lYD (Fi· 
yayrna kurumu adına genenı.l Rifal yat), 22.45 Müzik: Dans mUzi~I (Pi.) 
Tqkm: Devlete karşı borçlaı'L'JUZdan :!3.25/23.80 Yannki program ve ka· 

"- Sabırlı olunuz.. ihtiyat:ı 
olunuz.. devler gelirse, korku .. 
heyecandan dillerinizi yutaca!. • 
llDlZ!,, 

aakerlik mükellefiyeti), 21.45 MUzik: paıll§. 

Di}·e bağınftyorlardı. 
lkuıci zilde pehlivanların eo • 

yundukları oda kapılan birden 
açılmlf, ve pehlivanlar meyda. 
na doiru yllrUmeğe bqlamq. 
la.rdı. 

Pehlivanlar karfılrklı odalar
kape. dan çıktıklan için, gi1ref mer

damna gelince, evvelA birlbirle • 
riyle se1lmlaştılar. Bu kma ta. 
D'§Dladan eonra, kendilerini al· 
kışlava.ıı balkı eelimladılar. 

Halkı gUldllren palyaÇQlar der 
hal ortadan çekilmi§ti. 

Şimdi. c.;ok uzun aüren alkış 
tllfanı bitmiş, herkes sakinlc:.,
mışti. 

İki bllyllk pehlivan, blribirini 
görUnce ?:ükreyen iki kudurmuş 
arslan gibi, homurdanıyordu. 

hk&ıce Yusuf - Adeta yeri. 
ni bulaun diye - Cakm enaeai. 
ne el atarak ufak bir oynqc..::. 
yaptı. 

10.2.941 Pazarteai 
8.00 Pıqp'am ve memleket w.t a· 

yan, 8.03 Ajana haberleri, 8.13 .llılUzlk 
Hatif proıram lPl) 8.ü/9.00 Jı':y ka· 
dml - Konuıma (Çay ve .wkte)'l 
blllkullerl). 12.30 Program ve meınle 
ket aaat ayan, 12..33 Müzik; as ... 
maileri, 12.:IO Ajana b&berlert. 13.06 
Kuaik: Karlflk tt1rkWer, 11.ZOIH.OO 
Y:üzik: K&nfJk program (PLt 11'00 
Program ve memleket aat ayan.. 
18.08 .UU&lk: Radyo cu ork6ılt.ruı 

(lbrablm ôqtır ldarealnde>. lUO: 
Müzik: Radyo ince as heyetı. 18.ıa: 
MU&lk: Blr çe)'rek (Sving) lPL • 19.30 
Memleket •at aJl.n 9e ajau Dilber
leri, 11.u Jılllztk: Solon beraoer,..... 
kdar, Jo.tl Radyo guetul, 2CU6 

Calt böyle alaturka oynaşma· 
lardan anlamadığı için. birden 
Yusufwı il7.erine atılmJtt.1. 

'ttk kapJIDl& çok heyecanlı ot- mu.:lk: SevtbDlf parçalar - Trio. oa· 
du. laıalar: UM Cental, Halil ODQmaa, 

Ymuf daima ilk devrelerde .uemt o.mu. 21.00 Jılllıltk: o•aı.ytc! 
haamnu yormak ve tahrik et. a.telderl. n.ao KoDUlftl& 21.u·x0ztıc: 
mek için, &ldabcı ve UJnit verici Rad10 «wtrur. n.ao Jılelllleat u 
oywılar yapudL Yine öyle yap. at a)'aft. Ajaaa IMd>erlel'I. Ziraat. Eıl
tr. bam - Tab.a&t Ye Jcaaıblyo - DU• 

Cak Yaufun bu bil.mi de. kut bonuı (Wlyat>. 22 . .u llo.tk: 
aaJ&yamadı. Kendisinden çel ·ı • Clıabruıd <Pi.> 21.nı2uo Yarmkt 
c1J11ne htllmıetti. Ve daha ıld· program •e kap&Dlf. 
detli hamlelerle Yuırufun üze. 
ıia4 ~& balladı. • 
Gth~·· ... ,...... 111 

fena idi. a.oo Propaı- ,,. memleket .ut a .. 
Seyirciler hemen hemen hep Jan. S.03 AJ&ll.I habederl. s.ıa Koıtk 

Udan eonra birden: r Df!tYmllt .,,,,. > llat'.t parçalar (Pi.> 8.U/9.00 JL'Y ka· 

Radyo salon orkeatra.sı, 22.30 '.!emle· 
ket aaat ayarı, Ajana hnberleri. Zira· 
at, Esham - Tahvil&t, Kamolyo -
nukut bonıaaı (Fiyat). 22.ü Rad)'O 
AJon orkeatruı programmıo uıtVNDJ. 
23.00 Ktı.aik: Dana mQzitt ( PL 1 21.26/ 
21.30 Yarmki program n kaPADlf· 

12.2.941 Çarpmba 
8.00 Prosnm ve memleket aat a· 

yan. 8.08 Ajlu b&berlert. 8.LS KU.UC 
Haftt pqram lPL) 8.41/9.00 Ev ka· 
dIDJ - Yemek Uateat... 12.ao Procram 
ve menüeket 8&t ayan. 12.31 K!lzik: 
Köy tllrklllerl (Kadm oku711C'Jbn ta· 
ratmdaıı). 12..:SO AjaU haberleri. J.J.OI 
.Uumk: Hafit f&l'lular, J.J.20/14.00 
Mllıltk: RaQo -.loD orkeatruı. 18.00 
Prosram ve memleket aat ayan. 
18.08 .UU%1k: Oda mD&ill <PL> l•.80: 
KollllflD& <Dit poUWc& b&dWelert), 

18.U Çocuk uati, 19.11 Çoc1ıklar I· 
çin mU111k1, 19.30 :Memleket 8ll&t aya· 
n ve Ajana haberleri. 19.43 lılllıltk: 
Radyo tamı beye•• 20.11 Radyo gue
teaı. 20.41 Müzik: Kotma ve :remaller, 
21.10 Kooupna., 21.31 KU&lk: Şertf 

Xubfttln'ln m •m•'lerl. 21 4& KD· 
slll: RIJUetleumhur lıandor.ı, n.ao 
Memleket aat •7&ft. Ajan• bı. "erte
n. Ziraat, lllbam - TabvUA!, Kam· 
lılJ'O - Nukut boram (J'lyat). 2' t6 
Ktlsllcı Oubud (Pi.) 21.21/JI i8 Ta• 
l'IDkl ,..._ ,,. ........ 

13.2.941 Peqenıhe 
il.Ol Prosnm " llMllQJekoat .-at a· 

yarı, 8.0I ~ baberlerl, 8.111 .Mbıit'k 
Ham paq:aıar. 8.41/9 00 SY lw\mı -
Konu,ma (Alıt veri§ ecJerk\'n,. 12.JO 

Prograaa " mem~ .w.M &J&l:I. 
ıUa llMUI& ...... , ~-.. .... ........... ~,, ~.-.. 

prapaamua c1ıiYe1D1. DJIO/H IO 118• 
.tıc: KanflJc Pl'Ol'f8la (Pi.), '" 00 

14.2.941 Cuma 
8.00 Program ve memleket dast a· 

yan. 8.03 Aj&Da b&berlert. S.1-. Müzik 
Hatif procram <Pi.) 8.43/9.00 lh ka· 
dmı - Yemek Ustul. 12.30 Pr<l-.f1'&m 
ve memleket uat ayan. 12.33 Ytbdk: 
Kanf1k prla ve Ulrktller, ıuo A· 
jam baberlerl. ıa.oı .UUzik: KantıJc 

p.rla " UlrJdUer programıcın dev•· 
ım. ıa.J0/1'.00 KUslk: Kanflk prog· 
ram (Pi.) 18.00 Program wı mn.Jebt 
aat apn. 11.03 Ktlzlk: Rad,Jo 
<llvtlts> lmarteU (İ. ÖzgOr ft At.l"J 
BöceklerU, 18.JO Ktlsik: lleydım 1U1 

" tub. 11.JO ıı.mleket eaat a1:ın Ye 
AjıuLI haberleri, 11.U KUıtlı;: .Solo 
pı1a1ar. 20.ın RadJo suatML 10.415: 
1'eluil, 21.IO KCJllUflD& (nctı.at a&U) 
21.4& KWdll: Rad7o •loa oPOC&.ctruı, 
n.ao Memleket -.at •Jaft. Aj.l"la tıa· 
berlerl. Ziraat. Büam - ·1 attYI' ~t. 
KamblJO - Nultut haberleri (,,yat) 

22.ü Rad)'O alon orkeııtruı ~
mmm deY&mt, 28.00 Mllalk Ca.Rand 
(Pi.) 21.21118.30 Yarmkl Pr:»gl'&ID n 
kapaDlf. 

15.2.941 Cumartcai 
8.00 Program .,. memlek9t .. t a· 

yan, 8.08 Ajau haberleri, 8 19 llutk 
Halit parcalar, 8.'6/t.00 JDy ~ -
T ... k ....... 1J.IO Program ... mem· 
lelret eaat ayan, n.aa lılGzt:c l'llrlr· 
09 pWdal'. ll.IO: Ajıma babe!iıırt. 
it.Ol Kumk: 'l'Qrkçe pWdar Pf'OC"l· 
1llllUll devaau, H.20 JılUzllc: RıyueU· 

cumbur balldoau, 13.00 JIU.z~k: Car 
baad (PL) la.30 Müzik: KOD"6T CArı· 

k&ra Dnlet koııııenatuvarmuıı nalr· 
len), 18.0I Preıram ve mentle.ll'Pt • 
~ 11.oıt K1bdk: itad70 Oll& _. 

........... , ...... ha Osgttr ldt.~··· 
18.40 Ka.uı: Halll turkQ ve oY'mJarl. 
ıt.00 Koallfl"a (Gtbltbl m~J•Jntı, 

--~I E [Hikll'I n yolculuk lıitıraları 
Y aP.an: ARTEMUS W ARD Çevi. ,.:ı ve Kualtan : IBRAHIM HOYI 

taratın 

NeYJorll • U L Tetrbl l86S ' ------
Ariel atıe ·v.tu, Kallforntyaya Ya.zan Hakhrnda MalUnıat: 

ıatıtevecelhen harekat ediyor. Artemu.a Ward mahldaı alan C. F. Broone 183S tü doğdu. 
Yolculuk teJ&t ve beyecanlyle LottdTtJda kon/tranalanna verdiği aıralarda bi'le inlediği· vn-em· 

lraynqan kadm. erkek bir ntırtl in- dna 1867 de i>ldii.. Başlıca e11erln'i: Londra hayatı ve Jlormonlar 
l&D ftlfzlerlnl, 6te berllertni ara. •11'annda seyahattir. Ward. Amerikan mizahçılığımn mübe§§ir. 
ınak1a meyul. lerindcn aayılmaktadır. Birçok.Zanna da stil ve tahkiye 1ı.u.!!ımuı· 

Hamallar bağınyor, çantaamı i.a önek olmıcflaır. BH!"aya kıaaltarak aklığımız parraltır. 
bulamıyan biri. oturmut dislerinl ''\lormcmlar Qt'GBlhda seyahat" taerinden Kaliforni11a W''rulu. 
d5vllyor. Şuraya buraya. biç de a- qunu tf.181'ir eder. 
CDDadın. yumurta ldlfeei gibi atı-
Jaa aand·Jdar, çaııt.alarm lunbrken 
çdrardık1an ..ıer, U.telik kazan. 
lann, makinelerin yaptJb gilrilltil •. 

Sanki ana baba günllndeyia. Ve 
blder de t&AdllfUn eliyle biribirt. 
Din ~Q fırlatıirmt bir sUril 
manyaklar •• 

DlkQt ett.tniıse. blJler dedim, 
yani kendiıiü bu manyaklardan a
yvmadmı. Ben de aaocılan1m1 bl 
IDlaD gibi, kayt>ett.ijim bir kutuyu 
bulmak Umidlyle oraya, buraya ae
firtiyorum. 

Bir çarprpn.a •• Altm saçlı bir ka
dm bana ll&l'llmJIJ. meftun meftun 
bakarak: 

- SeYgili Corcum, elvedi ! diye 
lnler1ren. bu balılm bqka balık oL 
duğunu anlayınca. veba gönnllş gi
bi Jrollanm boynumdan Ç{\zllyor ve 
uaklqıyor, 

Bende de tall m1 var! .. CoTCUn 
yerinde bulunman ne kadar teter
cllm. 

GtlrOlttt, patırdJ.. Kalabalık '8· 
matadan tutan bqunı "6yle bir dhı. 
leııdirmek ~ l&loııa dalıyorum. 
45 yaı r&~t muhtefelll ve ... ~
lak bir kadm benimle karırlaşm. 
ca: 

- Alçak!.. diye çıtlığı ballyor. 
Defol buradaa. •• Ven ben de defo
luyoııun. 

Yavq y&ftf, dunılan su glbl bi& 
de duruluyor ve nizama giriyoruz. 
maaoON 

Epeyce qıtlardaym. Denbı de 
lradunaut. Yaman dalgalar var. A. 

nllDB kapağı atıyorum. 
.Artel'in sahibi 1D9'hu- -.nyanter 

Vanderbllt imiş. Uzun bir yolculu· 
p çıkan gemhıin sahibi, yalculan 
bir daha dönmiyecek bir sefere a· 
tılmış sanıyor olmalı ki. seçti::?! gar. 
sonlar bep maim gözU GeUrdikle. 
rl yemeği, eti, bir mllhhane mil
diril, mahkfunlara verm.iye utanır. 
Bu adamların, zaten neden bls'm 
pnngaya vurulmadığ-mıza ....., 
gibi bir duruştan var ... 

* • • 
Dokuz gün ıtıren bir den.b yol· 

culufundan aonra Grenavar cumhu 
rlyetinin merkezi olan Aapinwall'a 
vardık. Cmnhurrelai bir hamaldJr, 
ve vapurdan. nhtmıa, otelden va. 
pı1ra seyyahlarm eşyaanu tqımak· 
la, gilndelllioi doğrultur. 
Tuhatmıza mı gitti! .. Ne diye

ybn ?-.. Mesell fanedinfz ki Am .. 
rlkım cumhurreist Abraham Un. 
koln, sırtında semer, yUk taş-yor .. 
Demokratlık, ftJ1ıı amma.. bu ka· 
darmı anlamayız. • • • 

Bugün saat yecllde Panamaya 
hareket ed~ceğiz. 

Kend"1nl şehrin en namualuau 
diye satan. ve dlğerlerlne etmedf~ 
iftira kalmJvaıı A.spbıwall'daki yer
Werden biri otele gele!'ek baJJYUI 
yapılma bevbeaıl mtıandı ve tre
ne getirdi. 0.ttınde paçavralar, a. 
vağmm birtnde de yarmı pabuc 

tün meVBimlerl.bde sıtma ve daha 
başka hastalıklar ltuaar. Kanal, 
göre göre kanıksadığımız bir ka
dm glbi gllzeJ, fakat kancıkttl'. 

*** 
Orta Amerikalı t"Jtbelc:Ur. Y'aptı. 

tı yegbe hı. hareket arada sırada 
lbWll çrlcarmakt-t. Ayaklan ktttUlr 
gibi şl§lp de. danıla lrazı görilnmi
ye bqladı mı, hemen bir c;mgıır 
çıkanr, lhtiW. kopanr •. Sonra. san
ki ~ bir ıey olmıurur.ı gfbi, palmi
yelerin albna kurduğu hamakma 
UllJlIP. •lcaraamı ttitttırerek yine 
teDbelUle dalar. 

Orta Amerikalmm iyi kalbll, 
dtırilat bil' lnaaD olduiunu söyler. 
ler. Hayatımda ya.in-. birlltne l'Ut
ladJm amma pir rastladnn. Ariel
deydtk. Koeta Rikall adlı bir yolcu 
ile ahbap oldum. 
Sıtma tUtmqtu. lnanbk ba ! ... 

Dayanamadım. Yanma gittim. Ya
nan t-llnt avucuma alarak, onu te
ıelll ctUm. 

itte bu esnadaki minnet ve tUk
ranla titreyen balupı Wlla unuta. 
mam •. Ve ertesi aabah, nöbeti ge
çen her!f, utanca~. utup.ç yanı. 
ına geldl Ailem .etti. kallem etti.. 
Dereden, tepeden ilk ıetlrdl ve 
belideu bet dolar boq aldl. Parayı 
coblne yerletUrtrkea p!eriııden 
ohdtlar slbl yq aJayordu. Dolarla
rım gider, dahi gider ••• 

nhta (Ct.k • ::. ~~ ~~-=~:ı:: 
~rn~.... için panm1'lar ... Yalnıs ben ll&J)Uafla

var .• 
Tren~b kallı:tı. Panama demir 

,.oltarnım arabalar hfq de f'"D!l dP· 
!'Hl. Rahat. Geı;ttf'.m!s yerlf'rde 
gftzel Arrurıa bwıa pek !ıınnmıva 
ceım.. ÇQukil le1* ~ bil .. 

Panamada. blsl bekliyen bafka 
bir. ıemJye b,ladik. lıfelmlyadaki aa.. 
hD kaaab.alaruıdan Ac!lpulco'ya bir 
kaç gilnde ul"dık. P~ ~ddflt 
rUıtJe!' kea,.,l»ıuııı •enç, gilzel ve 
elvrt le ktzlan. kabuk v~ porta
lııSI kurula:rmdan yapılma getdaıı~ 

~.. mmı ft lı:ahvaltl için; gllvertevi 
~ Pil· l bphJua salada köpek ~ gibi , .............. ,... ... 

lıldar 1atıyorlar. Hem de o kadar 
laf, toy bir eda ile ki... Sl:ıe bir 
gerdanlığı uzatarak: 

- Senyor .. Bu benim amıağa -
nım size, diyor, ve gayet narJk bir 
revera.ruı Ue uzaklaşıyorlar. 

Fakat aradan daha iki üç dakika 
reçmeden yanınıza yaklaııyor ve 
bal gibi tatlı ve içi eriten yumupk 
bir ıeıle: 

- Sen de bana, 50 kuruş hedi
ye et! .. diyorlar. 

Siz de bittabi taş yürekli olma-
4rğırm için elinizi Jıemcn cebinL 
ae dald:nyorsunuz •.. 

y. * • 
Orta Amerikalı ne kadar tenbel 

iae, Mekaikalı da o nisbette canlı, 
Attır, eevfktlr. HeJe münevver Mek
elkalı bqlı ha ma bir alemdir. Ne
zaketin. inceliğin ll<>n haddine var· 
JDJIJ bir enmm~eçtir. Sakm, boş 
bulunup da. münevver bir Meksl. 
kalmm giydiği elbiseyi befenme
yinlz .. GüzPl dikilmiş, size pek ya
kışmıs, demeyiniz. Zira, hemen o
nıcıkta soyunur ve size vermive 
kalkar; ki bası hallerde hiç de 
hO!I lrııçmaz bu! •• 

Bana da öyle oldu. Vapurds ta. 
nışt.Jlım, mllnevver bir Mekstkalt
ya: 

- KJravatmız ne gtlzel.. diye. 
celı: oldum. 

Acele, acele çıkanp elime tutuş. 
turarak: 

- Buyurunu,.., .ızbı olaun! .• de. 
di. 

Ne kadar uğra.ştmısa da, bi?' tllr· 
lU geri veremedim lnravatı.. 

Allahtan ki, o sırada yanında bu
lunan ve tannnak bahtl\'arlrfl ne 
de neşelendlfim Jnlrarde11fnin rtı· 
sel eU.-rinl takdirle aeyredlp de: 

- Ktzkardeşintzln ne güzel, be. 
yas enen nr! .. dememiştfırı .. De
aemdlm, beDE! hemen o d•Jdkada 
onlan bana usatabDlrdl 

••• 
Sanfrautskodaki dağ köylerin

den bhiade bulanuvordum. Otel
den ~ ~le bir dal havası al. 
mrya niyetleniyordum ki, kapım 

qruldu. Ve lc:erlve pehlivan yapılı 
( Dcf/Ollıl 6 mcıdo) 

~ınema ve fıyatro.ar 

ılı'~"ll~ılı';ı'~ Şehir T iyatr08a 
1 J 1 ~ 1 eptıbafl Unun M• g t 

unı otladlb u.ao • 
~--""' Emilia Galotti 
••• 

latlkW VllddeM ıu.- ıu •• 
Gbdös lUO da. ~ 1U1 tal 

Kiralık Odalar 

Rafit Raa Tiyatıe• 
8a AJı .... 8almlr6J' ...._... 
._......(.._.~, ............ 
Burhaneddin T epıi 

T .,,,.;Jleri 
'9Jair Tl)'atrolU KOllledl ' E t 

11 8&b akfUU BarbaMddla ,.... 
LeımWerl Vedadı Urlbda blıe\ ... 
(~) plyee <I) perde. .. ........_ 

tıttrt.ki --~ OntM A> 
dWbAk HAmJdtn anadan Tua .. 

zı,.t (IJ perde. 

=-O 

Beyoilu Hallı Sinen-
BucGn Od '°7ü ............ . 
ı - llarkopolo ('ftrlrıle ... , 
1 - .. lllaıt. 
Gbdlis JUi da ÜIUI .... 

Kurıun çalm:uun cnae1 
Bozdofan kemerinde, Balbpu 

hanında. kahvecilik yapan Biat 
Temizel adında birisi, dün Pof o
turduğu hama damındaki Q ı:dlo 
kadar kurounu eökmli.f, kagınrkea 
yüalanınqtır. 

Biııncl sulh ceza nıahkeme.tae 
verilea Htanil Tembel 1 ay 10 ... 
h.apla cezuına mahlı:bi "t't laeaft 
te'Vkff edllmlııtir. 

Yoklamaya davet 
ı - 337 doğumlularm ilk ,...,,... 

ama 10.2.941 tarlbiaden tttba"'flD tlll-
rar bqlanacaktır. 

2 - lbttyat erat 70ldacr.a..,_ 
Cll&J dofwn111lardan lUbare ...... 
da&l pkllde devam edileceırttr. 

Doaw,:111•• 
13.2.941 Per,embe 111 
14.2.941 cuma • 17.%.941 pazartqj .. 
18.2.941 aaıı -19.2.941 Ç&rf&mba • 20.2.ın pel'fl'mbe • 
21.2 941 cuma ,,. 
2'.2.941 puartHt -26.2.9'1 aaıı • 
26.2.941 Ç&l'f&Dlba • 
27.2.941 perfembe • 
28.2.941 cuma -1.1.841 puart.MI • 4.3..941 Alı • 5.8.Nl çarpmba • 
li.3141 pel'f8Dlbe ... 
7.3941 cwaa • 10.3.941 paaarteal • 11.3.941 AJı • 

12.B.941 Ç&l'l&mba -18.S.941 perpmbe • 14.IMl cuma • 
17.3.941 pazamat • 
18.3.941 aalı -1911.lHl çal'J&DI bal • 
20.3.941 perşembe • 
2UUH1 cuma • 
2-l.39tı pazartnl -26.8.941 salı • 
28..8.lfl çarpmba • 
27.3.941 per9embe .. 
28 3.941 cuma m 
31.3 941 pazarteal • 1.4.Hl Bili! • 
24.941 <;arşamba • 
U.H~ perşembe -f.Ufl cuma • 
7.4941 pazarteal • 
~.4.941 eal1 • 
94.0U çarram~ -10.4.941 perwembe • 

cuma • 

• •• 
l:ndllilltl r.u Aa. ' 1 n ... 

Yedek LeVUUD Aatefma lıl"flllrt•• °'.O;~ 
Nedım otl11 Rasim (1221J). 

Smtf e . .Aakeı1 adli ht1dm U-ti. 
1u Ali Ha7dar (109) un lra7rttart ..... 
klk edilmek t1zmı ntıtıaa bllYl.•lt .... 
danl,vle tııbelulle mnraceau.n. 



·- \A.K!T !l !'\ l B ' 1 ' 't 

Yolculuk ha; 
Ba:: ıaraJı S ''"; i 

kırmızı sın atlı lı .. ı ı •. dı. f' 
nf'zak t ı ır ,;:n ıron 

ra: 
- Aramızc. ı... .. uı hıı ı . ıı 

var!. d:-di. 
Şa ,rr mı. 
- x, he~:ıh • .. d ) c· ~or h .. m. 
- · n he an: .. 

ll .. 

Bir 

r>, borı UllUZJ 

mukl olduğunuzu ı:ı'iyl rı.,C'm, 

hata sa,,lrnam .. Alhh kı-
na C' , ı \ <'dınıtt za k ,, t u. a 
öyle c. p vennız ! 

Elim tutu tuı'Ciuğu lıt • ı 
lasuır okurken I' hliv.:ın 
tudu, toplu sa ti •ı· gı 

rafına ~ 11 •nı.>ordu. 

Bu b ı cmın hik ·,·esi df' lıo tur. 
Dinlemiy<' dC'ğ" . \'e bu zatı 8C'rif 
vak tile bır şırkE'lte muhacıC'l.ıc ci ı
m.lş. Ne olmuşsa olmu • istifasını 
\'<'rıtli. • İI ndcn ruf mnutt olan mu. 
diır, hc>le muha~cbC'cinin ,ı-irket a
leyhindC' <'· Iısanl.ıra kanjı açtığı 

bayraklar sa~!'sind"" gostflrd ı ~a
ı arlıklan hatırlı) arak onn · 

- na,> muhnse?!'c i, demı.<:, lıC'
saplannızcla 1600 dolarlık bır acık 
var. F knl. ııiı J,C'timizd gostc>roi
ğiniz f 'i\'('t vf' cıdi) tt na:r.nrıiti
bar<' 1 uk, S<'kiz 'iv; dı 1 rını an
lo si? ikr miye C'>laruk n rmi · ~ .. 

ibi t '.ıkki cdivor, v' ged kı .n 
kız )iiz dolan tazmın l tm1-~, 

ı tı~oru• ı mi . 
Bu uk k ll'ıl'<'kf llt:ı 

r c f 
kal· cı 

ZAYI 

l.ı. 't1 n . ıurl ı: il ,,, ı•'t.\<ıııiil knr 

ll ' f, h.1 H'll ın. ı n •rh 
111 ı 1 1 ı ..... ı. ıttıı l l .ıt <c 1 ,, ı. 

ı .. t.ını, ıl ı ıııı ı lcr ı ' • ııııır•ı• ıııd ııı 

~ •n 

BO SA 
- Ankara 8-2-941 

ÇEKLER 
ı ~•t.t'rlııı 

100 Uol:ır 

101 f. re. 
1110 l.irt•t 

H ı ' ~·rı 1 r<'. 
10 1 1 rııı 

il ı ı:u-'1"111.ırı. 

ıo n ·- • 
100 Ur ılı ııi 

1 '" l..ı•\ ·' 
il J <. 1 hromı 

ıtllP !!ı 

IOO 'I •ti 

ı Hl l'ı n,;o 
111 l..ı•\ 

I(• > nur 

il \ 1 il 

ı mı l o;\ •·ç il. ronıı 

lf/0 Hıı!Jlr 

\1 m 

132.20 

o •ıtı•: 
l.622j 

ı~.mmı 

3.176 
81.187!\ 
3Lml7:; 

Esham ve Tahvilat 
rıh' llH un r1m• muıım ·lı· 

ol•namhhr. 

~ahibı: ASIM US 
B!lM'<iıü \•er· VAT\/T Mrıthrım• 

Hm•ım nı>!'ırivntı idnrP ilrn · 
Re k Ahmet SeuenqU 

ı n gö le ıi l 

müdı.rUn inı 
1 Pn 

- J>c 'lll'k 
uma n ındı ıyor<ı..ı 

soı uı c.ıı. mudürde>n 

4 

.ı:;, et indin yon z, 
fml;a. 

.. \l 

}' kı O) ky.. dC'ndır . J • 
·r c !ltilmı> ım. Ve burı:ı ::>t c. 

cı • n. \ c kumpanya .ıı 1ı .ı:a· 

kr>t hı usunda bf r.i al \. t"" " ı 

s . 
run 
ruz .. 

' na u -
!l.Z' 

'ki\ o. 
oluıo 

ı rnı. \ c "" \ ı , 1 • l • t.ı ,r 
J 1 rf 

[ • ır, h \ ıı 
ıruıııı • lüzl'nı \ol 
zifor lır! .. d ı 

*"' 

l~vuk 

oı .., rıı i••·or. C'tc'Za 1 !lUnlaı ı cı , 
kauı Pil tur gırlik Pdi) or s:rnkı ... 
~ h " hap shan ını ı. 'orum .. 

Bır "'a divan bana mc. hur n h -
pu~lardau h:ızılarrnı göst0ııvor v<': 

Bunun sucu at hırsızlı ıdıı 
\ful :ı t. hapst mahkumdur: 

- Ru da adam öldürmıi. tür. Ü · 
rıene \atacaktır! dıyoı. 

H l{iknlt"'n buı a<h ad m • ğaz. 
1.ımak fidı h ıllr rdC'n. ~pr ı o ka
dar vo!cs'1 d • biı kaç n Pvvel 
pek almıt; 'rumuş imi ~nb h kah
\altılarında olmuş bı adamın sıcak 

knni';IC' bıcağmı bo~a\amıyan Mck. 
"İkıılının id. ıah-ıt ctnwııni . 

"Icıtahı ncfs" c tm "ınılr rd n 
biri, b na bir gün . o\ 1 dı'tordu: 

Bır m zaı ı el !durarak kadar 
..ı.dam öldiırdüm. Ar< ı:ııra 'icdaıı 
azabı cl!'ni!f n iı c du) u\'orum 
n mm .... Çabuk ' lıp ı~ or .. H rn 
bf'n ı tık us! rndım. tki r ft ıd r, 
k ır \ ı öldıi mıi d ı,ilim .. " 

Yır bu ı;;chri11 asilz-ı 1 ' ınd ı 

tJiıi. Ur ka• g:ı f'snasrnda. rto t kı. 
ın h:ıklamı . Daha bıça -ının kanı 

1 

kurumadan da, bir hiç vuzt.ndrn 
kardc> .nin kıımını l'hk dr k Pt
mi•. 
Anım , su t tısı su volun<la kırı-

r .. Onun l:ıunun canını ) n b~ 
kn.n ı , b t it r , "'Üniın birlndE d 

k<t'llermın pıhtı!. tT • ıll'ı. 
c kı f rin ndü uı .ihit 

aarif 

'ayr ·yeden: 
l ı- ubat U!11 d ıl lusul yapılun 31 l'Jt 

n tlerı numaralannın 11! ı 

h v 42J2 num ıralı n t" 

ekilli~inın 
l.,ıse birincı, 

Fransızca ki a 
ıkincı sınl f 
arı çıi<mış ır 

VE 
JSTANBUL 

SÜTÇÜLER 

atı 1 maktad f r 

\ 

SOT MOSTAHSiLlERl 

CEM/YETiNDEN: 
21/1 !Hl (' .n r,-linU yapılan Umumi Ecyet toplantısında !.'""" rıy, 

h •I olmadı ından t lcrnr top! ııtmm 14 Şubnt 1941 Cuma. gUnil saat 13 t n 
, le el ı t ı dı;" el~, rınd:ı Babı!ll cndd!.'stndv 10 nunıarah Esnıı.~ Ccmı 

y ll •ı ı bin sında yapılacaktır. 
C. mı,ı; tc k yıt1ı ll?.amn o n \ tt O:>miyet l\Icrlcczlndc h l/.11' bu· 

ltınn.'.!ları ılln olun ır 
R UZ N \. M 1<.: 1 - C mıy tın 1940 yılına aid muam lllt v •csab 

--

tırın t tklkl v İdar .Hey' tinin mlidd Uerını ıkm!l.1 eden nısrf y rl•1c yeni ı 

~~~ -
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: ,-~------ı 94 ı IKRAMiYELE 
910 ID67 

Emn vct Snndıfınn borçlu o!U Osman varı~l<'rlnc ill\n yollyl-e teb1 ~. 

Bay Osman, ~ ıcnköy Mcrdivenk!Sy :Mnma caddesi eski 1,2,3 ı.~. yeni 
1',k J,6 ı No.II bir dükkan ve diğer ratam ın bir fınn lle-dlikkfinın ınnmı 

m bı~ıncı d rt'C d ıpotı:.k gostercrek 2o.1/8/fl32 tarihinde 97/14387 h ,np nu 

m msik S,.mdıttmızdan nlctığı (350) llra borcu 8/S/9'l0 tarlhlno ka•I ır od 
medl ~nden faiz, komi.'J)'On vo m sari!i ile beraber borc (20R) lira ( •ı ı J,u 

ruş,\ v ırını tır. Bu aebcplo 3202 numaralı l.anun mucıbinco hakkım! ı iLn 
ta ıl;. b t:ım.:ık ti re tnnzım olunan ihbarn mc borçlunun.ınukavel~t'aml'd 
g!Sst rd. ı ikam tg hma gönd rtlmlş iso do borçlu Osnıanm Merd ven :!Sy 
Ana c d<:i 23 N da m ... ug-u anla ılmı VC' tebliğ ynprlamamrştır. iczlcfır 

kanunun 45 inc.ı m dd 1 \' fal h Und tcbliğatın urm suretile yapılmasını 
OJnlru r. B:>r<:lu O ınan ı •• r sçıları i bu 11 n tD.l'i.lılndcn itibaren b r buçuk 
ay frlnd f::uıdığımı .. a mllrac tı.; murl !erinin borcunu odcnıcl rı • '} k · ı 

nun n kabule şay n b r ıtl:razlan varsa. blllınnelC'ri lüzımdır. Mı- çılar 

pot ı mrtarmnzl ı v<'vahut ba lıyo.n takıbı u::ul dairesinde durdurm •.7.l:trr.a 
tılneo.khr. Bu cihetlcr a!Cılm 

1 adet 2000 Liralık 

T. iş Bankası s .. 
1000 

2 750 

1941 küçük 
Tasarruf 1-Iesabl~rı 

Il'RAM!YE PLANI 

4 

8 
3:i 
o 

<'00 

liOO 

.. :l;,O 

ıoo 

. 50 

20 

t '1NSi 
. . .... ~ 

l\lıl\tarı l\luhammeo B. % 7.5 Tı.-nıl. Elt;ılltını• ~ · 

Ura Kr. Llnı. Kr. 
o vanl lilO ndct 2100. 157. 60 

ülş fırçası 4t)76 adet 611. •O 45. 7 
N stn 1 ola 16600 Kg 

Yerli malı 

::;art.nanı<' \'c nUruundC'n mucibınc' ~ ultıı.rda cm ve fil 
muhtc-lif malvm • ıın.larında göst('rııen mıullrrlc satın alınac ı-t r 

., Bo \"tırıl \ diş fırçası mulı:ımm n be rl. muva t 1 

cluııltmc ;ekil \"e suatlC'rl hızalarınd..ı yazılıdır. 

3 - Ekslltrr." 17 '21041 Pazartesi r-Unll hızıı.ların •.ı ,. ı.ıı 
lıataşta Levazım v n.uhayaat şub slnd· ki alım komısy nund \ 

4 • $.trtnamclcr sözU J:'<'Çcn şubcd n parası., alrı a'J 1 l'l 
ııelt r cJ gorlllcbllir 

li - tstcklikrı ı cksıltmc lçııı trıyın olunan sın vt ıl\llrr 

~llvcnmc paralarile birlikte m<'zkfır 1 cnıl 'Von::ı mUr. caatıcri. 

U her ı.-ıı >Slın ı lnlıın!.n c .iıl<'n Cıy t {; { ıru !! 
arpa pazaılılh s::ıtın im c Ktır ltZlr tond na ~ı olman• 
ayrı taliplcl't' <it" ılı ılf' edılebitır. l>oklım il ıli'l :1 Ark r ı v 
ı rda t ı;ıım nlm11. H~p .. nın kat·ı t rr r tı ıı 250 ura. ıoo trı'.l 1 

dır }:;\ f ,.( .Ul'I 111 1 [16 ·~ kuru f (' 
Anl,arn ı .. , 

B:ılil< s nt. SIJ.lüCt: l yol ın 

ihalesi ıaı21rın Pcrsrnıb' gllnll 
om yommdn vıpııarnktır. K<' ıf 

ır. h: , \'(' rtn ıı -s Aıı'mra v 1 l .,t ıl ı. 
urlılür. Iıı ıp.crı.n k. ıntııu \u.' ala,.ıl t 1 · ( n 

hlr saat <'V11cl 1 om ~·ona 111..rm lcrı 

+ .;. 

konınu t ır 11\a'c 1'' "' llH Ç r rnba 
s t•n im 1 >'Uls~ oı und,ı yapı!.ıc ktır Tu 
lir lrr T pi l'in beli v ık.tto komı \"OT" 

~ ~ ~ ,e 
ı b ııo ı lıı ı 74 lrnnı ı, !ili Bun: .~ rı it' a..• t 

k.ıp.•lı z r.l ı cks.ıt ye konınustur. lıHI 'll 2512 941 , lı ur 
1 

Buır. ırla ısi( ılık daiH'31mle ımtın lm:ı koıntsyonuııd, y rıJrıC" 
mln,\tı l"'b(I ını. 43 kuru~tur. İAt kıil rın kanuni \ al.ırtıc 

l ır nı lh~IC' ıı ıa•ınd n b r s:ıııt cnd komısvona \' rmc.lcrı (l!Jl5 

1(. " 
ı..:ılosu ı-- k 1rıı l n ı.,ıJO kılcı z vtln \ •ı, 

10 liurı.ıııt ın 300 kilo bıb r 
i 5 kuru tan ı oo ton k ıru ot 

'14 kun: tnn 2500 liralı tı 

,rıoo rıı tre Anıt rlkrın zl, 20'.)0 .. d l b yaz makin 
s tın a ır ,. tır Tcı.Iırl w1 l'l 2ı9ll Pır mb<' 
ı.I ı (Hl ( 1 tın lıll 

kat ve 
\n.'id r d L 1 ıııır en nrnlt il I 

l\~dar ve aHlınlık hır kat kıralıktır Avnı 
ı<lahır Ô" vardtt 

v, k1t t·-.~ • 


