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~ AÇIK 9• f • k ıt erın nut u 
it dostluiu

\'erilen 
~ıymet ...__ __ 
•ta, Ttırk milletinin 
•• b&tiia Tirk mat-
• Tirk doatluiuna 
•ere .. ıerin bu huıuıta 

beyanat ve netri· 
111

' derece memnun 
•laıaaiı olduklarını 

'llllek dostuna dost· 
~t-•ii ve doıtluk 
ti bir borç bilen her 

~ltciıi için, ifasında 
)'1a1a bir vazife olH 
• 

~~il t- de1a olarak (Berli-
• Hııaaı ) ıazetoıinin 
"1aıa1a diplomatik 
titrinin almıı olda
te •aziyet itibarile, 

L .. t•rahndan Türki· 
t;t•ılar üzerindeki 
laaa:aam•aı mlmkln 

\&_ı·'• iki milletin doıt• 
ı..~llQa bir temel öıtl· 

.Amerikada 
nasıl 

karşılandı 
- ·- .. --

Nevyork .( a.a) - Alman 
devlet reiıi bay Hitler tan
fıadan evelki giin Nniliğin 
merkezi olan birahanede 
ıöylediği nutuk etrafında 
Amerikan mahfillerinin mü· 
taliaları şöyle hulasa edile
bilir: 

Hitler ıimdiye kadar bu 
tonda konuşmamıştı, o hiç 
bir zaman beHp verirken 
ııörmemittik, timdi Alma:ı 
milletine sulhun 194lde im
zalanacıiı hakkında verdiği 
vaadıa yeriae gelmemeıin
den dolayı hesap vermek ve 
efkirı yatııtırmak mecburi
yetini duymuıtur. 

Acaba orta halli bir Al
manın !)obelı'in daha acı 
ııünler göreceğiz, fazla feda
kirh!dar lizımdır, mealinde
ki aözlere ne deyebilir. 

--.. --~ 'ttar ve ba ••i-s: laUiade kalacak 
edecektir .• 
~i ••ıriyatınıa Türk 

~lrinda b&ylk bir 
'-•111auul7-.l lıınlU 

llpbeaizdir. 

Romanın 
Bombardımanı 
Etrafında 

il topraiında ıözil 
~ lıiç bir kimsenin 
.. ~ bir feliketi ile 
\ ~- •e dlinyanın ada
~İJd prenıipleri · 
\ • •r olmaaıadaa bat· 

•clelli bulunmıyaa 
"&atılacak hakiki 

i bir doıtluk eliaiD 
"'ilabbetle ııkalaca

b&t&a devletler ve 
~)ice bilmelilerdir. 
~ teıile ile biı yine 

~ , 1, il dilimizde dolatan 
- lll&ıde yava kuran 

J ' bozulmaz milli aki· 
~4 ltlcrar ediyoruz: 

ite lerıe doat olmak is· 
~ı"••nuz? 
"'' . "-i rı doatluğunuzun 

4
)et ue ciddiyetinben 
'1nıaia çalııınız ... 

Sırrı Sanlı 

" llHlllllllDUlntımtlllllllllllll 

~~rork Tay
•se göre 

~-. ......_ __ 
~Qrlr, (a.a.) - Nev
it 'Y.llliı ıaıeteıi baı&n 

_.. ~), bır aıakalede eıclm
ıP' ~\t t lci: 
,,si. ta öaıınızdeki miitare-

,- -· • 111 •• aoauncuıu ol
ltl ••\iyoraalc harp gaye-
ltı' birlikte Saib ıaye• 
"h' ııaelerden ibuet bu-
~ ... "" \,Udirmeliyiz. 
, ~ l~Jelerimiz malum· 
~ •taliii oitadan kal

)a kadar harp etmek-

--o--
Loadra (•.•) - Romanın 

bClmbardımaa edilmeai etra
fında başvekil B. Çörçile 
ıorulan ıuale fU cevabı ver
miştir: 

Ba bnıuıta evvelki beya-
natıma ilive edeceğim hiç 
bir ıey yoktur. O ıaman lü· 
zum görültirse tabirini kut· 
lanmııtım. 
Karadağda Italyaolar tara-

fından zulüm yapıldığına ve 
bir çok cinayetlei" itlendi
ğine dari olan haberleri mev· 
zuu bahıcden Çörçil, harp 
gayelerimiz arHında bu mes
eleler hakkında cezalar var
dır, cevabında buluamuıtur. 

---m1----
Millet Meclisi

gelen 
işler 

ne 
• 

yenı 

--o---
Ankara - F evkalide vaz

iyet dolayııiyle bazı vergi ve 
rüsumlar• zam icrasına ve 
bazı maddeıerin fiat mevıu
una alınma1ına dair kanunun 
8 inci maddeai ile muvakkat 
birinci maddesi hükümluiain 
dudut ve ıtımulünün tefıir 
yoliyle tavıihi ı talebine mi· 
tedair tezkeremectise v~t il· 
mittir. 

Ayrıca belediyeler bankası 
kanununun deiiıtirilmesi 
hakkında htikümet meclise 
bir kanun liyihaıı vermiıtir. 
Mer'i lalklmlere pre bıaka 

er kez parti . ·Son kika Alman matbu-
gru bu seçildi 8- 1-- t atının Türk 

u gar eaze e- d 1 " 
•1 • S f d ost uguna ver 

Ankara (a.a) - Ctimhuri· 
yet Halk Partisi Meclis gru
bu umumi heyeti 11/11/941 
Hh günü dün 11at 15 te 
reiı vekili Hilmi Oranın reiı
liğiade toplandı. Ruzname 
mucibince P11ti bayıiyet 
divanı seçimi yapılmıı ve 
Dı. Mustafa Cıntekin Ço
rum, lsmail Kem 1 Ayçar 
~ 

Öagelen Diyarıbakır, Ali 
Rıza Tarhan lıtaDbul, Ziya 
Karamüuel Istanbul, Recp 
Peker Kütahya ve Naci De
minğıa aeçildikleri anlıııl
mıf, riyasetçe seçim sonu 
heyete arzedilmiıtir. 

Bunlardan sonra kürıiye 
gelen Hariciye vekili Şükrü 
Su çoğlu dünya siyasi duru· 
muou ve meyanda bizi uzak 
ve yakından alikadar eden 
hadiseleri tıflilea izah et
miş ve söz alan müteaddit 
hatiplerin temas ettikleri 
m. vzulara Hariciye vekili ile 
birlıkte Milli Müdafaa, Tica-

. ret ve iktisat vekilleri de 
cevap(ar vermişler, ıaat 18 
de toplantiya son verilmiıtır. -----
Başvekil 
istirahatte 

----o---
Ankara, - (Telefonla)

Bışvekilimiz Ot. Refik Say· 
dam iatirahat etmek maksa
diyle bir aylık mezuniyet al-
mıştır. Başvekilimize me:ıu· 
niyetinin devamı sırasında 
vekalet edecek olan vekil 
(bugiin) teayyun edecektir. 
Dr. Refik Saydam mezuPİ· 

yet devresini geçirmek üzere 
önümüzdeki günlerde şehri· 
mizdca ayrılacaktır. 

cı erı o ya a d." • k ... 
Sofya ( .a) - Bulgaristan ıgı ıyme,. 

h riciye nezareti Bulgar ga- -•-
ıetecilerini Scfyaya davet Berlin ( a.a ) - Berliaer 
etmiştir. Gazeteciler Sofya- Çaytung gazetesi "Tlrk 16· 
ya hususi bir trenle gelmiş · rüşO" başh~ı altında yaıdıiı 
ı ,rdir. bir makalede, Milli Şefia 
Garda matbuat müdürü ve nutkundan ilham alarak eı· 

kalabalık bir halk tarafnıdan etimle ş11nları belirtiyor: 
selimlanmıılard1r. Bu seya- Türkiyeye zarar verea aa· 
hatin programı geniştir. Ga· surlar ortadan lulkmıtbr. 
zeteciler beı günlük vir Ma- Türkiye Almanya tarafında• 
lsedonya seyahati yapıcak- bir taarruz k.ar1111nda imiı 
Jardır. gibi olan nazariyeler ıall ol-

-•-- maıtur. 

Sovyetlerin 
taarruzu 

Budapeşte (a.a) - Macar 
ajansına göre müttefiklerin 
harekitı plin mucibince de· 
vam ediyor. Sovyetler Ma· 
car kıtalarına karıı taar
ruzda bulnnmuılarsda bu 
taarruz durdurolmuıtur. 

-----
Fransız ölüle-
rine çelenk 

lia~p-: :ney\ianın~a---cıüŞefi 
Fransızlara yıldömü münaae· 
betiyle tertip edilen tören 
Alman makamları tarafından 
işgal altındki yerlerde men 
dilmiştir. Mareşal Peten ölü
ler araıına girerek celenk 
takmıştır, 

- ... ---
Japonyada 

• üsler yenı 
Tokyo (a.a) - Sonteşrin

den itibaren muhtelif ada· 
lardaki deniz üıleri takviye 
edileceği ııibi yeni üıler de 
ihdas edilecektir. Hu üıler 
bir b•ıkumandanın emrine 
verileceklerdir. __ .. _ 

Makale ıöyle bitiyor: 
Alman - Tlrk diplomatik 

münasebetleri itibarile oaaa 
Boğazlar &zerindeki bakkam 
tanımamak mlmkl deilldlr. 
Bu iki milletin doatJap 
sağlım bir temel lıtlae ka
rulmuıtur. Ba temel latlade 
devam edecektir. 

---o--
Sovyetler 
Muvaffak 
Oluyor 

teqfiğı! Moı~ovl cepd'Caauu• 
Tulada düımana yapıla• ma
kabil taarruzda ayıa doka· 
zundanberi70 tank 2 kamyo• 
tahrip bir zırhlı piyade alaJI 
imha, 750 Italyan telef •• 
500 esir alanmll, 2 d&ım•• 
tabura dağıtılmııtır. ----·--
Yunanistana 

Gıda 
Atin• (a.a) - 1500 toa· 

lok bir vapur Pireye ıelmlı
tir. Beynelmilel iane olarak 
1500 ton yiyecek ıetirmlıtlr. 
Bu yiyecekler halka pua11s 
verilmittir. Bu Yana•iıtaaa 
yırdım götüren ikinci vapu• 
dur. Bir üçüacUıli ele bekle· 
niyor. 

Bir vapur daha ---0
---. 

Londra, ( .a) -Sahil mu- Muvaffakıyet 
bafaza teıkilitına menıup M d ) ) 
tayyareler bir düşman kü- a a ya arı 
çük :nakliyesini görmilı ve Londra (a.a) - Akdenls· 
ba· ırmışlardır. Tayyareleri- de ltalyanlara kartı ıoa de-
miz muhtelif mevkileri ve ııix muvaffakıyetini temla 
müesscaeleri bombalamış dört eden iki Iaıiliz deaiı kamaa-
tayyarcmiz dönmemiıtir. danın• Yanan kralı Jorj U• 

----o--- keri madalyaıı vermiıtlr. 

Yahudilerle 
mücadele 

----o--
Bütün amele 

seferber 
ediliyor 

iştirak hissui zamanınd• 
teslim etmeyen belediye re
isi ve muhasipleri hakkında 

Istokholm- Norveç Ajan· 
ınna ııöre bütün Norveçte 
1400 işçi Yahudilere karşı 
mücadeleye girişmitlerdir•. 
Bir miktar Yahudi tevkif 
edilmiıtir. Geıtayonun em
riyle üç Yahudi magazaıına 
el konmaıtar. 

Sofya (a.a) - M&aakallt 
n zırı şimendiferlerde ve D· 
manlarda çahıan b&t&a Bal
ıar amele1iain ıeferberlltial 
kara rlaıtırmııhr. . takibat yapılması llzım gel

mekte•ir. 



..................... 
)r Genç Kı-i 
~•n Hatası ! 
~ ..... 24 ........ .. 1 ..... - - ........ .. 
n: Nadire Seymeneila 

Hem garip 
hem feci bir 

hadise 
--o--

~r"!!!!!!!!!"~!!!!!!!"ıi!!İ!!!!!'!!!!"'!n~!!!!!!!'~-- Biga -Şehrimize bağlı Katarte 

~\mutln Emi· peköyündea Raıit damadı Hü· 
1 aeyia aylardaaberi 11tmalıdır. 
~ bacıya diye Bir gün tarla11na çift ıiir· 
, . mege gittiginde yol &zeria-
«tlrl)danıyor de bir kutudan dökülmoş 
\:ı ve ızhraplarımın omuz birkaç tane güllaç bap gör-
\:• dolandıj'ı rece bu müı; bursları ııtma ilicı 
t ribi geliyor bana. Ece- zannederek yerden toplayıp 
~ıhat kucaiına oturmam kutuıuoa koyarak e•ine·ıi-

ae zaman naıip olacak türmüıtür. 
Jbim. Herhangi bir yolcu tara• 

~ \kık ıakak kemlkleriu- fından dlltibül6n Te içinde 
, yanağına uzanan göz eczahaneden ahnmıı köpek-, 
\~rıaı elinin tersiyle ıili· leri itlif için zehirli glllliç 
~ bulunan kutunun mubte•İ-
,ırir bu küçücük kerpiç yatını görünce, zavallı Hü-
1ıllıyor timdi .. Kar par- aeyin vaktile böyle glilliç 
~ı peacereDıa camına halinde ııtma hapı dahi al 
·ıyor ve düttlyor. Gece dağını hatırlayarak derdine 
iki genç kadın hili derman bulduğuna kail ol· 

• l amıyor. Çakalların ulu· muı; e•iae döndüğiade ka-
ya irkiltiyor onu. rıllna: 
~•ia yataj'ıadan, rörün- -Allah ilicımıza ayağım-
l' bir elle itilmiı gibi ıza göaderdiU! Bak bu hap· 

l·\1• kalkıyor. Pencerenin lan tarlaya giderken yolda 
,,, doğra yürüyor. Bu- buldum. Sea de ııtmahıın 
~:\ cama iki elinin yan Ben yatacağım. Al bir taae 
\ar1aı dikine koyuyor. de sen yat, demiştir. 
:\Clk yllz&aii yerleştiri- Htıseyic ia karısı: Şimdi 
~~'a11aa ellerini• ve ba· benim:iıim var, Hap yutmıya 
! dııarıyı. vaktim yolr, bele ıea yut,da 
'ii'ak, beyaz bir bava ben de :akşama yutarım de-
ı..n :-ıürlyor etrafta rüz-
1 mittir. 
·, oğultuıuna karııın , · • - "~ 1 -' -
\cerpiç e•e naki geaç biriaı-eline alıp be1ıııe e çe-
' bir aa keadiıini bu kerek ıifa niyetine acele 

ı••ç hayvanlara yem 
'~' kadar yalnız bi11edi
ı~endiıini unutuyor göz

ı ı oıkuyla büriiyor, eline 
+ıen aiıaa yüziiğünüa 
:rdan eıki günlerinin 

1, eri sinema şeridi gibi 
or. 

~ç kadın boı gözlerle 
~' bu alhu parçHıoa. 
ıl içinde yüzüyor Nevin, 
l 

~diıini çok pek çok 
w ~da bekliyen koca11 
·~yanına geliyor. Siyah 
~rınıa altında gülen 
ftam dudaklarının ta
:kendi dac\aldarında 
I~ •b• ıTor gı ı ... 

1 ali koJlarıaı uzat.yor 
~ iru. 

' rıkcığım, beni de be-• 
İde götürm~ğe mi gel-

ı (Or. 
a koyu bir bava çö· 
i timdi. Nevin ayak 
~tarının acuna baaara k 
-~ yanına yaklaııyor. 

döad&r&yor lokma-
. açıyor. G&nlhı 6züa-
lrunloğu ile yıpranan 
a tamamen yatağına 
1 bir •vaziyette hafif 
tırılblarla D} uyan 
'I cıya bakıyor. Kendi 

()'.Or ~,za va Ilı diyor, 
n&yor reriye. Tek
arlıasıaa bakarak 
• Eadae bacıya. 

yutmuı; fakat, yaram aaat 
geçer geçmez vücudu kaı

katı bir bal almağa bııla
mıştır. Gerçi kutunun üzor
nide köpeklere mahıus diye 
yazılı idise de Hüıeyin buau 
yanlış olarak Kepekliye ma
bıuı ıekliade okumuş ve 
civardaki Kepekli köy&a
den biriıi dütürmüıtür zeba
bile haplar hakkında fazla 
inceleme yıpm•ğı lüzam 
görmemiıtir. 

Bir müddet sonra neye 
uğradıgun bi(emiyen Hüse
yin, şiddetli ııtıraplar içinde 

çırpın• çırpına cın vermiş 

ve vücudu kaskatı gerile 
kalmıştır. Hidiseyi haber 
al n alakadar memurlar, 
mıaballine giderek tahkikata 
bışlamıılardır. 

diye mırıldanıyor. Bu biribi
rine zıt hitapların sarfı ne
de icap ettiğini kendiıi de 
bilmiyor. 

Nevin gine ayni ya•aıbkla 
kapısını kapatıy~n ve yabyor. 

- Haydi Nevin hanım 
aa t 7 benimle birlikte gele
cektiniı? 

Genç kadın ihtiyar bıcı· 
nın ihtarı ile uyanmalC iste
mediğiai ifade eden bir 
halde gerioiyor. Ve, 

- Gidelim Emine bacı, 
kalkıyorum işte diyebiliyor. 

(Ar'ka11 var) 

(•li&IH ~·••il 

• wg Şehir H~_!>erleri __ --Karşıyakada S1u şirketi hü
talebe salonu kumetçe satın 

--~- alını.yor 
Petrol .. temin edemedik· .Sa şirkt1ti tuiıleriain V•· 

leri için evlerinde geceleri J.:ilt~tçe satın. aluımaıı takar-
dera çalıımak imkiaı bula· rür etmiıtir. Bu maksatla 
madıklar1nı Karşıyaka Hal- Nafi&\ Vt,kileti ıirket ve 
kevi riyaaetiae bildiren .,. ve uıüe.saeıo uaireler reiıi Bay 
bir ders yeri iıtiyrn bazı Emin JpJ if&çi dün ştbrimize 
talebenin bu müraacatları gelmiştil :. Mumaileyh ıu şir· 
kabul edilmiıtir. ketindf n rbaşka hükumet 
Karııyaka Halkevinde bir önüad.•!'d tramvay kavıi'me-
1alon ayrılmıştır, Her rece seleal14i de tedkik edecektir. 

19 _ 22 •r••ında i•tiyea ta- Et ve sebze 
lebe ders çalıımak üzere bu 
ıalondaa istifade etmekte
dirler. 

--o---
Yağ f~brika
ları ver2isi 

Ôoümüzdeki ~ Cama güai 
ıaat 15 te ticaret odası·aaıo
aunda zeytinyag-ı fabrikaları 
sahiplerini alikadar eden bir 
konferaaı verilece1'tir. Kon· 
feranıı defterlaktan 1alibiyet 
sahibi .,.bir ıözcü;•verecek ve 
bilhassa yağ fabrikalarının 

muamele vcrriıi mevzuü izah 
edilecektir. 

--o-.-,-
•• na. • ..nı.~ ... ~ ... 
Tayinleri 

Bergama - Cumah köy 
okulu öğretmeni Kimil Emil 
Kınık okulu öğretmenliğine 
Kea1alpııa · Yukarı Kızılca 
köyü öğretmenlerinden Sa
fiye Ardalıklar Armutlu 
okutu:öğretmenliğiue, Emine 

Algaç ta Kemalpaıa:merkez 

okulu öğretmenliğini tayin 
edilmişlerdir. 

Kızılçullu köy enstitüsü 
ziraat :öğretmeni bay Bahri 
Yörük Ziraat umum müdür
lüğü merkez teıkilatıaa ta 
yin edilmiş.ir · · 

Fiyatları 
Belediye reiıi uBay Reşad 

I .. eblebicioğlu düa mezbaha
ya ve hayvan pazarına gi· 
de.Tıe:k celep •e kanaracılar
Ja a·k&şmlttiir. 

Izndrde et kifi miktarda 
me•c~d ise de fiıt pahalı· 
dır. 

Belt·diye, ayııi ıamaada 
kömiir ve ıebz:e fiatlerinin 
ucuzlab,lmaıı için icap eden 
tedbi,le.ri almııfnr. 

... . .-o-.. --

Pamıık bu sene 
çok~ iyidir 

Bu yıl pamuk rekoltesi 
vv - JV uuı , u.ıy• •r••ıada 

tahmin eı~ilınektedir. Bu yıl 
pamuk mahsulü gayet iyidir. 
Romanya hiikümeti bu tene 
bizden miiMm miktarda pa· 
muk almak arzusunda bu· 
lunmaktadu·. 

- ... -91---.... 

Kömür fiatleri 
Viliyet nıüra&abe komiı

yoau perakende kömür fiat
leriaia 8 kuruştan satılma· 
ııoı~muvafık görmüıtür. Soa 
günlerde şeıhrimizde kömür 
•zaldığındın nakliyatı temin 
mak1adiyle vagon ve deniz 
motörl~ri ten.,in edilmiştir. 

i Elhamra SiNEMASI Bueüni 
tMatinelerden itibaren-Norm• Sbearer - Joan Gravtfort ı 
ı Roılin Roussel gibi 3 büyük artist tarafından ibda edilmid 
ıseneoin en güzel, en eğlenceli ve birçok tabi! renkli sah· j 
ı neleri havi müıteına bir san'at eıerı olı .a ı 

! KADI LAR ARASINDA i • 
:zarafet, güzellik ve baştaa~~şa bir model, ıan'at. v! Am?daı 
:şaheseri arzedecektir. Bu fıhm yalnız kadınların ııtıralnle ı 
: çevrilmittir. AYRICA YALOVA FiLMi ı 
•Seanılar: 1 30 - 4 - 6 30 - 9- Cumarteıi ve pazar günleri ı i 1 lde başlar. Hergün ilk matine ucuz ıeanı.. ı 

ı T s· d Telefo11: : ayyare ınemasın a 36- 46: 
1 lzmirde yalnız sidemamızda gösterilmek hakkı verilmlı olanı 
: ve umumi rağbet ve takdir kazanan ı 

i ARABACI nın KIZI f 
:Filminin vaki müracaat ve arzu üzerin• ancak daha 3güa ı 
ı gösterileceğini ve bu son fırsab kaçırmamalaranı sayın ı 
ı mfioterilerimize arzederiz ı 
:Matineler: 1.15 3.15 5.15 7.15 9.lSpazu güı1üll.lSte başlar: 
ı Gelecek proğram: TOrkçe ıözlü ı 

iv AT AN FEDAiSi (llnllard Dlks)j 

12 2iad Teıri• tJlf 

HiKAYE 

HIRSIZIN 
MAZER~TI 

-4-
- O bayattaki ıaaclıtl 

hiç d&ı&amedidiz mi?· bk 
- Bilmem .. Bazı yalaıı 

dl .... 
KÜnlerimde pek te lk t 

d. d" f• • me ım ıyemem... k 
mektebin glirültllıll beal Ço ki 
meııul ediyordu. !"~daNi-
böyle karar vermıpın 1-
Pek ili .• Allah bahtiyar • 
ıin.. Evleneiia kızı latila•P 
ettin mi? 

Ali kızardı : 
- Ôyle ıibi, d~di.. il 
Anladım ki Ah bıritl 

ae•iyor.uAlacıj'ı kız hıkkı~" 
da ban; biraz izahat ••rd•·· 
Söylediği.ıeyler dotraıa ':: 
ni bir parça · kaılialaadır 
Fakat bir ıey ıöylemedl•· t 

Ha11h Ali e••eadi.. f •ı:; 
maaleaef kendi ribi •• ~ 
terbiyeli, aakia, mltfik b 
-~!~ dej'i~/" ş&pheli~bir~m••~: 
le iizerine koc&1ıadaa r,•1" 
ıaıı hoppa bir geaç kacld• 

ile.. .ı-
Ali buna anlamıyarak •~1 

bi bir adam a•iildt. Fa~
aık ıöılerhlİ blrtlm&ftl 
çarenin. ~~ 

Yine bir zamaa ona s-.. 
den kaybettim. Pek aadlr•• 
ıokakta tetad&f edlyordaıılt" 
Fakat nedeaıe beal 16r .. ~ 
mezliie a•liyor. yalt.at 1r'. 
lana dej'lıtiriyorCla. 

Haııb benimle · koaaımak' 
tan çekiyorda. Uzaktan ,,..... 
ğa kulağıma bızı t declik•
dalar gelmej'e baıladı. ,.. 
bedbahtmıı. Kadın oaa 1111· 
-- oJ temadiye• tazip ediynmltl .. 
Zavallı çocuk borç etme~ 
bıılamıı. Sıhhati ,,r rıad•11 

ıüne bozulayormuı. 
Nihayet bir çocaia dl•:, 

yaya geldiğini haber alclıllll• 
Ben bir biiyük baba demek
tim .• 

• Bir kuta ıeker yaptırarak 
evine gittim. 

Ali kanııaı •e çocutu•• 
benim yanıma getirdi. 

Genç kadın benim faki· 
raae kıyaffJtimi beğenmedi·· 
Ali bana "Babam" diye •I· 
hp ederken kızdığ"ıaı, iıtib
faf ve istihza ile yOzlaD 16· 
z6n6 oyaattıjıaı g6rlJO'' 
dum. 

Ona gayet tatla kelim•' 
lerle ıöz ıöyledij'im bald• 
yüzü biç sriilmiyor ıiUmiyor, 
bu ak ıaçlı ipdaiJ• lıoc1111· 
na ideta hakaret ediyor' 
du. 

Nihayet yerinden fırladı, 
tlirkii ıöyliye ıöyliye o•ad•• 
çıktı. Çocuk Alinin kolla• 
rında kalmııtı. Oğlamao 
gözlerinden iki damla y•I 
akta. 

Deria bir ~aedametle 111.
raaarak : "Ne yaphm da 
ben çocuia dlnyaya ıeUr• 
dim. Biitlla korkum aaaeıi· 
ae benzemeai olacalll• dedi. 

-$e- NF-



Ga etecilerin j' Fabrikada 3 
amele yandı -- . -

,..._de• pis Şe•tr -Balat llmam•d HaH•,. .. 
~·l - Hamlet tem-i lat•MI - E••elki ı•c• 

HıatnO.a ile ba11 •alaarrtı• vereıelerlne ait te Rıu adıa· 
ler •r-•da daw • ..,.... ela bir ••h• talah iıtiear••da 
ola• llldiıe etrafaacla•I adli ltal••• bir fabrilsuıa tama• 
tetkik~t bitmiftlr. m•• 1••maıl7le aeticeleaea 

Blılece Ti7atıe mecmu• , •• ,.. talaldkataaa zaltıta •• 
••tla ilk•• lali 1aadaa do- adll1ece de•am edilmekte-
1a,. ,...... ulailli rejiılr dir. Talakikab Sara1er mld· 
il.Ula Ertwtral ale11Uae deiammalıl Falari idarm et
aplaa weır•• laakaret da•a· mektedir. 
al7le, Njillıb açbla m•lra· ltfal1• feıldlab ,.•ı•• J•• 
bil ela•a •• ı••• Mal.ela rl•dıkl ••k•ıı temlzlemif, 
Ert.t1*1 tarafla••• •Taı•irl eakaı albadaa •ımlr halbıe 
Efklr. ıaıeteal•d• çıka iki plmlı 3 ce1et çakardmııtar. 
mtsale mlaaıebetl1le, 1•11· ISiJlbara lnıalana Alaaet, 
lana •• .. rrlti P.,amı Safa lbralaim •• Koça oldap ••· 
•• ıaıeteala ••ıri7at mldlrl laıılmııtlr. 
Cillad Baba~ ale1lalae aplaa 
&lna uli1e blriaci cesa mala
....... t.tibl et..lttfr. 

o 

ler• (a.a). - Blkreıtea: 
blldlrUalilH ıln, ubrl 
malak•••· ubotaj laarelaet· 
lerl ... .tola11 Wr komlalat 
ı.1r ...... bir ....... ••ton, W; k .. ,... .. 
'1r bcba ld•,.Pri I.._ 
9'1akt• .... iftlr.Hlklla '111· 
fas "••••ilfl•r. -Kadın 
Berberler 
tıtaabal - BelediJ• ma• 

ki• ıabell ttarafiadaa 2acl 
•ela apl• kadıa \erberlel 
lılatilaa•ıaa lftirak edea ier-
lterlud• ' 201i maqf. 
fak ol•amafbr. 

...... ,~ m•· 
waffak olaau1•lana .Ueria· 
dea ralautl1elulal alacakbr. 

11111~. ------liblldan 
H.atl taleM ı.UJOI' 
~ li.Ume 1••htbr 

Wt • Hı•&' liudall alıp ptlrlpr 
..,... •• lat te•u H..p IP.k pılaalıdar 

a.aa lclareia... Sle tla•tl clm!e1I ( clmleafa 
laa•ı•llH) ,. .. ,ona•• 

• li:aafıa le Haaıi kitaplara •il• ıh1or· ..... 
...... i .... tAH 

Taletı.• •• 111b11 Alidir 

il .... ,.. .... ·-· 

---·--Dk kadm 
aza 

Atlkara - ıc..ı.1 • -.ı 
merkelİ topla•bmaela -•· 
mf. mark• .. • lalaUıl ede• 
ual't• Edine ••ltmll Ba. 
Fatma llemljl 191mlftir. Fat-
ma ltemik Kaıaı.1 a•aml 
merkeme .. laU ola• Hlr im· 
cim an olmak ferefial ka· 
•••ftar. 

--•ı---

Kaynakdere 
+ •••• 8'A ft•sw ... .L:u 

mahkemeye 
vaziyet etti 

---o--
lıtaabal - Kara• ••is•• 

it•• ••• laleriade •• kara 
ıalara•sda meçhal bir de-
abralb tarıfaada• b.bralaa 
Ka,.akdere motlrl laldlaeıl 
etrala•••"I tahkikat denm 
etmektedir. Ba tahkikat 
clmlıliadea olarak motlr 
kaptaaı MıP•t Anla•la 
mltettıllat, meçlaal dealsal• 
haıa motlrl babr .. ma• 
laca keadilerl•• laer laa•ıi 
ltir llatarM balaamaclıpı 

ma•n• i••i• etmektedir
ler. 

Dlpr tarafta• motlıla 
uhlbl Y akap Balana• sa· 
rar •• 111•••••• tubiti lçia 
mahkeme1e mlracaat ede
cektir. 

~-·--

5 Biu lira 
Bağıtladı -Aakara ( •·• ) - Tana 

Ç•karo•a fabrllraıı uhlple
riadea Sadık Ellyeıil T•k 
Ha•a karam11aa 5000 •e re· 
filrım Salime 111,eıil de 500 
lira b4'11la11tıılard1r. 
Glkİerde 11jlım •• ur· 

ıdmaa olabilmeaia laemial 
çok İJI •a•rf1a• bal iki ••· 
taadqa karamca teıekklr 
eclilmil'tir. ---• 
Çete harbi 
Stokholin, (a.a) - Stok· 

lıolm N1adaıllt AUehaada 
ıazetııi, Yaaaafıtaada •• 
Sarbldaala cete maharebe· 
leriala de•am ettlflal 1••· 
maktadar. Ya•••1ıta•ıa•pa• 
ifade bam •ı1ler llaaaıt 
ettikleri balaaaeal1le talarlp 
edlhal .. etcll.,. Slyleadlflae 
fire ba kl,Serde ko ... lat· 
ler Alman aıkerlerl•• lalcam 
etm'-1erdlr. 

lı•eç pıeteılld• •Ot.•o· 
... amiadeki urlt pzete· 
aiadn iktibu ettiil bir 
laallere ılre Soateplala ilk 
laaftuaada v...-.,. ... lı-
pl k••••tl•ri•la ...... .. 
•Jiat Uktepla .,... ... .... 
tla za1iattaa daha çoklar. 

.. A 
UUV.UU~t:I' 

12 2üac1 T ... ı 

..................... ~~ 
JK:ahra 
1 Kahram ı -
1 SOBUTA!Y 1 
!--49- Y~:H. o. T. J ........................ 

c.quJiler ., ...... 
Mn• ,.ilan ,..,,,,,., ~ 

Gepcln •• •ti• ,,,,,_ 
imler yaphlar, •t.H 
tase 1ı .... ıler ~it 
~6i .... , .... ,. ,.,., 

Yelaız CıWettla •·bıılilıM;." 
latı•mdaa •et J•kt9' ..., 
me çatma •• .. dbatliis <ttE 
aıkerleria kafana .wi 
aokdlllİDf idi. o..-.... 
fçlade karmalawlplt ~ 
dea aakerler wri, ~lli'lıW 
kaımı da Ira• idi. llıW ..... 
letler çor.._ olaa 
1amalar ....,..,._....,.,,, 
., dm.,., k:.-.-~
pllDları••• •• 1•11111'* 
blrlllriadn •Jll ..... 
ÇUJHJOf ... 

CeWettia ._., ..._..., 
dea •• daWll ..... ..., ..... fil 
ka ba mllletleria •• lı 
maldla .. ...,... .. 

Bir aralık' ..... ~ .... 
daa a,,.walar, Celllıt" 'r 
ord• ...,. Wr ...... 
ıeçirtll. 

Fa t b. laaller .... 
rarkea Sob.187 n MıeM• 
"C-ıts Aı,. ......... 
pi eliler, ikJ tarff~~-
Celllettla ba aralar .. -- . 
1•• kale.W Ziraatı ıııırlıll 

ı.rallın ıuıraıı- 1 ••• bir miktar ~ 
A •••••• aalclmla •• 1aı,s1a 
periı•• etti. Arllalut• ... o 

A•kara - Ziraıt V ekllıtl 
kl1lerlmilla laaıall1etlertae 

ılre birer siraat plim •I· 
c ... ıetirmek llere ı••lt 
•• euah tetkikler ppmak· 
tadar. 

la makıatla ılmdlye ka
dar 15,IOO aalai1e •• kl1d• 
97 kauda, 25 •lll1•t ••r· 
kezlade tetkikler J•Pllllfbr• 

la tetkikler ikmal ediUa· 
cı kl1lerimls lcla auatab· 
lan ltillari1l• •Jr• •Jfl lla
aaal1tleri ibti•• •••• ıinl 
pllalara •icada ıetlrllecek .. ..,...... .. ,. .. , .. , ... 
rla ıkllecefl •e iyi aetlceler 
ah .. cata tealtlt edllece•tlr. --·----
Dı'8 1111111 ııllınt 

flıtıırı 

ralsmada,~tek ................... -. .,. 
lan bir .,.,. ......... ,,. 
kıaa bir rlrlf..... _. 
ullalaa kadar pllwh,..... .. 
•alan•• tabi,. .ttllN, ... 
tarafta atlariaa• ...._fil. 
lar atblar, k~•• "..._ .... ,. ••• , ,.ptaJAr. ...... 
eprleria• .............. ~ 
ı••mlt ... u1 ... ,.,. ..... 
•• aoktalar. 

Bna tiftac.llt.ı.• .. 
•- korllhı, lsa_.. · ··ı. 
11rlaadalar. Fakat ·c.lile'tlli 
tallarlar "kdalar .,. .... ,..,... ....... ,,, ... 
kulen tetd HlJOrda. ..... 
nk ı• aklul llJllJ•liE" 

-Erler, blarama .. ar 
... 11da dana ;<::.isb .,.~ ... 
llı••a aıdar, Arkalan 
atlar lberiade tase k•W*· 

B. Hamit • ~ ••••• 
ıHlat •n klmda SoMa 

ler ıelmiı tibl sM 
Aakara - Hlk6metla pr· teJl•r ha•tkl aaket ..... 

Ôdemifia Kuaalt kl1I•· dlil ilzam lurlH tlccar· bir lliled• ıllarettlr. ,,.._ 
•• 1.1: dere iıia•• Phta• lana aataa uba alanlı dıpo· alda•m•Jla. .aaıwlralıill 
llmail otla Hua• K•data larıada [•tok ettikleri malla- bomaaJ1a. k...U kladlmll•· VaU•e ea ki_. ..... UIJOI' 

baft •• , ....... mtclii 
it' ef. ~ • ~·i ~iM W.tia alar 

_.lene kelimeler ••• 
Da ti• ,·e-at 
.. ıH•lnr,ff~.a 
dl• Katu,·•-... 1 
die Ma-. 111--fan,•p• ... ·-··•-ıt• .............. .... ..... 

kl,R ua ederek •im• .. • na flatleılal atr•am•p ka· •4' laillial• lalldm • 
taba11C11 ile praltJa• çel.• rar •ermlıtir. la mallar1a Ba allleıltl hllrl ...... 
i•'-• Maatafa htalmat •e fiatleriaia t•ıebltla •e tet- uker derhal caaln6, 
adllJ•J• •erllllllttlr. klklae laaılaamıfbt. •• bankete 19111, 

Cilt •• Zlbren Haıtahldan "'- F L....! 1.,.1. kati atreadiktea ..,. 
llltılau•11 ur• 8orı ..... radanaı flddetleadir•llr 

D O K T O R j '••lr lle•l•ll•t laaıtaa .. ı \ laepd birer lslknmlt • s Roatk• ......... , -·~ Salih ob Ro ile• .. Elektılrı tetla•lıl diaerek ilen • • 

bdliil ., ... S.. Hı. 79 , .. ,';; .!.,;..8:f::. =il -••- •• ~ 
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._ . 
uammaya 

•• • 
~nzıyen 

yanat ------Nevyor.k, (a.a)-Fialaa-
a ticaret nazır1 T aaaer 

' erikaa !1' Fin dostluk mi· 
abetleriai ial11taf ttirmek 
la 1640 da kurulmuı olan 
miJete gönderdiji bir tel· 
da diyor ıti: Fialaadiya-

So~yetler birlijine lrarıı 
pbiı mlicaclele bir baıka 
ıvletia garanti edemeye· 

· Fialancliyanıa emniyeti 
a yapılmaktadır. Fialaa· 
aaı -A emperyaliat biç \lir 
efi yoktur. Bu harbe 

alancliyayı Sovyetler birliği 
maıtar. Fialaadiya· baıka 

rll hareket edemezdi. So· 
tlerle harbimizde Ame
ıeçea lrıı bize maba· 
f6ıtermit ve mlzahe-

• bala•maıtur. Fakat 
• aıkeri emaiyeti vere· 

ittir. Hlr Amerikaaıa 
d timcliye kadar htiylik 
Yletlerle Akınclaj'lmız har
tirmei• ı:aeçbar etmiye
ai &mit ederiı. 
•••irin bu beyaaatı 

auika hariciye ••1111 Kor
Hall taraf.adan yapılan 

Fialalldl1a hilrllme· 
vereceii cevabın ma-

eti hakkında bir iıaret 
ak tellklri edilmektedir. 

--o-o--
•üuünu 

rakalları tıf tiı attı 
aiyet midir& B. Mithat 
ç yaaıada emniyet·mll-

maaviai Azlı Tüılin ol
evnlkl rece AIHncak 

kemer poliı merkezleriyle 
atar mevkii poliı karako
a teftit etmittlr. 

niyet miid&rllill kara· 
rı takviye eylediği gibi 

ıuaa araıbrma daireıi 

lroaaaa tevai eylemiıtir. 
imiıcle bıraızhk ve ya-

ma vakalarıaa karı• b&
. bir mlcaclele açılmııtar. 
nııhk vakalar1na mey· 
•ermemek &zere ciddi 

ler alaamııtar. 

---o----
nan yelken. 
karasuları
ızda battı 

1111ııa muntazam pHa· 
a iki yolcu getiren kap· 
Nikola Mimiye ait Yu
baDdıralı bir yelkenli w,. ritmek lıere yol 

r, ltir a1rada anide çı
dalıaya tutularak bat
aptaa Nikola ve oila 

Mimi ve İfçilerden 
boj11lm11tlardır. Ce-

ri Ayvalaj'ıa tuılu ••· 
l•de buluamaıtar. 

Almanyaya . 
gidecek malla
rın listesi geldi ----

Ankara - Son Türk-Al· 
man ticaret anlaımaıiyle 
memleketimizden Almanyaya 
ihraç edilecek malların kon
tenjan liıteıi ilıracatçtbi~ 
likleriae tebliğ' edilmiıtir."" 
Almanyaya aatalaa mallar 
ıunlard1r: 

Tüt&n 20 ,,.milyon, maden· 
fer 10 milyon, zeytinyaiı 

7 milyon tiftik 6, yağlı to
humlar 4,5, palamut ve ıo · 
mak 2, kuru faıulye 2,5, ao· 
bud 2, dar1 1 milyoa lırahk. 
Valkes 750 bia, keten ve 
kendir dö \ı. üntlUeri 500 bia, 
kitre 100 bin, - mazı 200 bin, 
baraak SOll bin, aaaıon 100 
bia, badem, acı çekirdek 
ve ceviz 280 bia, hab ve 
mabtelif dokumalar, deri600 
bin, yamarta 500 bin miyan 
kökl 200bia, kat yemi 500 
bin, karu liılim 3 milyon, 
haclak 5 milyoa 400 bin lira, 
incir 6,5, balak 2,S milyon, 
kepek 500 bin, paçana 280 
bin liralak. 

Bu malların hepıinia ta-
tarı 85 milyon lirayı bal-
maktadır. 

---o---
S. M. V. Emano
elin yıldönüaıü 
ıuuucaac11c:ı ııc 

ltalyan krahnıa doğumu
nun yıldönümU milnaıebetiıc 
d&n ıehrimiıdekl ltalran 
konıoloıluiaada bir kabul 
resmi tertip edilmittir. 

Vali, belediye reiıl, vill
yettea daha muayyen zevat 
konıoloılar ve ıtalyan teba-
Hı i ~ tirak eylemiılerdir. 

Vali ve belediya reiıi teb
rikatta bulanmuılardar. 

--c~-

Italyada 
suikast 

iki 

Roma,(a.a)-Diln bayrak 
indirme törenine giden avcı· 
lar t&meni &zerine 3 bomba 
atılmıı ve 25 kiti yaralaa
mışbr. Ayrıca bir aıker 

kamyoauaa da makineli ti
fek ateşi açdmıı, bir kaç 
krıiye kur1,ualar iaabet et
miştir. Suçlu diye 150 ko
miinist tevkif oluamuıtur. 

60-65 Kadar 
asker 

Loadra (a.a) - Beritanya 
hükumeti, 60 veya 65 yııı
n• kadar ııbatta olan b&t&a 
erkeklerin harp gayretiae 
iıtirakiai temin maksadiyle 
bir pliD baz1rlımaktadır. 

"Beterin babHı Çocuktur" 
Çocuk Esirıeme 

Kurumu Geael ıWerkezi 

RADYO· TELG F HABERLE! 
L•t • ol Açık denizler- Almanlar çem- Bay 1 ~: 1' 

de Amerikan her içine hem sefır 
11
i 

üsleri alındı lıııır _ 1111 
---1111 ------

Nevyork (A.A) - Amiral 
Sterlin bir nutkunda tiyle ., 
demiıtir: 

Şimdiye kadarki tedbir
lerle Atlantikte tehlikeıiz 
ıeyrlıefer temia edilememiı 
ise bu, .Birleıik Amerikayı 
bu denizdeki m&bim bazı 
adalarda tlıler kurmak mec
buriyetinde bırakacaktır. 

---o---
Korsan gemisi 

batırıldı 
----o--

Nevyork (a.a) - Pasifikte 
faaliyette bala••• ve Ame
rika ya kauçuk ve k•lay rı
tiirea 4793 tonilltolak Silva 
Plama adındaki Norveç mo
törlü remiıiai batırmıt olaa 
korAn ıemiıi kendiıiai bek
leye• akıbete çabacak utra· 
mııtır. 

Nevyork askeri mabfille· 
rinde dün akıam dol•ı•n 

ve teyit edilmiyeD haberlere 
ıi>re ba kora•• ıemiıi lari· 

..... 
•• - ·--•• r a _ 

rafından yakalaamıı ve bab
rllmıştır. 

--C:---

Barıştırıcı 
Türkiye 

o 

Loadra, (•.•) - iTaymia 
ıazeteıi Berlia ' ıalb liaaaı 
olarak yeıil zeytin d•b :UJ
hyor b•tbkh makaleainde 
diyor ki: 

Kabiıef, (a.a.) - Sovyet 
kuvvetleri Vovlakolmp yakı
nında çeaber içinde ezmiye 
çahıhkları Alman kuvvetle
rini ıimdi ıarmıılardır. Bua· 
lan ele ıeçirmek [içia ıid· 
detli muharebeler olmakta
dır. 

Mojaiıklnin aai keıimin
de Sovyet taarrazlan tiddet· 
li bir Alman m•kavemetiyle 
kHtıl•1maktad1r. Netice tim· 
cli1e kadar beUi :oımamııtır. 

--o--
Demiryolu tah
vilatı satıldı 

Ankara (a.a)-Mallye ve
lriletindea bildirilmittir: 

7 ıoatepia 941 de baıh· 
yarak 15 Sonteırin 1941ak
şamıaa"' kadar devam etmek 
lzere ıahhi• çıkanlmıı olaa 
1tlıde 7 ı•lirli 1941 damir 
1ola iıtikramaın lS mllyoa 
lirallk birinci tertip tahvil· 
leri halkımızın fevkallde 
rajbeti aayeıiade ilk b .. 
1111 zarfında tamamea ıabl· 
mııta,. 

Uabili iıtilrrHımıııa her 
zaman muvaff akiyetle kapaa
maııDı temin eden vatand•ı
lara ba defaldne ı&ıterllea 

&.tün raibetten dolaya te
ıekkllr ye ihracın ba akıam 
aona erdiği illa olaaur. 

Italyan kafile
sinin imhası ------

Almanya T&rldyecle de Lonclra, (a.a.) - lnıiliı 
ıulh faaliyetlerifyapmaktaclır. bahriye nezaretinin tebliil: 
Ba f•aliyetler aetlceaincle Alman yeni raporlar 9 
harp devam ~ttfgi taktirde ıontetrinde bir ltalyan ıe-
Alı:aaaya, harbın metaliye- mi kafileainia tam imh1aiyle 
tini lagiltereye ylklemek neticelenen gece bftcamaa-
iıtemektedir. ela ikl lagiliz muhribinin ba

bralclağını ve diğer birini• 
Bir aalb oyuna oyaaamak- llasara uğ'radığını teabit et-

ta ve TBrkiye de aalbper- mektedir. ltalyaa himaye re -
verliği ve uil bir millet ol· milerinden geri kalanlar ıon-
ması hHebiyle vazifeye da- raclan denizaltalarımız tara· 
vet edilmektedir. fından yakalanmııhr. 

Terkiye cilmburreiıi, aut- Yapılan torpil b&camu 
kunda harbin fecaatinin ar- neticesinde iki ltalyaa tor-
tabileceğini ve uzun alrece- pido muhribine iıabetler ol· 
ğiai ıöyleclikten ıoarad1r iri maı, diier birinin batbfl 
memleketinin ıulb vazifesini göriilmiıtür. 
ıörmeıini mevıuubabiı et- Lonclra, (a.a.) - Bahriye 
mittir. Bu ı6z8n sahilleri aeıaretinden bildirilcliiine 
bir ıulb koaferanııaa ç>k g6re kral albacı Jorj cleniı 

Moako•a (•.•) - R~ 
bilclirildijiae ılre, laalk 5' 
miserler komlteal relıl, -,., 
Jet1er hirlijlala hlrletlk J' 
rika blylilr elçlai Lltvi• *I 
ayni zaaaada bariciJ• k "tfJ/I 
aer maaviallil•e tayl• • 
tir. 

o 

Alman 
Yaralıları 

fff Loadra, (a.a.) - fılol 
ajanaıaıa bildirclitl•• ~ 
aoa haftalarda Fiaıaa tJ
ceplıeaindea Oıloya cok _.,
maa yaral111 ıeliyor. D• ,t' 
yola boy11adaki Alma• W 
betçilerl balkı JOla 1•• 
makta• meaetmektedlr. 

o 

Çan-Kay .$1' 
kin mesajı 

Votl•rto•, (a.a.) - ~ 
Vaılnıtoaclald blylk 
reiı Razvelte Mareıal 

--+:;~.--~ 

K.ar· Şell'i• bir .... jıit 
mittir. 

17 idam dall' 
Praı, (a.a)- Sobat•J lıl' 

11rlamak ıaçayla ltlaa~ ~ 
nan 17 kiıi laı1aaetl ••~ 
kaaanana tevfika• ~ 
mabkemeai tarafıadaa I~ 
mablıiim edilmifler •• 
kim iafaz edilmlıtlr. 

--o,--
Ruslar 
Diyorlar ki 
Moakova (a.a) - So• •"1 

reclilen reami teblii• ,.,, 
Raıların e1lr ettikleri AJtlll" 
aalrerleriaia vaıiycti perlf'' .ve elbiseleri iklimle mit•• 
aip olmaclıiıaı belirtmekti" 
dlr. 

Yine ba tebliie rlr• 11' 
la civarında Almaalardı• 'fJ 
taak ve 80 top tabrip .. ll
miıtir. -
Yeni • 

elverişlidir. Fakat Almanya albaJI Adcove Akdealzde lf' 
bu ıalh teldifleriai 6yle bir ltalyan filoaana karp lrana- Athaa (a.a) - Hamlltl 

vergi 

ıekilde yapmaktachr ki ica• dıit mavaff akıyetlerclea do- timai itlere aarfeclilmek :;; 
bında tekzip edebilmekte layı Baia niıanıaın ıovalye re hlklimet yeal ltlr Y 

mDtklilat çekmiyecektir. rltheııni tevcih etmiıtir. ibdHı•a karar vermlttlr. 
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