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Mevlevilik Nedir? 
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t.iNöNONDE"" 
Jı bulda çoğalmıya başladı. Köş<l. b k 1 k k ı y AR J N K ı• (R\ emokrasiler zümresinde 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

Kuvvetli sC5zler Celaleddini Rumi Kimdir? 
--- Yazan: ZIYA ŞAKİR 

-80- şındaki dükkanını bu renkleı.; a 1c1 1 ur s a r ~. . 1.6:/1 ku•·vetli sözler, haıbin 
birine boyayan, hemen onun üzeı "" başlangıcındanberi eksik 

Bunun biri (ran edası) denilen sıdır. ne de şu yaftaları yapıştırıyor: • M E R A S J M dcgadir. Halli mücadeleye tekad-
biiyücek bir oda. diiieri de matbab Bu dairenin haricinde kalan kıs- Mavi köşe.. yeşil köşe .. peml düm eden yıllarda bile Mister Ruz-
takımlarıatn bulıuıduğıı (kazan- mı, - (dimle lr.apısı)ııın ltulundüğu lr.ö!le .• sarı köşe •• önceleri Beyo, Dün partide yapılan bir toplantıda kurs- velt nazizm, fatizm ve komünizme 
lık)dır. kısımdan itibaren - sağ taraf ve bu tunda başlıyan bu renkli köşel 1 mu'' f re da t 1 h 1 d on ive r siteden bir. kar<ı kendisi ile sulh halinde bu-

l · d ı b d d arın pro ... ram arı azır an ı • Matbabı şerif, Mevlevi dergahı- taralı takip eden ön taraf, karni- şım i stan ulda a al ı, yürü< 6 , b 1 lunıılan devlet rical ve siatemine 
nın en ehemmiyetli mevkilerinden len, ayini terifi cörmek için gelen gıhi,. galiba, bu gidişle bu rengi. Şehrimizin muhtelif semtlerinde . rı hazırlanmıştır. Kurslar şehri · 

1 

hey et U sabah nÖ•: karşı yapılabilecek, balla eski te-
lliridir. Çünkü Mevlevi tarikine (züvvir)a mahsustur. (1] Sol ta- renk köşelerin sayısı bir bayii aı açılacak olan yardımcı, gönüllü ı' mizdeki tekmil hastanelerde açıla- nüne hareket ediyor 1 amüllere ıöre yapılamıyaeak tariz 
girmek istiyealerin ilk girecekleri rafta ise, o dergahın banisi, şe:yb- tacak ve karpm12a daha böyle bi 'astabakıcı hemşireler kursları caktır. Ayrıca sade bir lisanla b:ı ı 1 ve hücumlardan biç de hili kalma. 
kapı ve, tarikate Jı.abul olunmak leri, dedeleri ve saire gibi Mevlevi çok köşeler çıkacak: akkında görüşülmek üzere dün hastabakıcılık kitabı hazırlanma - j İnönü zaferlerimizin yıldö - ~ mıştı. Fakat 500 iki hafta zarfın· 
için bir müddet beklemiye mecbur azizlerinin (türbei şerif)lcri olup ı Kırmızı köşe •. mor köşe .. turun abah Partide bir toplantı yapıl - sı ve bunun evlere tevzii kararlaş- nümleri itibar edildiğinden ı da billoassa Yuıoslav ve Yunan iz-
oldukları ilk merhaledir, sıra ile bunların sandukaları bulu-ı cu köşe .. eflatun köşe .• filizi kö~e. .nıştır. tırılmıştır. Bu kitap bir ay içinde dolayı 11 Mayısta yani yarın mibliil ve sukutundan sonra yavaı 

(Seyyit Sahih Ahmet Dede)nin nur. nefti köşe .. fındıki köşe. siyah kö· Yardım Seven Bayanlar Cemi • hazırlanacaktır. İnönünde yapılacak olan kut. yavaş fiil mina ve mahiyetini bai:;; 
(Mecmiiatüllcvarihül mevlevine) (Mescit) farzelliğimiz bu bina- şe .. beyaz köşe .. lacivert köşe .. no- yeti İdare Hey'eti azalarile Dok - Diğer taraftan yüksek mektep • !ulama ve aziz şebidlerimizi kal'i ifadeler işitildi. Bilhassa İn· 
ismindeki kitabına nazaran,(Matba nın (mihrab)ı, ortadaki parmak- hudi köşe .. camgöbeği köşe .. limor or Süreyya Hidayet, Doktor Ge • !erle lise ve orta mekteplerdeki kız ziyaret merr.sımine şehrimiz ıiliz Başvekili Mister Çörçil"in, 
bı şerif)in esası, Hazreti lWcvlıi- lıklı dairenin dışında, ve cümle ka- küfü köşe .. narçiçeği köşe .. kurşun· neral Tevfik Sağlam, Doktor mü- talebeler için de hastabakıcılık Ünıversitesinden de bir hey - dün siyasi bakımdan tahlil etmiye 
na'nın hayatında kurulmuştur. Ve pısının, lam karşısındadır. köşe .. erguvani köşe.. kahverengi tehassıs \,ayan Cevriye Hüseyin, kurslan açılacaktır. Bu kurslar i - et iş:irak edecektir. çalıştığım nutku, askeri noktadan 
buna da, şöyle bir sebep vesile ol- Asıl (semahane) denilen yer, köşe .. vişneçiirüğü köşe .. vapurdu- Aksaraydaki hastabakıcı hemşire. icap eden kayıdlara bu sabah. Bu hey'et dün seçilmiştir. da çok canlı ve ümit verici mabi-
muştur. parmaklıklı dairenin iç kısmıdır. manı köşe.. şalörneği köşe .. alaca !er okulu başhemşiresi bayan Sel- tan itibaren tekmil Halkcvlerile. Hey'et azaları bu sabah şeh • yelledir. 

654 senesinde, (Sultan Veled) Bu kısma, cümle kapısının birkaç köşe .. deli alacası, yahut bobslil ma, Cerrahpaşa hastanesi Sertabi. halk odalarında ve Parti merkez - rimizdcn hareket edeceklerdir. Balkan cephesinin çabuk yıkıl· 
otuz iki )aşına vasıl olduğu ayda, adım ilerisindeki parmaklıklı bir köşe!.. bi Doktor Esad, Doktor Saib, ope - !erinde baı;lanılacaktır. Ayrıca Vilayetimizle Partı ve ması imillerini Yugoslav eski ri-
Hazrcli Mevlana'nın cınrü işareti- kapıdan girilir. Ve bu kapıya (se- Tabiidir ki, dükkan ve tezgahla- ratör doktor Ali Rıza, Gureba has. Bu kurslarda ameli dersler sa - Belediye namına birer muhte- calinin tereddüt ve işbirliği yap· 
le (Erbain) çıkarmak i~in (halvet- miıhane kapısı) denilir. rını en sonuncu renge boyatmak tanesi Sertabibi doktor Ömer Lüt- ohları saat 8 - 11 arasında, nazari ' şem çcleıık de aynı trenle İn • maması ile izah etmiye çalışan ka· 
banc)yc girmiştir. Ve o tarihte he- Bu cesim dairenin içinde, ve se- istiyenler, daha bu işe başlamadan finin iştirak <:\tikleri bu toplantı. dersler ise saat 11 • 12 arasınad ve- önüne gönd<"rilecek ve ihti _ 1 bine reisi İngiliz yardımı.nın bu sa-
aüz berhayat olan (Salahaddin mahane kapısının tam karşı cibe- önce: da kursların müfredat programla- rilecektir. ramla şehıdlerimizin makbe • halarda zaruretile mahdut olmıya 
Zerkiıb) da, lıalvetlıancnin kapısı- tinde, şeyhefendinin makamı var- - Boyanmadığımız bir bn renk - resine bırakılacaktır. mahkfım bulunduğunu anlatmış· 
nı heklemiye memur edilmiştir. dır ki buraya, kırmızı (şeyh poslu) kalmıştı, ona da boyanalım, baka- ı \.. tır. Fakat Balkanlardan bu çekil· 

(Halvet) müddeti hitam bulup yayılmıştır. lım! Hayatı ucuzlat- Amerikaya si- meninöylebazımabfillerdezanno-
da (Sultan Veled) çilehaneden çık- Seybin biraz açıklarında, biri Diyeceklerdir. p "f k lunduğu gibi, Mısır cephesine de 
tıklansonra,ni~aneişükranolmak sağda ve diğeri solda, iki kürsü * k. . par" alınıyor ası orunma l:olaylıkla teşmil olunacağını te-
üzcre bütün ashap, muhibban ve vardır. Cümle kapısında durulduğu Aparlıman isimleri ma ıçın • • • ı Ş vebbüm etmek büyük hatadır. Fil· 
miiridana bir ziyafet verilmek li- zaman görülmesine nazaran, sağ- İstanbulda aparlıman isimleri de hak.ika Msır cephesi de Büyük Bri-
aım gelmiş.. Hazreti Mevlaniı'nm dnki kürsü, (Mesnevii şerif kürsü- gittikçe acayipleşmiye başladı. Çün Belediye pazar yerle- Dört QÜnde bir vapur d e n e m e s la tanya için en bayati nokta, dimağ 
en has müritlerinden olup tam otuz sü)diir. Sol taraftaki kürsü ·e ise, kü ortada arlık konacak yeni adlar < I k ve elimle! uablyeoln merkezi de· 
sencdenberi (ibrikdar)lık hizmeti· (Mevlıldü ıerif künüsü) denilir. kalmadı gibi.. oldu elacak, bu renk- rini çoğaltacak L v .ş ~ ge ece ğildir. Bu mahiyet ve şeref ancak 
ni ifa eden (Şeyh Mehmet Ha- (Arkası var) li köşeler gibi, yeni yapılacak apar- Belediye tarafından yeniden İskenutriye ticaret ataşeliğimiz- y b h K d Rüyük Britanya adasındadır. Fa· 
ıın c azı ım ıyaz ar tıman ara a mese a ırer şe ı ıs- muhtelif kazalarda •pazar yer eri> den un şc rımız e ı a,,. a ar ar~ &1 d. ) b . t' 1 la altı nefer 1 d l" b" k"l . 1 l d'" h . . d k' "k d 1 arın sa a a ı- kat Mısır coğrafi mevL'ı," İmpara• 

fardımcı verilerek, (matbab) işle-ı (!] Züvvfrr = ziyaretçiler. mi konsa nasıl olur? Mesela: tesis olunarak seyyar esnafın satış gelen bır haberde badema tıcarı köyünde, yakında torluk yolları üzerinde bulunması 
ri, bu zatın uhdesine tevdi edilmiş- p • R • • A k--- Dörlköşe apartıman.. müstalil yerleri çoğaltılacaktır. eşya nakleden Amerikan vapurla.. ve burayı kaybetmenin bütün Ya· 
tir. Ve kendisine de; (Ateşbaz] artı eısı n ara- l 1 k t n rından her do"rt gu"nde bı'r tanesı' da l ütün şehirde kın Şark, Afrika ve Aayada, tami· apar ıman.. yuvar a apar una .. Yapılan tetkiklerde pazar yer • 
unvanı verilmiştir. dan O'eldı' k rt .. u·· apar Su" veyşe gelecek ve Şark memle _ yapılacak ri çok güç kabil zararları istilzam 

6 çarpı apa ıman .. yanpur - !erindeki satışların dükkanlarda - t 
Başta, Konyadaki (Dergahı Mev- B' k .. 1 A k 1 1 ""dük ketleri için lüzumlu malları geti • etmesi itibarile mparatorluğun en 

lini) olmak üzere bütün Mevlevi ır aç gun evve n araya git- ım:n .• uzun d~'!'ar ım~n .. gu a- ı kilere nazaran yüzde 15 - 20 nisbe. recektir. Bu vapurlar tercihan gı- Yarın sabah saat 10 da Kadıkö- hassas bir nahiyesi sayılabilir. 
ıl "hla b hl _._ b miş olan Vilayet Parti İdare Hey. par ıman.. uz apar ıman •• yassı tinde ucuz olduğu görülmüştür. yünde yapılacak olan hava taar- lrak'ta cerey•• etmekte olan ha" 

erga rınıa mat a arm...., u ., R d M" t n· "b" da ve tıbbi maddelerle inşaat mal. - • 
l "k" t --~ B" · · d eti neisi eşa ımaroğlu dün apar unan.. 1 an gı '··· Bu sebeple hayatı ucuzlatma ted ruzlarından korunma tecrübesi ha- diseler bu b-L'L-tt t afül t 

&a ın 1 1 pos n vanaır. ırısm e, h · · d" ·· t·· O C al KAYGILI zemesi yükliyeceklerdir. Bu itiba:- ......, en eg e • 
(a•çıbaşı dede), diğerinde de (ka- şe rımıze onmuş ur. aman em birleri meyanında her kazada pa • zırlıkları bitirilmiştir. mek istiyen rical varsa onların 

' la Amerikaya mal sipariş edecek 
zancı dede) oturur. 
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zar yerlerini sür'atle çoğaltma işi Diğer taraftan vilayetimiz dahi-• gözlerini açmıya kili gelecektir. 

J 
tacirlerin talepleri kısa bir müd • 

(Aş•ıbaşı dede), matbahı şerifin [ ön plana alınmıştır. !inde hava tecrübesi yapılımyan Hiç şüphesi• Geylini blikfımetinin ' 1 det zarfında yerine getirilecektir. 
en büyük ziıbıtıdır. <Kazancı de- MAHKEMELERDE_ eve . p OL S y E kaza oıarak yalnız ·Beyoğlu. kal- durumu üzerinde Alman - itaıyau 

1 Süveyşe gelen mallar kendi vası -•> de, onna vekilidir. thalat mallarının depo talarımızla Port • Saidden İsken • mıştır. Libya mnzafferiyetlerinin derin 
Fakat bu mesele, biraz karışık- ücretleri d t' .1 kt' Beyoğlunda da önümüzdeki haf- akisleri olmuttur. Süveyt ve Mısı· 

tır ... Çünkü, Konyadaki dergahın D.. •ht•k" d d .. l k• • eruna ~· __ ta içinde bir deneme yapıiacaktır. ra bikim bir Almanya kolaylıkla 
(matbahı ..,.-if) kapısının sağ tara- Un l ı ar SUÇUn an Or ışı- Hariçten stok maksadi!e mal it. lan . . l ı Müteakıben vilayetimizin tekmil Fransız twalindek.i Surlyede iste-
fııia bitişik ltir höcere vardır ki bu- • k • f • k • ı d • hal edip tle bunları umumi mağa- Almanyaya aab tif~ik ~ kazalarında gayrimuayyen bir diği havayı e11tirebilir. Çüııkli, Su· 
... son zamanlarda (sertaltbah kö- nın t ev ı ı ne a r ar ver ı ı zalarda muhafaza eden tacirlerin ~yaya satılan ~ bın !ıra. günde umumi bir deneme yapıla- riye itine Vicby de Ve,'a Visbaden 
çeği)nin biieeıal ••lliNLllalltalü bu ma&azalarda mal bekletmek i · Wt tiftik bu ·~ 12 aiııde tama • caktu, Bu deııeme,....,.. -gllndllz 4e fil - a bu 1 tllramett nıdlıe 
•urası bir müddet evvel de, (kalfa d b• • 1 M 'k '} 'k,. çin \'erecekleri depo ücret erı ma. men vapura yu~ enı~lş olacaktır. olmak üzere iki kısma tefrik olu· bilir ve bu takdirde Irak meselesi 
•öceersi) olmak üzere eö»teriliyor- Bunlar an ırı o an arı a 1 ıtı ar suçun- lın maliyet fiyatına ilave edilebi • Bu sebeple la~~rlerı~ paralarını nacaktır. de kendilijiııden tesviye edilmit 
ıh. d a D t e V k j f e d j 1 t: n j 1 k k ad 1Dd1 r leceklir. Bu suretle tacirler satış- verecek olan Turk Tıcaret Banka- Bu umumi denemede, yeni teş· olur. Irak'ın Binılistua ımlaal ol-

Tarikat lisanında (k~k), (çö- larında bu masrafları malın fiya - sı ayın 13 ünden sonra lediyata kil edilmekte olan ekipler ve gö- maması ı.e çok &iiçttır. Binaena· 
Beyoğlunda Ceylan mağazası rak dinlenilmiş, hadiseyi zabıtla t ·ı· d k • b ı kl r ··11·· h bakı ık k lar -z) demektir.Acalıa bu höcerenin ına ı ave e ere zarara ugramıya.. as ıyaca ı . nu u asta cı ı urs mm leyb Uaak Şarka ka4ar Wr ııallan· 

1ahiplerine verilen (kalfa) ve ya- sahibi Onnik ve tezgahtarı Dimit- olduğu şekilde anlatmıştır. caklardır. lnııiltereye tiftik taahhüdü gaz kısmı müdavim ve mezunları ma met&ut olabilir. 
hut (keçek)den maksat, (kazancı ri Foti dün ihtikar suçundan adli. Dükkan sahibi ile tezgahtcı, Dünkü ihracabmız bitti da vazife alacaklardır. İfte İııcili• Bqvekili ltlltün bu 
•ede) midir!_ yeye verilmişler ve tevkif edilmiş. mağazalarının ve kumaşın lüks ol. ~- ihtimalleri gözönünde Inılundur· 

Fakat malUm. olan bir şe:y vana, !erdir. İdd:anameye göre hadise duğunu iddia etmişler ve bu fiya. Merkezi Avrupa memleketleri İngiltereye verilmesi için taah • Pamuklu kulll&fl&ra azami klr dnğu için muharebenin en pddetH 
(kazancı dede)nin bala oldnğu nll• şöyle olmuıtur: tın fazla olmadığını iddia etmişler- ile Almanyaya yapılan ihracat \ hüd edilen 40 bin balya tiftikten haddi lıir surette devam eltiil lnıcünler-
fuz ve salı\blyelllr. Çünkü bu aıt, Fiyat Mürakabe kontrolörlerin • dir. günden güne artmaktadır. Dün ' 34 bin balyası tamamen teslim e • Fiyat Mürakabe Komisyonu son de İngilterenin Mısın mlldafaa az-
( "k deci )d d 'h İ O ı k muhtelif memleketlere 1 milyon dilmiştir. Gerive kalan 6000 balya . . 'dil le ... _ _.._ . . sertarı e en sonra, erga ın den ffet Halim ruz i e onl:'o • M hk d"kk. k toplantısında 1·peklı' mensucatın a ınım ı• et te.....-.... e..,_,_.,., 
ıL b h ·ı· d a eme u anın ve umaşın liralık ihracat yapılmış, bu me • da Türk ve İngiliz eksperleri tara- - İn ··~......,~ 
aainci • ve mat a ı şerı ın e hi- !ör Cemal Ceylan mağazasının vit. lüks ve fiyatın fahiş olup olmadı- zami kar hadlerini tesbit etmişti. Orada Çörçil'e göre glliderin bet 
rinci - zibıtıdır... Sırası gelince, rininde gördükleri etiketsiz bir ku ı ğının Fiyat Mürakabe Komisyo • yanda Almanyaya deri, kuşyemi, fından muayene ve kabul edilmiş- Komisyon bundan başka pamuklu- yüz bin askeri vardır ve mlltema· 
daha fazla malumat verilecektir. maşın mağazaya girerek ;fiyatını 1 d 1 h 'k' . tiftik, zeytin, Romanyaya kuıye • tir. !arın da kar hadlerini kararlaştır- diyen de muavin kıt'alar ııevknlıı.a· 

d .. . . . . nun an soru masına ve er ı ısı • T bh" d • k" 
§Om i, Mevlevi tarikinin o mubte· sormuılar, tezgahtar Dımıtrı Fotı: . d te k'fl . k . mi, balık, İngiltereye tiftik vesai - e ır en gyeçmaaakemıt eı ı e,ya mıştır. Ham kaba pamukluların maktadır. Amerikadan oıı yedi ge-
şem ve pürahenk iıylnine sahne o- _ Metresi 20 liradır, demiştir. ~~~ e v 

1 
erme arar vermış • re gönderilmiştir. yüzde 5, ince düz mallarla topu ve. milik büyük bir kafile mlihimmat 

lan seınihaneye geçelim. Kontrolörler: Son zamanlarda bazı seyyar es _ ya ipliği boyalılar yüzde 6, karışık" ve teçhiut ııetirmiıtir. Binaen. 
Semahane - Çok pahalı değıl mi? deyince Fotoğraf malzemesini pahalı Şark timendiferlerinden kici ve koltukçuların satın aldık • olanlarla merselize olanların top • leyb Bliytlk Britaııya Mıa .. , Girit 

Semibanenln umumi tekli, tam de, mağaza sahibi Onnik gelmiş, tabnlflar !arı müstamel ve muhtelif eşyaları tan kar hadleri yüzde 7 olarak ka- ve Malta miiaellesini ölünelye ka· 
miınaslle, büyük bir (meseit)ten İıtenen tazminat bul edilmiştir. dar müdafaa edecektir. Bnradı • 
b k hl d ğlld . V h - Metresi değil, bütün parça 20 Beyazıdda Saray folografhanesi Belediye tebhirhanesine gön - kul -• b" . , ~L ı...L:-

as ·a r şey e ır. e emen H"'k~·met e t alınan Şark ı..· Bakırko""y ve Y-ı'lko""ylu""ler sev cey.., . ır. rıc at arua .,...... • . 'b .1 d"" t k'" 1 liradır, demiştir. sahibi Tanaşla tezgahtarı Marika u u ç sa ın ş dermeden sattıkları görülmii§tür. -,.. d'""'ıılir 
nmumıyel ılı arı e, or oşe o up, 1 b Sıtma mu""cadel-ın" de bedenen mevzuu -- • 

K -ı ··ı ·· b' 25 fahı'ş fı'yatla fotograf malzemesı' mendiferleri •irketi a ey ine şir • Sıhlwıte muzır olan bu halin meni -· cesameti de, lıulunduğu memleke- umaş o çu muş, ır metre • b" .. I aklar Akdeıılain f8rkı IHiyle kuvvetle 
ti h t . k 1 b 1 • tı'm boyunda oldug"u go"ru"lmu··ş satmak suçundan adliyeye veril • ket memur ve müstahdemleri ta - kaymakamlıklara bildirilmiştir. ır ııun ça lf&e b" edilir" k ___ ,Atla tik n ve ya a semtın a a a ıgına san • B k k.. y 'lk" dak" ımaye en.... n cep. 
göredir. bu hesaba göre de, kumaşın met • mişler, asliye ikinci ceza mahke - rafından açılan tazminat davasına Bunun üzerine Kapalıçarşıda a ır oy ve eşı oy arasın 1 h · · ihmal e4llemi eceti d be-

Dergiıhın hn binasına da bir resine 16 lira istendiği anlaşılmış- mesinde muhakemelerine başlan - Ticaret mahkemesinde devam e • Bitpazarında yapılan bir kontrolde bataklıkları kurutmak üzere ya - d~ Y e 
(cümle kapısından) girilir. Bu ka· tır. Bu miktar fahiş görüldüğün • .111s, mahkeme her ikisinin de tev. dilmiş, Ticaret Odasından istenen 18 dükkiıncı ve seyyar elbisecinin kı~~a __ bu /~~~~e c"l<üç~ sli• 1U • Bar~in sevk ve idares!Me1& do
pıclan girildiği zaman, karşımıza den. Onnikle Dimitri, haklarında kiflerirıe, şahidlerin çağırılmala - tebhirden geçirilmemiş ceket, su unun a 1 0 un~~sı arar aş. ğan bütün ıiyul ıııes'ullyetleri ll· 
çıkan mesci•in, diğer mescitlerden tululan zabıtla dün adliyeye veril. rına, bazı cihetlerin Fiyat Müra - tazminat miktarlarına aid rapor pantalon, yelek, palto ve pardesu tırılmıştır. Bu usule gore muayyen :ııerine alııut olaıı Jlllater Çörçil bn 
!tir farkı vana o da, lıu mescidin mişler, Asliye ikinci ceza mahke • kabe Komisyonundan sorulmasına henüz gelmediğinden muhakeme • sattıkları görülerek ceza kesilmış· • yaşlar arasındakı erkekler sıtma yllkün .x...ı.x.. •• bir de lııkir t-

.. d l · d bed b. gü -.--- • e ortasında, parmaklık ile çevrilmif mesinde muhakemelerine başlan - karar vermiş, muhakemeyi başka nin devamı başka güne bırakıl - tir. Bunların malları da etüv için muca e esın e enen ırer n memektedir ve maii;lıiblyetluden 
olan lıüylik bir dairenin bulnnına- mıştır. İffet Halim Oruz şahid ola· güne bırakmıştır. mıştır. tebhirhaneye sevkolunmuştur. ç~lışacaklardır. Ç~Iışmadıkları tak kendisinin mnatep olmuı ieap ey• 

.. --~.. ..--------------------~--------.., 

:'~~~~~~~! 
Müellifi: IRF AN DOOAN 

Edebi Roman: 18 

münasebet var. lamalıydı. Zaten o bunu mahsus mezdim ve onu haklı da bulurdum . 
Çok çapraşık bir yolda yürüyo - yaptı. Çünkü, ben artık onun için Olur ya bir erkek önüne gelen her 

rum. Halletmek istediğim şeylere istenilmiyen, bıkılan bir nişanlı • kızı beğenemez ki.. beni de ancak 
mani oluyorlar. Ferid bana o va- yım .. bunu ne diye tekrar takviye- iki senede anlayıp kararını 
ziyeti göstermeseydi belki de ko • ye çalışayım?. Bu kadar düşük de- verdi ve işin ~inden çekil • 
!ayca anlaşacaktık. Halbuki o be. i ğilim ki, sevgi için bir erkekten di, derdim. Fakat o böyle 
ni kabahatli ~ıkardı. Bütün benli. kalp dileneyim. Ne yapalım, be • yapmadı ve asteğmen Suad diye 
ğimi kıran şey bu ya ... Hiç bir fe- nim de taliim bu imiş, der geçe - bir bahane il-e işi kapadı. Beni en 
nalıkta bulunmadığım halde, onun rim. çok.,iizen şey bu .. daha bir defa bi. 

Ben bu işleri gördükçe annem ı Suad .. bu adamın benimle iki üç nazarından ne diye düşmüş ola - * le görmediğim adamı delil göste • 
üzülüyor. Fakat hepsi bu kadar şey konuşması bir tesadüf eseri yım?. Bugün, 0 vak'a geçeli tam on beş rerek beni itham etmeğe kalkı • 
llalbuki ben? .. İ~im kan ağlıyor, midir acaba? .. Sonra, söylemek is. Ya ben o gün Beyoğluna çıkma- gün oluyor. Feride aid nişan yüzü- yor. 
her tarafım titriyor, boğazım ya • tediği daha bir takım şeylerden saydım ve o Suad denilen şahısla ğünü ve resimleri yolladıktan iki Aradan on beş gün geçtiği hal
nıyor, başım bir cenderede sıkılır bahsetti. Bunlar ne olabilir? .. Fe. karşılaşmasaydım, Ferid ne gibi gün sonra da, kendisinden bana a- de bala bitkin bir haldeyim. o 
gibi ağrıyor.. ridin samimi bir arkadaşı onun le· 'bir şeye istinaden beni reddedebi. id olan yüzük ve resimler geldi. günkü şuursuzluğumdan hiç bir 

Annemin teessürü nasıl olsa sat- hinde veya aleyhinde bana ne söy- lecekti? Talih benden ziyade ona Onunla beraber de ufak bir mek- farkım yok .. hatta günden güne 
IU bir şey .. iki üç gün sonra her liyebilir? Hem bunlar hiç bir mü. yardım ediyor. Halbuki masum o· tup yazmak tenezzülünde bulun· , daha fena oluyorum. 
teY unutulur gider. Amma ben u - nas.ebeli yok iken sokak ortasında, lan benim.. mUJ .. avnen İzmit mektubuna ben. Biraz evvel aynaya baktım da 
nutamıyacağım .. iki senelik sev - tanınmıyan bir kıza ne cesaretle Kendimi haklı çıkarmak elimde ziyor. Tamamen yalan dolu .. beni kendimi güç tanıdım. Bu ben mi • 
gim bir anda ayak altına alınırsa, söylenebilir?. olduğu halde yapmak istemiyo • çoktanberi takip etliğini ve niha.. yim acaba diyorum. Gözlerim çök 
bunun azabı elbette ki senelerce cFeridi, sizin sevginizi anlanu • rum. Ve eve de bunun böyle olma. yet Emel denilen kadının ihbarı müş ve etrafı mosmor olmuş .. du
sürer. Bir kızın aldatılmasını ev • yacak derecede bir kimse zannet - sım tenbih edeceğim. Şu anda Fe. I sayesinde beni Suadla Beyoğlunda daklarım çatlamış yüzüm terinsiz 
velce pek basit zannederdim. Fa • mezdim amma maalesef ki bu biy- ridi görüp uzun uzun işi anlatmak cürmümeşhud halinde yakaladı - bir renge bürünmüş .. ne sarı ne de 
kal, sevmeğe başladıktan ve bu iş le .. • demişti. Esef edilecek nokta her şeyi halleder amma, ben ken· ğından bahsediyor. Hep ayni ba - beyaz .. bambaşka bir şey .. her ta.. 
başıma geldikten sonra yanıldığı • bunun neresinde?. Ferid benim dl kızlık gururumu olmıyacak bir hane .. halbuki bu onu başka şekil. I rafım müthiş bir yorgunluk için
ını anladım. sevgimi anlamamışsa ne olur? De. sebepten dolayı ayak altına alamı- de de yapabilirdi. Doğrudan doğ. de .. ayaklarımda aşağıki odaya i-

Beni en çok aıkan ,ey, uteğmen mek Feridle Suad arasınd11 sıkı bir yııcatım- Bunu Feridin kendisi u. ruya ayrıllaydık bıı kacillr acı çek· necek taqt yok.. (Daha var) 

dırde muayyen bır para verecek - 1_..,,,,_, ~--'L 1 k._... B"t . ..,..._ .....-... ey eme .... ır. ı • 
lerdır. tabi galebe fıkkında da biitiiıı pret 

Bir araba imalclsl 
arabadan düştü 
Başından ağır Vf: teh
likeli surette yaralandı 
Yenikapıda Cevdetin araba ima. 

liıthanesinde çalışan Mıgırdıç oğlu 
Hayganoz, N azifin idaresindeki 
yük arabasile Zeyrek yokuşundan 
inerken arabadan düşmüş, başın -
dan ağır .ve tehlikeli surette yara
lanmış, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmış. 
tır. 

inek çarpb 

Galatada oturan Süleymanın 1 • 
neği yine ayni semtte oturan 7 ya
şında Dürdaneye çarpmış, kolun • 
dan yaralamış, Dürdanenin tedavi
si yapılmış, ineğin sahibi hakkın • 
da tahkikata baııJanmıstır. 

bu Ata rld ve ait olacaktır. İn• 
giltere ve ltqındak.i kuvvetli f8h· 
siyet bayat ve ııar.ıllSlllln tenslııiıı 
gözüne atmışlardır. Bu davayı an
cak ya ölüm veya Afer ball~ ... 
eek.tir. Loııılradan yükaelen hu -
se mllvazi olarak Atlantik ı!eaial· 
nin öbür sahilinden de bt'I mahi
yette sözler aksetme!<tedir. Misler 
Vilki İqilbı Aferinin miihi111JD11· 
tın Büyü Brltaııxa adalarauı ye
Üf1Deııiııı batlı ıldujıınu dün tek• 
rar etmiştir. BinaeuleJ'lı ııevk.iya• 
tın eıııaİJ'lt altına ılı.aman Birle
şik Devletlere terettüp eden Wr vıt• 
zifedir. Bahriye Nazın Knoıı: da 
Amerik11 donaımuısınm kendisin• 
höyle lıir yUk tahmil edilirse bak• 
lmıdan gelecek kuvvette olduğuall 
tebarüa ettirmiştir. Vatlngtonda ve 
umumı,.,tıe Amerika e&irında 
•harp mllstesna her türlü 7ardılll1 

formlillinün yeriııe •harp hali bile 
dahil her nevi muavenet. vecize
sine terketmiye meyil eösterdlil 
müpbede oluau:yor. Alman tebaa• 

(Devamı 1 bdl ııQlııdal 
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hind denizinde 

1 O bin tonluk bir 
Alman korsan 
gemisi batırıldı 
Mürettebatından 52 
kişi de esir alındı 

Londra 9 (A.A.) - İngiliıı ami
rallık dairesinin tebliği: 

1().000 tonluk Cornwal İngiliz 
kruvazörü Hind denizinde ticaret 
gemilerine hücuma memur bir Al. 
man muavin kruvazörünü yakalı • 
yarak batırmıştır. Bu korsan ge -

misinde mevkuf bulunan 27 İngiliz 
tayfası kurtarılmıştır. Alman mü -
rettebattan 53 kişi harp esiri telak.. 
ki edilecekir. Cornwal kruvazörü 
ehemmiyetsiz hasara uğramışsa da 
muharebe kudretini tamamile mu. 
hafaza etmektedir. 

Uzak şarkta: 

Şiddetli muha
rebeler oluyor 
Şanghay, 9 (A.A.) - Şanghay'ın 

2W kilometre cenubunda şiddetli 
muharebeler olmaktadıır, Çinliler, 
Hangşov'un 50 kilometre kadar 
cenubunda bulunan mühim Şuki 
şehrini Japonlardan geri almak 
için mukabil taarruza geçmişlerdir. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Japon hey
eti seferiyesi cenubi Chansi ve Hn
nan'ın şimalinde ·büyük bir ilerle
me yaparak General Qoueilinou
ang'ın kumandasında .bulunan ve 
300.000 kişi olduğu zannedHen Çin 
kuvvetlerini Sarı nehir b<>yunca 
tardetmiştir. Şimali Çin'de sükün 
teessüs etmiş olmasına rağmen son 
zamanlarda Chounkiııg'in orduları 
Chansi ve Honan vilayetlerini Sarı 
nehir boyunca işgal ederek oralara 

. H n'm cenubun· yerleşmişlerdır. ona .. 
da 170 kilometrelik ·bir ceph.e ':''e
rinde kat'i bir muharebeye ıntrzar 
edilmektedir. 

Yabancı dil 
bilen memurlar 
imtihan tarihleri Ve
kaletce tesbit edildi 
Ankara, 9 (A.A.) - Maarif Ve

killiğinden tebliğ olunmuştur: 
Devlet memurlarile .bankalar ve 

devlet müesseseleri memurlarının 

Almanya 
Amerikaya bir 

nota verdi 
Vapurların müsadere
sinden şikayet ediliyor 

---0-

Almanyaya ka· 
radan da hü
cum edilecek 

---0---
Lord Halif aks yeni 
beyanatta bulundu 

Vaşington 9 (A.A.) - Almanya Şikago 9 (A.A.) - İngilterenin 
Amerikaya bir nota tevdi ederek Amerikadaki büyük elçisi Lord 
yabancı vapurların müsaderesi hak Halifaks dün gazetecilPre beya • 
lunda kongreye sevkedilen kanun natta bulunmuş ve demiştir ki: 
projesinin hukuku düvele ve Al-! ,_ Geçen harbin hatası mütte • 
manya ile Amerika arasında mev· fiiı"".rin Berlin üzerine .yür.ümem7 
cud ticaret muahedesine bır teca ." )p~ olmuştur. Uzun vadelı İngılız 
vüz teskil ettiğini ileri sürerek şı. pla~ı bu def.a Almon,ıar~ karşı bir 
l<Qyet etmiştir. • hücum derpış <Ctmek <'dır. Alman-

Notada ittihaz edilecek kanunı !ar bizden evvel harptoen bıkacak. 
tedbirin Alman hükümetinin mu • !ardır. İngiltere Ameri.kadan gön • 
vafakati olmaksızın Alman vapur- derilecek malz,,meye muhtaçtır. 
(arının müsaderesine salahiyet ver Bu malzemenin bize kadar nasıl 
mesi itibarile Al.manyanın huku - gönderileceği hakkında karar ver
kunu ihliil ettiği iddia edilmekte • mek Amerikalılara aittir.• 

dir. 

Ankara haberleri 

Mecliste bütçe müza· 
kereleri başlıyor .. 

Ankara, 9 (İkdam muhabır~
u.. "k Millet Meclısı But-den) - ..,uyu .. 1 · 

Encümeni Vekaletler hutç~ erı-fe mülhak ·bütçeler üzerindeki tat
kiklerini bir haftaya kadar büıre
cek, bu bütçeler tab~dilnı:~ uz,:: 
matbaaya verilecektır .. Butçe . 
zakerelerine, Büyük Mille~ Mı:!
~inde ayın yirmi beşınde aş • 

~ktır. 

Maarif matbaası 
işçileri hakkında 

kararname 
Ankara 9 (İkdam muhabirin-

d ) _ A~karaya nakledilecek o
en fliti' lan Maarif Matbaasının ~a ye nı 

Habeş imparatoru 
--<>----

Dahili ıslahat 
yapacak 

Adis-Ababa, 9 (A.A.) - Habeş 
İmparatoru Haile Seliisiye, beş se· 
ne sonra hükümet merkezine dön
mesini müteakıp gazetecilere ver
diği Hk beyanatta, kuvvetlerinin 
lüzumu olan herhangi cephede kul
lanılmasını İngiliz hükümetine 
teklif etmiş olduğunu bildirmiştir. 
İmparator, <!ahili programı hak

kında demiştir ki: 

r- BUGUN -'"\ 
ıstYAS11 

,, VAZİYET-J 
Irak - İngiliz ihtilafı 
Irak • İngiliz ihtilafı hakkında 

Mısırın tavassut teklifinin Irak hü
kü.ınetince reddedilmesi Irakta iyi 
bir tesir husule getirmenuştir. İb
nissuudun da bu teklifin kabulüne 

1 
taraftar olduğu anlaşılmaktadır. 

i Hind müslümanları da Irak başve. 
kili Raşid Ali Gey lamye çektikleri 
bir telgrafla !rakın İngiltereye ı 
karşı harp etmesini takbih etmiş. 
ler, Müslüman aleminin düşmanı 
olan Nazi ve faşistler lehine sayı
labilecek olan bu hareketin yerın
de olmadığını bildirmişlerdir. 

Romanya radyosunun bildirdiği. 
ne göre, Iraka yardım hususunda 
sorulan üç suale Alman siyasi mah 
filleri taı·afından bu hususta bir -
şey bilinmediği cevabı verilmiş, 
ancak, Bağdad mahfi!lerinın Al -
manyadan yardım istediği hakkın
daki haberler teyid edilmiştir. 
Raşid Alinin Bağdadı trekettiği 

haberleri de henüz teyid edilme -

DÜNDEN VE ) 
BUGÜNDEN 

~-------------------
İstanbul da ilk tiyatro 
r · Sl A" d·ı·°' 
1 

Sultan Mecıt - u tan zız evır erı -
sahnemizin mümtaz siması Manakyan (2) 

\.. 1 Yazan: Hikmet Nisan 

Dünkü yazımızda, İstanbul. ! saıfta çalışmağa başlam.ış. . . 
da ilk tiyatronun kuruluşunu Bu cereyan, zaman ıle gıt gıde 
ve büyük san'atkar Manakya- inkişaf ediyor ve nıbayet 1857 se
m bahse mevzu etmiştik. Türk nesine, yani ilk yazımızda ısmi ge. 
tiyatrosuna pek büyük hizmet .;en Naum tiyatrosunun kuruluş 
!eri dokunan ve tiyat=o haya. tarihine geliyoruz. 
tında namı şükran ve minnet- . * 
le anılacak olan bu adam kim. Istanbulda bu şekilde başlıyan 
dir, nedir? Bugün de onun tiyatro merakı, yavaş yavaş her -
tercümei haline temas eden kesi sarıyor ve maddi kazanç he • 
bazı noktaları işaret ediyoruz. vesile, biraz serveti olanlar, tiyat-

--o--- ro binası yaptırmağa koyuluyor • 
Manakyan 1839 da Balatla doğ- !ar. Bu meyanda 1857 de Hasköyde 

muş: ur. Babası küçük bir askeri de bir tiyatro inşa edilıyor. Fakat 
terzisi imiş. Hayatlarını kazan • İstanbulda tiyatro oynatmak im -
mak için çok çalışmak mecburi - tiyazı vaktile yalnız Naum'a ve • 
yetinde ımişler. Manakyan, Has • rildiğinden, bu tiyatro bir iki mü-

miştir. köy Ermeni mektebine devam e - samereden sonra faaliyetini tatil 
FRANSIZ. ALMAN ANLAŞMASI derken, &kşamları eve avdetinde, 1 edı,•or ve bina da yıktırılıyor. 

Vişi hükCımetile Almanya ara - düğme dikmek, ilik açmak gıbi hiz ı . 1860 dan sonra şurada. burada, 
sında uzun zamandanberi cereyan metlerle babasına yardım eder - Izmir, Tekırdağı. halta Istanbulda 
eden müzakerelerin bir anlaşma miş. On yedi yaşında iken mekte- turne. halınde seyyar tıyatrolar 
ile neticelendiği haber verilmekte- ! binin son sınıfında ve çok çalış - başgost.erıyor. Magakyan ve Var • 
dir. Bu anlaşmanın gizli bazı hü • kan bir talebe olan müstakbel ". - tomyan. tarafından teşkıl edılen 
kümleri ihtiva edip etmediği he • List, fakrühali dolayısıle Haskoy bu ~.ey etlerde Manakyan da daı -
nüz malum değildir. Bildirildiğine kilisesi ve hayır cemiyetleri \ara. 1 ma on safta roller alıyor. Fak~'. 
göre, .bu yeni anlaşma ile Alman fından hususi bir himayeye maz , ı bu ça;ışm.alara muka.bı.~ elde ettıgı 
işgali altındaki Fransa ile işgal al· ar olmuş ve küçük sınıflan ufak maddl ıstıfade pek cuz ı btr .ıeye 
tında bulunmıyan mıntakalar ara- bir ücret mukabilinde, muallim inhisar ettiğinden, muhitten soğu. 
sındaki münakalat kayıdları talı - muavini sıfatile okutmağa başla - vor ve arkadaşlarının rica ve ısra
fif edilmekte, işgal masrafları a • mştır. rına rağm"n eski mesleği olan ho. 
zaltılmaktadır. Yapılan mütareke Manakyan o sıralarda, memle - calığa tekrar avdet ediyor. 
ile, Fransa, 

400 
milyon frank işgal kette yeni bir şubei san'at olan ve O aralık Kayseri mektebi mü _ 

isttkbali parlak gibi görünen tiyat. dürlüğü münhal bulunduğundan, 
masrafı ödemeği taahhüd etmiş - ora,•a mu"du"r tavı·n edı'lı'yor. Mrtk. roya heveslcnmeğe, ruhunda beli- , , , 
ti. Harp uzayınca bunun ödenmesi ren san'at aşkile yanmağa başlı • tebin nizamnamesi mucibince, mü
maddi imkan haricine çıkmıştır. yor. dür olacak zatın muhakkak zatüz. 
Bunlara mukabil Almanya ne gibi Bir terzi oğlunun tiyatroya ale- zevce bulunması şart olduğundan, 
isfüadeler temin edebilecektir. nen intisabı, o devrin zihniyetile Manakyan kendi gibi bir mualli -

1 - Fransız endüstrisi, İngiliz kahili te'lif olmadığından ve böy. me olan İmastik ile evleniyor ve 
tank dafi topları tarafından kolay- le bir hal skandal'a yol açacağın- Kayseriye gidiyorlar. 
!ıkla tahrip edilen Alman tankları dan, düşüncelerini kimseye söyle • Üstad Kayseride iken, 1660 da 
zırhlarının kalınlaştırılmasını te • miyorsa da, biriktirdiği bir kaç Naum tiyatrosundan çıkan Güllü 
min edecektir. para ile ara sıra kaçamak suretile Agop da Gedikpaşada, vaktile sirk 

2 - Fransa, hasara uğrayan Al. Naum'un tiyatrosuna gitmeyi de olarak yapılmış ve bilahare tiyat. 
man denizaltı gemilerinin tamiri - ihmal etmiyor.. roya tahvil edilmiş olan Abraham 
ne yardım edecektiı'. Bu, bir kaç vakit böylece devam paşanın mahud Gedikpaşa tıyat • * ediyor. rosunu kiralıyarak, büyük bir hey. 

1854 de, yani henüz mektepte i- etle oyunlar vermeğe başlıyor, im
k>en, Ortaköy ve Beyoğlu Ermeni tiyaz alıyor ve Güllü Agoptan ha§

''•••• Dehisile bir müzik dünyası yara tan, kudretile bir milleti kurtaran kahramanların ----.. mekt~plerin~e, ş-Air Beşikt~şyan, I ka hiç kimse, İstanbuJda, te'lif ve-
hayatından alınan 2 nıüstesna film birden muallım Sırabyan ve Hekımyan ya tercüme piyesi oynatmak hak • 

temin için ı Nisan 941 de Istanl:ıul
daki Maarif Matbaasında bulunan 
işçi ve teknisyenlerle s~ir ?"üst~h~ 
demlerin iş mükellefıyetme tabı 
tutulmaları hakkındaki kararname 
Vekiller Hey'etince tasdik edil

miştir. 

<- Hükümette hıristiyanlık ah· 
laki prensiplerini, vicdan hürriye
tini ve demokrasi müesseselerini 
yeniden tesise azmetmiş •bulunuyo
rum. Maarif, ziraat ve sosyal kal
kınma hakkında planlı çalı.şmalara 
başlanacaktır. Bu plarurın tatbik 
mevkiine konması için İngiliz hü
kümetinin bir istikraz vereceğini 
ümit ediyorum. Bu istikraz, altın 

da dahil olmak üzere memleketin 
maden kaynaklarının istihsali ile 
ödenecektir .• 

B ·· L A L E s · n d a gibi edibler. Ermeni tarihinden kına sahip olamıyor. 
U g U n · } Il e m a S ı.. •• iktibas edereok yazdıkları piyesle. Bu tarih, tiya~ro hayatında mü· 

1- EBED IA Melodı" l 2 -A V~ltJ' R~?~ u~u ri, mektepte hususi surette ama - hlm bir değişiklik yapmış, .tulü -l.J tör talebeler vasıtasile vaz'ı sahne atçılık· ın odğumuna sebep olmuş-
ederlermiş. Bu piyeslerde kadın tur. 

!\tozarın gölgelenmiyen dehasını hudut bil· ı Hudutların gerisinde çalışan hergün ölümle rolleri olmadığı için, tıralarında 1f 
nıiyen büyük aşkını, dinmeyen ıztırabını ya- boy ölçüşen casusların heyecan ve esrar dolu kadın da bulunmazmış. Manakyan, Kayseride bir taraf -

Buna imtisalen, Hasköydeki tan kendine tevdi edilen mürebbi-
şatan eşsiz film hayatından alınan film 

8 15 mektept2 de talebe arasında oyun. lik vazifesini görürken, bir taraf • 
Seanslar: 12,30 - 3,30 • G,30 • 9,3o Seanslar: 2•15 - 5•15 - ' !ar verilmeğe başlanmış, bittabi lan da sahne aşkının el'an kalbin-

Bugün saat: 12,30 - 2,15 de tenzilatlı matineler, 

3656 ve 3659 sayılı kanunlara göre ~!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~! 
icra olunan yabancı dil imtihanları :. 

1 
.. imtihan günleri olarak tes-ı: 

Manakyana da gün doğarak, en ön de sönmiyen ateşini, mektepte ta. 

!!jl!!jl~!!jl!!]l~!!!!]l!J!!~!!!!!!!!~-!!!!~~ !ebeler arasında bir tiyatro hey'eti 
1 teşkil ile bir dereceye kadar teski-

1941 yılı mayıs ayı devresinde An- ~~: ~lunmuştur. Muhterem jüri azası, aklıseli-
kara ve İstanbulda şu tarihlerde imtihanlara sabahları saat 9 da min scEini dinleyin, şimdiye ka-
yapılacaktır: başlanacaktır. , T dar toplanmış olan ve her biri 

Yalnz bir yabanc dilden imtiha· imtihanlar Ankarada Dil ve .a- davamımı haklılığını teyıt eden 
na girecekler için: Hl Mayıs yazılı, . Co"rafya Fakültelermde, Is- delill~riu tesiri altmd:ı kalma-
20 Mayıs sözlü, iki yal>ancı dilden rıh b ldag Üniversitede yapılacak- yın ... İddia makamından rica e-
imtihana girecekler için 16 ve 17 tan u diyoruz, cinayete alet olnıı silahı 
Mayıs yaz .. ılı, W ... ve 21 Mayıs daı ~t~ır~.!!!!!~ ....... !'"'!!_'!""'"'!"---"'-"'-.!!'==-=-!'!!!"!'!!!""!!!!! getirip gözlerimizin önÜiıe koy· 

"' snn ve bıçağın sapında parmak 

R1 VAZİYET 
frikada askeri vaziyet 

Irak kuvvetlerinin mü • 
him bir kı.wnı Rabbaniye 
hava meydanı etrafından gen 
atılmı§tır. lngilterenin Basraya 
takviye kıtaatı gönderdiği ha • 
ber verilmektedir. lraka hariç
ten nıühim bir yardınn yapılma. 
dığı takdirde !rakın vaziyetinin 
fena olacağı anlaşılmaktadır 
Arap memleketlerinden lraka 
giden gönüllüler hiç bir şey i • 
fade edemiyecektir. 
AFRİKADA 
Afrikada kara lıarekiitına 

aid olmak üzere gelen lıa
berler ma1ıduddur. Şimali Af -
rikada Tobrnkta kayda değer 
bir şey yoktur. Sollıımda İııgiliz 
devriye kuvvetleri faaliyetle • 
ı·ine devam etmektedir. 

Habeşistanda yeniden bazı 
tepeler Habeş ve İngiliz kıtv • 
vetleri tarafından zaptedilmiş • 
tiı'. Bıı kuvvetlerle şima!deki 
Hind kuvvetleri arasında 18 möı 
kadar bir mesafe kalmıştır. Di
ğer mıntakalardaki İngiliz ve 
Habeş hareketleri de rntıwaffıı • 
kiyetle devam etımektedir. 

HAVA HAREKATI 
İngiftz bomw~ tlt!/ • 

l . Almanyaya ve Al· 
yare en . emleket· 
man işgali altındaki ~ . . 
!ere 300.400 tayyarenın ıştırak 
ettiği büyük bir taarruz yapıl: 

t Bu taarruz çok gen'§ 
mış ır. daki 
mikyasta olmuş, işgal altın 'l 
Polonya arazisine kadar t~şm: 
edilmiştir. Bu taarruz".'.n ymdı-

kadar yapılan en buyuk ta • 
ye oldug" u ve en büyiik bom. 
arruz 'ld. ·ı k baların kullanıldığı bı ırı me • 

d . Bu lıava taarruzlarının te ır. 
"klet merkezini Haıııburg ve 

sı · ~ Berlin ve Bremen teşkıl .,,mış, 1 
Emden de taarruz mıntakaları 
dalıiliııde bulunmuştur. . i 

Alman /ıaı•a kuvvetlerı de n
iıtereye karşı taarruzlarda bu· 

gl !ar bu taarruzlar esna • 
unmuş , .. 
sında 13 Alman tayyaresınm 
düşürüldiiğiinü Londm radyo • 

b 'ldirmiştir. Bunlarla bera
~~r, :on sekiz gün.d~ düşürü!en 
Alman ıayyarelerının ye_kunu 

87 ye baliğ olmuştur. lııgılı.ı ha
va kuvvetleri rk, bu son toot' • ı 
ruzda 10 te>yyare kaybetm~r. 
Ekserisi Man şüzerinde oı.nsk 
fizere, evvelki gii:n gii.ndıiiz de 
10 Alman tayyaresinin düşürül. 
düğü bildirilmektedir. * 

izlerinıizi göstersin! 
Romer kendisini cinayet mah

kemesinin en asil avukatları 
mertebesine çıkaran bir hamle 
ile arkadaşını müdafaa ediyordu. 
Maznunun mahvolduğunu zan· 
nedenler yeniden ümide kapılı· 
yorlardı. Janine şişman arkada
şını yumrukluyor ve ondan mÜp· 
bem homurtulardan başka bir 
cevap alamıyordu. 

Genç avukat şimdi müdafaası· 
nuı sonuna gelmişti. 

_ Muhterem jüri bey'etinin 
gözleri öniinde cinayetin kor· 
kunç heyuliisı canlandırıldı. Bu 
tesire kapılnıanıasını nıuh lerenı 
hey'ettcn rica ediyorum. Jüri a
zasının vazifesi meydanlarda 
toplanan lıalka karşı bir gösteriş 
yapmak veya cürüm hakkında 
oldukça müphem bir kanaat e
dinmiş olan efkarı tatmin etmek 
değildir. Het'etin vazifesi sade· 
ce bir adanıın ınücrim olup ol~ 

madığını söylemektir. Bunu yap. 
mak için de jüri delillere değil, 
vicdanına müracaat etn1elidir. 

Evet, karar jüri hey'etinin kal
binden çıkacaktır. Biz hafifletici 
sebepler olduğunu iddia etmiyo
ruz. Masumuz ve masum oldu· 
ğumuz için bu salondan başımızı 

dik tutarak çıkmak istiyoruz. 

Müsamahaya da ihtiyacımız yok
tar, Namusumuzla yaşıyamıya-

1- 8',;;k Z•••• Rom:'" >O 'ı 
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:rürkçesi M. Feridun j 
cak isek ölelim, İstediğimiz şu
dur: Ya beraet, ya idam! 

Mahkeme salonu geniş bir ne
fes alıyormuş gibi uzun bir çal· 
kantı oldu. Avukatlar yerine o· 
turan Romer'in etrafını alarak 
elini sıktılar ve onu tebrik etti
ler. Bir taraftan reis masasına 
vurarak dinleyicileri sükilta da· 
vet ediyordu. Şimdi jüri hey'eti 
Azasına vazifeleri hatırlatılıyor, 
cevabtnı verecekleri sualler oku· 
nuyordu. 

Laun1ier'nin mücriın olup ol
madığını söylemekle miikellef 
olanlar kendilerine tahsis edilen 
salona çekildiler. Mahkeme salo
nunun güriiltüleri buraya kadar 
geliyordu. Salona bitişik ufak 
bir odada maznun, başı ellerinin 
arasında, neticeyi bekliyordu. 
Görünmiyen bir el sanki boğa· 
zını sıkıyordu. Avukatının onu 
kurtarmış olması ihtimali kuv

vetli idi. İşlemediği bir cinayet 

için nasıl mahkum edilebilirdi? 

Diğer cihetten de müddeiumu
minin onun mücrim olduğuna 

inandığını biliyordu. Jüri hey'e

ti de ayni kanaatte ise? ... Bu kor· 
kunç ihtimali zihninden uzaklaş-

tırmıya çalışıyordu ... 
- Müdafaanız pek parlaktL .. 

Tebrik ederim ... 
Janine kalabalığın arasından 

kendine bir yol açarak genç avu
kata yaklaştı ve kendini takdim 
etti: 

_ •Büyük Gazete• muharrir
lerinden Jonine ... Evet, sanıimiw 
yetle söylüyorum ... Müdafaenız 
bende derin bir tesir bıraktı ... 

Getıç avukat içini çekerek: 
- Bu zavallıyı kurtarabildim 

mi acaba? 
Dedi. Etraftan birkaç ı;es yük

seldi: 
- Şüphe mi ediyorsunuz? ... 

Jürinin fikrinize iştirak etme
mesi imkanı yoktur! 

Romer şüphe ettiğini gösteren 
bir tavırla omuzlarını silkti: 

_ Laumier'nin vaziyeti pek 
naziktir, diye itiraf etti. Meslek
ten yetişme lıakimler karşısın
da bulunsaydık ümidim daha 
kuvvetli olurdu. Fakat jüri işe 
karışınca vaziyet değişir ... 

- •l\1ücrin1 olursaın jüriyi ter~ 
cih ederim. Fakat masum oldu
ğum zaman hakiki hôkiınler is
terim .• diye bir söz vardır. Ne 
kadar doğru imiş ... 

1\fiizakeernin uzun silrn1esi 
münakaşaların hararetli bir saf
hada bulunduğunu gösteriyor· 
du. Celse ancak iki saat sonra a
çılabildi. Reis yerine geçtiği za. 
man salonu büyük bir sükut kap
ladı. Yüzü gergindi. Jüri azası 
müzakereler esnasında birkaç 
kere onun fikrini almlljlardı. A
vukatlar arasında bir lısıltı ol
du. Reis şüphesiz kendisine so· 
r 1· n suallerden jüri hey' etinin 
ne fikirde olduğunu anlamıştı. 

(Arkası var) 

1 

ne çalışıyor. Talebelerile birlikte 
'at oynamasına imkan olmadı • 

, ğından, onlara rejisörlük ederek 
• san'at ve teknik bilgilerinden genç 
leri müstefid ediyO<' .. fakat içinde 
parlayan cevher için bu kadarı ka
fi değil... O, başka bir muhit, baş. 
ka bir alem isliyor ... 

Nihayet, san'at aleminden, sahne 
kulislerinden bundan fazla uzak 
yaşamağa tahammül edemediğin -
den, günün birinde Kayseri mek • 
tebinden istifa ederek İstanbula 
geliyor ve Gedikpaşa tiyatrosu 
hey'etine dahil oluyor. 

Yine bu tarihte, Beyazıdda Üni
versitenin bulunduğu eski Harbi.. 
ye nezareti müştemilatından olan 
ve vaktile <Misafirhane. denilen 
mahallin ahırları da tiyatroya tah
vil edilerek, müellif bestekar Çu • 
hacıyan ve Büyük Benliyan ope -
retler vermeğe başlıyorlar. •Arifin 
hilesi., •Köse kahya• vesaire gibi 
piyesleri vaz'ı ·sahne ediyorlar. 

Bu yeni kumpanyaya rekabet i. 
çin, Güllü de 1867 de operete baş
lıyor ve muhtelif Avrupa operet • 
!erini tercüme ettirerek oynamaya 
koyuluyor .. fakat bu itibarla müş
teriler ikiyoe taksim olduğundan, 
zarar etmeğe başlıyan Beyazıd ti. 
yatrosu, Gedikpaşadakine iltihakı 

abul ederek, Güllünün i<laresin -
de, doksan kişil;k muazzam bi• 
dram ve operet kumpanyası teş . 
kil olunuyor. 

O devrin bütün İstanbul genç -
!erini tiyatroya celbeden ve bugün 
el'an hayatta bulunanların da an. 
!attıklarına göre, zamanın en gü -
zel kadınları olan Karakaş hemşi. 
reler ve Bayzar Fasulyeciyan da 
'<u kumpanyanın yıldızları olarak 
bulunuyedar,.. 

H ik.met N i6a.n 

Kuvvetli sözler 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

sına karşı ittihaz olunan tedbirler 
de Almanya ile Yeni Dünya müna
sebetlerini düzeltecek mahiyette 
değildir. 

l\fisler Vilki'nin de, dün tekrar
ladığı gibi, kuvvetli sözler çok sar· 
fedilmiş, hatta mübaldğasız dene· 
bılır kı iptizale uğramıştır. Sözü 
biraz azaltmak ve filiyatı biraz ço
ğaltmak hiç de fazla değildir. Çün
kü Almanya, İtalya, Sovyet Rus
ya ve Japonyada sessiz bir çalışını 
ve hazırlanma vardır. En mühim 
inkılaplar sükun içinde oluveriyor, 
Stalin Yoldaşın idare dizginini fiil 
olarak ııtine alması fazla nümayiı 
ve tantana ile ihata edilmemiştir. 
Berlin ve I,ondranın telakkilerine 
göre bu tebeddül sırf Sovyet Rus. 
ya için dahili mahiyette bir hadise 
gibi telakki edilse bile yine dünya 
çapında bir vikıadır ve bu sessiz 
olmnştur. 

Her yaşta herkesten bir ders alı· 
nabileceği ise en basit bir h•ki
kattir. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

lngilterede bir 
idam kararı 

Londra, 9 (AA.) - Cinayet 
mahkemesi, 38 yaşında makinist 
George Johnoon Armstron~'u, rn
tana hıyanet kanunÜ hükümlerine 
te,'fikan idama mahkum etrcı~tır. 

Hitler yeni ı-;ırvat 
elçisini kabul etti 

Berlin, 9 (A.A.) - Hitler, dün, 
Von Ribbentrop da yanında oldu
ğu halde, yeni Hırvat elçisi B•an· 
ko Benzon'u kabul etmiştir. Hır
vat elçisi, Hitler'e itimatnamesini 
V'!rmiştir. 

iri< nda Amerika ile 
müzakereye g ı :şti 

Nevyork, 9 (A.A.) - Reuter: 
Nevyork Times gazetesinin Va· 

şington muhabiri Eire - müstakiı 
İrlanda - nin yiyecek maddesi ve 
silah mübayaası için Amerika ik 
müzakerede olduğunu bildirmekte
dir. Henüz teferruat müzakere edil 
memekle beraber Vaşingtcn ma
kamları verilecek malzemeden hiç 
birinin Almanların eline geçmiyl
ceği iıakkınd; !atm'.Il edici teminat 
istihsalne lüzum )!Ürmektedirler. 

Ruzveltin oğlu 
Kahirede 

Kahire 9 (A.A.) - Amerika Rei
sicümhuru Ruzvelt'in büyük oğlu 
James Ruzvelt, Amerikan hükCı -
metinin İngiliz hava kuvvetleri 
nezdinde askeri müşahidi olarak 
bulunmak üzere Kahireye gelm~. 
tir. 

Davasına bak
mak vadile 

Hüsamettın adında birisi Hatice 
isminde bir kadının evine giderek: 

- Ben sizin avukat Şevki b. yin 
katibiyim .. Şevki bey avuka•lığa 
yeni başladı. Sizin ev işınız t- raz 
müşkül bir hukuk işidir. Şevki !;ey 
bu işten anlamaz. Ben uzun zarr an 
dır avukat katipliği ediyorum. Sı
ze bu işi kolayca ve ucuzca halle -
d"yim, demiş, bu suretle kadından 
bir defa 20, bir de[a 30, bir defa da 
15 lira olmak üzere 65 lira almış • 
tır. Hüsanıettinin ev işine aid hiç 
bir şey yapmadığını gören Hatice 
avukatı Şevkiye gitmiş, meseleyi 
anlatmış, Şevki, kendisinin böyle 
bir katibi olmadığını söylemiş, ka· 
dının şikayeti üzerine Hüsamettin 
adliyeye verilmiştir. Hüsameltin 
mahkemede: 

- Ben Haticeyi dolandırmadım. 
Randevuculuktan para cezası ke • 
silmişti. Bana bir defa 6,5 lira, bir 
defa da yine bir miktar para ver. 
di. Bu paraları götürüp yatırdım 
ve makbuzlarını kendisine getir • 
dim. Bana verdiği para, bu para • 
!ardır! demiştir. 

Mahkeme, şahidlerin celbine \'a 

tırılan paraların makbuz num~;a.. 
larının öğrenilmesine karar ver • 
miş, muhakemeyi başka güne bı • 
rakmıştır. 

bta.nln,;,l iM.h' ::ı:l,;ı.utın :lt5/~ii tıa~ıarı 

l Sterlin 5.22 
100 Dolar 129.20 
100 İsviçre Frc.. 30.-· 
100 Drahmi 0.995 
100 Peçe ta 12.89 
100 Yen 31.0175 
100 Rubre 30.6275 

ESHAM ve TAHVİLAT 
ikramiyelı %5 1938 19.- 19.03 



!'FA-< 1 KDAM 

Gençlik bayramının 
programı hazırlandı 

Üçlü pakt umu
k omi s yon u " 

mı 

Amerikanın 
kararı 

İngiltere Akde- ] . . . 
nizde kalmak O. Oemır Yolları ışlefme U. M. ılanlan 

(Baş tarafı 1 inci sayfıtda) l Merasime tam saat 10 da İstik -
yapılacaktır. Taksimdeki merasi · lal marşile başlanılacaktır. Bunu 
me resmi, hususi lise ve muallim takiben sırasile, Vali ve Belediye 
mekteplerile kız san' at enstitüleri ı Reisi Lütfi Kırdar la bir Üniver -
ve orta mekteplerden 4540 sporcu siteli ve kız muallim mektebi ta • 
talebe ve spor teşekkülleri men - lebesinden Necibe Uğuray birer 
ııuplar~ ile işçi sporcular iştirak e. nutuk söyliyerek 19 Mayıs günü • 
decektir. nün tarihi kıymetini ve sporun; 

Davetlilerin ve halkııı merasimi bir milletin beden kabiUyetini, ka
Jı:olay ve rahatça seyredebilmeleri rakterini yükseltmek hususunda 
için mermer basamakların üzerin- ve yurd müdafaasında oymyacağı 
de ve civarında tahta tribünler rolü tebarüz ettire~klerdir. Bun -
inşa olunmasına başlanılmıştır. dan sonra da bir resmigeçid yapı. 

Talebeler 14 ve 16 Mayısta mek· lacaktır. 

teplerinde toplanarak provalar ya- Öğleden sonra saat 14 de Fener. 
pacaklardır. bahçe stadında yapılacak merasim-

Tokyoda Matsuoka
nın evinde toplandı 
Tokyo, 9 (A.A.) - Japon Hari

ciye Nezareti, aşağıdaki tebliği neş
retmiştir: 

Üçlü Paktın umumi komisyonu, 
bugün saat 16.30 da Japon Harici
ye Nazırının ikametgahında top
lanmıştır. Toplantıya Matsuoka ile 
Alınan ve İtalyan büyük elçileri 
iştirak etmiştir. Ekonomik mesele
ler de dahil olmak üzere üç akit 
devlet arasındaki işbirliği mesele
leri geniş surette tetkik olunmuş
tur. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Gazeteci Amerikan gemi kafile

leri veya refakat gemileri Alman 
denizaltılarile veya tayyareleı·ile 

çarpıştıkları takdirde Japonyanın 
bunu bir harp sebebi teliıkki edip 
etmiyeceğini sormuştur. Matsuoka 
şu cevabı vermiştir: 

Evet, benim de fikrim zaten bu
dur. 
Yakında sulh aktedilmek ihti -

mallerine dair gazetecinin bir su • 
aline de Matsuoka .belki öbür 
gün• cevabını vermiş ve bu suret
le dünya sulhünün yakında akte -
dilmesi ümid olunamıyacağını söy 
!emek istem1ştir. 

azmindedir 

Merasimde bulunacak olan kız ta. de de İstiklal marşı söylenecek, di. 
lebeler o gün Galatasaray erkek li- reğe şanlı sancağımız çekildikten L d H l k 
sesinde, erkek liseleri talebeleri, o r a i f a s 
Taksim erkek lisesinde ve e!'kek sonra tekmil talebeler hep bir a • k 

Matsuoka, sözlerini bitirirken, 
Japonyanın üçlü pakta ve bu pakt. 
tan doğan taahhüdlere sadık kala
cağını ve eğer Blrleşik Amerika 
harbe girerse Japonyanın da her 
an için Almanyanın yanında harbe 
girmeğe hazır bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

(ha~ tarafı 1 inci sayfada) 
besinde ehemmiyetli mevziler o 
lan Tobruk'ıı, Giridi ve Süveyş 
muhafaza için, azami gayret sar 
fetmektedir. Akdeniz cephesin· 
terketnıemek azmine rağmen, İn 
gilterenin, bu cephede çetin müca
deleler yapmak mecburiyetinde 
kalacağı muhakkaktır. Akdenizdc 
ve Orta Şarkta, Maltanın, Mısır v< 
Süveyşin müdafaasından başka, 

Balkanlar harbinin fena neticesin
den sonra, ortaya çıkan Ege deni
zi hakimiyeti, Irak mücadelesi, gü
nün en mühim meseleleri halini al
mıştır. Yarın belki Suriye - Filis
tin ve Cehelüttarık için de harbet
mek lazım gelecektir. General Wa
vell'in kumandasındaki yarım mil-

orta mektepleri talebeleri Taksim- ğızdan: •Dağ başını duman almış DUlU söyledi 
de Parmakkapıda 29 uncu ilk mek- yürüyelim arkadaşlar ... • marşını (Baw tuafı 1 inci sayfada) 

onlıık ordunun, Akdeniz filosu· 
nun ve bilhassa bütün bu cephede
'.<i hava kuvvetlerinin takviyesi 
icap edecektir. 

tep binasında toplanarak soyuna • söyliyeceklerdir. Bilahare bir tale- P t 1 B kır K uk 
be b

. t k .. li k . e ro, a , auç , bunlar, hürl-
caklardır. Kız mektepleri önlerin. · ır nu u soy yece ve resmı- ı!et müdafilerinin ellerinde bulunan 

İngiltere, Akdeniz meydan mu
harebesinde sonuna kadar dayan
mayı göze aldırdığına ve Mihver 
de, İngiltereyi burada vurınıya ka
rar verdiğine göre, bu darülhare
kat pek mühim mücadelelere sah
ne olacaktır. Mihverin karşısına, 
Garpte olduğu gibi Şarkta da de
niz çıkmıştır; fakat, Libya, Alıika
da Mihverin elinde, kıymetli bir • 
köprü başı mevziidir. Onun için ' 
vaziyet burada, tamamiyle Britan
ya adalarındakinin ayni değildir. 
Şimdi, İngiltcreye düşen vazife, 
~eçen yaz, adalarının müdafaasını 
tekemmül ettirdiği gibi bu yaz da, 
Akdenizdeki mevzilerinin müda
faa$lllı tekemmül ettirmek olacak-

dtı bando ve bayraklar olmak üze- geçidle atletizm ve futbol müsa • kozlaidır. Bu üç madde, harbı kazan
re Galatasaray erkek lisesinden bakaları yapılacaktır. mak içln en ziyade lüzumlu maddeleri 

teşkil etmektedir ve Britanya milletler 
hareket edecekler ve Taksimde er- 19 Mayıs Bayramı günü ayrıca Common vealthinln elinde, dünya pet-

AMERİKANIN KARARI 
BEKLENİYOR 

Vaşington 9 (A.A.) - Röyter: 
kek talebeler kızlara iltihak edip muhtelif spor sahalarında ve stad. rol isti!ı.salinin takriben yüzde yetmişi, 
onları takip edeceklerdir. !arda atletizm, ıfutbol müsabaka - henüz Hitler'in ulaşamıyacağı dünya ba 

Mektepliler Taksim meydanın • !arı yapılacaktır. .kırının yüzde seksen beşi ve ham kau-

Çörçilin Avam Kamarasında ka. 
zandığı zafer Vaşingtonda çok bü. 
yük bir memnuniyet uyandırmış
tır. Şimdi bütün mahfillerde gö • 
rüşülen mevzular Amerikanın ya. 
kında ne yapması lazım geldiği et
rafında toplanmaktadır. Bir çok • 
!arının fikrine göre, müzakere ve 
münakaşa devresi sür'atle sona er 
mek üzeredir. Bu devre sona erdi. 
ği zaman Amerika şu iki karardan 
birini vermek mevkiinde buluna -
cak:tır: Ya Amerikan müdahale 
imkanlarını bertaraf etmek yahud 
harbe girmek üzere sarih bir ka • 
rar almak. 

da 
çuğun yüzde doksan biri mevcut bu-

yerlerini aldıktan sonra saat Çatalcada da Çatalca orta okulu lurunaktadır. 
~,50 de Vali ve İstanbul Komutanı sporcu talebeleri sabahleyin hükıi- Bunlar, münakaşa götürmez basil 
tarafından teftiş edilip sel3.ınlana. met meydanında toplanarak me • vakıalardır. Hitler'ln nihai yıkılınasm
caklardır. raslm yapacaklardır. dan şüphe eden zihinler, bu vakıalan 

reddedemezler. 
~~~~~~~~~: .. ~~~~~~~~~ 

Irakta 
(Baş tarafı 1 inci sayiad t) 

lalamıyacağı fibi vaziyetin nasıl bir js
tıhale geçireceği de tahmin edilemez. 
Bununla beraber vaziyetin daha ziyade 
alevlenmediği muhakkaktır. Orduda 
Almanların emrinde bulunan zümrenin 
siyasi sahada fazla bir nüfuz elde ede
medıği zannolunmaktadır. Irak'da olup 
biten fieyler hakkında gayet iyi malQ
tna\ alınmaktadır. 

Londra, 9 (AA.) - Daily Telegraph 
gazetesinin farktaki vaziyet hakkında 
tcısıratta bulunan diplomatik muhaı·ri
rl ;yBZl;Jor: 

Afrikada 
CBaı tarah 1 inci sayfada) 

Siyasi İtalyan mahfillerinde bil

dirildiğine göre, düşmaıt propa • 

gandası tarafından Habeşistanın 

hemen hemen tamamile işgal e -

dildiği ve muharebelerin sona er. 

diği hakkında çıkarılan şayialar 

tamamile yalan olup hiç bir esasa 
istinad etmemektedir. Hakikat büs 

bütün başkadır. Bir çok mıntaka
larda İtalyan bayrağı hala dalga • 

!anmaktadır. Amba - Alagi mınta. 
kasında Dük d'Aoste'un kahraman 
ca idaresi altında kanlı çarpışma

lar devam ediyor. Tana gölü mm • 

takasında da İtalyan bayrağı el'an 

dalgalanıyor. İtalyanların elinde 
bulunan diğer mıntaka da büyük 
göller sahasıdır. 

RÖYTER MUHABİRİ 
BİLDİRİYOR 

General Dcnt-z mukavemet ettiği tak
dird-e, Almanlar İngiliz donanmasını 
Akdenizden kovmadıkça. Suriyeye ih
raç edemezler. Mısır'daki Alman ha
rckiltının muvakkaten durması Alrnan
yanm lüzwnu olan vapurlara malik. bu 
ı.unmaması ve İtalyan demiryollarında 
ki izdihamla izah edilmektedir. Bu su
retle Hitleı'in Iraktaki isyanın bastuıl
p:ıasından evvel Suriye'de bir şaşırtma 
hareketi yapm~ istediği bildirilmek
tedir. ingillere htikWrıe\i ı940 Hazira
nında Suriye veya Lübnanın dü~man 
bir devle\ \ara!ından işgallni veya bü
yük Btltanyanın müdafaasını taahhüt 
ettiği ocla şark memleketlerine kar;ıı 
taarruz üssü olaiaJı: kullanılmasıru ve- Adls-Abıııba, 9 (AA.) - Reuter 
~abut da bu memlekeUeri tehdid eden ajansının husus! muhabiri bildiri
kargaFllıklara sahne olmasını müsama- yor: 
ha ile ka:rşılayamıyacağuıı beyan et-
mJştir. Herhalde, tngiltde Filistinde Habeş cengaverleri şimdi Adis-
nazik bir vaziyet hasıl olduğıı lakdirde Ababanın şimalinde Amba-Alagi 
buna mani olacak çok müh.im ku:ııvet- ' dag" larında Hint kıt' 1 d -
lere malik bulunmaktadır. a arın an an 

Kahire, 9 (A.A.) - İngiliz bava kuv- cak 30 kilometre mesafede bulun-
veUeii orta şark umumi karargôlıı, maktad 1 İ ·1· b !ar 
Perşembe sabahı Raşid hava üssü el· ır ar. ngı ız su ay ının 
vannda çıkartılmış olan büyük bir kumruıdası altında hareket eder 
yangının ayni gün öğleden sonra hala Habeş cengaverleri Toyçelli geçidi.. 
ifddetle yanmakla olduğunu bildir- nin 30 kilometre mesafesinde kiıın 
mekled)r. Almanya ve Fransa tızerinde M tetm' ı d · B k 
)lir çok akınlara iştirak etmı, olan pi- arşuyu zap . lŞ e: ır. u n'." -
!otlardan birisi, bımun, şimdiye kadar tada şırnalden ilerliyen Hintliler 
görmüş olduğu yangınların en büyüğü İtalyanlara Amba-Alagi nuntaka
olduğunu söylemiı;tir. Resm1 lebliğd.e sında hücum etmi7lerdir. İtalyan· 
bu yangın <çok buyük ve çok ehemrru- !ar dağda §iddetle mukavemet d--
yetli> kelimeleri ile tavsif edilmektedir. l • e 

1 

Bağdada bir kaç kilometre mesafede yor ar, 
bulunan Raşid tayy"."e meydanı, in.- Kahire, 9 (A.A.) - Orta Şark 

edil
gol!z ~at~aEskki~vvlse~erHı tar:'fdl~'~an tesıs İngiliz kuvvetleri umumi kararga-

m~ ı. mı, anaı ....-. hının tebliği: 

İngiliz milletine, kendisinin temsil 
ettiği her şeyin, Nazizm gibi adi ve 
müstclcreh bir şey karııısında tesllm o
lacağına hiçbir şey inandıramaz. !Bu 
günkü mücadele kompromi olamaz. 

Lord Hali!aoks, bundan ı:ıonra, Polon
ya vatandaşlarına karşı açıJan son tet
niş hareketinde göntlan >~etlerden 
bir kaçını -•YmJi ve son bir kaç ay 
içinde 40 bin Polony:ılının Alman ma
karnlan tarafından katledildiğôni bil
dirdikten soma sözlerine ~öyle devam 
etmiştir: 

Britanya milletleri Commonvealth'i 
bu adama ve mUstekreh harekeUerUıe 
Qir nihayet vermeğ her zamankinden 
daha ziyade azmetmiş bulunmaktadır. 

<Hür istihsal> !n Totaliwr istihsalin 
• ki misline çıkacaiı zamanın yaklaş
mp.kta olduğuna dair emareler mev
cuttur. Bu1 yalnız endüstri sahasında 
değil fakat iptidoi madde ve gidal mad 
deler sahalarında da böyle olacaktır. 

Lord Halifaks, Alamnlann Plymout 
ve Bristol'da yaptığı tahriplerden bah
,;ctmi~ ve sözlerine ıŞöyle nihayet ver· 
~tir: 

Bundan üç yüz sene evvel ecdadla
rımıza Bristol ve Plymouth.'u terkettir
rnit; olan insanlık hilriyeti, aönmiyecek 
tl • Lüzum ı dlr!nde, bu hürlyettii 
müdafaası için, hayatımızı vermeğe az
metmiş bu1unuyonız. 

Hava harbi 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

Ruzveltin gelecek Çarşamba Pa
namerikan Birliğinde söyliyeceği 
nutuk sabırsızlıkla beklenmekte • 
dir. Zira bu nutkun Birleşik Ame. 
rikanın harpteki rolü hakkında fi· 
kirleri aydınlatması mümkün bu
lunmaktadır. 

Nevyorktaki kanaat vaziyetin 
şimdi meseleyi yalnız Feisicümhu. 
run halledebileceği ve millete ta -
kip edilecek yolu gösterebileceği 

bir safhaya girmiş olduğu merke. 
zindedir. 

BÜYÜK AMERİKAN 
MANEVRALAIU 

Vaşington 9 (A.A.) - Şimdiye 
kadaT Anı rikada ıl n manev. 

raların en büyüğü bu yaz cereyan 
edecek ve 550.00() den fazla asker 
"u manevralara iştirak edecektir. 
Resmen bildirildiğine göre, bun -
dan başka 800.000 den fazla asker 
de seferberlik tecrübeleri yapacak. 
!ardır. 

Fransız - Alman 
Diğer tayyareler Berlin ne Emden 

o.rasındalti bedellerle Alınanyanın ~
mali garbisindeki diğer hedeflere ve 
Alınan sahilleri arasında nakliyat ya- görüşmeıeri 
;>an vapurlara hücum etmişlerdir. 

Dün Norveç shilleri açıklarında gö- (8aş tarafı 1 inci sayfada) 
rülen vapurlara da hücum edilmôştir. mecburiyetinde bulunuy<ır. Bunun 
.~ir Alman himaye gemisi yana yatmış sebebi deniz kuvvetleri bakımın, 

tır. Abidin DAVER 

B. Millet Meclisi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bata Muharriri Zonguldak Meb'u. 
su Şinasi Devrim bu mütalealara 
cevap vermiş, bu layihanın Dahi -
!iye, Adliye, Ziraat ve İktisad En • 
cümenle.rinin beşer azasından mü
rekkep bir encümene tevdiine dair 
verilmiş olan takrir reye konmuş 
ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra İzmir Vilayeti 1 
Hususi İdaresin~ milli bankalar • 
dan yapılacak 300.000 liralık >stik
raza Maliye Vekaletinin kefalet • 
te bulunmasına mezuniyet veren 
1<an yl :n müz er · mı , 
bazı hatibler söz almış, Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak bu hususta i
zahat vermiş, tekrar bazı hatibler 
söz söylemişler, Dahiliye Vekili 
tarafından verilen mütemmim iza
hattan sonra bu husustaki kanun 
layihası maddeleri okunmuş, ka -
'>ul edilmiştir. Meclis, Pazartesi 
!{Ü.DÜ toplanmak üzere içtlmaa ni • 
'ı.ayet vermiştir. 

VILKI 
(Baş tarafı 1 inci "8yfada) 

olarak ve alevler !çerisinde bırakıl- 1 bariz bir surette zayıf olınası-
ınıştır. Bizim yaşayış tarz.ımızı imha etme-

. dır. Bununla beraber bu mınta- ~e ralı•an!arla .. -•a•m·-· ._ ım· k'- yok Gündüz hareMtına iştirak eden bom - • w ..,.. ~-ruuu"' w• 
bardunan tayyarelerlmizden IO'u gece kalar<la büyük hava kuvvetler; tah. LUr. Mücadele ı;lındiden bize yaklaşauş 
ıarekatına iştirak edenlerden de ı•i şit etmiş olduğu için, havalara ha- oulunuyor. Eğer kahraman lngilizlerin 

dönmemistir. kim olmamasına rağmen, bu hu4 yenilmesine müsamaha edecek olursak 
Bu gece sahil servôsine mensup tay- susta ki klifi tefevvukuna güvene- bu baibar kuvvetin bütütı ağı:r lığını 

yareler Saint Nazaaire denizaltı üssüne hissetmek sırası bize de gelecektir. Bu 
nücum etmişlerdir. rek cür'etkfırane bazı hareketlere ırnvvetm hilekar propagandası ile lbti-

Kahire 9 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri Ortaşark Umumi ka • 

Dün fngiliz avc; tayyareleri 12 düş- teşebbüs etmesi ihtimali va~dır. Bu lftlci siyasi gayelerınden blz de müta
rnan tayyaresi düşürmüşlerdir. Dafô cür'etkarane hareket geceleyin zarrır olacağız. Eğer fabrikalarımızın 
bataryaların ateşi ile de 2 düşman tay- tayyare ile asker nakli gibi bir te- daima artan istihsalatının İngiltereye 
yeresi tahrip edilmiştir, İki İngiliz av- şebbüs olabilir. Adalar denizinde- varmasını teın!n edersek İngiltere yal-

Libya'da: Tobruk'da vaziyette '..:ı tayyaresi kayıptır. ki Alınan üsleri ile 12 Ada üsle- danız ~~şramb'• ak.!kazaankaaclımakytırac. akBunayunnı z~adirn-
deği•iklik yıoktur. Şidetli kum fır- LONDRAYA YAPILAN AKIN ~ .,,..... 

rargahının tebliği: 

İki gün içinde Habbaniye mm -
takasında Irak asilerine karşı mu. 
vafiakiyetli harekat hakkında da. 
ha tam tafsilat alınmış bulunmak
tadır. Halen şu cihet öğrenilmiş -
tir ki, hava kuvvetlerinden, tank. 
!ardan, kıt'alardan ve Irak kuv • 
vetlerinden, mürekkep İngiliz kuv 
vetleri düşmana ağır zayiat ver -
dirdikten başka, kullanılır vazi -
yette altı obüs topu, bir miktar 
başka top ve tank iğtinam etmiş • 
tir. 
Düşman hava kuvvetleri, ehem. 

miye: ten ari bir vaziyete getiril -
miştir. 25 düşman tayyaresi tah • 
rip edilmiş veyahud kullanılmaz 
bir hale sqkulınuştur. Bu tayyare. 
!erden bir tanesi Rabbaniye kam. 
pını bombardımana teşebbüs ettiği 
sıralarda bir İngiliz avcısı tarafın
dan düşürülmüştür. 

Dün Irak tayyare meydanları ye 
niden bombardıman edilmiştir. Şa 
raban'da dört tayyare yakılmış, 

başka tayyareler hasara uğratıl • 
mıştır. Hanaidi'de bir Savoia tay. 
yaresi ve üç Brede tayyaresile baş
ka tayyareler mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. Ayni tayyare meyda
nına yapılan ikinci bir hücum pet
rol deposunda muazzam bir yan • 
gm lw.sule getirmiştir. 

...,. Londra, 9 (A.A.) - Hava Nezareti- rinden Suriyeye olan mesafe bu ki biz vapurların himayesini isliyor 
tınası harekatı yeniden zor~tı.r- nln tebliği: , kısa geceli mevsimde bile birkaç 1 ve bu işe derhal başlanmasını talep e
mıştır. Bu gece Humber bölgeslle Orta in- saatte kolayca aşılacak kadar kı- diyoruz .. Avrupa, Ingiliz milleUeri ca-

Sollum bölgesinde, makineli ıkuv gillerede iki bölgeye düşman tayyare- d mlasını ihata etmekten acızdır, fakal 
vetlerimiz baskınlar yaparak faali- teri tarafından şiddetli taarruzlar ya- sa m:. fngiliz Commonwealth'i Avarupayı sa-

·1 Londra, 9 (A.A.) - Müstakil c lth' ili t 
Y

etlerine devam etmişlerdir. pılmıştır. Humber bilgesinde pek mü- nyor. ommonwea e mensup m e -
him hasara! vardır. Gelen ilk raporlar Fransız ajansının emin bir memba- !erle bütün müttefik milleti.er tayya-

Bir İngiliz mu
h a ri ri ne göre 
Londra, 9 (A.A.) - Da.ily Mail 

gazetesinin askeri ,muharriri Orta 
Şark harekatına dair yazdığı bir 
makalede Almanyanın mümkün ol 

duğu kadar Türkiyeye ve bilha&Sa 
bu memleketin en kuvvetli müda
faa hattını teşkil eden ve şimali 
garbide Çanakkaleyi muhafaza e
den meşhur Çatalca hattına taar
ruz etmekten çekineceği neticesi

ne varmaktadır. Bu muharrire gö
re Almanya Suriyeye tayyare ile 
kıtaat nakletmek suretile Türkiye

yi bertaraf etmiye çalışacaktır. Fa
kat İngiltere Kıbrısı tuttuğu gibi 
üssü İskenderiyede bulunan İngi
liz filosu da bu taraflardaki sular
da harekatında tamamile serbest 
bulunmaktadır. 

Muhakkak olan bir şey var ki o 
da Balkanlarda toplanmış olan bir 
milyon Almanın uzun müddet atıl 
kalacağ>dır. 

sa da ölü ve yaralı adedinin yüksek o- dan aldığı haberlere göre, Vichy re üsleri verınektedirler. Bizim vazi
larak yüksek olacağını göstermektedir. hükı'.imetinin Almanlara yaphğı !emiz tayyare temin etmektir. fngôliz 

Orta fngillerenln şimal bölgelerin- tavizler bilhassa sınai mahry· ette- zimamdarları çok enerjik adamlardır. 
den birinde de mühim hasarat mevcut- Bugün Ingilteredekl tayyare, tank ve 
sa da ölü ve yaralı aeddinin yüksek o- dir. Bu tavizl~r şu suretle hulasa top imalatı son haddini bulmuştur. Hit
:acag1 Z<l110f'dilmemektedir. edilmektedir: ler İngiltereyi istila etmeden bu h;ırbi 1 

Yunan adaları 
1 _ Fransız endüstrisi Alman kru:anamaz. lnaüterenin denizyolları 

tanklarının zırhlarını kalınlaştır- açık bulundukça da bu adanın istilası 
mümkün değildir. 

mıya yardım edecektir. Balkanlar- İngıltereyo muhtaç oldugu· vanurları 
(Baş tarafı l inci sayfada) d ed h b 1 Al p a cereyan en mu are e er • veriniz. Doklarımızda bulunan, sabille-

1 - Tüı·k sahillerine yakın son Yu-1 man tanklarnın zırhları ·bakım'n- rimizde müsadere edilen vapurlaı·la di
nan adaları un ve bilhassa İtalyanlar dan müttefiklerin yeni tank dafi ğer milletlere ait olup inşa etmekte ol
ta.raf~ııdan Sikland adalarının.işgali. Bu toplarına karşı koyacak mukave- duğumuz bütün vapurları veriniz. Bun-
Turkıye'naı hareket serbestlıgıne engel tt lm d-'·l .. t . t' dan başka bu gemilerin hamulelerini 
olabilir. me e c a l!l\. arını gos ermış ır. fngiliz limanlanna çıkarabilınelerini 

2 - Sivyetler Birliği Halk Komiser- 2 - Fransa Alman denizaltıla- temôn için İngiltereye torpito muhrip-
ler heyeti resliğıni Stalin'ln bizzat ele rının tamir işine yardım edecektir. leri de veriniz. 
almas.ı. Bu da Sovyetler. Birliğinin har- Müstakil Fransız ajansına ,göre, Bu suretle İngiltere yaşıyacak ve 
bın gıtgode genışlemesmı derpış etmek- İ T h k tl . A1m H muzaffer olacaktır. 1942 ve 1943 saıe
te olduğunu gösterir. ngı ız ava uvve erı an, O- !erinde, İngiltere, Ameika, Kanada, A-

3 - Amerôknn Harbiye Nazırı Stim- landa ve işgal altında bulunan vustralya ve yeni Zelanda da yaşıyan 
sonu'tm söylediği nutuktur. İtalyan mat Fransız limanlarındaki tamir tez- 200 milyon hür insanın müşterek gay· 
buatı bu. nutku .~merikanın h,arbe a- gahlarını öyle hasara uğratmıştır retile ffilal edecekleri tayyareler ve si
çıkça mudahales.nın şımdlden ilan su- ki Amiral Raeder bu atölyelerin !ahlar jngillereye havalarda ezici bir 
retile tel&kk! etmektedir. k bil ld • k d d h .1 kl' . tefevvuk temin ettiği gün Avrupanın 
Yakında vukuu umumeiyetle bekle- a o ugu ' a ar a 1 e na ını esir mHletleri ve hatta Almanyadaki e-

nen askeri Mdiselerin nerede ve ne derpiş etmektedir. Bu pr<Jienin tat- sir halk isyana başlıyacak ve bütün in
z~man ba~ ~östereceği hususunda ka~·ı J bikinde Fransız endüstrisinin mü- sanların hüriyetini tehdit eden bu müt
bır şey bilınmemekle beraber, harbın him bir rol oynaması muhtemeldir. hiş tehlike tamamile ortadan kalkacak-
müstakbel inki~afının, harp sahnesi her __ _ tır. 

nerede olursa olsun son Balkan sefe· Sahibi: E. i z z E T, Neşriyat Hitler'e hitap ediyorum: Siz bizim 
olacağı, Avrupa kıl:"sı sah~sını çok u- Direktörü: Cevdet Karabilgin gibi bir milletle hoç bir zaı:ıan karıı-
rınden çok daha buyuk sıyasl manası B ld • . S T l af laşmadıruz, hangi putperest ıliihını Al-
zaklara kadar aıŞacağı tahmin edilmek- 851 ııı yer· • on e er • lah olarak tanıyorsanız sizi .,esirge-
tedir. Matbaası mesi içm dua ediniz.> 

15/5/941 tarihinden itibaren: 

Fevkalade muvakkat tenzil~tlı tarifelere ait şeraiti tatbikiycnin tekrar 
sevkiyat hakkındaki 4 ve 5 inci maddeleri değiştirilmiştir, Bu tarihten itiba• 
ren her hangi iki istasyon arasındaki nakHyata kabili tatbik o1an tenzilll ta
rifelere tevfikan mevridine gelen hamuleler tesellüm edildikten sonra istcni· 
lirse yen.iden kaydettirilınek suretile aynı vagonlar dahilinde diğer bir is-
1asyona tekrar sevkettirilebilir. 

Tekrar sevkedilen hamuleler, tekrar sevkedildikleri mahreç ist:lsyonıa .. 
rma mahsus tarifelerden istii'ade edemez. Mevritle mukayyet bir tenzilattan 
istifade etmiş olan hamulelerin tekrar sevkler.inde evvelki nakle ait ücret na-
kil mesafesinde kabili tatbik tarife ücreti.ne ibl!ğ suretile reledilir. ' 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2508) (3589) 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri Kıymeti Cinsi Mesahası Teminatı 

-:--:-=--=--:-:--:--:--:'."""~~~~..:__~~~~~~~ 
1443 Beyoğlu, Şehitmuhlar rnah. 16(){)0.- Ahşap garaj 397,50M2 1600.-

1444 

1445 

1446 

1448 

1450 

1452 

1453 

1454 

Taksim caddesi No. eski 3, 
ada 406, pafta 11, parsel 7 
Beyoğlu Şehit muhtar matı.. 
Taksim caddesi No: eski 3, 
Ada 406 pafta 11, parsel 6 
Beyoğlu, Şehitmuhtar mah. 
Taksim caddesi No: eski 3, 
Ada 406, palta l 1, parsel 5 

Beyoğlu, Şehitmuhtar mah. 
Taksim caddesi No:. eski 3, 
Ada 406, pa!ta 11, parsel 4 
Beyoğlu, büyük Pungaltı Şe
hitmuhtar malı. Abdülhakha
mit sok. No: eski 3, yeni ı 
Beyoğlu, büyük Pangaıtı Şe-
hitmuhtar mah. Abdülhakha
mit sok. No: eski yenJ 3 

Beyoğlu, büyük Pangaltı Şe
hitmuhtar mah. Abdülhakha
mit sok. No: eski 3 yeni 5 
Beyoğlu büyük Pangalh Şe
hitmuhtaI mah. Abdülhakha
mlt sok. No: eski 3 yeni6 
Beyoğlu, büyük Pangaltı Şe
hitmuhtar mah. AbdüJhakha· 
mit sok. No: eski 3, yeni 7 

14013- Ahşap garaj 397,50M2 140UO 

14163.- Ahşap yazı

hane balen 
garaj 

14163.- Ahşap yazı
hane balen 
garaj 

15103- Arsa 

18563.- Arsa 

23180.- Arsa 

18840.- Arsa 

22855.- Arsa 

397.50M2 1416.30 

397.50M2 141630 

431.50M2 1510.30 

742.50M2 1856 30 

579 50:0.!2 23ı8 -

1256M2 1884.-

esaıvı2 na5.50 

Yukarda izahatı yazılı gayrimenkuller peşin para He ve kflpa!ı zart usuli
le şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacaktır. 

İhale 26/5/941 Pazartesi günü saat on dörttedlr. 
İsteklilerin ~uberoiz eml:ik servisine müracaatla bir lira mukabilinde 

alacakları şartname hüküınlerine muva Cık teklif rncktupiarı:ı bı di en g uı ve 
saatte şubemiz satış komisyonuna vermeleri veya ihale saatine yetişmek Ü"' 
zere iadeli taahhütlü olarak postaya veımeleri liızın1chr 

NOT: Üzerine ihale yapılan kimse bankanın ihzaı ettigi ckildP noterden 
tasdikli bir taahhütname verecektôr. (874-3453) 

Harp Okuluna havacı subay yetişti
rilmek uzere sivil Liseden mezun 

olanların kayıt ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk imtih~nını vermiş bulıınmak. 

2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat 
bulunmak. 

notu iyi veya çok iyJ 

3 - Olgunluk diploma tarihindeı. bir seneden lazla müddet geçmemi" bu-
lunmak. 

4. - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 

5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 
Not: 

Bi~hare hava muayene heyeti tarafından )"Opılaeak )tllth.)"enede sal
lık durumları pilotluk sınıfına müsait görülmiyenler isterler e harp 
okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tabi tu

tulmazlar. Tam se~Jr~tirler. X end.ilerinin arzularına göre muameleye 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de balayacağından tal!p olarlar, bulun· 
dukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik subelerJ 
yaptıracakları sıhıht muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile 
Harıı okuluna sevk edU...,klerdlr. (2822) 

TÜRKiYE CUMHURİYET~ 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk liı ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelele.-i 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve Dıbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,090 • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içmde 50 lira. 
dan aşağı düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa • 11 mart, 11Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

.J 
...... 1 ZAYi 

Dr • ~ay~i Ömer 1 Şişli Nüfus Memurluğundan alınıı 
Zillırevı ve cılt hastalıkları olduğum nüfus hüviyet cüzd::ınımı z::ıyi 

Oğl~n sonra Beyoflau Ai'a.- ı, etlim. Yenisini t;ıkaracagımd<ln eskısi
cam.ıi karşts111da Hasanbey Apt. inin hükmü kalmadıgını Jliın cd rim. 
No. 3~ Teltıfon: 43586 Yu'"•a.n oğlu 
~ ProdronKls ATL \lllAZOGLU 


