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KİR 

Büyük (Mürşid) de bu vaziyet-' Şems) arasımia eere3 *" .,._ 'bazı 
tcıı pek memnundu. Artık o tht, : hiilat ve hadisatı kendi basit gö
kcudisini (<:cııabı , tevlaııii)ya bai:· ri.ışlerine ııuanuı naklettikten sen. 
lıy an ll§k ribıtalarının kuvvetini ra; 
bir kat daha takdir ediyor. Hassas - Bu, ne idüğii belinHı kalen
..,, ı:"ilisinden ayrılmamak, ömru· deri derviş, (Mevliııi)uı.ızı sı.hlı: 

nüıi sonuna kadar onun muhitiıule ve efsun ile teahir etti. Keııdisia.• 
)'crleşmiye karar veriyordu. . . meylı.aneden testilerle t•rap getir-

(Hazret.i ljcnıı;) bu düşüncesını, 
1 
tecek, valide ve INradcrini onu 

bir gün (Cenaiu .~ıevliuıil)ya ıııak·, mabrem meclisine çıkartacak d
letti. Ve: cecle dalalete sürükledi. Akla .... 

- Hana, bir zevce intihap et. hayale ıuğmıyacak derecede ( aceb 
Ben de burada kendime bU bu- ve rusvaylık!ar) oldu [1]. Pederi-
ca.k kurayun, Dizi sıyanet etmek iç.in, o serserı 

Dedi dervişi öldürmek ıstedik. Dervif 
(Cenabı Mevlana). bu tekliften anladL Şam'a kaçlL Sultan Veled, 

ı;on derecede sevındi. ı:itti. Tekrar getirdi. Ve geleliden-

/arala lül .. e dair 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku-

rumu bir beyanname neşrederek 

vatandaşların bugünkü ahval için
de iktısada azami ehemmiyet ver
melerini tavsiye ediyor. Naneınol
laya beyannameyi e-österdik. Üs
tad: 

- Karum doğru tavsiyede bu
lunuyor, Fakat, moda salgını ve en 
ucuzu 25 - 30 liraya kadın pabucu 
sat!JJ hararetini muhafaıuı ederken 
iktllillda alışamıyacaklann sayısı 

!'galmıyw ki.. dedi ve ili•e etti: 

- Lükıı ve israf muhtekirlerin 
yoldaşıdır. Can çıkmayınca huy 
çıkmaz derler. İhtikarın baş• ezil
meyince iktısada ne[ea aldırmak 
güçtür. 

. - ~iziı_n elimizde,. evl_id?"'~ gi. I beri, yine halvetlere kapanıyorlar.! Muhtekir oe 
hı yetişmi§ olan, (Kimya) ısminde I Gizli miisah•betler, ra.b ve se- Çifte ~ar 
br kız vardır ki, o sana layık bir ) ma'lar, vecdü lıii.letlerile meşgul . . • • 
zevce olabilir. oluyorlar. Bır gazetede ıh~ suçu ile c&-

Diyoı cevap verdi. Hazreti Şeın- Diye, garip birtakım telkinlerde zalandırılanlara aıt bır haber var· 
sin muvafakat etmesi wcrine, clea-- ı bulundular. eh. Nanemolla: 
hal izdivaç tekarrür etti Aliieddin Mehmet, bütün bunl - Muhtekirlere çift ceza ver· 
Cenabı Mevlana, aziz sevgilisin- ! dinledi. O da zihirperest old.;;: mek li&ım.. 

den _uzak bulunmıya ve onunla ay- ı için, hu sözleri mahiyetini tetk.ıke Hayretle sorduk: 
rı bır çatı altında ~ulutl.llU,)'a ta- lüzum görmeden, son derecede he- - Niçin tl'stad?" 
hammül edemedi. ikametgahının / yecan ve galeyana geldi. Derhal Nanemolla sinirlendi: 
geniş sofasındaki (tabhane) [1] nin muhaliflere ilithak etti. Onların 
üniina bir perde çektirerek, orayı telJtinatına uyarak, pya ped · · 
Hazreti Şems ile refikasmın ika· dal.itele sürükliyen 0 serser· erde~ 

ti • •. L." 1 eli. ı r 
me .e~ına uwaıs eye vişten kurtarmak için, (Hazreti 

- Niçin olacak. Muhtekir ilıti
k.ir yaparak halkı ııarara sokuyor 

bir. l\.luhtekir havadan ka&andığı 

paralarla har vurup harman savu· 

(fCDAM 

Hükumet ithalatı art- 1 
Macarlarla tica

1 

tırmak için her türlü ıret müzakeresi 

k ı 1 k lstanbulda devam o ay ığı gösterece edilmesi kararlaştı 

111)~&,aA.~ 
iki büyük had 

Y=cn: 
Prol. H. Şükrü Baban 

M ihver ile Demokratik de· 
nilen c!evletler arasıııda 
mücadele başladıktan 

sonra büyük Aroııri.kan demokrasi· 
sinin teveccüh ve samimiyeti açık· 
ça İngiltere ve Fransa tarafında 
idi, Hakikat holde Aınerikanuı 

Ankarada başvekilimizle görüşen tacirler 
büyük bir azim ve enerji ile döndüler 

Heyet dönüyor kuvvetlı şefi Mister Roosevelt bu 
Bulgarislanla yeni bir tica • mııhalesetini göstermek için 1939 

ret anlaşması imzalamak üzere E)'lfilünü beklememifti. Lehista• 
bir müddcttenberi Peştede de- ve İngiliz Fraıws harbinin patla· 

İthalat işlerimizi bugünün ihti - kü şerait dahılinde ithalatçılarımı- masından çok evvel her vesi'· il• 
vam Eden müzakerelerin he - "' 

yaçlarına göre tanzim elmek için zın vatan davasını ilk plana alarak diktatörlere ateşli hücumlarda bu· 
B kil D k R f .k s d d · nüz neticelenemediği öğrenil -
aşve o tor e ı ay arn an nasıl çalı~maları İC"Jl ettığini ga - Iunmıı•tu·, hatta sulh halinde va<ı· 

k ti . clir k ifl ı ı ,_. - ı ı anı tın miştir. Macaristandaki hey'eti- -s , ' 
ıyme ı e t er a :ınış o an it - yet samuuı bir isan a a ış ve van memleketler devlet reısforuıe, 

,__,, h • · • ı d b k hük' ı· ·th ı• tt ak · miz birkaç güne kadar şehrimi- • ,...,,..t ey etı &za arın an ır ısını ume ın ı a ~tı ar ırm ıçin e•ki teamüllere göre, hiç de mu\"a· 
h l d ze dönecektir. 

:laha şe rimize dönmüş er ir. Dün istenildiği kadar akreditif açmakta fık gfuoülewiyecek derecede tarıı· 
kendı.lerı·ıe go··ru··şe bı'r muhar · ı· old ğ b ı·'° ete he n · Haber aldıg"ımıza göre müza. n rır - u unu, una wv n r evı lerı ileri aöıilrmu•tu. Bır buçuk se· 

· h y' t • d b la k ı ı - da ·· - h 1 kerelere İstanbulda devam e - • -. mıze e e azasın an azı rı şun- o ay ıgı gostermege azır o - nedir devam eden mücadele '" 
ı - 1 · 1 d" d - ·· ı · t · B "th ı·t dilmesi her iki tarafca da kabul arı ooy emış er ır: ugunu soy emış ır. azı ı a a • Mihverin Avrupadaki birçok bil· 

•- Ankaradan büyük bir azim çılann kar yüzdelerinin arttırıl - edildiğinden Türk hey'etin·len yuk, mutavassıt ve küçuk devlet· 
ve enerji ile meşbu olarak dönüyo- ması için yaptıkları temenniler bir kaç gün sonra bir Macar teri iı;tilalan ve saha harıcıne at• 
ruz. Kıymetli Başvekilimiz bugün- doğru görülmemiştir.• \ 1 hey'eti şehrimize gelecek ve ı al· • P yarı küresinin kuv· 

--------• müzakerelere burada tekrar tı· h•k" ln" ki h. · d o 
b la kt 

ve ı " ım l e• ıssıyatın a 

F ı AI ı 
aş naca ır. . ı ı• 

ranca a Ve ma- man ara sa- L Jl".)uau 'c ycw.tcııa.>SUS tarz ar 
J na sevkedccek amıll~rden sayıl• 

k ı k 1 k •f •kı 'S f d ke'makimkiıntyoktur .• lısterRou>•· 
a r n a .__ı __ u n tı aca tı tı er o ya a 1 ;:~u ";t~~:!e ';.~b;~~:ıtmv:.~~:tli~: 

1 b ı - l •• k flk • • • rağ etmek temayiıllerini gö ,tcrdi-
stan u un g un u parbnın tevzı p ı B ı Fakat riyaset vazifesi bitmek il•"" 
ihtiyacı tesbit edildi listesi hazırlandı o onya ve e - re olduğu ıçin çok kat'i adımlar at· • k 

1 
• 
1 

• mak mevkünde bulunmuyordu. fa• 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Almanyaya verilecek olan tlf - ç J a e ç J e f J kat son intihabatta emsali name;· 

_z~hir~restler, .. bu ~eket ~e Şems)i öldürmeye karar verdi. 
hadıse~ı de hoş gormediler. Yenı-ı Alaedd.i.D. Mehmet, bu kararı tat. 
den btrtakını dedıkodulara revaç b'L tın k . . (Ha t" Şe . 

·ı .... e e ıçın zre ı ms)m 

Müdürü ile Fırıncılar Cemiyeti Re , tiklerin tevzi şekli birlik tarafın - buk bir surette üçünciı defa tekral 
rarak diğer vatandaşları da israfa . isinin iştirakile dün fı.-ediye İleti- /dan tamamen hazırlanmış ve dün Beyaz Saraya girince derhal ingii· 
lüzumsuz liikse aiıştucyor ili. d• sad Müdürlüğünde bir toplantı ya- azaya tebliğat yapılmıştır. Teslim Dün şehrimize gel- tere ve alelilmum demokratik ınil· 
ha ne yapsın?.. pılmıştır. Bu içtimada Ofisin şehri. edilecek malların cinsleri hakkın.. diler İngiliz sefiri de Jetlere yardım projesini tahakkuk 

O mizdeki fırınlara francala ve ma- da görüşmek üzere tevziatta pay ettirmeyi diqiındü ve meclise bit 
verı er, . . en şiddetli muhaliflerinden yedi ki-

Kış, böylece geçh. iki büyük .· 1. B" bıınlar (C -b 
·1· . k eli · ı mi . ~- şı seç ı. tr gece ı, ena ı 

sevgı ı, yıne en a e erm .... se- M 1• ') k k ka ·· ·· L . . . _ . ev ana nın so a pısı enwıu. 
ma lar ve ıstıgraklarla manevi btr 1 t" eli. 

k 
.. . . d 

1 
. pusuya yer eş ır 

ze\· ve suru.r ıçın e erdı ..• Fakat .. .. 
zahirpereatler de artık ifsadata re- Sokak kapıs?"". onunde bn posu 
vaç vernıi~lerdi. Hatta o derecede kurul.ur~e?' ıçerıde. de (Cenabı 
ki, bazan Hazreti ~ems çarşıya çık- Mevlana) ile (Hazreti Şe~). karşı 
tıi,'1 zaman, keııdioile açıktan açığa karşıya ~turuJlorlar.. k~ali aşk 
istihzalara ve halı.arete kadar cür- ve şevk ile musahabelerıne devam 
et ctınekıelerdi. ediyorlardL 

Hazreti Şems, cahil ve gafil bir O eoınada, Al~e.ddin Mehmediıı 
giıruhun bu çirkin hallerinden >un , adamlarından hırı oda kapısını a
derocede incınıyor ve müteessir ralık ederek; 
oluyor,du.. Fakat, malik olduğu - Hazret! .. Bir dervit, &iyareti
yüksek kemi.l ve fazilet dolayısıle, 1 nize geldi. Halvetinizi ihlat etme
buıılara en küçük bir mukabelede mek için, içeriye girmiyor. Sokak 
bile bulunmuyor" hatta, (Cenabı kapısında bekliyor. Mllbarck ce-
1\levlilna)nın hassas kalbinin ren· I miilinizi göı-üp elinizi öpmek ..,ro
cidc olmasına tııhammül edcmiye· fine nail olmak iati,.or, 
ceği için, ona da bu hususta tek bir Dedi. 
ketime söylemiyordu. Hazreti Şems, hiç tereddlit etm&-

cHazreti Şemne yapılaa den, yerinden kalktı: 
• auikaat - Elveda yi Mevl!lni!" Beni, 

öldürmek iç.in çağırıyorlar. 

Dedikten sonra, hiçbir korb ve 
perva e>eri göstermeden, kapcya 
doğru yürüıniye başlad.L 

(Cenabı Mevlilni), bu sözlerdeo 
o kadar şaşırdı ki, bir müddet 

Cenabt l\levliuıio'mn (Gevher) 
adlı zevcesinden (Ataeddin Meh· 
met) isminde bir oğlu vardı ki, 
epeyce zamandanberi uzak ınem
leketlerde seyahatle meşgul bulu
nuyordu.. Ve, (Hazreti Şems)in 
Konyaya geldiğini ve pederile can- mebhllt kald.L Ancak (Hnreti 
dan miinıbebet tesis ettitini bil- Şems) çıkıp gittikten sonra kendi

ne eelebildi. • mi yordu. 
llaz.ı rivayetlere nazaran Alacd

din Mehmet - biraderi (Sultan Ve
led) &ibi ilim ve fazilet işıkı ol
mayıp, cahilıli. Ve ticaretle {§tigal 
ederdi. 
Bazı rivayetlere nazaran da, ha

- Emır, Rabbülatenıin olao 
(Allah)ındır. 

Diyerek, Ali.ahın takdlrlne te
vek.kül ve teelımıyet &österdi. 

(Daha oor) 

rikulitde bir hü>nÜ cemille malikti. (1) San Abdıı!lıh dendi. "7Dell bu la· 

İlim ve fazilette de, akran Ye em- bileri kullanır. 

saline faikti. Açık muhabere 

Rıza Nur'a dair 
Dünkü Son Telgrafta Burhan 

Cevat, Rıza Nur'un hususi imü 
kullanmasını garip va disipline uy
mamasını manasız bir jest olarak 
ele almış. Bu fıkrayı okuyan Na· 
oenıoUa: 

- Burhan Cevadın yanıldığı nok 

ta ikidir, Evvelit Rıza Nur disiplin 
ruhündan uzak olduğunu göster

miş ve bn nevi gariplikleri bir me-

ta zannederek sık sık tekrarlamak
la malilm fiihretini yapmıştır. Sa
niyen o ya:zıyı neşreden gazete bir 

ıamanlar başınuharririnin umumi 
disipline uymıyan zadelik unvanını 
elden bırakmadığını imzasını ay. 
nen neşretmekle meydana koymuş· 
tur. Usulsüz bir gazete sahibinin. 
usulsüz muharririn kendi imlisile 
yazı yazmasına müsaade ebnesine 
şaşmamalı. Onlarıı: ço&"u uı;ulsilz
diir.zalA!n. .. Dedi. 

M. K. 

19 Mayıs 
Şenlikler Fener ve 
Beşiktaş sahala -
rında yapılacak 

19 mayıs İdman Bayramı şcnlik
lerı programın• hazırlamak üzere 
dün Maarif Müdürlügunde bir top
lantı yapılmıştır. 

Ancak, muhakkak ola• bir şey 
varsa bu zat evli, çoluk oçcuk ve (Çanılıcada nıuklnı mO.lga me~ıllat da- Toplantıda, bu yılki şenliklerin 
ayrı birev bark sahibi idi. lresı m(imeyylzlennden Bay Hikmet) e: Fenerbahçe ve Beşiktaş stadların. 

• . . Kıymetlı mektubunuzu aldım. Bahııı d ı· ra olunması kararlaştınlın (Alaeddın Mehmed)ın Konyaya bu U1'ılan kitap hakkında tetlctkat 8 
8 c ış· 

eeldiğini duyan muı.hlifler, derhal ı W: Maalesef izıni bile bulanuıduıı.Y~ tır. 
onun etrafını aldılar. (Hazreti 

1 hazlerwwı anıaındalti (Men•kıbı mev- Fenerbaheçdeki ~enliklere lise, 
Şeıus)in ilk geldiği güdeııberı ce- ıana) ile, balııs buyurulan eser arasında muallım ve san'at okulları talebe -
reyan eden dedikoduları anlattı· ~ıç ~!':;"~~~~ =~ te- !eri, Şeref stadındakı şenliklere 
lar.M Bazıları, daha ileri gittiler. ~:,x'im Efendim. e.. de orta mektep talebeleri ıştirak e· 
(Cenabı Mevlana) ile (il ti , z. lj, dece!derclir. 

EDEBi ROMAN: 113 

ÇOBAN YILDIZI 
::::::::::.::=.:::::=:·~-: "azan: Mahmut YESARi 

lerden kaçmak ıcap edıyordu. 
Neden kendisi, bu yolu intihap 

etmemiştı? Hem rahat yaşardı, 

hem de başkalarının hesabına mU2 
tarib, müteezzi olmaktan kurtulur· 
du: •Niçin, bu yoldan yürümedim? 

Kalbi, mecra:;ını ş&§ırınış bir ır· ı Numan kaptan; ona, bu kadın i · Niçin?• 
mak gibi kendı kendtnt!, bır gün için· .Niyazının dostu! Adeta nı. Artık Numan kaptandan da nef· 
bir yar kenarından sızarak, öbür kiıhlı karı koca gıbıdırler!• demiş· ret edıyordu: •Çok syı oldu, böyle 
gün bir tarladan geçerek, başka bıı ı tı. Kapı arkasından duyduğu, ve olduğu çok ıyi oldu!• dedı. Kır • 
gun sazlıklarda durularak, sızdığı., kendı hakkında sanfedılen sözler, baçlanırken bıle, efendisinin ayak
geçtiği, durulduğu yerlerde küçük hepsının t11;m birbırine !Ayık me · !arını yalayan bir köpek sadaka • 
bır iz btle bırakmadan, faydasız, talar olduğunu anlatmağa kili gel· tile yaşamaktansa, o kırbacı ele al-
netıcesiz, esersiz akıp gitmıştı. mıştt. mak, emretmek, şüphesiz daha ın· 

I~te Numan kaptan! Onun için Sadiye, ba kadının kuvvetini, sanca ve daha kadınca bır hareket 
neler feda etmemişti? Velev baş · kendı Jusai, muhakemesile keşfe uj olacaktı. 
kasına ait olsun, o, şimdi başka bII raşıyordu. Gençliği ve güzelliği hakkında 
kadını kendisine tercıh etmişti. .Neriman, belki genç, güzeldi. (). söylenecek bir söz, hatta küçük biı 
Sadıye; tahkire, tezyife, htışUOOte, nun kuvvett, herhalde bu gençlik ima, Sadiyeyi iğnelemek, zehirle · 
bir kadına reva görülmesi kabil ol· ve güzellikten ibaret değildi O, ça rin en müthişile zehirlemekten da. 
rnıyacak her hakarete razıydı. Hat. ğırıldığı :uunan koşarak geliyor, ha acı idi. Pek fazla ihtıyarlama -
ta evinin hoyrat, terbiyesiz ınlsa • koğulduğu vakit sesini çıkartma - mıştı, elinde oynayacak hır tek koı 
lırlerle dolup boşalmasını, yemek dan gidiyordu. Aşkı, erkeğlıı aşkı, kalıncaya kadar mücadeleyi ter -
odasındaki meclis.in bütün çirkinli- erkeğm alfiltasına tAbidi. Erkekle. ketmiyecekti. Numan kaptanı da, 
ğını, rezaletin her türlüsünü aHe • ri memnun etmek için, verilene başkalarını d.ı bu halnltate inan • 
dıyordu. Fakat bl4 tercih, oııu çıl • kanaat etmek, bİr şey istememek, dıracaktı. Dişlerini ınkarak odada 

jizerleı:iııe düp:nemek, baiti seven· gezindi. 

karna imali için, ne miktar un ve- alan tacirlerin iştirakile dün Tiftik bugün geliyor kanun sevketti. Dündenberi bu J;.a• 
receği görüşülm~tür. Neticede bu ıve yapağı Birliğinde bir toplantı nun ayanda da kabul edilmek sure· 
· "t · · ·· d 180 ı 1 t Alın 1 ilk 1 k Bulgaristana Alman kıt'alarırun ırnaw ıçın gun e çuva una yapı mış ır. an ara o ara tile ufak bazı merasimden soıır• 
"ht" ld ğ l lınışt F b t d"· · ı t 1 ak ı 200 girmesi üzerine Bulgaristandaki ı ıyaç o u u an aşı ır. ırın- ser es ovız e sa ı ae o an yakında yürürlüğe konmll§ 0ıa· 
cılar ihtiyaçlarını hergün bir liste bin liralık tiftik teslim edilecektir. vazifelerinin nihayet bulduğu hak- caktı.r. 
ile bildireceklerdir. Diğer bir anlaşma ile verilecek ı kında kendilerine Bulgar hükfune· 

milyon liralık tiftik bilahare gön _ ti tarafından resmen tebliğat ya - Fılhakika ayanda mulıalef•1 

derilecektir. pılan Polonya sefiri Adams Tor - kuvvetlidir; elde edilen ekser•) el Yerli Mallar Pazarlarmda 
utdan ayakkablar 

noviski ile Belçika sefiri Andre ı harı.ku.l .. de degıldır; uçte bır a)D~ 
Tiftik tevziatı tacirlerin 940 se - ı ı · f d tık! ihr t .

1 
Nlohe dün trenle Sofyadan şehri • bu kanuna mulıalil rey izlıaz c • 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün nesı 2ar ın a yap arı aca ı e mlze gelmişlerdir. Her iki sefir de mişlerdir. Unutmamalıdır ki f.· 
Mınt k T . t M'"d·· ı·· • ·· d to bu seneki stok vaziyetlerine göre İ 1 ı• a a ıcare u ur ugun e P ıl akt garda stanbuldaki Polonya ve Bel merikaııa ayan Hırleşi.k Devlet c . 
!anarak Sümerbankın halk tipi a - yap ac ır. çika koruıoloshaneleri erkanı tara- teşkil eden muhtet.f devleti•'' 
yakkabı nümunelerini tetkik et - • • • • .. .. , fından karşılanmışlardır. Haber al lemsi! eder. Otu.ı iuanın muka'"' 
miştir. 610 ve 760 kuruşa satı - Emnıyet ikıncı tube mudurü 1 dığım1za göre her iki sefir de şeb- met ve muhalefeti takrıben on oct 
lan ayakkaplarırun daha ucuza mal ) İstanbul Eınnivet Müdürlü~ 1 • rimizden Ankaraya giderek tali - devletin bu kanuna muarız oJJJl:l-'

1 

edilip edilemiycceği aı:aştırılacak. kinci Şube Müdürlüğüne tayin e - mat bekliyeceklerdir. demektir. Binaenaleyh De~Ict 1>•1• 
tır. • dilen Bor kaymakamı Turgud Baş- tinkti renle, Sofyadan ayrılan 61 etkan unıuıwyenın kuvvetle ıı· 

6 yatındaki .çocuklar Rum kaya dün Emniyet Müdürlüğüne İngiliz tebaasından 15 kişilik -bir bar ettiii bu iht.uazi ı.areıuıı.nıl~ 
mekteplerıne alınacak gelerek yeni vazifesine başla:rnış _ grup _ta İstanbula_ ~e~iştir. İn~il- eözönunde ~u.lundurlJll~.a .. ınB~ 

Şehrimiz ekalliyet okullarından tır. terenın Sof ya elçısıru:ı de bugıin kumdur; megcr ki onumıızdC ~· 
Rum mekteplerine 6 yaştnı ikmal •ehriınize gelmesi beklenmekte - &ünlerde kcnıı.ı düşuniış tarzını l 

16 bin sandık teneke tevzi dir. va• yavaş bu memleketl~r Jıall<•ıı' eden çocuklardan sıhhatleri müsa- • o 
it olanlarının alınmalarına müsaa· ediliyor da telkıne muvaffak olsun. E ·•'~, 
de olunmuştur. İngiltereden gelen 16 bin sandık Dünkü ibracabmız muhahfler de memleket daJili•ll 

kanun aleyhinde ve bılbassa har~ 
Ekalliyet mekteplerinde tenekenin tevziatı yapılmıştır. Bu Dün muhteli! memleketlere 300 &uruı. enmemek için propagall~ 

bahar tatili i tenekelerden 12 bin sandığı petrol bin liralık ihracat muamelesi kay- konltranıılarma başlıyacai<Jar•" 

R 
• k 11 da ld ğu .b. h ,şirketlerine ait olduğundan tevzJ dedilmiş, bu meyanda Almanyaya 1 F ka b bıJJlıtl 

esmı o u ar o u gı ı şe d.lm. t" Ge . k 1 4 b" hurda incir, İngiltereye tiftik, •- • söylüyor ar. a t iılun -• 
rimiz eknlliyet mekteplerinde de 1 ~~ 1.ş ır. 

1 
rıyet ~ ~n dilın _san- .uı AmerikaWarın iç iflerıdır. 'foP1"' 

ilkbaharda dinlenme tatili yapıl • T. mue~e~~ r~ t sı~ ~ ~şbv~ veçe deri satılmıştır. ve hari.çtcn ı:örü.nü~te J.Uıster Jl.'l:. 
ması alakadarlara bildirilrnistir. dıcilarett e. atelh t a~ad~ aMın at ku Florya plajlan yarın ihale sevelt Ingiltereye yardım kanuJl 

e en evzıa LS esı un n a a drt' 
Yalov~ - Bursa yolunda Ticaret Müdürlüğüne gönderilmiş· ediliyor nu 'al.iılıiyetle tatbik etmek kU 

bır set yapılacak tir. Ticaret Müdürlüğü tevziata bu. Belediye yarın, Florya plajlarını tindedir. ı' 
Yalova - Bursa yolunda bir dö • günlerde başlıyacaktır. 59 bin liraya ihale edecektir. Plaj. Amerika Şefinin bu temayiill\ 

nemecİl'I. fazla heyelana müsafd ol. . . v • • !ar bu yı 1 toplu olar~ kiraya veri. e•kidenberi kimse için bir sır 0
b. 

duğu görülmüş ve buraya bir sed Vapurcular bırlıge ıltıhaka Jecektir. İhale üzerinde kalan mü - madığ_ına nazaran Almanya bil 
1
1 

yapılması kararlaştırılmıştır. davet edildi teahbld de diğer tali müteahhidle- timale karşı tedbirlerini düşünD'~. 
istimlak muameleleri tesri Türk Şilep nakliyatının tek el - re kısım kısım devir yapamıyacak· ihtiyatını go~termqti. O da .ıV~r 

ediliyor d ·c1ar . . . h 1 k tır. pa harici i.kınci büyük hadde e 
en ı esı ıçın azır anan arar · O veuüh etmişti. İngilterenin ı\J'J' 

Havaların iyileşmesi ve inşaat, name neşredilmiştir. Kararname sküdar çöp iskelesi tamir rikadan beklediğini AlınanY• . 
yol faaliyetine müsaid bulunması 21 Marttan itibaren mer'iyete gi • ediliyor 

1 

çaresiz Japonyadan beklemiy• b:,~ 
dolayısile Bele~ye Reisliğı istim • recektir. Bu tarihe kadar Vapur • Üsküdar ço""p iskelesinın· 3210 li- . Iamıt. tı. ü.· çiizl. ü.· ittifak bu.z_arıır• ıı" 
l:ik rnuamelelerinın hızlandırılma • cular Birliğı haricinde kalmış olan b ti dir D bil l'1 

ra sarfile tamiri dün belediyece bir ır ne ceaı . ene ır •' 
sını aliika,ıarlardan istem~tir. Di· gemi sahiplerinin birliğe iltihak et müteahhide ihale olunmuştur. alet Amerikayı bu son ı.anııı>".eı· 
ğer taraftan dün Unkapanında 4, meleri içın dün Mıntaka Liman Re • buna miimuil hareketlere t•.' ,d 

Beyazıdda 3 bınanın istimlak mu · isliği alakadarlara tebliğatta bu - Mıaır çarftıllnda yenı siildea alıkoymak için kultaııııı;~ 
amelesi daha ikmal olunmuştur. lunmuştur. Hilen birlik haricinde istimlakler bir vuıta lıli. Yani (mini) bir~,~' 
Bunların yıkılmasına hemen başla- bulunan vapurların adedi 15 ka - Mısırçarşısının Balıkpazarı cihe. idi. Fakat artık Pakt bu kıl"""•)' 
nacaktır. dardır ı eP · tinde ve büyük kapının yanile ci- kaybetmiştir. Yeniden mu•Y ııf 

Peyman, wıulca kapıyı 81.'Ull§tı. 

- Hanımefendi, misafirler gi -
diyorlar, dedı. 

Sadiye, elinı sallıyara.k cevap 
verdi: 

- Uğurlar olsun. 
Peyman, korkarak ilave etti: 
- Numan bey de paltosunu is -

tetti. O da beraber gidıyor galiba.. 
Sadiye. Peymanın cevap bekli • 

gözlerının ıçine baktı, sinirli 
sinirli güldü: 

- Gidene Allah selamet versin .. 
Peyman çıkınca, bır müddet a -

yakta, kararsız bir halde kaldı. 

Şiddetle kapatılan sokak kapısının 
giırülıüsunü duymuştu. Pencere -
nın yanına gıderek perdeyı arala· 
yıp baktı. Hava gazının titrek, ma
vı ışığı altında, bırbirının ellerin 
den tutmuş bır sarhoş kafilesı, o. 
muz omuza vuruşarak, yıkıla Y1 • 
kıla sokaktan geçitler. Sadiye, per 
deyi kapadı. Can çekışen bır hasta 
gibı şezlonga yığılıverdı. Damarla
rında sızılar, kalbınde ince bır ağ
n vardı. Hastalığı ne ıdl, yarası 

neresinde idi? Bilmiyordu!. .. 

-7-

Sadiye ,elindeki kağıdı okuyor, 
bir şey anlamıyor, tekrar gözden 
geçiriyor, ve her okuyuşunda, kar· 
şısında hayretle bakan Peymana 
soruyordu: 

- Bu kağıdı getiren polis ne 
söyledi? 

- Müdiriyete gidip, müdür be. 
yı görsünler, dedi. 

- Acaba niçin? 

Bir saattenber:i, zihni bu suale 
takılmış. düşündükçe daha girift 
bir muamma halinı alan bu küçii· 
cük kağıd parçası, ona, ebülhev
lin esrarı kadar karısık ve korkunç 
görünüyordu. •Acaba niçin? .. • Bu, 
bir tek sual, onu bır umman gibi 
içine alıp boğmuştu. Polisin bırak
tığı kağıdda •mühim bir mesele -
nın tahkıkı zımnında ı;ubeye !il -
zumu müracaatlan• kaydından baş 
ka taıfailat verilmem~ti. 

(Dev&ml var) 

varındaki dükkanların hemen is - ve dlheltllmiye ve vaziyetler' 
tiınlAk olunarak yıkılmaları bele - duru.lmı.ya muhtaçtır. ,, 
diyece kararlaştırılmıştır. Diğer ta Bundan dolayıdır ki Aıned~;,.. 
·aftan çarşının içinin tanzim.ine de yardım kon ununun kabulün•~ 
Mayısta başlanılacaktır. vazi o!cr:ıo< Japon Hariciye rl Jıi JI 

nın B.rlin ve Romaya ve ı.el ,ıi~ 
60 kilo yün çalmıf 

Galatada kalafat yerinde bir ar
diyenin deniz tarafındaki kepenk
lerinın arasından girerek bir çu

val içerisinde 60 kilo kadar yün ça
lıp Demir adında birisi vasıtasile 
Mısuçarşısında Nuriye 9'l liraya 
satan 17 yaşında Mustafa oğlu Şa
-zınin sorgusu dün Sultanab.ınet 
Üçüncü Sulh Ceza mahkemesinde 
yapılmış, mahkeme, Şazinin tevki
fine karar vermiştir. 

TEŞEKKÜR 
Rü~tü Saraçoğlunun ölümü do

layısiy le kederlerimize, her suretle 
iştirak edenlere teşekkürler eda-
riz. 

Şükrü Saraçoğln ve eşi, 
Hamit Saraçoğln ve eşi, 

merhumun eşi Ülfet SaraçoiJu. 

,. 
Moskovaya seyahati haber ~ıl 
o.ektedir. Berlin mllzakerel~ı<iir 
Amerika yardımınm icap •~ııi" 
meselelere taallllk edeceği v~·ıf 
dir. Uçüzlü Pakt icabınca J\ ,11'~ 
devletleri henilz harbe gir~< il' 
bir devletin aleyblerine bar 0~1 1' 
tirakine şahit olurlarsa J•P tb''~ 
dan yardım göreceklerdir. ll•,,~,.ı 
buna muvazi olan vaziyet 0 ~oı' 
derpis edilmemişti. Yani 1~ J<' 

• b•r ')I' 
elyevm muharip olmıyan ,ı, 

letin taarruzuna hedef olur•~1,b' 
vercilerin de o devlete karŞ\.et d: 
samaya girişecekleri mıık~~.ı •''ıı 
ğildi. Ağlebi ihtimal bu cı tir· t).ıt 
ça gösterilmek istenecek ,.,r;._ 

1. ·ıt reve . " yatta Amerika ngı e. · arlı'· 1 
mı ileri götürerek çaresız b d• ",ı 
riiklenecek oluMa JapaDY

3 
p v1' 

nıerlkaya ahden harp iliiıı•" tııd') 
(Deva.ını 4 üncü ssY 
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tırrtm : ~ (slYA<;~~;:KERtl ( ~~SAHABE ) 

1 . . i C M A L 1-J Eden guzel ve ;~~~:!:· :;·;~·:,:.~:;~~~ : Bobstil küpkapağı 
Kad n Ço rapı arı Stan _.!!_9 l l I z 1 er Amerikan yardımın- k b • ~~ ~ı ~adın Eden'in şıklığında l Şimdi odaya bir de lüks pe 

- BEL ç ı· K ADA d_an t:V vel müşter .. ek.. şı . •.r • mutt~hıddıler. İsviçre dağlarında çıktL Çıkar a.. çıkar amma j 

d 
. d • • hır mı-hver teşebusu erkek ffildJr ?. Meksıkalı, Brezilyalı kadınlar, Ar· uıisiniıı arkasından bir de lüh 

1 
jantinli mirasyedi genç kızlar bana tin, onun ar.kas.andan lüks yum ar n) Zam name S halka çorba da- Amerikanın İngiltere ve mütte- ondan bahsetmek fırsatını kaçır- çık.sın! 

- fiklerine yardım projesinin ayan ( Yazan: 1 madılar. Yunanistana gittim. Beni Peyniri~ lüksü olsa olsa şu 
" l d .... . ·kı .k h kk J g"' 1 t 11 m as 1 n a meclisinde 17 gün devam ed~n mü- ~N- tt• N ··~ Kifisiya götüren ailenin kızları o - hut_ Gra\'ıyer tertibi olan \ 'C 
6 apı an et:1l-fi:l ı a ınua zakerelerden sonra büyük bır ek - ızame ın azı 'O:G obilde yalnız ondan bahsettiler. cevız kadarı on fodi buçuğa 

O. y .. d t d • seriyetle kabul edilmiş olması gü- -. Sofyaya, Belgrada, Liyona, Bevru- lanlar, aeytiniıı lüksü de kav 

lktısat vekilinin t e b lig"" i IDUSaa e e ffie ) nün mühim siyasi hadiselerinin Bir siyasa adamı zeki ada.m<iı.r. lta, Musula, Hayfa ve Yafaya git. lu içinde .teşllir edilen YC§il 
ba~ında gelmektedır. Fakat butün siyasa adamlarının tim. Katı bir Sofya sinemasının ho- mura zeyti»Jer oJacak! Ya yuı 

_Ankara, 10 (A.A.) - İktısa1i Ve- iy~ .girecektir. Huverin beyannamesi Bu 13.yıhanın kabulü Birleşik A. zeki insanlar oldukları iddia edile- lünde, kAh Belgradın meşhur Rus- tamu lüksü. hangisidir derse · 
kaletinden tebliğ edilmiştir: Nizamnamenin muvakkat mad- . merikanın Avrupa harbine müda- mez. Zira bunların arasında tarih iki Çar'ında bir kibar kadın kah ~ k~oca kaz ve yahut ye 

7 Ağustos 1937 tarih ve 2/7210 desi ile 2/9231 sayılı kararname ile ı NeyYork, 10 (A.A.) - Belçıkada halesi demektir. Bu da bir buçuk çok defa pek muhteşem aptallara Beyrutun Kitket veya Resta~rant a0gdaır ordek yumurta.~ ol~z 
~yılı İcra Vekilleri Heyeti kararı kabul edilmiş olan nizamname hü- halka çorba dağıtılması için . Hoo- senedenberi devam eden harbin rastlamıştır. Français'inde bir Macar dansöz ve- oba olsa ya guvercııı y 
Ue mevkii mer iyete konulmuş o- kümlerine göre imal edilmiş bulu- ver tarafından yapılan tekl1fı red- ve amansız bir mücadelenin mü - Bir siyasa aclamı bilgili adamdır. rahud bir Fransız diseuse sözü o- tas8ıdu1,,:~8. ~~u... . 
lt.ıp 14 Te.mnıuz 19.38 tarih ve 2/ nan çorapların bitinclye kadar sa- deden İngiliz Büyük.Elçisi dün·aş·a- him bir dönüm noktasını teşkil e- F k b"t" · d ı h ' u UAl> ışı gıda maddclerm 
923 t a at u un sıyasa a am arı ep nun giyın' işin.e vey"' ·bakışlarına 1·.....ı: mı ·di . 1 sayılı kararname ile tadil e- tılmalarına müsaade cdi~ ve gyı<laki beyannameyı neşre mıştır: decektir. Q g ·~ J korkarmı ki bun 

filim insanlar mıdır? Hayır, bun - •nakletmek fırsatını kaçırmadı. •---1 ora 
50
' .. ku" Y.. • '. _ .. . dilmiş olan ipek ve sun'i ipek ka- fabrikalarla toptan satış yapan ti- İngiliz hükitmeti, işgal altında bu Amerikan yardımının ehemmi - ların arasında tarih çok defa en 

8
. . . kl . - . ç P gu &ıhı, şo)'lece 

d.ın çorapları standart nizamname- carethanelerin ellerinde mevcut lunan memleketlere yapılan yar- yetini Mihver devletleri de itiraf 11 t1 t ıvrısıne erın uykumu kaçırdı. mesm: 
Ginin hükü'mlerı· deg-ı'ştı"rilınic: ve ""rapların nevı· ve -~1rtarını 8 Ni· dım ne şekilde olursa olsun zafer t k , ı.." mes,'ud cahi ere ras amış ır. ğı bir gece, Musulun cRest Ho - Lüb yumııırta. r d f 

-Y r LlllA e me tedirler. Fakat Mihverın ..ıu- Bır sıvasa adamı sempatik a • . . • a a mo as 
Yeni nizamname 8 Mart 1941 tarihli Gan 1941 tarihine kadar birer be- gıinünü uzağa atacağından emin- tün tesellisini vardımın İngiltereye d d .Fak t b"'t·· siyasa adam- use .. unda, hır taş merdıvenin ba - modern bulgur.. üJLramoder 
R .. ~ am ır. a u un kl .. .ır~-.1... 

e.smi Gazete~ neşredilmiştir. yanrıame ile mahalli ik~~s~.t ~~ dLJ:. . . .. • . . geç geleceği noktası teşkil etmek ,. !arını hep albenili insanlardır san- saın:9: ~ arında birlikte mehtab sey- vaıı.. super -..:DUJahar, §edövr 
l M~ lP-41 tarih ve 4753, 2/152t)() düdüklerine ve iktısat mudurlugu lngılız hukümetı ışgal a~tında tedir. Bunun için Mihverin mühim nıavınız. Hayır, bunların arasında rettıgım bir_Alman kadın bana on- lı~. salonluk umakab~ı .• 

8ayılı icra Vekilleri Heyeti karan bulunrruyan yerlerde ticaret oda- bulunan memleketı:re denızaşm mikyasta Amerikan yardımının İn t :h k d f pek sevimsiz mah _ dan hahsettı. Mısırın Cize'sinde ve stil bamya .. 
ile kabul edilmiş olan nizamname larına bildir.meleri mecburi tutul- yerlerden gclc~ek yı~.ecek madde- ffiltereye varmasından evvel bu 1~~;a~~rast~~ıştır. ~tt.~ ~Jburz yaylisının efsanevi 0Gıda m.ad~lerinde~ buıl 
8 Nisan 1941 tarihinde mevkii mer- muştur. terinin geçmes1?e m.u~.amaha ede- ilkbaharda teşebbüsler yapacağı B. .· d talihli bir adam- dugununde benimle dansctrnek k Ylllll§ oldugum bu vasıfları, 

rek ablukayı uüa du~urmek veya tcı min edil ktedir ır sıya"a a amı nca ev etYalar da tatbik 
- d km ·· d tm me · dır şüphesiz ... Fakat milletler, ~k n~aketini g~s~c:en. bir bayan İs • lir miyiz d~? M--~-•~. 

1 ta ı Yanı ar 1 n Ede O Kah 1• re temelin en yı ıya musaa e e e- Mihverin İngiltereye karşı m.üş- defa en uğursuz düz tabanlara si- vıçrede kendısmı hır hayli gl5nnilş Lüb • ~ 
mek hususund~ki _k~ra:ını .. te~ar- terek bir hareket plaru tatbiki ta- d tl k ld - .. 1 . çamaşır kazanıh m 
lamak mecburıy~tını gormuşt.ur. savvurunda oldugu.. yolundaki tah- yasi adamlar araslın Oa rasb~ma.. o ugumu soy eyınce bana ondan sovan sepeti.. ültramodern 

h t . d e H d d b L- talisizliğinc uğrar ar. nun ır mu sualler sordu. Yani go"zlerinden en- kana.r. su .. ,_. talr..-~ geçen ay S e Y a a 1 n ooyer e aynı 2• ama~ a _ır ue- minleri teyid eden emareler görül- b , r-a- r- ... """"'e.. 
yanrıa.me neşr~t:n1ş ve. Ingi~ ~a- mektedir. Bunlardan biri Japon cadele ada~ı ol~uğunu ka ul et • d~.mından ve ... şıklığından. Ve ta- süprüntü tenekesi.. salonluk 

V d• "' • • t J •• •• tÜ? vasma sempatis~ yemden bıldır- hariciye nazırı Matsuoka'nın Al - mek mevkilndeyız de. Cesur ve a- bu bunlar ne söyledlınse inanmadı- gd kapağı.. bobstil küp ka .. er 1gı zayıa ne er gorUŞ • mekle ıberaber ışgal altında bulu- man hükumetinin daveti üzerine t:ılgan bir müc~dele adamı. Bunun- !ar. Ve sanırım ki ancak onu gö·. Ba çiçekleTe yazık de~ 
--o----- nan memleketlerde iaşe meselesi- Berline ve R yapacağı ziya. la beraber tarıh bunların arasınd~ renler bana hak verdiler. Bademler, erikler ıtrak · 

Şarki Afrika da Mısır Bacvekı·rı· be- nın tngnız beyannamesinde göste- rettir. omaya rastladığı korkak ve çekingenıerı Aiıaııa b. h . .. çek içinde. .. Y ~.. .. gı 
T ~ d k f ld saymaktan acizdir. ın amdolswı ki mutte- . arın, urcun 1 .) ] İ l • J r~digin. en ço ena 0 uğunu, fik- Anlaşıldtğına göre Almany' . . turakl dam lik ve dost devletin bu genç si,ya. ye~il yapraklar da açılır. Paz 

.., t l yan O mÜŞ yanatta b U 1 Un d U rınce ~ırçok ço~uklan ku.rt~mıy.a müşterek bir hareketin icapların - Bır sıyasa adamı o ~ a l - ısa adamı nihayet biz.im diyara gel- nü baktım, bazı çiftler, elle 
Roma 10 (A.A.) - İtalyan ordu- ı Kahire, 10 (A.A.) Elahram gaze- teşebbus etmenın hatalı hır ınsanı- dan olarak J anın Pasifikte - dır. Yahud oturaklı ve va ur 0 

- d. d b koca koca beyaz ve pembe çi 
ları u.munrl karargfillı bildiriyor: tesine beyanatta bulunan Mısır ~etperverlik olmadığını söylemiş- ı ki İngiltere;~:ı harekete geç- ması lazımdır, fakat ~ih .. bu_~lann \ v~nı:n~rt::..:t~~~~en ba - erik, badem dallarile 

Ş P E tır. 'mesını· . ve hı'ç degyilse daha sıkı bir içinde az hoppa mı gormuştur? hı"d <>ld k me de?- nüyorlardJ. Çireai ben de sev 
ubat ayındaki zayiat: Yunan Başvekili Hüseyin Sırrı aşa, - u 1 ~ "' 

· il Mıs faaliyete gı'ri~ini ısrarla iste - Akıllı, kerrüferri tam efendiden Ed · .. amma, bu kadarından da ho 
cephesinde ölen İtalyanlar: 2386, den'in Kahirede Ingiltere e ı- 100 000 k d -.-·~- ·· d - ende guzel olan sey aldığı va , a lll Va• mektedir. Fakat, Japonya So-vyoet- bir adam olmasını tabıı san ıgımu . -:ı • - mam.. o çiçeklerin herbiri 
.Yaralan~ İtalyanlar 4811, kayıb İ- rı alakadar eden siyasi ve iktısadi , 1 b.. h 11 d k siyasa adamları ""k defa bizi aldat- zı_felere candan sarılmak meziyeti- meyva olacak, yazık degı~·ı 
t zif eye çag"" ınldı ler e utün ihtilaflarını aı e :re '"~ d y k alyanıar, 5582 .. Yunan cephesinde meseleler hakkında müteaddit gö- 0 taraftan emin olmadıkça boyle mışlardır. Hem öylesine ki tarih J ır. 0 sa ne E<len adında bir şık onlan şimdiden dallarile b' 
ölen Arnavutlar: 14, kayıb Arna • rüşmelerde bulunduğunu söyle- Londra, 10 (AA) - Bahriye bir harek-et tarzı takibine yanaş .. bunlann maceralarını zaptede ede edlikanlı vardır ne de bir ApoUon .. koparıp &iyan ediyorm? 
"'1dla.r, 42 .. Şarki Afrikada ölen t- miştir. Bu göril§meler dostluk ve Nazırı, in~a.at sanayilnde. ve gemi-1 mamakta, ve Alınan ısrarlan kar- zirzopJar ve zır delilerle dolu bir Nizam.ettin NAZiF Oanan Cemal 
taıYanlar 127, yaralanan İtalyan - karşılıklı anlayış havası içinde ce- ler~ .~ırmde el emcğmin d~~a ::;ısında, kendisile anlaşmasını te - tımarhaneye dönmili?tiir. 
lar, 530

1 
kayıb İtalyanlar, 126. Şi - reyan etmiş olup neticeleri müna- tes.ırlı bır surette~ kullan~~ası. ıçın min için Sovyetler üzerinde teşeb- Derler ki bir siyasa adamı konuş. 

te.~buler al.nacag.ı_nı, bildır_mış. tir. büs ve tazv. ikler Y. apılmasını Al - kan, san'atkar ve hoşsohbet bir in- M A H K E M E L E R D E tnali Afrikada ölen İtalyanlar 68, sip zaman gelince bildirilecektir. D - t aft h ihs ıger ar an mw ımmat ıst a- manyaya tekili etmektedir. sandır. Bu da bir rivayettir şüphe- \ 
Yaralanan İtalyanlar 98, kayıb İ - Eden'in İngilterenin Mısırdan latını tesri etmek üzere binlerce iş- Bazı mahfellerin mütaleasına gö siz. Bize bu seri içinde sazda sözde ~-----------------------....1 
talyanlar, 12.230. Donanmada ö _ gördüğü yardım için teşekkürleri- çi daha kullanılac~_ktır. re. Japonyanın bu hareketi. Japon üstad kaç kahraman gösterilebilir? Bar sahı·b1•01• yaralıy lenler: 35, yaralananlar, 20, kayıb. ni ifade etmesine mukaıbil Sırrı Newcastle'de bugün ibir nutuk nüfuz ve hakimiyetine istlnad eden Onun temiz ve pak vücudlü, za
lar 142 .. Hava kuvvetlerinde ölen- Paşa da İngilterenin müttefik.ine söyliyen Mesai Nazırı Bevin 100 uzakşark nizamını, Sovyetle~ res- .f . . l' b' i san olması en ta ~ 

ler 37, yaralananlar 87, kayıblar yaptığı karşılıklı yarclımdan dolay. bin kadının derhal gönüllü yazıl- men tanıtmak için bir manevradan ~ii ~~~~e~er~d:n veya itiyadla . z z et t e v k ı· f e d ı· ı 
165.. teşekkür et.m..iştir. masım talep etmjştir. \barettir. Hakikatte bu nizamı Sov rmdan biri olmak gerektir diyenler 

Amerı.ka'da 'Valeraya bir müracaat .-ptJer tar;ım~ olsalar bile Japon- de aldanmışlardır. Zira bunların 
vamn harekete geçeceği çok şüp- bi K" ür F ı - --------Muhariplerin bir haf- Nevyork, ıo (~A) - İr~ helidir. kaç tanesi r opr u azı paşa E J k 

B k 1 
aslından 129 Amerikalıdan murek- • kadar zarif olabilmiş, ve bir Damad VVC Ce arısile aşıktDJ 0••ıdu••r 

C Ş İ D Cİ 0 talık tayyare zayıatı kep bir grup Eire Başvekili De Va- Arnavutluk cephesınde İbrahim paşa kadar hamamdan ye. 
lera'ya bir telgraf göndererek cBü- Arnavutlukta cereyan eden harp ni çıkmış vehmini verebilmiştir? Carı· h, Bekı·rofu nasıl yaralamı 

Londra, 10 (A.A.) - B.B.C.: ··k B t İ ı d hakkında 0gElen haberlere göre, t 'h b 1 çoguy nun elle-N k p t t G haft Mih d l tl . yu rı anyaya r an anın garp Hayır, arı un arın evyor OS gaze e- . eçen a J. ~er eve erı- limanlaruu kullanmak imkAnının Yunanlılar son ~erde bir~ bi - rinde nice kirli tırnak ve bunlann Cumartesı gecesi geceyarısından - Alis benim metresuna 
Sİ Beşinci kola karşı nın hava kuvvetlen 5() ta~yare 1 verilmcsi11i .. istemişlerdir. rer Tepedelen dogu ve doğu şıma • 1 - <fb kaplı Samur kürkl-J sonra saat ikıde. Galatasarayda nunla ayni evde otururuz. 

kayb~tmişler, buna ~ukabil Ing.1- Belgradda zelzele tindeki sevkülce!ş bakımından ~~l~~~:r~ alıı~da nice bitli Rüstem Garden Bardan~- aduıda bir ka- için, Alısle meşgul olmama 
InÜcadef e İstiyor terenuı tayyare zayıatı ancak H3 B l t 10 (AA) D" kş fevkalade ehenımıyetli hak.im te • paşa mintanları görmüştür... ~ .. kaldırıp gotu:mek isteyen 1 Yoktur. Ben o gece biraz fa 

tayyareye baliğ olmuştur. e gra · · - u.n a ~ pelcri ve dağları ellerine g<?çirmiş- Buyuk Parmakkap.cıa M.alyar a- saroostum. Bar sahibini ça 
1'ievyork, 10 (A.A) - Nevyork Almanlar Britanya üzerinde 11 ;saat 19.31 d~Bclwa~ btrkaç ki- !erdir . Bu mevkiler Tcpedelene Bir siyasa adamı hazan merha - partım~da oturan emillk konıis- gelm~di. Onunla bir kadın m 

~ost gazetesi Birleşik Amerika t ' e ve Avrupa kıt'ası üzerin- lometre cenubunda bı.r zelzele kay- 5-10 kilometre mesafede bulun - metsiz hazan müsamahakar olmak yoncusu Izıet ÖL.tengiz bu yüzden goruşeccktı· O d h' . 
ue l u ay~ar ' . d d"l . t' hünerine vakıf adamdır diyenler .. m. sıra a ırısı ve erinin Mihverin beşinci ko- .ka b t . 1 di 0 t e ı mış ır. makta ve bütün Tepedelen sahası- aralarında çıkan munazaada bar- di M~nıur oldu . .. li 
luna karşı mücadelede önayak ol- de 6 tayyare y e mış er r .. rla YUGOSLAVYADA TUCYANIN na hakim bulunmaktadır Bu mev- de çoktur. Amma bunlar da aldan- sahibi Ahmet Bekirofu sustalt "akJ ru.' dı.=rı ç·'·aı~~uBcnnu soteky yere 

Şarkta 16 sı Alman tayyaresı o - TAHRİBATI · ul :. ,.- uı.. . \AL. rar 
~asını tSrarla istemekte ve beşin- .. . kilerin zaptından sonra Tepedelc. mışlardır. Bu yüce sırra aşmış o- ıle. beş~ ~rinde~ ?'aralamıştı. ye girmişim. Nasıl giroı . 
cı kol işlerile uğraşan bütün Al- mak üzere 33 du.şman tayyaresı Belgrat, 10 (A.A.) - Voivodina- nin bugünlerde Yunanlıların eline tanlar parmakla sayıJabilirler. Meı izzet ÖztenglZ~ . SQ~€USU dün miyorum. Antrede, karşımda 
?nan ve İtalyan konsolosluklarının tahrip edilmiştir. ' - da tu~y3:11lar yüzünden 90.000 hek- geçmesi beklenebilir. Yunanlılar hametsiz olmak icap ettiği ~~ Suıtanahm.et .Bırmcı Sulh Ceza met Bekirofu gördüm. Ar 
ka İngilizler ise, Avrup1 kıt aJ>ı uze- tar arazı sular altında kalmıştır. daha evvel cenuptan zorlıvarak yufka kalbli ve müsamahakar ol · mahkemesınde yap•l.w ..... tır. Vakti- müııa.,. .. a "ıktı. Sustalı k 
Patılmasını teklif eylemektedir. 1397 kıl 1614 h · • . dd ._~ ..... ~ ça ıyı 

Bu rinde 10 ve Orta Şarkta 5 tayyare tli ehv yı ~ış, t ev e em.mı- Tepedeleni za_ptetmiş olsalardı bile malan icap ettıği zamdanl t~~-~ le, karı.sile ~ıkıru bir arada görüp rek bir defa kulağına doğru 
gazete bu husustaki yazısında kaybetmic:lerdir. y.~ asara ugramış ır. doğu ve doğu şimaldeki bu bakim birer katil olmuş az eve C&U.CW:u her ikisini de öldürerek on sene dım. Kaç defa -----l -

~Öyle diyor: "-s · ve sarp mevkiler İtalyanların elin- .mı göriilinüştür? ~apse ~ahkiiın olduğu anlaşılan lamıyorum. wu.ı.u.u.gum.u 
Bizim. demokrasi sistemimizde il E 

1 
. bir muvaffakıyet kazanmış olan aARABACININ de bulundukça bu hareket asker - Evet, her devirde her türlü Si • Izzet Öztengiz mahkemede sorgu- Bundan sonra, ma1ıke 

~t'cliik açmıya çalışan bütün Alman msa sKızl,ZI DUNYAŞKA> şaheseri.ni vaz'ı sahne eden !ile bakımından e~mmiyet ifade yasa ve her neviden devlet adamı su esnasında hadiseyi şöyle anlat- öztengizin tevkifine ~ 
e talyan siyasi memurlarının ge-ı ·etmiyecek ve hatta bir tehlike men görülmüştür. Fakat.son yedi ytl i- mıştır. miştir. 

~i~ alınmasını şiddetle istemeliyiz. G u s T A v u c 1 c K y ' n i n baı teşkil edecekti. Fakat bu mev- çinde gözüne ilişen bir siyasa ada· -
ı:.ger bu hareket Almanya ve İtal- Rejisörlük dehasının en son 

9
merhalesi kilerin zaptı ile vaziyet tamamen mı kadar istemediği, aramadığı w Beya • • 60 p O L 1 

Va ·ı • değişmiştir. Şimdi Yunanlılar Te _ asla hakketmediği bir şöhrete mr. Z peynJrJ ~ 
ı. •

1 
e siyasi münasebetlerimizin 1 z T 1 R A B 1 ----'esilınesine müncer olacak olursa A N A oedeleni almakla kalınıyacak ve la ulaştırılan bir devJ.et adamı gö- k l 1 O A 

~~asını onlar düşünsün. Thıınen bi- "iri va dağı ile Tartar balkaruru ge- rülmemiştir. Yani İngilterenin gü- UfUşa sa mış ar aç yerine SÜ 
/ tahribe çalışan milletlerle zahi- Annelik terefine feda olunan bir kadının hayatını tawir risinden çevirerek A vlonya yolunu zellik ve şıklığı ile marof harici~ 

1 e~n dostluk münasebetleri idame eden son süper filmi. açmak imkinıru. da bulacaklardır. nazın Anthony Eden'i gibi... Bir bakkalla tezgik- ime i ç en k 
?nenin nıAnası yoktur. M.. K. Dünyanın hiç bir yeri yok ki E. 

den orada kadınlara bir Apollon tevkif edildiler 
·~ .. •. • .. ~ _ .....--- -.. lmüştü. Fakat, Tilsit muahedesin - Dediğini işitince: gibi gözükmesin ve gene dünyanın Beşi.ktaşta Aile Kileri ıbakka!iye- Kaldırıldığı Has 

L 
Buyiik tarihı roman: 45 •• üld·~? l den Erfort muahedesine kadar de hiç bir yeri yok ki Eden orada cen si sahibi Osman ve tezgahtar.ı K~ hastanesı"nde o··ı 

Suı an Azı·z Nasıl Oldu··r·· u • vam eden müdd t zarfında anladı: - ~ i~ şu kü ç:ik efendt g~iril. tarif giyinen (;?'kek· ı:öhreti ile ta- . . d yor, o buyük efendinin ne lüzumu -s rım, o cıvar a oturan Naime adın-
• lar ki, Avustul'yanın menafii Rus- var? ı:ıınınamış olsun. Ve yine dünyanın da bir kad.u:ıa, kilosu azami 50 ku· Kwnkapıda oturan Ser · 

-,.__ - 0 0 --- ----..-Yazan :M. Saını Karaye . . . ya ile Fransa arasında taksim edil- . hiç bir yeri yok ki oraya Eden t-uş olan beyaz peynirin 25() gramı- 18 yaşında Kamc1) a ilaç z 
lt. Bektaşiyan ocağının ihtilali, hü- ımüzahir görünmek sevdasıle buı miştir. . ~mış ve, bu dikkatinden tariki ayak atsın da kendisıne yıllarca bir hı 15 kuruşa sattıkları iddia.sile ad. bir şişede bulunan süblime 
ı1ınete • d t ı ·· .. ü · d ilmıye erbs.bı dahi kuşku~an k Apollon gibi tapan kadınlar b din ı· ilmiş · rn· b" -dd. S vaz ıye e mes, uçunc ezıyor u. · ı Avusturyalılarla Napolyon ara • ıh. t f'T • ara u - ıyeye ver· · ler, dün Asliye İkin· ış, ır mu et sonra sancıl 
eliın'in hal'i ile Sultan Mustafa- Bu sebeple İslabozi mütarekdesı suıda zühur eden (1809 .M) mu • ld~~e ~ilı~z~ şa:_tın~~~ndiierine !erinden irtidad etmesinler. Ve o ci Ceza mahkemesinde muhalre- risinde Haseki hastanesine 

tıın. taht A .. rı müncer olamıyor u. h b · d b ld k k e~ cegı veu.mıle paşa a- diyarın şıkları ile terzileri hazretin melerine başlanmış, mahkeme her nlmış Ye orada ölm~tür. 
la.r a çıkması Napolyonun plan musa a 1aya l B b • li 'e his. are esın e u a anışın pe ço leyhine dönmüşlerdi huni gibi. pantalonunu görür gor·· . ikis' ının· . de tev'-''"'lerın· e .._ ___ ..... r. muayene eden Adlı·,.e doktor 

ını zfrü zeber etmişti. Bu keyfiyet nası sa a ~a ~1 . 
1 

medhali vardır. · ıu.a. ..... -- ,.., "' 
if tft d'l k bilmukabele Ingı ız ere Görülüyor ki, ortada ekmek kav- mez tam bir hayal kırıklığına uğ - miş, muhakemeyi ba§ık.a güne bı- ~et T~er Moıga 
,f, h. ~te bu sebeple Napolyon, düş • se .. 

1 
ere. 1 . .mahsus '""Yda ol- * d M"ll ramasınlar. raır-·~~--. luzum ...n.,+a.-mktır. ' ·"'anı ol R ·ı d h 1 doğru bır mey ı r gası var ır... ı eti soymak, ser. ~ı.a ti.-""'"'_,~ 

11~ tak osı::nııu:~et~ a :~':: ınağa başladı. Bununla beraber Sekbanıcedit asker <>:::ağının te - vet idhar etmek ve rahat yaşamı.k.. Romanyaya gittim, kadınlar E • iki karde,i yaralıyan lbrahim • 
ı karar . . R ·l 1 Alemdar paşa arasında da sisi, yeniçeri esamelerinin yarı ya· , Elhasıl o zamanlar Enderun rı - dene asıktılar. ~ki Avusturyanın tevkif edildi * Feriköyünde oturan 
ııf1 :S vermıştı. b.~s ar~ bere kapısı açılmış idi rıya gümrük eshamile tebdili aley- jcali, yani mabeYll erkanı ile biıı1n _ Sıvacı Galatada Kapıiçi dur 
de" b f'abıali, Tilsit muahedesinin u mu ab.. .. bunlar cerevan e - hine olarak Enderun ricalinin talı- 1ricali yant Babıali erkanı arasındb Ç l .. d kk d Evvelki gece Karagümrükle Sar, tr_a. mv .. aya binerken ava<n 1,. ,·ır a 1 alık• Fakat utun . ' 'k"t t "k t"l b te.. a l§bğı Ü an an lia•!L ık ahalles' ~ v tin. - o• ' ı1 hı.ık· amından bihaber idi. Hal- . ' k İstanbulda da yeni rı a ve e:ıvı a ı e taassu ve bir muhasede, bir münafcret uyan- ~ ID<l§ m mı.re e m lı:ahve- duşmuş, bS§ından yaralan 
ı~~ dev{' !i.lıiit muahedesi Osmanlı dıp _du:; ı:~ ihzar olunuyordu. Jgallüb taraftarları kabarıyor, diğer dı.. çalan çırak si önünde, Mehmet oğlu Şükıü ve yoğlu hasta~ine kaldınlın 
~ bu.ı etının taksimini tesbit etmiş yenı v at k r bekt~iyan oca . taıaftan da Alemdarın usul ve rü- Zaten Sultan Mahmud, sened it- Şehzadebaşında Fevziye ~ kardeşi Sa.b.ahaddinle Ali oğlu İb- * B~t.aşt.a Yıldız cadd 

~W ~unuyor<iu. ~ Ru~laÜal e rarmck için İstanbul- ısumu devlet denilen bir takım mev tifakı muhilli istiklal yani iradeti sinde Mehmedin otomobil tamir- ~ah.im arasmda bir kavga ~ığ'ını, 19 numarada oturan Kazım 
~;~r aPolyonun mütareke akdine ta gdını ı~t \::.~ Rusların Roman. zu kaidelere vükufsuzluğu gün geç kcyfivede bulunmağa ve kuvvei hanesinde çalışan 16 yaşında Ne. lbrahimin kamasını ~ek hem arkada§l İbnhi.m Demir ve 
,. s~ \>assut etmek .. il d y a ça ışıyor T. n iki hüku - meden husumet uyandırıyordu. ınıutl~ka sahibi olmak imtiyazına jat gece anahtar uvdurarak dük- Şdükrüyü, hem de kal:'dcşi Sabahad- H~gör Beşiktaşta bir şirac 

1, r~ı a· uzere yo a ıgı gene- yada kalarak unanı .. f' b'l k h . . kA • • aldıv ini ağır surette yaraladığını dün kanında şarap il'mi<::ler bir 
11 ,. l1'ı ıyernino bize değil Ruslara et arasında hattı fasıl kalınası Hatta, bir gün bir huzur müda- muna ı ' ı ere a vali carıyeden ana gır~ ç gı bir otomobil yazmıştık. Yakalanan İbrahim dün ra aralarında ,-~ , 
ıı1I t uaVenet etmeğe memur olmuş _ ~vusturyalıları da düşündürüyor - faasında vakayi katibi davayı tak- memnun görünmüyordu. Bittabi lastiğini satarke".1 _ya~'llanm.ış, dün Adliyeye verilmi§., Sultanahmet hvga çıkın Ihsan. para ~eesl 
ıJ') \t. du. rir ve tasvir ettikten sonra, Kazas- Enderun ricalile yeniçeri takımına Sultanahmet Bırıncı Sulh Ceza ttçüncü Sulh Ceza mahkemesinde la sol bac y ış,dan Kazımı 

'Napoı. bir takını va.idlerle ker efendinin: mümaşat eyliyordu. mahkemesinde sorgusu yapıldık- sorgusu. yapıldıktan IO!lra tevkil rah ted agın yarala 
"' ._____LO. . GDA ;_ı-: • --"1-.· avi 3ltma alının~. 



:>ATFA - 4 

Ferah sineması yandı 
(B~ tarafı 1 inci .. :--fada) 5000 liraya Reasürans sigorta şir -

uneniıvenleri ateş sardı .. diri dirı keline sigortalı, binanın da ayrıca 
ıanacagı.z ... Allahaı;kııuz.a bızi kur· !Emniyet Sandığına ipotek edilmi§ 
tarın!. diye fcryad ettikleri du · olduğu aı;ı4şılını.ştır. 
yulmuştur İtfaiye bir taraftan yan Yangının sebebi, dün akşam geç 
gını söndürmek üzere faaliyete ~ vakte kadar yapılan tahkikatla an· 
çerken, diğer taraftan da, binanın laşıla.mamıştır. Bu hususta muhtc
uka tarafındaki pencerelere mer- lif ihtimaller hatıra gelmektedir. 
divenler uzatılmış, burada bulunan Gişe yalrinindeki kofre veya sigor. 
altı yedi kişi diri diri ymımaktan taıarın )ı.oııtak yaparak binayı tu
lnırlarılmı4. büyük bir facianın ö· tuştıırması, ııoba borularının kıza
nü alıomıştır. Bu arada, 46 y~ın. rak yangın çıkarması veya gece 
da NefiSI! Ergin adında bir kadın \müşterilerden biri tarafından atıl
başıııı çerçeveyi', Arşevir Tunç a· mış olan bir ııigaranın tahtalaıı tu
dında bir çocuk ta alnını cama vu· tuşturaı:ak sinsi sinsi yanıp yangın 
rarak hafif yaralanmııılar, tedavi çıkmasa batıra gel.en ihtimallcrden-
edilmiflerdlr. dir. 
İtWyenln fevltallde gayttti, an· Diger taraftan, hfıdiscde kasd e. 

cak, yangının etraftaki ahsap bi · seri olup obnadığı da araştırıL-nak· 
nalara sirayetine mani olabilmif ta, zabıta ve müddeiumumilikçe 
1&çaklamıa ve içerideki salona ka- tahkikata ehemmiyetle devam o -
dar alevler sarmış olan sinema bi. lunmaktadlr. Bir fen hey'eti de, 
nasını tamamen yanmaktan ltur • yangının sebebini tayin etmek ti -
tarmalı: mümkün olamamıştır. ıere mahallinde tetkikler yapmak-

Yangmm Beyazıd kulesinden g6 tadır. 
rtilmeden yarım saat kadar evvel Sinema, tiyatro gibi binaların ü
b•p•lm tarafından da görüldüi\ü zerlttindeki odaların kiraya veril_ 
•e sinemanın müsteciri Enver Şim mesi de memnu oldu/tuna göre, 12 
~ite telefonla haber verildiği de ııenedenberi kiraya verilen bu oda
anlaŞJbnaktadır. lann kimler tarafından ve ne su -

SalAhattine alt olan sinema bina- retle kiraya verlldlği de ara~tırıl -
~m 151l00 liraya, makinelerin de maktadır. 

İki Bulgar su
vari alayı 

Siam - Hindiçi-
1 

ni sulhu bugün 1 

imzalanıyor 1 (Baı tarafı 1 inci sayfada) 

esnasında bandolar Alınan ve Bul. 
gar marşlarını çalınıştır. Gi!neral
ler kısa nutuklar irad ederek iki 
ordu arasındaki d tluğu ve sulh 
muahedelerile yapılan haksızlığı 
tebarüz ettirmişlerdir. Mektep ta· 
!ebesi de bu geçit resimlerine işti· 
rak etmiştir. Halk askeri kıt'alan 
alkışlamıştır. Bu merasimde askeri 
ve sivil erkin ile papazlar ve pro -
fesörler de hazır bulunmuştur. 

Matsuoka yakında 
Berline gidecek 

Tokyo 10 (A.A.) - Hindiçlııj -

Tayland hudud !htila!.ına nihayet 
'?eren anlaşma, yarl.D saat 16 da, 
başvekilin resmt ikametglliında 

Tayland, Japon ve Fransız delege
l'!'J:i t:ırahndan imz..l.anacaktır. 

MATSUOKA'NIN SEYAHATİ 

Şanghay 10 (A.A.) - Japonya 

hariciye nazın Matsuok:a'nın , Si -
yam - Hindiçin1 anlaşması imza ,._ 

dildikten sonra Berline hareket t • 

deceği tabmıo edilmektedir. 

Matsuoka'nın seyahatini kısmen 
tayyare ile yaparak Bitleri uzak -

VESİKA USULÜ MO? 
Londra 10 (A.A.) - Moslrova • 

dan gelen haberlere göre, şeker, 
çay ve kahve satışı Bulgaristanda 
vesika usulüne tabi tutulacaktır. 

Bir İtalyan 
kruvazörü 

§arkta cereyan eden hadiseler ha>:· (Baf tarafı ı inci sayfıda) 
kında U:nvir etmek üzere §imdid. ıh _,,_ B ıfl d .. _. . Ahnan . e"'1.U". u 11n an oı, gemı var-

yaya hareket etmış buhınaıı dı k t bunlar<! biri Bartol 

Alriıan büyük elçisi Ott'dan daha m:Co~eoni 19 T:un..;, 1940 ~ 
evvel Berline varması muhtemel - S dn taraf da b tınlmı tır dir. yey mna ş, 

7 TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 

Kahire 10 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri orta şark ı,mıumi karar
gahının tebliği: 

Darlanın 
tehdidi Ufak bir avcı grupumuz, Kelsi

(X:.Ş tarııfı 1 inci sayfad ) lre'nin §imalinde, avcılar refaka -
Amlnıl Darlıuı, blWıare İncil a tinde seyreden büyük bir düşman 

bu hatb hareketi ile, Alman işgal';;: "bombardıman grupuna hücum et
rına tahala eô.len lee bin ton ~'UZ miştir. Vukua gelen muharebede, 
< ıa.»ın1 Fransız halkına iade etmı, o düşmanın 6 avcı tayyaresi ile bir 

Fransa, İngil
tereye yardımda 
devam ediyor 

(Ba~ taraiı 1 inci sayfadı) 
Trablusgarbe bir miktar Alman 

aslı.erinin geçmiş ve Sırt körfe:ıin
deki İnpliıt motörlü birlikJerile 
çarpışnuş olmas~ birtakım rİ\'ayct

lere ve tefsirlere meyden veruüş
ti, Hatta bizde hile, bu Alman as
kerlerinin Bizert üssünden geçtii;i
ni aanan siyasi muharrirler olm~ 
tu. Elakile civarında İngilizlerle 
ç.u-pışan Alman motörlü kuvvetle. 
rinin azbğı, böyle bir düşüncenin 
yaıılışlığını isbala kafi olmakla be· 
rabcr, l'ransanm Şimali Afrikada
ki ıopraklaı-ıru ve üslerini Alman 
ve italyan kuvvetlerine teslim et
mek gafletine düşmediği, hatta 
bundan sonre da dı.işırıiyecqi anla
tılmaktadır, 

General Weygand'ın Fransaya 
gelmesi ve Amiral Darlan'm da 
Par.is ile Vichy ara•ında mekik do
kuması üzerine bwıa bemer birta
kım rivayetler çıkmasına sebep ol· 
muştu. Alınanyanın, İngiltereyJ 
Akdeni:ıde taınamiyle hapsetme~ 
için Biurt tissünün kendisine tes· 
linıiııi Fransadan istediği ve buna 
muvaffak olması ihtimalinin kuv· 
vetli olduğu söyleniyordu. Niha· 
yet, Vichy'dc yapılan bir nazırlar 
içtiıwıpıdan sonra, dün neıredileıı 
resmi tebliğ, Fransız müstemleke 
İmparatorluğuna yapılacak tur. 
nıdarm silfılıla karşılanacağım 

ilin etti. Böylece Fransanın, eskisl 
gibi mütareke şartlanna riayet e
deceği ve Şimali Afrikadaki üııl"' 
rini de, donanmasını da Mihvere 
vermiyeceği anla§ılmaktadır. Aksi
ni yapmak Fransanın elindeki son 
kozu da kaybetmesi ve Vichy htı
kdmetinin Fransaya ihanet etıne•i 
demek olurdu. Laval'lerden böyle 
bir hareket beklenebilirse de Ma
reşal Petain, Amiral Darlan ve Ge
neral Weygand gibi askerlerden 
böyle bir ihanet beklenemez. 

Fransa, İngiltereye dolayısile 
yardımda devam ediyor, bu, talik· 
siz memleketin kendi kendisine 
yardınu demektir, çünkü Fransayı 
ve Fransız İmparatorluğıınu kurta
rabilecek olan tek §eY, İııgilterenin 
zaferiı!U. 

Abidin DA VER 

y a 
harekatı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Tayyarelerimiz, muvaffakiyet • 

le harekata iştirak etmişlerdir. 
Atina 10 (A.A.) - B. B. C: Dün 

akşam resmen bildirildiğine göre, 
Cuma ve Cumartesi günü vukubu
lan muharebeler esnasında büyük 
mağlubiyete uğramış ve 2.000 den 
fazla esir vermiş olan İtalyan kuv
vetleri, dün takviye kıt'alarının 
yardımile Arnavutluk cephesinde 
müteaddit mukabil taarruzlarda 
bulunmuş ise de, hiç bir muvaf!a
klyet kaydedememişler ve yine a
ğır zayiat vermişlerdir. 

lan Almuıyarun calicenr,ı> hatlı hare-
ke .ı aruında bir mukayese yapml§lu'. •r bombardıman tayyaresi düşü- d k 

ııta l'llANSlZ VAPU&U DAHA \ri.ılmiiş, diğer bir <;ok tayyare daha yar Jm an unu 
TE\l.ıdr EDiLDİ .sara uğratılmıştır. Pilotları-

Vidıy, 10 (A.A) _ 00 _ eski havas: mızdan birisi tayyaresini terket - (Baı tanlı 1 inci uyfada) 
l"r uıguız kruvazörü Captown cenu- mek mecburiyetinde kabnış ve gibi Amerikadan .lngiltereye doğ-

burula yeni btr Frıınsıa ticaret vapuru paraşütle salimen yere inmiştir. ru akmıya başlıyacaktır. Bu kanun 
levlrlf elmifbr, Bu vapur Dakar'a fit- İngilterenin pe§in olarak ödemek 

lKDAti\ 

iki büyük had jBir tayyare düşürüldü 
Londra. JO (A.A.) - Amırallık 

\B•~ larafı 2 nci sayfada) ·dairesinin t.ebliği: 
bur olacaktır. Fakat bu suretle Silahlı balıkçı genusi Nad1nc 
Tok~·o kabine.si yeni bir badireye Heinkel ııı tipinde bir düşman 
girdiği sırada diğer bir delvet ta- tayyaresiyle muharebe ederek tay· 
rahndan faraza Sovyl'i Rusya ci- yaı-eyi tahrip etmiştir. 
belinden bir ıaarruz• uğrarsa Al. ---<r---

manya da Sovyet Rus) ayn barp ila· 25 liraya mahkUm oldu 
nına ahdcn mecbıır olacak mıdır? Sultanhamammda tuhafiyeci Ya· 
Ma_t.s~~~'nm Anup_~!.~ kadar ko Behar, Motııla adında birisine 

se.ferıru ıstı~~ ed~n dugum nok· sattığı kumaşlara ait faturaya ına
tası b·ı. ola_bılır. . . . lın cins ve miktarını yazmadığı 

Hatta boyle biı ibtımali bertıı· icin Asliye İkinci Ceza mahlteme
nf için llloskova ile Tokyo ara- ~ d yapılan mıılıakemesi sonun· 
111Dda bir anlaşma akdi öteden beri,~ 2~ lira a cezamna mahkılm 
diişiinülmekte ve miiı.ıkerat Mos- edia.1 . t' par 
k mı~ rr. 

ova ve Toky_oda hararetle crre- l ift kundura ldı 
yan eımektcdır. ç ça 

Japonyaom uzlıışına arzusu hapae mahküm oldu 
Kremlin Sarayında layık olduğo Tahtakalede Aydın Bitklnin bir 
aksi bulını:>amaktadır. Stalin l{ol· çift kundurasını çalan Sadullah oğ
daş elini kohınu ıu veya bu şekil- lu Hüsnünün muhakemesi dün Su! 
de bağlıyarak tesviye !anlarına tanahmet t:'çüncü Sulh Ceza mah
yanuşmak istememekte ve harbin kemesinde y;qıılıruş, bir. ay on blı 
dı§ında kalarak fırsat elverdikso gün hapse ıru•hkfun edilıniştir. 
lllf'YY~lar koparmak politikasına 
devama be\'esli görünmektedir, 
Bittabi harp esnasında şuradan bu
radan koparılacak meyvalar har

Balıırlıöy sallı 
kimliğinden: 

halıalı 

bin sonımda en kuvvetli bir devlet Bakırköyünde İstanbul cadde -
cibi kalacak olan Sovyet Rusy .. sinde 47 sayılı kahvede mukim 
için nihai en büyük lokmayı agzı· ıiken 2/3/941 günü ölen Recep oğ
na atnuy>ı hiç de mini te~kil etnıi· lu Mustafa Şükrünün terekesıne 
yecektir. Avrupa mukadderatı Av- mahkememizce vaz'iyet edilmiş ol
rupa harici iki bad~in elindedir. duğundan alacaklı ve borçluların 

Hüaeyin Şükrü BABAN kanunu medeninin 561 ci madde -

Akisler 
sine tevfikan bir ay ve mirasçıla
rın 534 cü maddeye tevıfikan üç . 
ay içinde mahkemeye müracaat • 
Jarı aksi takdirde terekenin tasfi-
ye edileceği iliın olunur. (3541) 

(Baş taraf.ı 1 inci sayfada) 
temel bir cephe için üs limanı ola • 
rak yalnız Pire, Türkiye Trakyası 
ıçin de Istanbul kalmaktadır. Bu • l.ıanbal 5 inci icra memur
na binaendir ki hilen Atina ve An· lağandan: 

karada bir diplomatik muhare~e ı iııtanbul Belediyesine 168 lira, 
cereyan etmektedir. Generaller dip 1321 kuruş mahkeme ve icra mas-
lomatların yaptığı bu muharebe · . · ı· · · b k1 e.kt - rafları vermıye borçlu olup evvel-
nın ne ıcesıru e em e ve ışe F ih K taf Akar 

da b k talarla d . . ce at ocamus apaşa ca 
son aş a vası evam ıçııı sokak 34 No. da mu.kim iken yapı-
bazırlanmaktadırl'!" .. Bu kombıne- lan tahkikat neticesinde halihazır 
zonlarda artık Selanik mevzuu ba· · • il. · M h "be 
h. d ğlldi n·" iki b ··1 . d ikametgahı b ınmıyen ev ı 
ıs . e . r. ı~er 0 genın e hakkında bu kere İstanbul İcra ba-

aynı akıbete ugrayıp uğramıyaea. kiml·-· . 28/12/n•n tarihli' ka 
ğı hadis 1 · . .. t ece.k ıgınm """' rarı 
tir m e erın seyrı gos er - ile yukarıda zikredilen borç mik-

. İNGİLİZ MATBUATI ~ı hal<.klnda ~eki icra em_rinin 20 
Londra 10 (A.A.) _ Sun da Ti- ! gun mu.dd~tle ilanen te~ligıne ka-

. . . . Y rar verılmıştır. Mumaileyh Mev-
mes gazetesının diplomatik muhar· hibe bu ilan müddeti içinde daire
riri yazıyor: 

mizin 94-0/4453 dosyasına bizzat 
Yunanlılar ve onların İngiliz mili 

tefikleri bir Alman taarruzunun veya kanuni tarifatı haiz bir vekil 
göndererek müracaat etmediği ve

teşkil edeceği tehlikenin geruşliği- ya borçtan kurtulma davası a.çıp 
ni tamamen müdri.ktirle.ı-. Fakat, 
Yunan milleti bir tek Mdefte bir. tehlrl icra kat'lil'ı ge ırmediği tak
leşmlşlerdir. dirde işbu icra emrinin müddeti 

Askeri bakımdan İtalyadan çok kesbi kat'iyet ederek mumaileyh 

ku etli 1 dah bü ük
. b' d _ hakkında ıcraya devam olunacağı 

vv o an a Y ır. ev tebliğ makamına kalın olmak iiz&. 
let tarafından vukubulacak bır ta- il· 1 (35a4) 
arruz tehlikesi Elen milletinin tak re an ° unur. 

dir ve hayranlığa !Ayık olan ruhu· l ı . . -
nu sarsmamıştır •tanbal 5 ıncı iqa memıır-

Eden ve Dili . Ankarada Türk ' laiandan: 
devlet adamlarının kendilerine kar 1 İstanbul belediyesine 185 ıtra ile mah
şı gösterdikleri itimattan ve Tilrk lı:eme ve icra masrafı. v~eğe borçlu ve 
milleti tarafından Büyük Britanya evvele• Kasımpaşa zıncırll lı:U7U 95 No, 
h kk d h · lu hanede mulı:lın iken yapılan lahlı:.ılı:at 
~ ın a iz ar edl!en ""'.gı. teza - ve araşdırma ı;onunda bulurunasına lm-

huratından pek mUtehassıstırler. kiln hasıl olınayan Nazire hakkınad bu 
Türk milleti ve Türk hükilmeti, kerre İslmbul icra h:ikimliğinin karari... 

Almanlann Balkanlardeki son he- le icra elJ'rlnin 20 etin mtıdelle ilil.neıı 
definin Yunanistan olınadı~ı v tebliğine 1'arar veri.h:ıişlir. I~ bu mUd-

. . e deti muay;y '!De zarlında mumaileyh Na· 
Alman ihtıraslarının çok daha u • tire daln:m'Wı 940/4452 sayılı d~ası
zaklara gitmekte olduğunu tama - na bizzat veva kanuni tarifab hlllz bir 
men müdrik bulunmaktadırlar. vekil göndervek müracaat etmediği ve-

Türkiye yalan vaidlere kapıla _ ya borçdan lı.ı•rtıllma davası açıp tehiri 
cak bir iıı t d. -ildi icra karan cetı..,,,.diğt takdirde işbu ie-

m e ,g r. ra emrinin mUJdeti lı:esbl lı:aU,.eı ed• 
rek mumaileyh '1aklunda i41r&3'a devam 

Eser olunacatı teblij ..,.kamma lı.aim olmalı: 
,pzere uan olunur. (3638) Mühim Bir 

mekta olan cVllle de MAyuııııa>dir. y } } mecburiyetinde kalmaksızın Ame. Bımsa, ~ Selı-
Ville de lla,.uııp, serıe başmdaberl unan } ar rikadan gayrımahdut miktarda her rimlzln Erlı:elı: ve 

müı;adere edilen Fransız vapurlarınm nevi harp malzemeı;i alabilm€Siru ı =Lise~: 
11 Katlılıöy l inci mlh hulıalt 

· ~ lıôkimliiindenı 94()1344 
14 üıx:üsll ve mütarel<edenberi müsa- (Baş tarafı 1 inci sayfada) tem- ed ktir Filh kika kan ın ece . a un atretmeolerinden ~-L"- •••• -~·llılan ,.._,.__.__.., 
ıierc edılen vapurların dal08 ınciaidlr. · ı ~u, - ~ ~--~-kaddes ınl!cadelede bir tek ruh, btr teır Roosevelt'e ilk hamlede lngiltereye Bay Mehmet Gl!I· sahrayı cedid imam ııo. 24 s. Hacı Polis-

:INGİLTERENİN TEFSİRLERİ J irade ve &anılmaz bır azını veren derin 325 milyon İngiliz liralık askeri ve bahar senelerce in evinde lı:iracı ilı.en balen lkametıAhı 
Londn, 10 (A..A.) - .Müaı.ıı:il. l'ramo bir .baaıreti siyasiye ıııahiyetıni iktisap 1 bahri teçhizat devretmek ı;alahi,ye- muntazamım ve meçhul Abdullah pafa oğlu Abdurra-

ajamı blldlrl1or: letntifür. t· · kted" .,,. -- ·b· devamlı çalıpna • him'e. • Mil! timi b sayed ukaddee mı verme ır ......... un mucı ınce nnd İn 
Dai.17 Tele&raııb'm ııabık Pan. muha- -L'-_:_danz, b.u trelilı:e. mb. __. toblleıı- Roosevelt'in yapacağı ilk ;. tatbi- "'"·~densonraTür. k,.:_ İstanbul belediyesi taıafından aleyhi-mn • 1-nlarm lnliliz Franuz ..........-~ ır me ır ,~.. ' .,, •™ .. nlzde ikame edilen zimmetiııiz.e geçir-
nulenni tırmMr.,,. h bup ldillroana lorketmemlı;ttr. j kata geçebılmek maksadile kon- ye (2,000) sayfa m;ş olduğunuz. 2&6 lirımıll faiz, muhalı:e-::yretlerind=vatta& oıma:::...ıa: . Bu nazilt saatle Atina ve Pire amele- , greden 250. ili ~ milyon İngiliz (6,000) resim ve ıpe ırıasrafı ve velı:Alel ücı•tile birlikte 
~ eımMıed.ır. Bu .ala ıöre Amiral sının bue buyük 7ardiın.ı olmuştur. Döı1 ı lıralık tahSlDat ıstemek olacaktır._ (60,000) lı:e~ 'tahsili da~ N•hını:u!a bakılaD 
Darlan yalnız ~ m"dda!er\ ııa1ı:Je. aydanberi devam eden çetın imtihanlar- in.giltereye yıırchın için 2,5 mil- llk telittuzlu bır muhakemesı ııoııunda ta.lollAtı zabılna-

dan !Olll'& amele•sını!larllWl mulı:ave- t~.nliz lir !ılı: • · lügat yazımşür. ~. M. Gi1lıoUr mesinde ,.azııı olduju üzere ta1ıBildar 
<i<llı -- lıarp ıemileri -daa met rus.; sarsıimamıştu-. Amele, 1ıeı yar ~:""' a . anuazza:n .:ıır :.luharrtr kendi bilıli ve tecrüb<!llııden lbulundıı#unuz _,.da nıaır.eıeıırrden talı 
bım<Q"e edilmeıwıl ~ul elıluftlr. türlü Iedakiirlı&a hazır, her tehlilı:ey• ı ~eblıigm sa~ ıcap ettirecek :ıiyade eski ve yeni _,-!erden on muh- sil edib zlmır?"linize &eçirild!lı raporla 

»•'""-tar Gu.ırdian'm sabık Pari.s kartı bia.mandır. 28 llkteşrinde başla- uç senelik bır plan hazırlandığı te- telif lQıata müracaatla teknlsl1enlere tesbit edilen Ilı:l yüz dGrt lira 311 lı.uru-
ıııuhabırınin tilı:n de ıudur: ' 7an mücadelenin llYni kahramanlılı: w . min edilmektedir. I başvuvanralı: yurtta modem btr ~~· ı;un % 10 avulı:athk ücreti ,,., dan tarı.. 

Bellı.i de Darlan, Fram;ada AJman7a-!a,.nl met;mcUe devam ederek ah!Mt ve Filhakika loongre münakaşa eder vilcude ııetlrmlştir. Bazı m~emesının hinden ltı~ren 'll>S nizamı faizle b_tr-
mn aleyhlne degi.l fakat .lngiltereDlll a- adalet kuvvellerinin zaferile neticel .. ke bük" t .ı.. d B ı.. pek p:ıhalı olmasına nlmen hiç btr fe-,lllı:te tahsiline ve fazla iddianın retldiDa 
teybine hareket ederek ııahsl nufuz. lı.a- ' neceguıden eminiz.• · n . um.c ç....,.ıyor. u. u~a~ daltarlıktan çekinilmeden bastın.lan bu ve 355 lı:uruş mileccel ilim harcmm ab-
sanm•ı• azmetınıoür ı..aıı:m iha eti AX.SAS İÇİN MERASİ ma neticesmde 125 milyon gilız JOgat lı.erkese kolaylık olmak için ayn 1den ve bilcümle muhakeme murafmııı· 
fiaı:ıaız milleti, &ıd• "ma.weıerı :..ı,:,._ MET . .M YAPILDI ı liralık muhtelif malzeme şimdiden cilller halinde çıkmağa başlamıştır. Şlın da ubet dalreslnde taraflardan talısl
ıları iuıilteı-eıwı mes,ul oldu&unu ld- Atina, 10 (AA..) - AUıla aı.naı bll- sevkedilmiye hazır bir halde bu- diye kadar _erruıalı_arasında çıkan Ulgat-11.iJıe ~edilebilmek tzere 18/l/Ml 
ılıa edenlere lı:aıınuş d ıiil<lir· dirıyor: l aktad lann en doııru teliıtluzlusu, kelime, ma- tarilııiııde verilen karara tarlhl illndan 

~ . Dün sabah bülün Y\maniSlanda ~ urun. ır. na ve teknik itil>ariyle en zengini oldu- itibaren 8 gün içinde temyiz etmediii-
Vli:YGA.'iD CEZAJU DÖNDil ral Melalı:saa'ın rııbwıa Ayinler yapıl- Vaşington, 10 (A.A.) - B.B.C.~ ğµna nazan dlklı.all celbederlz. Orljinal•niz takdirde kesbi lı:atlyet edeceii ve 

Vlclıy, 10 (A.A,) - Ofi _ sabık ııavaa mıı;tır. İngiltererun Alman denizaltı ge- eser btr kazanç maksadile yıwlmadilJnlilln •uretinln cli"'11llıaneye de ııı.1llı: ..-
1>ilcliriJor. Bicyülı: At.ma lı:illsoslnde resmi btr A1ln milerine karşı mücadelesine yar- dan yurtta bir boşluiu dolduracalma e- dildill teblll malı:ammcla ilin olımur. 

General ~. bu sabah tanare yapılnuş ve bu {lylnde Başvekil KorWa, dım olmak üzere birçok küçük g<7- mln buhmuyoruz. (llll6) 
ile Ceza1ir'e dönmliftür, bütün DBZlrlar, cllter hilkfuıfet erlı.inı, minin İngiltereye sevkinin tadlini -
~eral wey&and, lııu<itet.ınden n- diplomallar ve1&\re hazır bulunmuştur. . , ••I. V'•..,.,del<i ilı:amelınden çolı: mem- Yunanlılık alemin" da. canlı 1 - levlıt eden pJ.anlar hazırlanmıştır. Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden 
- ......, ın una o a V . ttt~ 10 (A.A ) M .. 

nwı oldutunu aöylemiftir, . ralt ıuttuıu Metaksae'm bu zafer ba- . 8§1Da-n.. · - umes- ömer çavuş Jazı Güllıann hazineye olan borcwıun temini lahaill lcln ııa.-
Fnın•u hukfımelının Afrikadald .,.. basının rubu Jçın dün çalınan çanlar Yu- siller meclisı, demokrasilere yar- bibi bulunduğu Ferikyöde Bozkurt mahallesinin bllez.ildi oolı:aiında btr tarafı 

dilmekle lı:alma~ Falcal ayni uman- nan milleti Jçin bu· hücum emridir. Pa- dun kanunu projesi üzerinde yarın Milonerl Kordoplo apartımanı, btr tarafı Eminpaşa arsuı, bir tarafı Murat ot
ınumt del•&~ aalab.lyetieri M!Jid e- rotama ıudur: Vatanın i>likbal ve hür- iki saat müzakereden sonra ayanın lu anası ve tarafı rabll tarllı:!Am ile mabdul eslı:1 3 ,.enı 19 numanh •3500> lira 
cıı. ıe.n11letilmiftir. riyel1 uÇunda yen! fedal<Arlıkları ve yaptığı tadillerin heyeti umumiye-ımukabillnde ipotekli bir bap lı.Aclr hanenin ipotek fuluı ıa1ıaill anval iwııı-
0-U weJ'l&nd'ın, Atrllı:~a avcı.- hatta nJba1 tedaldrhlı. olan ölümü do ıinin tasvibi hakkında bir teklifi nu lııilldlmlerlne cııre ııablacıılı:tır. 

tinden bir u omıra. Franoız Afrllı.uı .. seve IJOYe lı.abul ebnel< IUere yürelı:Jo. "'"'e ko 'ttifakla kabul ei- Talip olanlann 81/3/Ml taı1Jdne rutıayan ~ Cllnll -t H don 
4nıa ™~\ana batlıhk .t1•1•r•11oıw nmW. tikirllriaatli. en 7ük#k 4eıecede ..... ~ . ~ 1 .onra Bqojhı bpıek•=hiuM'e mOteşelddl idare _.... ~ Ua 
'PW hk1·m±t·dt, APtaıa:a. ~tir. eıum.r. (llM) 

11 - MART - 1941 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sernıay<"1: 100,000,000 Tvrk 1 rası. 

Şube ve aıans adedi: 265 

Zirai ""' ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasınoa ırumbıuaıı ve ihbarsız tasarru1 hesap. 
1arında en az 50 lirası bulunanlara ııeııede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pJAna göre ilı:ram1ye dağıtılacaktır. 

' A. 1,000 liralık 4,000 L.11 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,000 • ı.zo • CI • j,809 • 
4 • %50 > 1,000 • 

40 > 100 • 4,000 • 160 • zo > 3,!00 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira.. 
dan aşağı düşıniyenlere ikramiye çıkt~ takdinie % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa t eylul, t birincikinun, 
1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Rumellhlsıınnda mevcut bulunan P.T.T. deposunun anadolu lıUımoıda ,ıı.

terilecek mahalde olbaptaki ke,1tnamesi mucibince J'eniden yapt.ınlmaaı açıll: 
eksiltmeye lı:onulınuştur. 

Ekailtme 19/3/941 çarpmba günü 1Ut 15,30 ba bllyük poclahane blnaa 
karşl&mda valde ham ikind katta 23 No. da umumi depo muba.ııiplitı Maunda 

loplanacak müdürlük ahm oabm komisyonunda yapılacaktır. 
Keı;i1 bedeli 1096 lira 41 kuruş muvalı:k.at lem.inal 83 llndır. 
Taliplerin keşi1 ve ııartnamclerlni cörmek ve muvakkat t.emioatlarmı ya

tırmalı: üzere çalışma gQnlerinde büyillı: postahane binası birind lı:alta idari ka"' 

lem le-vHım kısmına wiltme gün ve aaaUnde de en "" bir taahhütte 1000 lira• 
1ılı: bu işe benzer iş :yaptığına dair idarelerinden aımı, oldu~ vesilı:alara ısu
naden İstanbul vil~yeUne müracaaUa eksiltme lulhinden tauı eüDleri hıırlf 
<3• gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait ticarel odası vesikaları .,. 
muvakkat leminat makbu:z.larile birlikte lı:omlsyona müracaatlan. (1509) 

~~~~~-~-----~---------~~~----

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden 
Musevl cıemaatı Slnagonunun hazineye olan borçlannm temlnl tah5lll lçlıı 

ııahlbl bulunduklan ,.enıcamı malıailesinin Haraççı Zül.tü Aruz ve Perçeınli 
aoluıklarında ıaıt tarafı darhan ve kısmen azeryan hanı ve Jasmen 3 _ 6 r<o. 
lu depo mahalleri, zemini Yusuf İı.zetlin efendi ilanı, sol tanfı kalJ'opl dl>'" 

!Alı:l bazen ıe!Anlk haıu ve kısmen m6oyö Polhu emWtl, arkası Zülfü .Aruz fllJ'" 
kalı? ön tarab haraççı 90ka.&ı ile maıt.dut. a - 10 - ıa "'-•=ı. 69- M 

za ile 3 - 5 numaralı iki depo ve 7 mırnaralı bir bap lıanenln tamamı taholll 
emval kanunu hülı:ürnlerine &öre oablacalı:br. 

Talip olanlann 31/3/941 tarilıino rastlayan pazartesi ıün11 _, 14 cllr ,,,,,. 
ra beyoğlu ıı:a,.manmhlmda müteşeltlı:ll idare hqeline mllwtlan llAD .,.. 
hın ur. (1831) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 

~----r 1941 ikramiyeleri 

T. iş Bankası 
1 ~ 2000 Liralık =2000~ ı.ııs 
3 • 1000 • =3000.- • 
J • 150 ) =lŞ-00.- • 

1941 Küçük . ) 500 ) =2000.- • 

• • 250 • =2000.- • 
35 • 100 • =3500.- • 

aaarruf hesapları 80 ) 50 • =4000.- • 
ıoo • JO • =eooo.- • 

ikramiye Planı ICqideler. 4 Şubat, 1 Ma)-ıs, 1 Jı.ıı-
tol, 3 İldncilefl'la ıarilıJerllıde 1•· 
pılır. 

s,hıı.ı. & t Z Z S T, Nefd7at Dhektör6: c..at Sar!:Pfiıt 
Wn=Hıjr., 4ISla Telpdt llat\·ıa 


