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gltlrlntlş 
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Alman tayyareleri 
Volos'a 

.... 

Yugoslav orduları 
tarafından İ§gal edildi 

--o- Dalga halinde üç hücum 
yaptı 

tardedildi 

Alman 
tankları 

Yugoslav kuvvetleri 
tarafından tahrip 

ediliyor 

General Simoviç 
M ücadelenin şiddetle 

Cleyam eileceiinl 
bildirdi 

Londru, Jl (A .A.) - ll Nisanda 
Adolf Hitlcr tUmeninln 11imali Yuna. 
nlstanda yııplığı bir taarruzu lnglllz 
piyadesi taı detmlşUr. DU!}JDana. ağır 
zayiat vcrdırUmlşlir. 

(Devamı Sa. ~ sil. 5 de) 

Afrika cephesinde 

italyanlar 
Hiçbir yere çıkamıyacak 

surette 

Sekiz cephe 
U zerinden yürümÜ§ 

bulunuyor 
Lo•ldrn, H (A.A.) - Röytcr ajan. 

sının §arkt .Afrikada bulunan busua1 

muhabiri blldirlyor: 
1.100 kilometre uzunıuğunda \~ 

s•o kilometre gcni§liğlndc vasi bir 
sahaya yayılmış olll11 1ııgillZ kıtalan 
ıılmdl ı:;arki Afrlkadaki ttaıyan or • 
dusundan bakiye kalan iki grupu boğ 
mak üzeredirler. Vaktiylo ıso.000 
mevcuJu olan bu ordu, §imdi Asıntı. 
ra<Un çekilen ve .EritrO aekcrl valisi 
General Fıuscinin emrindeki istikrar. 
sız bir kuvvetle Adisnbnbadan çeki • 
len Dük D'osta'nm emrindeki diğer 
bir kuvvetten ıtıaretUr. Adlsatıatxıdan 
320 kilometre mesafede bulunan Alil. 
balagi'ye kadar ilcrıcml.ş bulunan 
keşif mUfrezclerimlz Asmara ile Dc8. 
sle yolu üzerinde çekilmekte olan Ge. 
nera.l Frusci kuvvcUcrinC henüz rıuı. 
lamamııııardır. 
Adisalxıbanm cenubu gtırbislne te. 

sadtif eden sıı.rp ve dağlık mıntaknyı 
müdafaa eden Dilk D'ao.'ta'nın kuv. 
veUerinın vaziyeti çok fenadır. Ccnu. 
bt Afrika, Sudan lruvvcUerl ,.c :Ha -
beş vatanperverleri tarafından 8 lsU. 
kam'!tten sarııan bu kUvvctıcrlD hiç. 
blr tarafa kaçmaları Umldi yoktur. 

Ordusu ile hUkflmet merkezine iler. 
lemoktc bulunan Ha~ imparatoru 
Haile SelA.slyc, halen Mavi Nlle yıık. 
laşnuş bulunmaktadır. 

So,-yeUer Birliği arasında ~üs 
eden sa.mimi dostluitun bir lfiıdetd 
mi? Moskouda Alman haridye 
nazınna yapıbnıyan biiyUk iltifa
t m Japon hariciyo nazmna göste
ri imi~ olnıasmm ınanunn herhal
d e yakın ~r lf?J& edooekÜ'· 

----<>-
Cephelerde bek lenen 

Alman hücumun
dan eser yok 

Londra, 14 ( A.A.) - Yuna· 
nistana yeniden Britanyn. ve 
imparatorluk kuvvetlerinin mu
vasalat ettiği resmen bildiril· 
mektedir. Balkanl~ra yeni Bri· 
tanya kuvvetlerinin gönderılmc
si yalnız Büyük Britanyanın ce
sur müttefiklerine yardım ar
zusuna değil, Afrikac?a mutlak 
kontrolü elinde bulınıdurduğn-

....nun delili olar.ık tclekki ;edil· 
mektedir. 
Doğu Afrikasmd:ıki muharebe 

aşağı yukarı bitmiş olduğundan, 
orada muharebe eden mükem· 
mel müttefik kuvvetlerin diğer 

(Devamı Sa. 4 .sü. 4 te) 

Almanya 
işgal altındaki 

Fransadan kuvvetlerini 

Balkanlarda Yugoslav, Yunan, Alman, ltalyan ve Macar ord l 
sında deoam ede h b l · .. u arı CU"G· 

ovyet 
Japon 
paktı 

Amerikada sürpriz 
yapmıyor 

----<>---

n mu are e erı gost eren harita ... 

ID gece lzmlr 
iki saat süren büyük 

bir yangın oldu 
b .mir, 14 (llu.,usi) - Bu gece 

İz.mir glimrük antreposunun bir 
~rsn;ımdaki İnhisarlar idaresine a
JL ,.k~ya.h~eden yangın çıkmış ve 
gt nişlemiştir. İtfaiye iki saat nıü-

ca~elc ile yangının daha l'('nil}e.~ 
m~sln~ '?ani olmuştur. Zarar eheııı 
mıycUıdır. Adliye ve zabıta tahki
katn başlamı !ardır. 

Ital~nl~~ri~~~aya m~i.i;!:ı!r!:i.ia Bu sene mektepler 
L01Wra~~:~:.~.~d!_ Musta ~ kampı tecil edildi 

çekiyor Pravda 

kil Fransız ajansına gelen haber. ç ı• N Her sene h:ı7.iran sonl:ınnda k ı 
lcre göre, i.;;gal altındaki !<"Tan· lise ve yüksek mc>kteplPri talebe k nmp a':' bu .8"nı>. mekteplerin fır. 
sada bulunan Alman kıtalarmm sinin yaptığı 20 günlük askerlik m~~'a!:~ı~ ~dilmem sebeblle 3'8plL 

bir çoğunun yerine İtalyan krtn· Paktın kendisini ~~~~~~~~~~=~=;;;;;;===========-
Iarı konulmaktadır. Angers'c ali.kadar eden Günlerin Peşinden: 
mühim miktarda ltalyan kıtaatı kısım ]arını tanımıyacak H . 
gelmiştir ve Parisi işgal için de t k 
40.000 İtalyan askeri gönderil- Mosko\ 11. 14 (A.A.) - Tus n- 1 acce gı me isti-
mesi mutasavverdir. Bununla j:ınsı bH<liıiyor: 
beraber, sahil muhafazasının hic l Pravdn gazetesi Sovyetler Birli. yen ked•ı ı·ıe fareler 
bir yerde !taly~nlarn emanet c- ği ile Jaı)()nya arasmdn .Moslcovn-
dilmiyeceği ilave edilmektedir. (Devamı Sa. 4 .«ii. l at;) Kedi bir gün forc1crc haber 

Fransızca Ders Formalanmız 
··~ ,\.KI1' .. okuyuculıın için çok praUk vr: yüzde yUz !ay \'erecek 

••l 'aban<'• DO Dt'J'!!IP.rl" tertip ctm•ttlr. Bu tormalaı', yalnız blr hizmette 
bulunabilmek gayesllc çıkanlmı:tJr. ••\'.\KIT"' okUyuculan bu !ormaıarı, 
maliyet fiyatı olan ıu:~En Kl'Hl.'Ş \ alaolleccklerdir. VAKiT, mQ\'ezzlleri 
vasıtaailc tevzi ettirmekte olduf,u fctmalann. ellerde bozulduğunu görerek 
başka bir kolaylığa. b:l.!Jvurmuş \"C ı:;chrin muht,cllf ı;emtlerlndeltl gazc t 
satış ouoclerinc dağıtmıştır. Frıuısn:ca ders formalarımız Taksimde Eftn. 
ıufos kahvesi oıtında guzetccl SUJı.:yırııın, Veı:lcnml kemeri tılltnda Dimltro, 
Karaköy Jdehrnctpaşa hruıınd:ı Mc"kon, K ıdıköy iskelesinde gazeteci Os. 
man. Kadıköy tskelcslnde Kadıköy bayii Ibrahlnı, Boğaziçi iskelesinde ga. 
zetecl Ahmet, Saraçhancba§md1 gu1Clecl :Mehmet, Galatasaray mektebi 
karşısında Torkum, Harbiyede Hnmıım roddcs!.ndc Agop, Beşiktaşta Aka.. 
retlcrdc Çsvuşta ve tram\•ay ocp~ru ya.ııı:ı:laki tUtUncU ile Bcyazıtta sa. 
tılmaktadrr. \ 'AKIT okuyueul~rınrn, bu çok istifadeli formalan şimdiden 
edinmelerini tavsiye edem:. 

REiS ŞAHiN 
Kupon mukabiUiıOO vcrmnt:tJ oıduğumuz ŞAHiN REiS romanmm iJk 

Uç forması hazırlannuştır. l<'Ornnll\r, bug'Qnden itibaren idarebanemlzdı:ı 
tevzi edilmektedir. Anadoludaırt okuyucularımızın, 9 forma tutacak olan 
romanın posta Ucret.1 olarak 8 1'11rtı§IUk posta pulu göndermelerini rica 

gönderınlş ve demiş ki: 
- Ben artık ihtiyarladım. Bun

dan sonra ömrümün son günlerini 
k~p rahatı içinde geçirme-k fik
nndoyim. Hacce gideceğim. Allnh
tan bu dünyada yaptığım günabln
nn affını niyaz edeceğim. Ondan 
~nra kimseye fenalık etmiyece
gım. Farelerin lizerimdo çok hak
lan var .. Bunu da bilirim. Onun için 
~accc gıtmezden evvel kendileri 
ıle .helallaşmak isterim. Zahmf't 
ctsuıler. Yann evin alt katmda 
toplnnsınlnr! Oı :ıda lıirlE'Şc-Jim ! 
. l<'arclf'r kı"linin bu daveti üze
rıno iptida kendi aralanndn mü· 
şav~re ebnişlcr. Gidelim mi, gitmi
yelun mi diye düşünmüşler. L<'htC' 
ve aleyhte sözler olmuş. Aleyhte 
olanlardan biri haykırmış: 
• - Arkada.şiar, demiş. kediye 
uıanıp da nasıl onunla karşılaşa.. 
c~lm~ız! Ben kedide "hacı gözü,, 
gormUyonım. Sözleri hiledir. Bizi 
toplayacak. Mutlaka baı:mnıza bir 
bela getirecektir. 

Pakat müzakere neticesinde bu 
fikir ekalliyette kalmış. Ekseriyet 
kedinin davetine icabet edilmezse 
belki hiddtJni mucip olur vP. o '"a
kit fenabğmı artmr mülaha1.asilc 

ederiz. ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.I aksi 'l"e)i iltizam etmiş. Fareler ı ertesi gUnil evin alt katında birer 

birer deliklerinden drşany 
mıı;lnr. Kcndilorini bcıkleme:~ 
lnn. k~iniı~ karşısına dizil.mitler: 

0 

Kedı iptida gUler yüzle fare] • 
knrşılamış. Hepsinin ayn ayn :; 
h~nı SOl'muıı. Onlara i.)i niyetı. 
ça.gırdlb'l his.~inj W'nni.s Son . ra ya.. 
v~ yavaş yer değlstirerek fare
lerııı dışarı çiktıklan deliğin ağa.. 
nı. tutmurs. Ondan sonra !!Oyle d~~ 
mı : 

- Hacce gi<lerken sizinle hellt 
lnşmak istiyorum. Hiç birinize im 
da.h~ fenalık etmiyeceğim. Yalms 
içlnızden birini affedemem. Onu 
bana te>slim ntmelisini•. Şu un ~ 
valln'rıınn ağzı açıkken dibini de
IPıı kimdir': Bunu mutlak& aöy1e. 
~ C'<'eksiniz.,. 

K ,..dinin bu sözii birdenbire fa
releri şaşırtmış. hepsinin dilleri 
tutulmuş. lst~diği ceva:bı alamıyan 
~reli. bunu fnı;at bilerek farelerin 
Uzcnnc hUcum elmiş. Eline ge.. 
ccnleri yakalamış. İçlerinden 811_ 

ca.k bir kaç tanesi kurtul~llm~ 
ve tesadüfen kurtulanlardan biri 
de "~~iye inanmaymız!,, diyen 
~arc nnuj. Bu defa h:ılclr olarak lm
J,'lrmış: 

- Gördünüz mü? Baı • bu 
kedide "hacı gözü yok dem".>.:.... 

i 
, '' ""-lDH m. 
Bu hac('e gidecek 'kedi De f't.?1"' 

lcr fıkrnsr A vrupa\'t ka.."'J) kavu 
totaliter memleketlerle onla '::1 
arnızlanna uğrayan JtıL..ü~d 
lctlc 

. • . ""< 11. ev-
nn vazıyetıni ne k"'d andı , " ar • 

nyor. HMM K DIÇ&yt 



l_!!adyo 6azetesı · 
aHa ba ıada 

vaziyet 
Uzunca bir müddettenben 

Avrupada. b\llunan ve Wı dev· 
fet zr.crkezlerinde siyasi temı..s· 
larda. bulwıan .Matsuoka Mos
Jcovadan Tokyoya gitmek üzere, 
ayrıUnıştır. Ma.tsuoka bu arada 
Sovyetlerle bir ademi tccavUz 
misakı imzald.nııştır. Buna göre 
iki taraftanbiri harbe girerse 
diğer ta.raf bitaraf kalacaktır. 
Misakın meilddeti beş senedir. 

Japon Başvekili bir nutuk Böy· 
lemi'; Moskovad~kl nnlaşmanın 
Japon d~ elyase!l Uzcrltide hiç 
bır tesir husllle g titıniyeecğinl 
b.ldirmışUr. 

Pravda ga.zcte!i Jse .Ud devlet 
arasında. iktısadi münasebeUerin 
inkşiaf cdcoeğiıii yazmaktadır. 
ltaı~~n gazeteleri de buna, 

mihverin siyas! bir zaferi m~na
sıw vermektedir. Londra radyo
au ise hahat vermiş, hiç bir mU· 
talea ilô.ve etmemiştir. 

Röyterln muhabiri diyor J.i; 
i>u muahede vaziyeti hiç bir e
saslı şekilde değiştiremez. Nea
redilen tebliğler Çankayşek'e ya· 
ptlan yardımdan b:ı.his bile et.. 
ınemektedir. 

Amerika g;ı.zetelerinin muta· 
lealan muhtelütir. Nevyork He
ıald Tribüne gazetesi ise Japon
yanın bu muahededen iıtifa.de 
edebilcceğ;ru şüpheli görmekte
dir. Alman radyosu ancak :,U· 
cwı öil~u sonra bahaetmt§Ur. 

JJf, K1'AKI HVKtJllET 
1 sJ 

Jra.km aı-besi h•lt-
kında tllrlU tUrlil thfslrlerdc bu
lunuİmalrtadır. Yetıl Baavekil 
beyanatta. bulunarak İrtllim bey· 
nelmilel teahhUt1ctlne sadık kA· 
Jacağını. İngiliz - Irak muahede· 
&ine tamamen riayet edileceğini 
beyan etmletir. 

A:LBAY DONAVA.N 
DiYOR Ki 

.Albay Donavamn ~rlkaya 
döndUğtl ma.1\tindur • .Avrupanın 
bugünkü vaziyeti hakkında zen
gin malzeme tophyan Albay: 

"-Harp ilam Amerikamn 
lehinde ise harp il~ edilmeli· 
dir. Almnnyanın ar~bası gaıb\ik 
koşmaJctaclır. Belki bu sene .Al
manya mağlup dii§ecekt!r." de
miştir. 

Cer.,. Afrika Ba5vekili 
Smons da bir nutuk söylemiş, 
Büyük Britanyıunn yıkılmaz ru· 
ha malik olduğunu, bu ruh dar
b teri ne kndar ağır olW"E~ o J:a
dar kuvvetleneceğini, Almanya· 
mn par } i sonuna kadar .oym
yn.mıyacağmı ilave etmiştır. 

l'UGOSLAV BIRLIGJ 
BOZULMAK !STEN/YOR 
Yugcslnv birfü~.ni r..oz:~:nya 

matuf t:".hrik!cr de,•nm emyor, 
G •nercl Smoviç bugill' bir nu· 
tuk sö'•lmf.A, birliğ.n bozulma· 
dığı, ~1açeki aralarıcıda ;;öı;nek-
le ıftihar ettiğini cöylemıştır. J 

JNGllil'ERENt.v TIARP 
MASRAFTJ.1.Jıl 

rıl'!a intikal ctmi~ler~. Harp 
Sel:um bölgesinde cereyan et
mektedir. Mısıra doğru çckilmi
ye muvaffak olamıyan ba.zr lfı· 
giliz kuvvetleri Tobrukt.a mah
sur kalmı§tn-. Bunlar hava ve 
deniz kuvvetleri himayesinde 
çekilmiye muvaff~k olmaktadır
lar. Alman ve İtalyanların mu· 
vatf a.k olmalarının sebebi, \ar
tJIİarmda az asker bulunmasıdır. 
rnıneral Vavel ordusu Yunanis· 
ta.na g~itiln1eyip Siyerenaykada 
kalsaydr, bugilnkil vaziyet ha· 
dİs olmaZdı. 

Ortada bir hakikat var!a, o 
da i..ibyada az asker bırakmakla 
bir hata işlenınte olmasıdır. 

lngillzler iQin bedbin olacak 
bir vuiytt. yoktur.SUveytl uzak· 
tan mUdaf aa. edecokil btr kaç 
hat vardır. Bunlardfı.n biri Mer
sa M.ııtnıhtur. tngillzl~r kat'S 
mUdaf aayı burade. kabul ede
ceklerdir. 

tngilizler Eritro v~ Habcşis
tandan 8.8ker celbetmek~ltler. 
Trabluetan lt!b ren l~ kilo
mctrctik bir mesafe kntcden Al· 
man lrnvvdl~rinitı bcnıin ve .:a
ir malzeme baknnınd~ mUŞkUl 
vaziyette oldukları h'luhnkkak
tıt. 

Y.UGOSLA. VY ADA.Ki 
HAREKAT 

ugoelavyad& ba.%1 mıntaka· 
larda Alman kıtaları ilerlemiy~ 
devam etmekle beraber, birçok 
Yugoslav tümenleri mukabil ta
arruzlara geçmlflerdir. 

Oenubt Yugoela.vyada. Alman 
!arın en mUmta.z bir tllnıeni 
maflrtp edllmig, ağır zayiatla 
ceflye pllıkUrtUlınUştUr. 

llorava batısında Yugoslavla· 
rın burayı ınuannidane mUdafa.:ı. 
cttlklerl bildiriliyor. Gerçi or
dular arasında emniyetli bir 
tibıı kalmanu~br. Fakat bum. 
rağmen dağlık arazide Alman a
nn mu\a.ffakıy<>UI ınuharebeler 
vermesi Uıtlmal hr.ricindc değil· 
dir. 

Şimatl Arnavutlukta Draç is· 
tıka.mctirtde ilerleme devam et
mi3, Yugoslavlar Draca ginniye 
muvaffak olmu§la."tiır. İtalyan -
larm elinde şimdi A\·loııya lima
nı kalmı§br. Bul"38ı da İngi
lizler tarafından birçoJC defalar 
bomb:llanmıştır. 

YUN ANIST ANDA 
Almanlarla müttefik kuvvet

ler arasında ciddi muharebeler 
b~lamamıştır. Şimdi hafif İn
giliz ve Yunan kuvvetleri ara
sında muharebe olmaktadır. AJ· 
manlar çok teenni ile ve plfın da· 
bilinde hareket etmek mecburi· 
yeUndedir. Asıl muharebe iJeri 
müfrezelerin asılmasından son
ra olacaktrr. Görice İtalyanlar 
tarafından geri aJmmıştır. Yu· 
nanlılann bir çekilişi neticesin· 
den bu hadise vuku bulmuştur. 
Şehir harpsiz ltalyanlara geç· 
miştir. 

-11-

Geç.~n sene 1ngilt,.:renin mas o kadar ki, ben en aheste adım
.rafı 3.867.000.000 stPılindı. 2,5 larla yUrüdUğUm halde biraz son
miiyar sterlin a;:ı~ı v~rdı. Bu a· ra onlarn. ycti.5miş bulundum. Ve 
çık istikra~lıırh doınınyonlnr e- tam ynnlanndan geçerken o, be
lind~ld altınlarla kar§ıl, "lmı§trr. ynz f.iMnsiyoslnin iki sert yardrmı 
Yeni sene bütcesinde masraflar ile, bir kelebek gibi uı;arnlt yol· 
dört milyar sterlin tahmin ~il- dan, çamlığa indi; srk fidanlarm 
miştir. Yarısı veriler, yarısı ıs- arkasında durdu; Glrizan da onu 
tikrazlarla karşılanac:;:.ktır. takip etmek istetken yüksek ök-

Bu suretle bir senelik harp çeleıin·n isye.niyle sendeledi; gay
ms.srafı 27 milyar Türk lirasına 1 riiradi ellerini uzrı.ttı. 
hali~ cla~!ttır. Benim o no!ttadan ı;eçmem tam 

LİBY ADAK! HAREKAT . bu iı.na te~arlüf etm!~ti. Hi~ bir hi!! 
Askeı ı bakımd.,n en ehemmı- ve mnkccda tabi olmıyarak bnsto

Y"tli hc.disc Libya - Mıım· hu- numu uıattım. DUşeceı";'i llihzada u
dudundn.ki harekattır. Tahmin- zatılan bu muaveneti pek tabii b;r 
krin hilafım olarak Alman mo- hareketle Girizan tutmuş ve o ııtı
törlli kuvvetleri ·~bsır toprakla· yede bir adım atarak yola, benim 

Acıklı bir ölüm 
Merhum Ali Mahirin :refikası AY§C 

ş~ıyo çektiği ha.stnlıktan kurtula -
auyarak vc!at etmiş. Allahın rahme_ 
tine kavu~uştur. '.Memlekete cekiZ 
evl&.t yetişUrmlş bir anne olarak öl. 

yanana çrkmıştı. 
- Buyunınuz. dedim. Bastonu 

alın; refikanıztn yanına inin; ora· 
dan bana u.,.ıüırsmız. 

Glrizan, nazarlan benimle refı· 
kasmın arasın.da gezerek müte
reddit: 

- Teşekkür edeı!m, dPdi. Ha
cet yok efendim 

aııok EBndet ve UlYlycUnc e.rlgm ,ur. - IAkin işte memiyorsunuz. 
Merhumenin cenuest Altmbal-.kal. Düşeceksiniz. 'EsMen refikanır, o

da Frıııınz kız il.sesi mraamdakl l 9 1 raya indikten sonra f!emsiyes.ini 
numaralı Vitalls apsrtmv.nmdan bu - , size vermesi lazım gelirdi... · 
Son knldınlıırak saat 11 de Tqvlklyc ı Bu esnada o, şiddetle kalkm~; 
camllne gctırilecekUr. iki harekette yola gelmişti. Dim-

Oeııaze nı....ıazı burada lulmdıktan rlik knslnn çatık bir halde: 
llOllra makberi mahsuBUDa dC:nedile. _' Allah aşltma, dıye çıkıştı; 
cektir. siz sıra ile ,bizden ne iııtl~rsu-

Krzlan: Hopter, Nana Kadir, llel. nu~? 
laar, ~,·kl Dedir. j - Hiç bir şey! Sıra Heden ne 

Dam.;;tı:ırı: Mltbat Soley, Avukat murat ettiğinizi de anlayamadnn. 
Refet Muammer Harun, Beklr o~ Dli!}mCk Uzcre bulunan bir kadına 
Bmek. tesadüf ettim; muavenette bulun

Oplan, Orball MIUıat, ltloammer dum. Benim yerimde kim bulun
•uvaa, Taff&J'f"cl. BayrWnaa, Hadi.. saydı daha iyisini yapardı zanne-
•ünnaa. de Pim. 

VAKIT - 11-'nnnenln aile efradı. - Hayrr, hayır... Mutlak btr 
na tA~etlerlnl nnar. maksadınız. bir nl&nmız var. lki 

dair kanun Meclise verildi ~;~;': şehn~ 
OJiı'ıanıı onıuııunda 

bazılan kendılcrtue tilJel' ed" 
tayın ederlerdi. şoıına::,.-. ~ 
ve oealr ve imi& ve ııııtJ ".:.i 
akran ve btıaıı.ü JULt ve ..... "' ~ 
mllsar fil bcn&m ' oıu.r;;...' 

Heyelandan harap olan Gördes 
kasabası başka yere nakledilecek 

Çeltikçi çiftliği 
· T ektar köylülere 

sahla~ak 
mecılet' '•!Utubat ve erdi
fazla <-hcmmlyet ve~~-c. ~ Ankara, 14 (Hum&i) - Yeniden 

kuııılııcak Erzincan fehrl yerlnın ıs_ 

Umlkltıe dair kımuna eıt ölarak hn. 
•ırıanan llylha;yı bUktlmet meclise 
gön6arml Ut. Uylha uaalanna gllrc 
mezkur kanunun hUkUmleH r..elulc 
heyeıruı. 1ıeyllp vcaaırcı u Uer coıayı. 
ıuıı rı"kllne ıuaum ve ururet görü. 
~n ~lr ve kaaabal.Atın korunması 
lflerliıd" de t.A\blk olurıacakltr. 

M•ıelp sebepler ltytlıasında Dt\Yte de 
nUme~tedlr: .,Gördes kaaal>asmda 
vukubulan beyelAn dolayuıile kasaba 
kuımen yıkılmt§ ve geri kalan evler 
de yıkılma tehlikesine maruz kalmt§. 
ur. B•ı sebepten dolayı kasabanın 

baııka bir yere nakline lüzum görül_ 
müıı ve mczkCır hükümlerinin bu mm_ 
takaya da tatbiki karnrl8.§tlnlmıııtır. 

Ankara. U (HUBUI) - Çtltikçl 
ÇifWğt takait bedeli baklyeld olarak 
glSçmenterden aranılan pa.ranm kay. 
dinin terkinine, blrinc1 takait bedell. 
nln sureU mahsubuna ve çlftll#in tek_ 
rar köflWere atıımuına da!r kanun 
llyiluw mecliae gelmlftir. 

Padl -ah üçüncü )1..--~,. 
elsi Ha".an Htıkml (.%.adf fll1", 
şma gelince vaztfoa!nl ısabt.,. 
ml§tl: ••Namı.ll nesr.I rtlt' ff 

1 lnşn ve mergup ııe uı # 
ve tezhip ve tezyin ed!P 
mayunuma isal eyll)'tl-· ~ 

Bir llooa ken41ılnde~ ayrılan karısını 

l.Aylha esuıanna göre. gOçmenlenı 
satıımıı olan çeıukçl çiftliği tak.ait 
bedeli bakiyesi olarak aranılan para. 
ıarıa faiz ve murafmm takSlUeri 
terkin olunacaktır. Blrind taka1t ola. 
rak Vakıflar Umum MUdUrlüğünoe 

t.ahsU edllml.f olan ıo bin llra bug1lne 
kadar' oııu: ecri mls1llnc mahsup olu_ 

Bu tarllıl ves!kalal' _:..ı41 ~ 
eski devirde büyük Jıal1""" ~ , 
kazanan bllkUmdarlal'· ~ 
lcrlnin ealtı.la intikal • . _. 
tcrler:ll. ~ rfı 

15 yerind3n yaraladı Burada, ontann ne " ~ 
duklannı müdafaa edeO' ...... i 
na; mıııctıerin geıecelı ~ 
rcl" tuakınatarı, d{lDdeJS tı#· .~ 
kU inlla.nlar için bir ~ ~ 

DUn sabGh FerlköyUndc bir 
yaralama. hldiseai olmue, bir 
adam kendisini aldatan karısını 
ta.hane& ilo vurduktan sonra e
re yau ak 15 ycrlnd~n bıÇakiQ. 
yaralamı .. tır. 
Yapılan tahkil<attan anlB.§Jl 

dıfına göre vakti. ft6yle cereyan 
etmiştir. 

Hasköyde Ara:bacılar cadde· 
sinde 12 numarada oturan ve 
seyyar koltukçu1uk yapan Ueh
met Recep adında blri~lnin ka· 
naı Fatma1 Uç ay ltadat evvel 
Mehrn~dln ortağı Yatar il ::c· 
r~ber, 'lkf Ç(>öuğ\lnu kC>Cal!ma 
t.el"kederek kaetnııtır. Billlnre 
Fatmanm doatu, bir fntçtan 00-
l&yı hapse girmie ve kadın da 
bir apartımana bl:zmetçlliğc 
kapllanarak kendisine hapisha· 
nede bakmıya ba3lanır§tır. 

lgte bu 11ıralarda Mehmet ka· 
rısmı bulmu~ ve kendisinin her 
şeyi unutacağmr, gelip çpcu(da_. 
rma baknia&mı, artık Yqardan 
bir hayır gelmiyeqeğinin anla· 
şdmış olduğunu nnlatmış; fa.knt 
kadın her ~·e rağmen evine 
dörunemigtir. Yaşar bir mUdd~t 
ewel hapihaneden çikmJ§ ve 
Fatma ]le beraber Hasköyde bir 
oda tutarak oturmıya başlamış
tır. 

• Dün sabah Feriköyünden g ç
mektc olaT" "Fatma, kocası 'Meh· 
metle karnJlaşmıştır. Mehmet 
karnımın yofUP,u ~klemekteyöi. 
Fatmaya tekrar eve gelmesi için 
yalvarmış. fakat kadın kabul et· 
meyince, cebinde hazırladığı h
bancasına el atmıştır. KıskQ.n • 
koca iki et silah atmışsa da kuı
eunlar bosa gitmiştir. :Mehmet, 
bunun üurine cebindeki ekmek 
bıçağını sıyırarak kadının .. üze
rine atılmış, başını koltuguna 
kıstırdıktan sonra 15 yerinden 
vurmuştur. 

Bununla dQ. kalmamış ve ta
bancanın kabı.asını da birkaç 
kere kadının başına '\"Urduktan 
sonra kanlar içinde yere sermiş 
v~ doğruca kara.kola koşarak 

teslim olmuştur. 
F~tma ağır surette yaralı ola

rak Beyoğlu hastahanesine kal
dınlmış ve Mehmet Recep. ,,~ 
vakit adliyeye teslim olunarık 
birinci sulh ceza mahkernesinoo 
tevkif edilmiştir. 

Kanc;ını yaralaeıktan sonra 
gQya tecaviim uğramış gibi ken
di sol elini de kesen suçlu mah
kemede demiştir ki: 
"- Karnnla konuşurken dos· 

nacaktır. 

Mezkur çlfWkt ıo sene müddetle 
ve t.esl•lt edilecek §eralt daire.sinde 
olmak üzere artırmaya konulmaksı_ 
zm içindeki klSylUlere muııammeu 

bedeli ne satmaya Vakıflar Umum 
.MUdUrlUğtl mezun olacJktır. 

Beyanname verme 
tu Yaşar karşımıza çıktı, bıça.- Bugün aaat 17 de bitiyor 
ğını çekerek üzerime hUcum e

mudde i 
dip elimden yarala<lı, sonra, Fat- "tatıınbuldan Anadohınun muhtc
manın il.zerine atıldı ve kendisi- lit vilAyetlerlnc gitmek t~uyec 
ne birkaç yumruk atarak gitti. şehrimiz halkının beyanname ver-

Eve dönerken kanm. benimle me müddeti bu ak:jam l ~ de sena 
gelmiyeceğini ve Ya .. ra gidece- 1 erecektir. Çarpm.'J:L güc·. vtllyel
•• • s'" ·Idi Ben de \ızdım ve te bir toplantı ynpılarak beynnna-
gını 0~ • • meleıin tasnüine başlanacr· ..... 
tabancanın .. kabzasıvlc ba§ma Tasnif kısa bir zamanda ikmal edi· 
vurdum. Eger vücudunda bıçak le'rek netiee hUkfımctc ya.zılacak

20 inci asır lnd01 .,,r' 
yolunda :ıeferber oıııı;:_. 
liriz. Her tnanm m , 
mütalu edlllce çıkan 
b8.§ka bir vey cıetııdlt· 

On üç rrıil 
liralll< 

yaralan varsa bunları Yaşar tr 

yapmıştır. Haberim yoktur." rUsküdar meydanının Türk ve YunaP ~~ 

Mısır kabl·nesı· tanzimi Londra, u <AA-> -..dl 
Askeri vaziyeti 
müzakere etti 

Ü8kUdar meydanmm tanzimi işi dard gazcte.ıntn yasdıt;; <ti 
10 bin kli8ur liraya ihale edilmiş· mllynn İngiliz ıı.raıııc 'J'll yt 
tir. Diğer taraftan da Bebek - tUlOnU Bnlkanıan ~~ti 
lstinyo yolu üzerindeki ynlılann cllnden kurtanıarak tıır 

.Kablre, 14 (A.A..) - Mwr kabine. iııtimlik işine başlanmıştır. Unka.- derilmek üzere yolda ııu.I 
ıı:ı ukerl vaziyeti müZakere için top. panmda 5. Beyazrtta bir bina is- Bu muazzam alı~ verlf ~ 
lanmıştır. Mıl!U' Genelkurmay Relai timllk edilmiş ve yıkılmak tızere altı.kadar memleketkr • 
toplant1da hazır bulunmuıtur. '.alıikadarla:-a ihale edlJmlştir. lan lu'edt ~ 

Y_akıfla il_işiklerl kes.ilen. ·~sofyad' 
gayrzmenku//er Bul ar mınta~ 

Ankara. H (Buımal) - Devlete Buna nuaraıı bu gibi pyrt men_ g ku lut.S .J 
ve mülhak bUtçeU dairelere ait mu_ kullerden icara, Mukataa ve tavtit rlU 
katıa ve tcare deyhıll Pl'l'i menkul mU§tertye ait olmak üzere MtılnUf T bA• d• 
leı1o Vakıfla ilişlğınln kcsllrneai hak: olup da mtl§teri t.arafmdan tediye e. eza ..--8 
kında bir kanun projesi hazırlanarak dllmemi,§ bulunan mukataa. icare ve edildi .ti 
mecıtıse gönderllmL:tır. taviz bedeli fJzertndekt but.neye geçe. ,,,. 

Bu lAyUıa)'J\ g8rc, umumi ve mili_ cektir. Sofya, H (,\,A..) - ti 
bak btıtçell daire ve müesseselerin Bu kanun muclblnce, Vakıfla!' U _ janeı bildirl~·or: !'il~ J 
tapulu ve tapusuz tasarrutu altında mum MUt'tUrlUt{lne tedlyea! icap eden Ma.kedonyadil, TrııJcı~ 
gayri menkullerle idaresi maliye ve. meballt h r sene mıktan aoo bin u. smırlarm".la yn.b~ncı ~ ııııııt 
k~leUne mevdu gayri menkullerin ve re.dan az olmamak üzere Maliye bOL tmds bulun~ Bulg& f~,.4' 
emllk eytam banka81Ila devredilmiş çestnin aonur.da açııacak b r fwa nın kurt.ulu~u dUn SO ()il 
olan gayri menkullerin Vııkıflarla Ilı. tahsisat kaydi surotUe dört senede simle tellt edllmiştir.iJAtf ~ J 
§iği kesilecektir. tesviye oıınıacakL-r. halk ve mUltecl te~ıı:ı•r t'J 

Y•zan: HAYJJAI .AlPAGUT 

tufkir bulunduğunu 
hl olmuşt m ... 

sillen, ellerinde baY'-;brtıl 
balar oldui?u halde ş lal'• 1! 

zanneder i:f- soka.klannda dolaştıı~ ııııdt 
ve İtalyan elçili!derl lS~ ~ ~ 
rak Alriıanyayr, ltalY11J{,ı•~ 
ni a.lkışlanu~larclır. dt1I 
sonra Mraym önUn 

1 

Gözlerimi yerden kaldrrdım; ve 
ihtiraz ile ona atfettim ve hafif 
sesle sordum: 

- Acaba, aldandım mı? .. , 
l31mdf tereddüt ıması, gımç kıza 

gelmişti, Uzun kirpikleri, yanak-

bUyUk tezahüratla ltrsl ~;.;' 
alk'§lamrsbr. Sof>~ıı:ı." .J 
rne.n ve İtalyan bay•.... '1.f 
nnnmrştrr. telif "'.",.! 

Bulga.ristanm nıuh e,,,rırr 
rinde de bunA benzer t 

lınf'tııMrr cvhnb:in önUnd~ geçme- adım yalclıultım ve mutüc:iz, mli· 
ler, geceleri bizi takipler, çamlıkta. tereddit eöylemeğc baele.drm: 

larnıda slyah bir gölge ~medi· 
Yor; şemsiyenin ucuyla minimini 
taşlan itiyordu. Fikrinde geçen 
futrna, l!limP..,mda :muhtelif renk
lerden qiklr oluvordu. Ben va 

pılmfl?~ 

Girlzan, milt .. ha'ik bir silk<ın için- IJ blr takım nükteli konuemalnr, şi- - BütUn ynntıktarm-ız1a. sızı 
irler, fllı\nlnr ... Bunlar hep ma.k- ne kadar rnhats·T. et+il';ofmlzi bill
snt'·~ mı 't.. yorum ... F:ıkat. iki hııfhdanb"ri 

Ben k~'1!tırmtzt olduğu.'nu h'~se- gündUzlerim, h~li bir adava han. 
diyor ve bir gey söylemekte mUş- solunmuşum eibi yalnız, valnız bir 
külfıt çekiyordum. Gayet yavaş, hayal ve ona ait hulya fü: gectik
diye bildim ki; ten sonra akııamlım mukavemet 

- Belki. maksadm1 olabilir - olunmaz bir saik beni a11ivanmrzın 
~dim... önUne atıyor... 0-:adan sizi cıkar-

- S!lyleyiniz! • malt, size yakm olarak çamlığa ka-
- Söyliyeruem., dn ytirlimek her 1Aiman k:rargi. 
- NiçUn 7 (O, niçini böyle ta· hınız olan yerln biraz uznrnna. o-

laffuz ediyordu). turun orada. heo sizi dUşUnerek, 
- Korkuyorum! ben sizi işiterek. ve br :ı::ın refiki-
-- Benden mi'? mi mnhatan ittihaz ederek hery si· 
- Evel.. ··· z~ hitan elı:ıek art.ık kati bir ib-
Girizan, daha mUsaitti. Refıka- tıyaç oldu kı... . . 

sını ellen ve gözleri ilo itidale der Sonra daha kuvvetlı bır ses ve 
vet ediyordu. Rica.ban ve hiç bir derin bir itimat. lle: . 
mnk.sadı mahsus beslemediğimi is- - Lakin, dedım. Sıze bU:,1lk bir 
bat eden sa.f ve serbest harckfi-. teşzk'lt1lr borcumuz vıı.rdrr ... 
tmı dıı. asabiyetini oldukça tahfif - !''ir,Un ! .. A. o da nl"lin 1 .. 
etmi§ti ... Simn.smda gülmeden ev- - Çlinkll bUtUn o har~~'atD"'lıza. 
velki temowtir.ler doğarak ya• knn;t si":-len redde. tckrln·e ben

zer bir bir n'rane görmedik ... vaşça: 

- Llkin, dedi ... Beni o krı far 
korkun'] mu buluyorsunuz FikrE>t 
Bey!... 

Bu minimini sual, hlmyatımdR. 
bir kıyamet kopardı; bir ih tilô.l 
yaptı. O kadar mUteaz:znn, o ka
dar mütekebbir tanıdtğnn bu rakik 
mevcudiyet, Jııte yumu~ayor; mu
ahezeden iltifata, muhasamadan 
~ğa geçiyordu. O zaman bir 

- D~mek biz, taki ... leri..,;.,,aen, 
te!mi1''"rıniz;ı,.n z<>v1< :ılıyorduk •• 

- ınm bilir ... Belkt .• 
- s·z. !ki rcfikinize ettı~ mu 

amcle"i bllmivor mu!lunuz? 
- Oh, biliyorum... Bildiğimi 

siz de bilivorsunuz. Ve o biliş de
ğil mid"r ki bana -cüret verdi. On
lara öyle muamele eden bir •.• Bir 
ec;in bana dalın müsait, daha. ıu-

de onun verf'ceği cevaba muntazır- M //OY 
dık. Bir müddet flônra. o siyah kir- Q ıt 
pikler tltreyer~lc kalktı, kalktı; "' 
gtindil%lerden doğan bir 8ivah gU- 500 D .. ., 
neş halinde iki alev ayaklarım- 1 • 
dan itibar en. ahE>ste aheat(l, ytlıU- /J 
me kadar yUbeldi. Gözlerime mer t yarp 
kuz kaldı. Orada, kalbin ellert mü- a y 
saf aha ettiler. Sonra, c0 kirpikleri- 1 
ne öyle titrlyerelc indi... b"' k ı 11 

Girizan, herkese karşı 88.mlml a s ~ 
ve bigaraz ser~llğlle rt'fikumı ~ ~ 
teşcia lüzum gördll: ~lal ta, U (A.A-) - ,öf" 

- Söylesene, güzelim. Blll'a- neşrcd!len rcaml tcbll# 
da. ayakta bekleyip durıu:U mı- tedlr· ~~ 

yız? 12/1 nıean geceşl, d '"' 
O, kaştan pek hafif çatılmıı, a- rele.-lnln lıılaltaya ~~.,. 'J 

sıl reıırri yerine gelmiş olarak: muhtelif noktalara ~~red, 
- Elhasıl Fikret Bey, dedi. aı ib:erine, Uç aıtnn Jr" .J 

Bilmem nuıl bir hİ1'1, beni size tlr. tÖ" ~I 
karşt icap ettlft kadar sert ve cld- Bu sabah erken _..uo rılll':,,,,.'I. 
df bulunduramıyor ; fakat 11b, bu 1 dll§man te§ekltUlU )JaıtaY' ~ f 
halimden biç bir istifade emelfiıl mı, ve bombalar atıoJltıf· ~ ,1/ 
besleyeme2.ainiz. Her btrim1& keıı- t&.)'Y&releri bavalanJllll ıı:,. ti 
di yolumuza gidelim. taryatan atqe bqlanııt tfl• /,. 

Ve gülerek eordu: man tayyaresi dU,flrilJJJltlf '-l 
- Olm:ız iıu Jl'lkTet Bey!.. Sab&b bqka bir al~DI' fl1.. 
Sonra Llt.if bir iğMrar taklidi ma,, fakat kayda defet A 

yaparak: mqt.ır, ~Al" 
- Hem bDfyor mumnıı! dedi. Hlt~et blnalarm& .,.~ .. , 

Siz beni oh ·beş gtlndUr mektebim- tn'. sıvıı balkın ma1Jati!l9.,, 
den de ahkaydunus!.. wkııa geıml§tır. Bir ~ 

(Devamı ~ J. Janmı§ur. 



Şehir Haberleri 

F.incancılarda, kimyevi cczalat' 
tical"eti ile .meşgul olan Raşit Se· 
vil adında bir mll8evi tacir, gc. 
çenlerde jelatin ihtikarı suçun· 
dan tevkif olunmua ve muhakeme· 
!.i sonunda dn 3 sene Yozgadl\ silr· 
gün cdilıneğc 750 lira da para ce· 
r.ası ödemeğe mahküm olunmuştu. 

Raşit Sevil mevkuf bulunduğu 
sıralarda, mağazadaki kaMBının 8· 

nahtarmı masası üzerinde unutmuş 
\'e yanında hamallık ynpan Haşim 
anahtarı bir gün calarak bodrıım 
katmda gizlcnmlııtir • .Açık göz ha· 
mal, mağazadakiler dükk:inı kapa· 
tıp gittikten sonra meydana çık· 
mış ve kasa), açarak, içindeki 955 
lira ile iki adet altını çalmış, ertesi 
sabah ta hiç bir ~ey olmamı§ gibi 
ı;nlışa.nlara karışm~tır. 

hamal 

Sadece diğer hamal. Mustafa 
Jtcndiaini görmüş, bunun üzerine 
Haşim Mustafaya 20~ lira slıküt 
haktı vererek kendisini rıwrtur . 
mw;tur. 

.Nihayet Raşlt Sevjl malı.kümi. 
yet. kararını yeyip tahliye olunmuş 
ve mağa.uı.suıa gelince de iş anla· 
şılnuştır. Yapılan tahkikat sonun
da, Jırrsızlığm dahildPn yapıldığını 
keşfeden zabıta her iki hnmah da 
yakalamıstır. 

Haşimli' Mu.sta.fa dün adliyeye 
teslim· ohınmuş, birinci sulh ceza 
hildmliğince Haşim tevkif, diğeri 
d(' ikamete rapten serbest bırakıl
mıştır. Ha.§im mahkemede ''Bir ca· 
hillilı:tir, yaptım. Affedin, bu so. 
fcrllk ! .. demiştir. 

Amerika ve Japorı yadan mani
taıur a eşyası getirilecek 

Hükun1et akreditıf açıyor 
I>llu manifatura itballt birl~dc 

Japılan bir toplantıda Amerika ,.e Ja. 
ponyadan getlrtileeek manifatura e§. 

yuuwı mUmeull mqnı klr hadleri 
ü.Rrfode görUpneler cereyan etmi§tir· 
Tlcaret VekAleUnln, Amerika ve Ja. 
ponyadan getirWecek inanifatura q. 
yalan lçhı akreditif açılacaktır. Bu 
malJarre ucuz Te Aflam oJmuına ça. 
ll§llac3ktır. 

Aynca, dQn, çay ve kahve ithaJll 
blrUğlDde de blr topla.Db yapılml§tır. 

B8'11ıf8f 01Da1ıtı 
Zabıta ehemmiyetle 

tahkikata devam ediyor 

Bir kaç gün evvel Befiktatta 
bulun.an kesik kollar ve bacaklar 
halrlnndaki tahkikata ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. 

Morgun verdiği rapora göre bun· 
larm Şenlikdedc parkında bulundu
ğu tarihten üç gUn evvel keısild.iii 
anlafllmaktadır. 
Şimdi zabıta bu feci cinayetin 

kimler taraf:ııdan işlendiğini ta.
bite c;alqmaılrtadrr. 

Albn fiyatı 

Dt1n bir aıtmm !!yatı 21 ııraydı. 
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Ben fazla söylemedim. Kate • 
rina. da. sustu .• Ve daha iataSYO
na gelmeden mütereddit bir bal. 
le durduğu için bu kere ben: 

- F.ğer 10,40 trenine binm~ 
istiyorsanız kaybedilecek .>ır 
daki.kaım bile yoktur·· dedim· .. 

Birdenbire beni hayrete düşu· 
ren şu cevabı verdi: 

- Yok, dedi.. Kaçmak çocuk. 
luk olur .. Ben geri a>nüyonım· 

- Nereye! 
- Benedik .Mas8011Un yanına .. 
- Vay! .. 
Ben hayretler içinde katmış· 

tmı ..• 
- Dinleyin beni. dedim-- eı:a· 

ya dönmekle büyük bir hata l§· 

lemiŞ olacalamuz. Sİ~ buJıU ben 
aöylüyorum. göreeekainls- Ba~a 
hak verecek ve hareketinİfJe p.ş-
man olacaksmız,. ~ ~ ~ 
Benedik denen adamda bir kabl 
hali göriiyonmı. 

Katerina biran ic;in düşil:ndfı. 
sonra: 

- Haklıamız, dedi, birçOk ke-
reler ben de bu adamm masusn 
hüviyeti altında bir katilin gir.li 
olması Hıtimallerini ~
tnm... 

- Bütün bunlara rağmt"JI yi-
ne oraya d&ıeoek miainfz? 

- Evet, vaziyeti görmek isti· 
yorum. Hem canım ne olacak·· 
Şimdi yine ağhyacak ve mesele 
hallol&ca.k .• Sbe bir PJCY ~iye
yim ki, bu adam her ne kadar 
mUvawmesizse de o kadar tehlf • 
keli. fena bir adam değil... 

Ve Kat.erin&, Benedik Maaso
mm 99'ine d&ıdft. 

Ben ona t.ehlfkeyi anJatJDJY3 
~rştım. Fakat Katerina bGDla· 

nu toplantıda geUrt.ilecek çay ve kah 
ve için açılan akreditif ~ üzerinde 
görÔ§meler cereyan etml§Ur. Cava, 
Seylln ve Kalktltadan getirtilecek çay 
lçln, Ticaret Vekt.leU. 60 bbı liralık 
akreditlf açm.t§tır. ıtuıırda bulunan 
ut.ıımamlf kahvelerden getirtmek ıa. 
tiyenlere de naviıler muamelesini biz.. 
r.at takip ve intaç etmek prWe aıc_ 
redit:U verilecektir. K.mrda bu suretle 
mühlm miktarda aawmaml§ Brezilya 
kahveııl bulundu#U anlqılmaktadır. 

"Türk kahramanlığı" 
mevzuu üzerinde 

müaabaka 
t191dWar~: 
Evtı:ıiaı dil, edebiyat kolu ('rurk 

Kahramanlığı) mevzuu Uzerlnde blr 
müabak& aqml§tır. Küabakaya §lir. 
ıer, hikAyeler, piyealer ve Türk kah. 
ramanuğmı belirten her nevi yazı ka. 

bul eclllmektedir. 
BlrtDCi, lklDCi, fiçilncWUğil kazanan 

yazı sahiplerine, nqir ve temall bak. 
ıannı Halkevtne vermelerine mukabil 
ıuymeW lıediyeler kazanacaklardır. 

Yazıların en gçe ı baZiran 1941 pa_ 
sar gQDU aıcp.mma kadar 'O'ııktldar 
Halkeri dil, edebiyat kolu b&(ıkanlığı. 
na göndermeleri llznndır. 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

rı şarkı dinler gibi dinledi. Bu 
kadını eğlendiren cihet Benedik 
)(,as80ndan müthiş surette kork
ması idi .. Ne diyeyim, k:ıdın ... 
Ne diişündüğU. ne yaptığı belli 
otmaz ki? .. 

Bu hi.diseyi takip eden günler 
benim ne yaptığmı.ı her halde 
merak edersiniz. Tabii 3enediki 
göıPJetlemekte devam ettim: es· 
rarengiz evde cereyan eden es· 
rarengiz bAdiseleri öğrenmek 
merakiyle ~· tık gör
düğüm teY bizim Benedikdeki 
göze çarpan değişildik oldu. Be
nedik artık bayağı tuvaletine i· 
tina göeteriyor ı.·e gü2ıelleşiyor
du. Evet, bizim vahşi, çirkin. 
müstekreh komşumuz artık şe· 
hir elbiselerini giyiyor, tuvalet 
yapl)'OI'. batta koklllar sürlinU· 
yor ve bayağı gi1ıJel görünüyor-
du. 

Katerinaya gelince .• Bu kız da 
muhakkak surette Benedikten 
korkuyor. fakat büti1n bu kor 
kusUJl& rağmen onunla bu gekil· 
de oynamaktan JJeVk duyuyor ..-e 
beHti de bu işin ne)<e varacağını 
öğrenmek iatiyordu. Benim ka· 
naatime göre bu kadın Benedi· 
kin bUSU8iyet)eriııl ve bftyUk bir 
teceEÜ.Ble bu adama bağlanmJŞ" 
tı •.. 
~ illtfyordu. Belledik 

Mamomm blltihı Jı'l»CJdi'Yetlerini 

Estetik bir mesele 
..ı - LL U. fa ZüSA.Z- 19.Jl . 

• • 

Baarinin sol kaşı 
üzerindeki iz güzelliğine 1 

halel veriyor mu? 

ltirflp dftÇledfti:~ 

Bır anlaşma 
etraftnda 

ru {,.ı.çttir. 
Fa.wt görü)-oruz kı gu·· 

ı ı l · ' sanı 'ln, n.ıt ..ı ' .urmru;Uı -
len hu lıfi.di · zoı .u.r ç ki-

run t meh atum.ış-

Dün asliye birinci ceza ma.hke· 
mesindo garip bir muhakemenin 
göıiilmesine dc\'am cdilmlstir: 

Bir müddet evvel, Has:ııı Os. 
man ve Enver adrnda üç kişİ, bir 
kavga sonunda Basri admdıı hirisl 
ni yüzünden yal11Janu§lardır. Yara 
kapanmış ancak, Basrinin sol kaşı 
üzerinde bir iz knlınrştır. 

Bunun üzC'rine Basri asliye bi· 
rlnci ceza mahkemesine milracaat 
ederek, yilz güzelliğinin bo:r.uldu
~'Unu iddia etmiş ve ma1.nunlnt"• 
dan tazminat iCJU-miştir. 

Mahkeme Basriyi Tıbbındlide 
muayene ettirmiı:;, tıbbıadli bunun 
bir estetik mesele olduğwıu, bedi· 
lyatçılara sonılmasmı tavsiye et. 
miş, bunun üzerine güzel sanatlar 
ak:ıdemi.si azalarından ve doktor
lıırdan bir ı;.oğu clinlcnmi.'jtir. Bun
laroan bir kısmı "güzellik bozııl
mu!Jtur,. bir kısmı da "güzelliğe 
tesiri olmnmıgtır,. dcnıi~lrrdir. 

Mahkeme. bu mtitehıılif ifadeler 
karşnımda son olarak dün de ad· 
llye doktoru Enver Knra.nt dinle
mil'ftlr. Adliye doktoru demiştir ki: 
"- Biz doktorlarca, çchl'e ka~ 

hiza.smdan ba.cılar, kulakların iç ln· 
rafından devam eder ·..-e çenede 
birle§lr. Bu tıbbi yüzdür. iz kaşın 
üstünde olduğuna göre ytiz güzelli
ğini bozmamış olınası laznn gelir 
Iı'akat iş da.ha c:ok gü;o;('I snnntlıl; 
adamlarına aittir.,, 

Bundan sonra müd<lciumumi izin 
farkedilemcz bir halde olduğuna 
göre, gllzelliği bozmadığını söylt~. 
miş, mahkeme de nihai kararını 
bildirmek üzere duruşmayı başka 
bir gilne brralmıtıjtrr. 

Hazır gömlekler için 
Yüzde 30 kar kabul 

edildi 
Fiyat murakabe komiayonu, dUn, 

tekrar toplanml§tır. Bu toplantıda, 

nıznanıede me\'cut mcaeleler görU§ül. 
muıı. bu arada hazır gömleklerin satı§ 
kAr haddi teablt edilmi§Ur. Bu .had 
yüzde 80 dur. Diğer tuhafiye eşyasm 
dan kravat, çorap veaairenln de ııa • 
lı§larmda meşru kllr badlerl kabul ~ 
dilecek Ur. 

Bı8Mlall b9fka ft;rat mtlnkabe ko 
mi.lyODu, dOn, et n peynir ift Ue de 
mef&'Uı olmuaıtur. 

Diğer tara!tan ldırimlzde bulunan 1 
Ticaret VekA.leU fiyat mUrakabet dal 
ruf mOdllrU mOdUrU Beyda ne dı; 
Ucaret dairesi umum müdür muavini 
Süreyya, itbalA.l ve ihracat birllkle 
rinde me,gu1 olmap ba§lamıılardır. 

Dünkü ihracatımız 

DUnkU lhracatm yekQnu 400 bin li 
radır. Dtın, lngiltereye keten, afyon~ 
kendir, g11lya'1; AJmanyaya nohut. 
deri, l.niçreye mlaket aablmıııtır. 

B ebek 
Çeviren : M . ACAR 

öğrenmek ıstiyordu. Fakat ne 
yazık ki Katerinanın bu tecessü
sU kendisine sa.adet getirmedi. · 

Aradan on gün ka&Lr geçtı, 
geçmedi; tekrar .Benedik yalnız 
başına dola.şmıya başladı. Bazan 
da iki ağaç dalma gerdiği hama· 
ğa manıyor, fakat birdenbire bir 
siniı' buhranına tutularak hama· 
ğm iplerini kemirmiye başlıyor· 
du. Artık Karerina meydanda 
görülmüyordu. Ne olmuştu? 
Gitmiş miydi? Yoksa... Evet, 
yoksa başka bir şek.ilde mi orta· 
dan kalkmıştı. Ben bu va.bşi su· 
ratlı beri.fi seyrederken içimden 
gayri ihtiyari bir nefret yükse· 
liyor. Hani bir gün gelip taban· 
cayı ~erek yere sereceğim ser 
Beriyi ... 

- Haydi Violet baba.. Saçma· 
- Haydi Violet baha •. Saçma-

lamL. 
Diye Muş hfil~ ihtiyann eözü· 

nil kesti ve ili ve etti: 
- Sen şiındi bana haber ver, 

bu yeni gelen küçük de kim? 

- Yeni gelen mi? Bir c;ocuk .• 
On yedi yaşında var, yok.. Fa· 
kat buna elini bile sUrdürtmem, 
o pis herifin.. Hele bir teşel:bUs 
etsin, o zaman derlıal ihbar eder, 
hatta bizzat ben jandarma vazi. 
fesini göı.iirilm. Gülme Muş ha· 
la, artık bu işin §akaya ta.ham· 

.mili& 1ralmadı. Benedildn evinde 

Balkand:ı kan gch·dcyi gottinıı
kcn. Jopon diplomatı siyasi scya 
hnlloıin belki en chcmmı'-·ctl' . 
'- t <::' d' " 1.,,111 
,,ap ı .. ,,,.ım ıyc kadar herk\;sten 
kısknntlmış bir iltifat da var kı 
kendimizce. onu pek mtihim s~yı
yonız. Bu Htifat, "Stalin" in, "Mat. 
suokn,, yı üıtasyona kadar uı;"Url:ı
yışı~r.. Hiç kimse, bıı harc~etin 
~asıt_ hır nezaket çrrçcvcsinc l'ı
gacagını iddia edemez. Bu uğırrla 
),şm arkasmd:ı dilşündür·u· .. b ihti . .•. . cu ır 

~al d"nnlıgının \'arltğı apaC'tk 
srzılıyor. 

"Uzak Şark" da Rus - JaıJOn 
id;rulerinin, menfaatlerinin çarpış.. 
tıgmı herkes bilir."Çofılma" dnnbe . 
bu iki millet anuıına bilvUk ,_,_ n 
f
.... ,, '1!:$ ve 
1Atr }'ngclleıi girnıi..cıtir. Rusyada 
Çarhgın ylkılIRı, ananenin çökil.c;U 
hayat ''e mefkure değL<ımesi b~ 
engelleri ortadan kaİdır:ımaz 
"Portartur'', hafızalara cok derin. 
ynra gı1>! sızıa.tıcı harfl;rle yazıl~ 
mış~. ~~·n:etin uı.nıanla r<'nk ,.e 
fiCk!l d<"gıştinn~i, bir tarih ger
çeğı olsa da. bu istiha1cler, dev
let makinesi üst.ünde kalrr Yara 
gibi derin ve sızlayan habraları 
milletin zihninden sökilp çıkarmak· 
kolay değildir. • 

Öto tarafta, Japonyanm da ken
d~~e g_öre, bir takım a.cı hafıza 
yuklen olabilir. Büttin bu geçmiş 
meseleleri, bir silindir gibi ezer"k 
llstUne yepyeni bir siya.si mimari 
kurmaJt, i!}te bu sebeplerden ö' i-

tır. J .ıpo.ılarln R 'ar uza' 
tu km il rini :'> ıll ı.rd.,:b .... .., ıe ~nrk-t . _ . ...... .... • ugrn.ş-
ıran, )-O.. n l. r GU umü c" d"l B . d ,uz u er. 

unun ıç n ıs il b rleri aramak 
".,ye ~nı:ır? An!r. mn ihtiyacının 
Lpon:, :ı.ıın Amerl:a~, bir k. b 
Ş '·I ndt' .. . a us " go, rnc:ıınden doğd 7 

mutlak bir hr.Jtil:at mıdır? Alın~~ 
y~ ?a: Ru \ n) a r.(h le korkunç mu 
gorilnilyor? 

Biz, diın~ ınm neresındC'. hangi 
ko. o.ınd.,,. o ~rs:ı o: ı:n, barışı gil· 
den h l' anla! m"'' ı <':tnd:ın all:ı.,la.. 
rız. J:ıpo::ı: !Ultn H.•ı ya ya.I:Ias
mnsı, ı.<>tcr "t!' 'ıvC'r,. hU:tlcında 

koydu~ tim t : • 'c t hisinde, is
ter Ame>ri mvn l '.ll'f ı trk cepheli 
~olmnk :lhti~ncm an do ·sun, lıa
ais.~ karcıısmda bl:-lm duygumu?. 
dc~ıcım z. 
. A9=01nm iki bU~·Uk d .,.. r tini, clir
lık duzenlik ]r •rmnk i":n el e>l 

nı·•· · . , c " ı ıru g<.ırt!' ·, h tiin b:ır '1 se-
ven len ~ vin • •erii'r "-ı.ra.n . ""' -
ruri,, ve "Mo -ol" "ı::ıırlann1a bu 
nnlnşma ile gU :l'til ks.lrntyM'ak 
iki t.arnf da or"' r l., ordu b •sleMi~ 
yecelt, kö. lü ı l""i tonr:ıı·t"rt h>
panlnrnk ns'~ re nlmmıvacnk. ha
yat ı::artlıın ko1 )"<':tca,ttır 

s.onra, bu anı~ "ll!ll'rn bı~:z: dab::ı 
genı.:ıl mcs ve yC>r yüzilnil kirle
ten zorb:ıl•P.ı çi3nmı<>si de pek u
zak bir ihtimal s~yıln.maz. Gf'Z.ip 
dola~:ın di'l'llomatlar, jrJcri yakın
dan ve yerinde gördüler. Ya.km 
gU?lerdc bu m{laı;ı.hcd"lerin bUyük 
a.kısler yap'll"~l dıı bekfon bllir 

nnltla Süha GEZGİN J 

., G ON O EN G L"J NE 

Radyon n. az· 
lere dikte serv0 • 

-
A l\'IKARA Radyosu, her 

gün akşama doğru beş 

buçu~~ .~ gece on _bir buçuk· 
ta, Gunluk haberlcn ağır ağır 
okumak suretiyle, garetelerc 
yazdırır. Bu yenilik ilk tatbik 
edilmiye başladığı 1Alllan, Rad· 
yo . İdaresinin küçük bir endi
"=8' ~: O .aaatte. Radyonun 
diğer dınleyıcllerinin canını 

sıkmJ§ olmak ihtimali!~. 

• ~ endi.şeyi duymakta haklı 
ıdı de... Öyle ya; hele bir he· 
yecanlı ve mühim havadisin bi· 
ran evvel sonunu öğrenmek is
tediğiniz bir zamandQ.. adeta 
müziblik eder gibi, noktalariy· 
le, virgüllerine kadar not et· 
tiril~re}c yava.s yavaş söylen
mesı, ınsanı, gerçekten sıkar; 
sabırsızlrktan çıldırtacak dere· 
celere getirir. 

Halbuki böyle olmadı!.. An· 
kara Radyosu, belki bilmiyor· 
fakat bu temkinli, vekarlı, ağı; 

çıkacak olan hi.diselerle artık 
ben bizzat meşgul olacab"lm Ben 
yapacağımı yapayım da sonra 
işi yoksa kanun karşısında o he
sap versin ... 

- Bu, köylU bir kız.. H.::.lin· 
den öyle anlıyorum. Her halde 
Benedik.in de pek yabancısı de· 
ğil, çünkü o pis herife "amca" 
diyor. 

a.ksak servis, kavrayışı p..:k a
tık ~~ıy~ ya:ıh dinleyicilerin 
ve .. turkçesı az kuvvetli gayri 
muslıı;n, vatandn']larm pek ::.i· 
y~de ışıne y.._rıyor: Bilhassa 
Dıkte Servisini bekleyip, me· 
raklanıu, o ''çok müsait dinle
me şartları" içinde tatmin e
denler var ... 

Ankara Radyosunun., bu ser 
visten istifade taraına dair b;r 
anket yapmakta olduğu şu sı
~~a. bu noktanın kaydını 
luzumlu bulduk. 

HiKMET MUNIR 

Vırmı ıı •vvetkı Vakıı I 
15-4-9%1 

Kuvvayı Milliyeye kar§ı 
KuvvAyı Milllycye karşı ıcra e(!Ue 

cck tnklbata dair ve DablJlye NUU-: 

Reşit Bey tarafından ilu.ar edilen iL 

ylha mccUsi vUkcl!ca tasvip edilml 
Ur. ş. 

ı ~s --4u.-l 94 ı 
- Akrabasından bir kız olma-

sı ihtimali var mı? 8.03 Ajana 

S
. 8 18 Ho.fıf prog 

19.15 Çigan 

- :.imdilik öyl~ görünüyor.. ram 
~~~ Benedik bu kız için ken· 8.4:1 Kom,ışma 
'1ısını zahmete sokup kiyafetini 12.33 Kanşılt 
değiştirmedi. Sonra ufak tefek şarlular 
masraf da yapmadı. Onun için 12,50 Ajan11 

her halde akraabsmdan bir kız· 13.05 Rarırık 
dır, diyorum. Görünüşe ha.kılır- §arkıı 1 

sa bu çocuğa Bencdi.k biraz da 13.20 ı<arı ık 
hizmetçi muamelesi yapıyor. l c pro(!rnm 
seli gUnJük masrafı bu kız görü· 18.03 P.ndyo cıı.z 
yor. Artık ekmekçi ekmeği kapı- orkastrnsı 
Y!l ka.d~r g~tirmiyor, bu kız •• ıS.40 J<adınlar 
dı.p alıyor. O ~. kilde ''apmı~_ıar 
k d 

~ rnsıı hl'y.~. 

ı. ışarıdan hıç kimse eve gel- u 
mıyo~. tt:~tta h?r sabah gelip iki 
saat ış goren hızmetçi kadına da 

manslan 
19.80 Ajans 
19.45 Zlraııt tak 

\'imi 

20.15 Radyo ga 
zetesı 

0.45 Piy:ıno 
lolıırı 

21 05 Dınlcylci 

so. 

lst ltlcri 
21.SO Konu,ma 
21 45 Radyo or 

kestrıuı• • 
22.30 Ajans 
22.45 Cazbana 

yol vermişler. Şimdi hiç kimse 11----.--------
r-: 5a'ı 'Çarşamb. 

15 Nis~ 16 İ!'an 

tarafından rahatsız edilmek ih· 
~i ?lmadan kendi köşelerin
de sakın yaşıyorlar. Küçill< kız 
ne gtlzel, ne de çirkin.. İsmi de 
Ani ..• 

- Kendisiyle konu.som mu? 
- ~bii.. Hiç kaç1nr mıyım .. 

Kendısine bizim bataklrklann 
hoşuna gidip gitmivcceğini sor
dum. Ne cevap verdi biliyor mu
sun? 

- Neden hoşuma gitmesin, 
dedi.. Tabii hoşuma gidecek 
çünkü amcam o kadar iyı· ada,n; 
ki-

(Devamı oor) 

. 
> 

Re.evvel: 18 , r... Evvel. J 9 
twrm: ını Itn.sım: 160 

\ akiUcı \ nı.:ıtı ~zan 

d•. ~· 
5.24 10.33 

ö.;ıe 12.14 
İkindi 15.5'3 
Akşam 18.49 
Yatsı 20.25 
Jm•&k 3.84 

5.27 
9.11 

12.00 
l.Si 

8.46 

\ ... 1 ru,,o 

5.19 10.30 

5.26 
5.26 

12.00 
1.3j 
8.43 

12.14 
15.59 
18.50 
20.26 

3.32 
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S ' '· t 'GümUşane ve Sivasta'Yunan-Almanharbi 
(l :,f8L apon pa { 1 (B~ t'lraf1 ı ittcidB) 

( B<Ui tarafı l ıncüte) 
da imzalanan oitarnflik paktına 
tahsis etti:;i başmakalesinde e<ıyle 
demektedir: 

Rusyanm mağlfıbiyeti üzerine 
a.ktolunan Portsmut munhedcsile 
nihayete eren Japon - Rus harbi 

Ş 1 ddetli kar f~rt;naları ::ar~~=e~~;.e gönderil-
Atv.a. 14 ( A.A.) - Cephe

den alınan son haberlere gre. 
imparatorluk kuvvetleriyle düş· 

Şiddetli soğuklar çiçek 
malıvetli 

B. M. Mec 
Birçok kanun layi 

müzakerelerini 

Uzerinden 36 sene g~mis bulunu· Q Ç m l Ş 
yor. Bu mağlüblyet, Rusyanın ve 
Rus mllctinin mc~Iüb1yetinden zi
ynde halk aleyhtarı Çarlık idaresi

megvalarl 

nin uğradığı bir hczlmettl 
Biltün bu geçen seneler zarfın

da Ru.... ile .Japonya ve t·.ahıre 
Sovyetler Blrli~i ile aynı memle
ket arasır.dakl münasebetler dai
ma az çok gergin kalmış ve hazan 
ciddi askeri çnrnışma..ar eafbasrn
dan bil geçmiştir. 

Dan DP.şrôdilen bitaraflık paktı 

Oüınb&tııwC, H (A.A.) - Cums.r. 
tesıyt pazara batlıyan gece yağma • 
ğa ba~ııyan yağmur ısabalıa ka1"§1 kar 
fırtınas:.na dönmOş ve 21 saat devam 
ede" kor yerde 2:5 a!llltlmctre yUk • 
sckllkre bir tabaka te,.kil eylemiştir 
Bu yllzden husule gelen şiddetli ııo. 

ğukla .. ve donJa.r yUzOnden çlc;ok ac;. 
mJ8 bu.unan mcyva ağaçlan mahvol. 

muştur SencJerdenberl emsaline rast 
ıanınıyo.n bu hAdiaen!n vUA.yetimlz ı. 

çinde r;cb~P olduğu zarnr cndlşc veri. 
el bir yekQna varmaktadır. 

SJ\"",'\S, 14 (A.A.) - .r hatta kadar 
devam eden berekeUI yağmurl.nrı mU 
tcnldp dUn burayn t.Utün g1ln fasıla. 
81% kıu yağmıştır. Havalar soğum.ı§ 
ve civar köyler karL'\ örtUlmll§tUr. 

man arasında henüz ciddi çar
pışmalar olmamıştır. Harekat 
devriye fn.aliyetl<»rlne iı:ııhisar et· 
mekte devam ecliyoı. Gvrünı.işe 
na.za!"an Almanlar karşılarında· 
kilerin müdafaa hntlarmm kuv
vet;ni yokluyorlar. 

Af 'na, 14 (A.A.) - SaltllJ. 
yettar Yunan sözcUsn, Maki
donya cephesinde Almanların 
dün, hiç bir faaliyette bulunma· 
dığı Arnavutluk cephesinde çok 
hafif İtalyan ke11if faaliyeti kar 
dedildiğini bildirmiştir. 

Ankara, H (A.A.) - B. :M • .Meclisi 
bugün Şemsettin GUnaltaym b.-ı:kan. 

lığında. toplanarak belediye kanunu • 
nun 28 1lncU maddesine bir fıkra ek. 
Jenmeıil.ne dair kanwı teklifine ait da. 
bil1,)'e encümeni ~azbatası llo 27 l:t\. 

nunuevvel 939 tarlhlnde ve n:.üteaklp 
günlerde vukubulo.n zclzolede fevkB • 
lAde h!%metlerl görlllen bazı mah -
k1lmlarm ce7.Blarmm indirilmestm:ı alt 
kanuna ek kanun 1Alha9UUl1 lk!nc! 
mll.zakeralerlni yaparak kabul etmııı. 

tlr. 
Meclls bundan sonra Devlet Demir. 

Ue mUzcyyel beyannme bUyUk sı- ı: ·-····--··· 
yasi ehemmly"n hntz vesikalardır. 1 B a r gama d a 
Bunlar Sovvet - Japon mlinn.se· 1 
betlerinin ıslahına doğru atılmış : •• r k 

ÇÖRÇiLIN 
Yugoslav İnilJetine 

hitabesi 

* * * Attna 14 (A.A.J - Yunan orduları 
başkumıı.ndıuılığtnm dUn akşam ne§
reJlı n 171 numaralı tebliği: 

Yugoslav cepesinde J Mısırın 11 

<Ba8 tarafı ı in · • 50 
mlih1m bir adnn teşkil etmekte- ,= 

dir. BugUn her iki hUkQmet de bu •• 
vadiye girerek iki mernlekE>t ara- • u 
tınıdaki sulh ve doetluk mlinase- ! 
betlerini tarein etmeğı daha- fay- ı 
dıılr bulmuş ve bunu arzu et.mlş

B"rgnm~ 14 (A.A.) - Dlln Ata. 
t1lrkUn Bersumayıı. ilk gell§lerlnln 
yıldönUmO idi. Bu mUnasebetıe Ber. 
go.ml'.111nr Halkevlnde ynptıkları bir 
törenle Ehedi Şefin hntıraımu bir defa 
daha t.a.zJ.z ettiler. Söz nlruı bir çok 
hatıpıer AtatUrklın muhafozasmı 

gençllJte cmııııet ettiği yüksek eserle. 
rf, bunlan konımak için 18 milyon 
TtlrkUn andmı ve kalbinde YS§attığt 

lma.m bellrtm!'1crdlr. 

tJr. 
Bitaraflik muahedesi Jnnonya 

De SovyE:tlçr Bırliği arasında dost. 
luk münasebetleri idamesinl istih
daf etmekte ve iki fıkid taraf vek
diğer'nfn al'aZI bUtilnlfiğilnUn ma -
euniyetıne riayet eylemeb1 karşı -
lıkl 'llartı.k te.ahhUt etmrktedir. 

Pakt, Aldd taraflardan biri diğı>r 
bir veya bir kaç devletin tecavU
zUne uğradı~ akcıirde diğer t~ra
fm ihtllllf devrun ettiği mUddetço 
bito.ra.flığmı muhafaza edeceğini 
sarahatle kaydcylemektcdir. 

Beyannameye gelince, bu vesi
ka bitaraflrk paktının ruhuna mu
tıı.bık olarak. Mongolistan halk 
cumhurlveti ile Man<"•ıkonun ars.zJ 
bUtUn1fii{Uniln mUtekabilen tanı -
naccı""na nıUteda'r bulunmaktadır 
kt bunun (la elıı>mrntvetl barizdir. 
Be .. an:ım,, hu"lıı..1un sükOnunu ih
ın1 eden hlr taknn Mdlselere ni
ba .. e1 vrrrr,.ıctedir. B ı hAdisPler 
sar1°ce Mnııc;uko ile Mongollstan 
brll< cumhur'vetf arasında geçim. 
st?.lil·1 "r" sE>r"'hlvet vermekle l·nl
mı •or. p., ·<>t ]"non - Sovyet mU
n., .. "",.Hn,.ı .. ; de bn?;ttvordu. 

Bu bitıı.r!lflık muahedesinin ikin· 

BergamııJılar bu vcs11e D~ b:ı.ştn 

Milli Şef lnönU olmak Uzerc bUyü\."Je_ 
rlmlze karvı .duyduklan ısevgi ve l • 
nancı da bir defa daha lzlıar ve te_ 
yit <ıylemlşlerdlr. 

lngi_liz tayyareleri 

Sofyayı bom
bar ıman etti 

So!ya H (A.A.) - Bulgar aja."ll!I 
blldlrlyor: 

Bulg11r hnva mtıd::ıtas kum:ı.ndanlr. 
ğmın te1:,tiği: 

DUn gece 1ngtltz ve Sırp ttı.yyarlc. 
rt Sofyndald gayr: askeri hedeflere 
yeniden bUcum etml§lercllr. hı.sanca 
zııyl:ıt azdır. Hasarlarm tamiri için 
ınzwnıu bütlln tedbirJer abnnuatzr. 

---0-

MOca le 
Ne kadar ağır olursa 

olsun zaferimiz 
müemmendir 

Londm, 14 (A.A.) - İngiliz 
Ba§veklli Ç<>rçil, dUn akşam rad
yo Ue Yugoslav mllle!.lne l.itaben 
bir nut'.lk söylemiş ve dcm~tir 
ki: 

Yu6Qslavya hnlkmı, Sırpları, 
Hırvatları ve Slovenleri s clli.mla
rmı. 1.n.snfSız ve barbar bir mUte
ca.viz tara!mdnıı Robepsiz hücuma 
uğradınız. Payitahtınız bombardı
man edileli. Kndml:ı.nnız ve çocuk· 
larm:ız vah~iyane katledildi. 1n
giltercx1e bizim şehirlerimiz de 
aynı dllvilnceslz dil an tnrafm
dan bcnıbn.rdnnıın edilmiş, kadm
lanmız ve çocuklarımız katl<>lun
muştur. Bunım i1:in sizlere lraım 
sempatimiz UI. kalbten gelmekte
dir. Çünkü aynı ıztmıplıı.rı çekiyo-
nız. 

Fakat blzlm zaferlmlze itimadı
mız olduğu gibi, eiztn zaferinlze de 
itinıadımız vardır. Çok yftksek fal
Jtlyete kuvvetlere karıjJ kahraman
ca muknvem~t e i orsunuz. Ve bu 
surete amınelcrlnfz0 s:ıdik kaldı
amm gösterlYonmnuz . 

Şµ-p.4u', biz shlerl t.nnryoı;uz. Ge
çen h'lrpte müttefiklerim1zdiniz ve 
ord1.1lıırmız şnn ve ere! kaı:andı
lar. 

• .el omperynllst harbinin devam et
tiği ve genfc:lfyerck cınJ memleket 
lri ab.,c \·ermek istidadım göster
d'r?i bir sırada aktedilmlş olmnsı 

çok mühimdir. Böyle bir ?."manda 
Jıı., wa ve S:>vyetler Birl ği ara: 
sm1ı:.' i mtlmuı b"tlerin ıslahı ile ~=~!:!!!!!!!!:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!:~ Hırvatlar ve Slove-nler, asker! ta... 
nornı'll bir h ic gt'tir'lmesi sulh zası haberi resmi mahfillerde rihi! !zi biliyoınz. As rlarca, hırf:'tl
menf ~ tlen b kmımdan büvillı: bir hiç hayret uyandırmamıştır. Fa- yn~lıl,;'ID ceddi vazifesini g~rdUnUz. 
ehe!'l"'i··eti h:ıiz ,.•foğu gibi kom- k~t bu mahfiller şimdilik her Muhrriplik şöhretintz kıtnnm her 
şuı<ı11 il" ve dl~ r memleketlerle türlü tefsirden içtinap ed'yorl:ır. tarafms yayılmıştı. Hrrvo.tfstan ta
sulh milnıı!?cbetlerl idıııne etmek Parlamento mahfi lerine ge- , rihinin e.n parlak vtıkıı.larmdan bi
istivr-n Sovyetl~r Birliği siyasetine lince, intib:ılar muhtelütir. Me- ris·, 16 ncı asrrdc, Fmnsız bilylik 
de •ıM .. .,,..ite u ·m.ındur. busan meclisi hariciye encümeni inkıll.hmdan ~k zamc.n evvel. Htr-

Sovvetler birliği ve Jawnya reisi B. Blum, paktın hiç bir şey \."at köyill,.,rinln beşer hukukunu 
bu paktı im1~lam:.ı.kla muayyen üade etmedi@ni ve hi<: bir kıv- mUdafıuı için fhti!fi.lc knlkmaları ve 
ve kat'i trehhütler altma girmiş meti olmıyan başka bir kağıt asırlarea sonra dünyaya de!11okra.
bulunuvor. Bu teahhiitlerini ve- rarçasından ibaret bulunduğunu, siyi veren bu rrensi~ler lc;ın mU
rine ~tirccekk"1 t<'!uiidir. Çün· çilnltü akiUerdl?n h;ç birinin te· cadele etmeleri teşkil eyler. 
kU fki memleketin inkişaf ve te- ahhütlerini tutmıya .. 1ışkm ol
rnkki edebilmeleri iyi komşu o- madığmı söylemiştir. 

Iarak geçirune!criııe. tarihi vazi- (Paktın lngüteredc nasıl te
felerini yaparken biribirl.,,rini lüllki edildigwi hakkındaki Juıva· 
rahatsız etmemelerine ve ar.Wı· 
nnda ihtilaf çıkarabilecek her disi C ncı say/ada bu1aoaksınız.) 
türlli nnlaşmazhk'arı omdan Çwzildng, 1~ (A.A.) - Röy· 
k ldrrnalarma mütevakkıf bu· ter ajansı bildiriyor: 
lt•"1Ma1t~adtr. Çin hariciye nazirI B. Wang 

Bi+.ı"!lflılt P.aktı ile beyanna· _ Çung - Hei, neşrettiği bir be· 
mevi b-yiik bir memnuniyetle y:ınnamede, Sovyet - Japon pr.k
l·ar' l rken ı:>unların sulha v_e tında dış Mogolistnnla Mançuri 
Japon • Sovyet münasobetLn- ı tamamiyetine riayet edileceği 
mn c;o!tdostane bir mahiyet al· hakkında karşılıklı olarak yapı
m~sma hizmet edeceği hakkın-

1 
lan beyanat resmen reddedil

daki kat'i kamatimizi ifade et· m~ktedir. 
mekle sevinç duymaktayız. Beyannamede ~yle der.itiyor: 

.AMERiKA. SÜRPRİZ Dış Mogolistanm dört vı1~ye-
SAThllYOR tinin Cin cumhuriyetinin ar::W-

vuP.oSl'lVlar, bugiin bu prensip
ler için milcadele ediyol'SUnuz. ln
gili...: inmarator~uğu sizinle mUcadc
ıe ediyor. Ve arkamızclıı gttikçe da
ha fazla! :ın ger.Ls kaynaklan ile 
Amerika Birlesik devletleri hfiyük 
de:nokrati5i vnrorr. MUcndele ne 
kA.dlll' a.,~ o\ur.ıa olswı, zafe.·imiz 
r.ıUemmenillr. 

Yeni Suriye 
hül<umeti 

F ao.Iiyete başladı 

Beyrut VcşiJtatmı, 1ı, ( A.A. > _ '1a· ~•ne dahil olduğu ve daima böy
zcteci!er konferansında Sovyet- ~ ~0:1 ~tiğı itÇii~ g~!~nn: b~ 
ler birliği ile Japonya arasında· cllJI 'tıYc.: E· .. den 1 tlwc arasmd: t idari muntariyete ınalik 
k. • · alıeded ı...-ı..-..,z m e uçuncu ve er ... • • 

ı ,,em mu en u-c\.l~=u~n ı ç· · t rak ·dare biltünlil· müstakıl hır mm.:aka 
hariciye nazm B. Hull, Bırleşık w ııun op . ve ı , . 
Aın~rika siyasetinin dalına aynı güne m~lıtı.~if olar~•. alınacak teşkil edecek 
olduğunu bildirmiştir. herhangı bır taahhüdü taıuya

m:ızlar. 
B. Hull, aşağıdaki resmi be· Çin hUkfiıncti, Rus - J:ıpon . .:-

ynrµtı yapmım.ır: yanatmm Çini hiç bir surette 
''Sovyteler birli ti ile Japonya bağlamamakta olduğunu beyan 

arasındaki bitarafhl· paktına, arzusundadır. 
haiz olduE;'Undan ehemmiyetli Hükfunet erkftnı ara.sırda y.ı
bir mana \ criL.'Ilesi muhtemel- pılan bir toplantıdan sonra, Çin 
dir. Bu anlaş a Lu mPmleket a- hüktımcti Moskovaya bir tlegraf 
r~md::ı bir müdd~ttenberi e:a· çekerek paktın bazt noktaları 
s n mevcut olan bir vaziyeti te- hakkında sarih Wlh:ıt istemiş· 

Kudüs, H (.l\.A.) - Yeni Suriye 
hllkQınct1 relBi Halid A.zen fJl\mda. 
Türkiye, hıgiltcre ve Amerika ba". 
konı:ıoıosı:ınnı ka1T.ı1 ctml;;tlr. 

Halid Al:en • ımB gclmi§ bulunan 
Ma\"e.royt OrdUn Ba§veklli AlıdUlhU. 
dayı d3. kabul etml§Ur. 

AbdUlht'd!!. diğer hUkQmet azası ile 
de gtirtl~~tur. 

Beynıt., H (A.A.) - D. N. B. ajan_ 

Mahdut ve m&halll harck!t vukua 

gcımtşUr. 

YE..~CE VE F1LOR.1NA 
D0ŞMED1 

Londra, 14( A.A.) - Öğrenil. 
diğinc göre Berlin Balk~arda.. 
ki mü~kUlt.tı yonmiş addetme_ 
mektedir. Filorirıa ile Yenicenin 
alındığı Be!'linde teyit edilme
miştir. Saraybösnadaki askeri 
hedefler ,bombardıman edilmiş.
tir. 

Kuvvet tahşit edilmiş yerler. 
de büyük ya.'lg!nlnr gôrlilruUş-

tür. 
Attna. H (A.A.) - Yunan emn!. 

yet ne2t1.reUnln dUn akgnın ne.,.rıredilcn 
tebliği: 

Alman tayyareleri bugt.ln, üç dalga 

hali.r.de, Volo:ın lıllcum yapmı,t:ır. A.. 
tılan bombalar, hiçbir hasarı mucip 
olmamııur. üç dil"TIIUUl tayyare!!, ha.
Ç'Q dafl b:ı.tarynları tarafından tııtırtp 
odllrn!§ ve alevler içinde denize dil§. 

mü~tur. 

~ll' Alman tayynresi, Samade.Nk 
civarında küçük b1r moUlrlü kayığa 

mitra<yö.z atql açmrı, fal nt hiçbir 
b :.sar ve zayiatı mucip oımanuatır. 

Dll§man tayyareleri, gece, blrlblrlnt 
takip eden daJ&alar b&Undc, P.lre mm
tak8.Sl il.zerinde ucınuş ve muhtelit 
nolstalsra bombalar •tnuıtzr. Bu bom 
balarda!ı bir1lli, bir poH& kıı.rakolundıı 

hafü hıı.carr mucip olmuştur. 
Bir ltnlyatı tayyaresi, Li.surfyi bom. 

ba.rdur.ı.n etml~. Zayiat yoktur. ~ 
c'Vde pe..~ az hanr vukua geiml§tlr. 
Diğer 1.ıfr talyan tayyaresi., Btsam a.. 
c' .sı dvannda bir kayığa mltralytiz 
ate~ nçm~ fakat b3Stln muclp olma. 
mı9tır. Bir dll,.man tayya~l. Trlpolls 
mmte.luıınna bombaJa.r atınıı, fakat 
basar ve zaylah mucip olmalliIŞtır. 

Atina, 14 (A.A.) - DUn .. k. 
şam matbuat TI('z<ıretinin Atina 
radyosu ile neşredilen harekcıt 
hakkmd'ıki beyanatında c.zcüm· 
le şöyle denilmektedir: 

M:),kedonya cephesinden dö. 
nen Yunan yaralılarının bildirdi 
ğinc göre, Almanlar bir ''eoför
ler cüziltamma" benzemektedir 
ve kuvvetleri val nız maldneJcri. 
ne dayanmaktadır. Bu yaralı
lar, Yun.an L."UVV"tlcrirıin, Alman 
mütecavizlere ka!"1J. ltalyan mü
te,.avizlere gösterilf'n aynı ccsa_ 
reti ve aym feöaldi.rlrk hislerini 
göstermekte olduğunu ilav et. 
mektedirler. 

Cumartesi günü. Ma.kc<lonya 
cenhcsinde faali"et o1matııurtır. 

1ta1ya.n ccpbes;nde, İtalyan 
askerleri, ehemmivetsiz kilçük 
keşif harekatı ile iktüa eylemiş
lerdir. 

ttalvan hava km-vetleri, umu. 
miyetİe gayri faal kalmıştır. 
Yalnız Şimara Yunan gölleri ÜZ'! 
rinde bir bonıb.rdım.Q.U filotilla
sı u~muş \'O buroda bir bombar. 
dıman tavvaresi hava dafi ba-
'U'YSlnrnnız tarafından düşü· 
rillmf4ı-+ür. 

BERL!NDEKtKANAAT 

Lonılra, 14 (A.A.) - OD: 
ô~Udiğine gtlre, Be.rlln. Balkan. 

lardald m~kUllb yenllm!§ addetme. 
m ktedlr. Florin& ile Yenicento alm.. 
dığı Bcrllnde teyit cdilmcmtıt.ır. S... 
myboımadakJ aakeı1 heaener bombar. 
danan f'dllm~r. Kuvvet tabflt edll
ml§ yetlerde büyUk yangmlar çıktJlı 
görlll.ın~ttır. 

Yugoslavların Arnavutlukta Draç 
limanını i!lgal ettıklerl crırcnllmeırte -
dlr. Bu h:ıbere bir çok kuvvetli sebep 
ler dolayı.s1.le inanmak ıa.ztmgnllr. Yu.. 
gosla .ıarın maneviyatı mtlkcmmcldlr. 
Yugoslavlar Nl§ln ıtm:illnde muka _ 
bll taarruzlara devam ediyorlar. DU,, 
man Kragujc\·ac'ı tekrar J~gıı.l eb:ni§. 
Ur. 

Londra, 14 (A.A.) - Londra aske_ 
r1 mahfilleri Balkan harp ahDelerin 
de Adolf BlUer fırkası ~le anılan 
güzide Alman kıtalarmuı görUldllğil 

hakkmda. gelen haberlere büyük bir 
alaka gösternıektedlr. Şln:ıall Yuna -
nt.stantia blr muvattakıyetatzılğe uğ • 
n}an bu fırka sağlam vücutlu, iyı 
yetl.jtlritmış .seçme askerlerden mUrek 
kepUr. MezkQr fırka Bolandadakl hn. 
reket esnaımıda. mUlılm bir rol oyua. 
mI§ttr. H~tanda barekAtI aıralarmda 
bu fırka Adolf HiUer Lelbesstandart 
lsmllc ta:ım~tı. Geçen ay bu kıtalar 
BUkre§te buıunuyordu. Fnkat bunlar 
Schub:Btafcl !ırkası tarzmda ilk ola_ 
rak Balkan barekAtmda tan.zlnı edil • 
mi! t-ulunmakt: dırlar. M~r kuv .. 
vctıer tıımamUe mousrın olup bu ha _ 
kmıdan diğer bUtün motörlU Alman 
kıtalarma benzemektedirler. 

Draçm Yugoslavlar taratmdan zap. 
b etrafında mUtıılA.a yürüten Londra 
mahfilleri §imdi ftnlyanJarm Arna -
vuttuktıı yalnız bir llm&na Avtunyaya 
sıı.hip bulunduklarını fakat bu tlıun_ 

nın da tngiUz ba..-a ku'n'etlvl tara.tın 
dan milt madiyen bombardıman 4Ull. 
dlğınl tebarQz ettlrmektedlı'ter. 

Atlna, 14 (A.A.) - Almanlar 
YugoBl&"Yyanm istilAmna bqlar 
ba~l&maz tanklarmı Yugoelıı'\"ya ile 
Bııl.,<>ııristan arasındaki hududa yığ
m~lal"dı. Yugoslavlann müdafaa 
tertibatnıı bu tanklarla y3rnıağa 
muvaffak olmuşlarsa da bu mu
\'affakiyet kendilerine pek paha -
bya mal olmuştur. Almanlar şima
le doğru 50 millik uzurı bir kavis 
çizere1: ~tunımca vndtsine Yugos.. 
lav - Bulgı:t' ve Yunan hudutla
rmm birleştı.ğl noktaya inm~ler -
!'tir. Yugoslavlar b"racln bir mllda· 
faa hatb tesis etmemiştiler. Al -
mantar o kadar büyük bir .Uratle 
ilerlemişlerdi ki Yugoslnv 'lntnıa.. 
rmm tahsidatı bile geride kalmış
tır. Vadi mmtaknsında tek bir 
Yugoalav :fnitam bulunmakta idi. 
Bu fırkayı teekll eden clizUtamlar 
cesaretle Alınan zırhlı alaylamım 
Ustüno atıldılar. 170 tank sUratle 
vadiye doğru ilerlemekte idi. An
cak dört tank dafi topuna malik 
bulunan iki Sırp ta.buru bu sahayı 
şiddetle müdafaa etti. 

İlk hlicumda Almanlar 20 tank 
k"ybelmiflerdir. İkinci bUcumda 
24 tank kaybetmiŞlerae de tank • 
lardan biri Yugoslavların& arasına 
girmeğe muvaffak olmuş ve diğer
lerine yol açmıştır. Arkadan ge -
len tanklar açılan gtıdikten girerek 
vadiye yayılmışlar ve Selanik üs
tüne yUriimllşlerdir. Biraz daha 
şimalde Bulgar hududuud:m gelen 
Alman kollan Yugoslazyayn Uç 
noktadan ginniVlerdir. 

YugOslav;radA bir ualull, U (AA.} 
- Yugoslav ba~klll ve Yug av 
orduları ~kumanı!am general Slmo
Viç, Ta~-m!sin hustm muhabirine qa.
ğıdaki beyanatta buhmmU§tur. 

Almanya, .-lllyeUerimlzden btr kıs.. 
mmı zaptedebWr. Fakat bl lm mtıtte.. 
hlt klllmamTZ& manl olama:&. Riya.. 
set etlifUn hUkQmet, Sırpların, Hır. 
vattarın ve Slovt'Dlorin mim o.rzuları 
ile vücuda getirmlf olduktan yegA.ııe 
hUr hül ılmettir. Arıısmda doktor Jıla. 
ı;eki bulundurmakla munehlr oıdu_ 

ğum :t.lllt~t. blçblr va.kit telllim ol-
yit eder mahiyette gözükmekte· tir. 
dir Buna bil'aen yeni anlaşma, Çin hükOmetinin bu anlaşma 
her ne k:ıdnr iki hUkfunetin bu üzerine Çin hakkmdnkl Sovyet 
vazıyetl ya.~ ile tcsbit hususun· siyasefnin ne olacnlmt kat'i su
da mutabık kalnca!clan şUDheli rette bilmek arzusunda buhm

aı blldlrlyor: ~--••••••••!• .f,) mıyacaktır. ,. 
Fransız fevkalQde komlscrl Gene. TayırıJa, bu beyanatm ııommda., 

~örlilmekte idiyse de, yine de bir du~ ~ildirilmcldedir. 
sllrprlz teşkil ctmem~rtedir. Umumiyetle Çin ırumfiller! . 

Hilk6metimizm siys....4'.~ TJek Sovyetler birliği tarafından Je.-
tabii olarak değişmemektedir. ponvanm M~nçuTide tesis ettiği 

BLUM NE DIYOR kukla reniminin tanmmnS"I şek-
Vaşinqton, 14 ( A.A.) - Ofi: linde telG.kkl edilen bu vaziyet 
Sovyetler birlii{i ile .Japonya , hakkm1a hoşnutsuzluk göstcr

ur:ısında bitaraflık paktlllln im- mckteclir1er. 

ral Dcntz balkı mUtehasaıslarla genç Dr. K cmal Ouan '•bu aö&ler bugQn Yugoslav mll~ttn. 
elemanlardan milt.qekkU ycni lillki:l • deki ylJbek maneviyatı ve mUttdik-
mete mOzaharcte da,·ct ctml§tir. t ' ar yollan haatnhk· lerlne karp olan 1Umadmı g&ıteren 
N~1en bir kararnameye glirc ytıkaıek fa.sdetıer'tıı bir tezahilrl1dUr,. 

Beyrut §elu1 bundan 80IU'a Lübnan lan mütehaaıı11 demektedir • 
.hUkQmeU içinde ldart muhta.rlyctc mn LonttM, H (A.A.) - M:u,ta-
llk milstnkll bir mıııtaka tcşltU ede • ıseyoğtıı IAWtl.\l ~ .. fılo. • ı kil Fransız ajansı bi)diriyor: 
cekttr. Bu suretle Boyrut belcdlycslDc 6ttna Pa -vı CatO CH1&D7U Timee ga.zet.ıi, Balkanlardaki 
tı.n.susf bu.ı icra sahlhiyetlcrl veril • .o\pııu1:r-•.. •'t'l..ı cıne aekert harokti.ttan ba.b9eden yaa_ 
mcl<tedir. Bundan başka ncyrutta la. smda diyor ki: 
oe cfialcrt de teşkil edilmektedir. 

1 
' Mazide gördllklerlnmıden 80llJ'& 

RicatehmBP'91! 
vamlı ileri 
olmalt içirı 
sındaki k 
mektedir. 
trmız ~k 



Yazan: Afif OBAY 
muhavere esnasında bir tek kü· 
fUr etmemişti. 

Kendine, kocası tarafından ~ı
martJlmış, hoppa, fakat namus· 
lu bir burjuva kadını süsU veri
yordu. Ikide birde bu tekerl~ 
rneleri : "Öyle değil mi M.ötıyö 
Şang?'f diye bana da tasdik et· 
tiri yordu. 

Mösyö Blanşonu bu oynak "ev 
tavuğuna'' tesadüf etmek pek 
sevlndirmi§ti. Beni biran evvel 
başından savmak istiyordu. Bu 
diişiincf'yle neN.'ye gideceğim' 
sordu. 

jl._N_ı_ıan_ı_aıı_a_rı_ı_ar_I 

Kamarot Ahmet ile MllrUV\·et, ma. 
rangoıi Salih Ulu Erkcnll ile Vasfiye, 
boyacı KA.nıll Yöndşş ıle Seher Tar. 
lacı, amele Hüseyin yor ile Rahmiye, 
bank:ı kflpıcısı Mehmet Akcr ile Ay_ 
§C K.:!Zer, gazlı"lne tşçiBl 1'"<'yzl Yalçın 
ile 89.ra, muhasip A . Vahdctlln Ağn·. 
man tıc Takuhl Bozar-el. maklnlııt Jb. 
rahim Gülhan ile LQUly~ Gô«n, me_ 
mur Hasan öğüt ile Emine Bııbayi. 
ğlt, !'.ademe Mehmet Kebapçı ile Ha. 
tice Kanberli. vatman M. Sıtkı ile 
ümmtu.nn Çallı, Alpulhı :fabrikasında 
memur Cavit Honça ile Feride Tan. 
ııell, KcmiııyODCU M. Yahya KP-raC ile 
Hikmet Kent.ay, Seyyar aaucı A. Sıı. 
bahattin lc;;ll De Vicdan Turan. 

Habeş 
imparatoru 

Bar barosun 
türbesı 

Buyuk Tilrk nmlralı BArba.roırun 

ı lıı bcsın!n ı trafmm ıı.çılmasuıa bun. 
dan 1kJ .sene ev\'el ~lanmış YP tür. 
benin etrafına ı:Uzel bir bahçe yapıı. 
mı§tı. ı-;vvelcc mukarrer olnn ekle 
göre türbenin r1enlz tArnfmın tama. 
men açılması işine de başlanmı9tır. 

Malilru olduğU uzcrc bUyük l'Urk 
denlzr•ısJ türbesinin deniz kıyııımaa ya 
pılma.ıııru sağlığında lııteml§tir. Ev. 
\'elce Mhllde olan tllrben!n önfl zaman 
la doldv,ğwıdAn bugün türbe dahilde 
kalnıııtır. Şimdi tUrbenln deniz tara.. 
tmda. Hayrettin iskelesindeki blnaır.. 
nn kııldınlmaslle Hııyrcttin tlirbcsln
den ~ntz tamamllc görülecektir. Sa
hilden !Ubaren ilk binaların yıkılma
mıs ve burt.dakt odun depolannm 

kaldmlrnaama ~lantnlft.Ir. 

Ticaret Vekili 
Ankaraya döndü - Vierzonda ineceğim, dedim 

ve beni oraya kadar götürmek 
~metini kabul ederse minnet· 
tar olacağımı ilave ...ttim. Herif 
memnuniyetle kabul etti ve tıek Adisababaya gidiyor Ticaret Vekili Mümtaz ôkmcn. dün 
sevinmiş görilnd\i. Jojo. yalan- oğlcdtn c\•vcl Mmtaka Ticaret MUdUr 
cıktan itiraz etmek istedi: Londra. 1'I (A.A.) - Röyterın bu. lUğlinc gelerek burada yapılan bir iç_ 

- Beni yalnız mı bırakacak· sual ıııuhablri bildiriyor: Uman riyaset etmlıtir. Bu iı;Umada, 

E"üb Halkt: v n· ziyaret 

Yirmi yıH!k ama ör saı 1 'a!k3r 
tı uı ultah 1ems· kolunun 

faaliyetini anlatıyor 

E11flb Holkcvi Temsil Kolıı Yo: -gat sryolıat lcrindr. g rup halmdc .. 
smız, Mösyö Şang. Kocamm si· Ad1.arotıa.ııın cenubu garblafne tc- Ticaret \•ckAletinln §ehrimizde bulu 
ze çokemniyeti vardlf'. Böyle ka- sadUf eden ııarp ve dn~lı" mmtnka)'I nan devalr mndUrleri hazır bulunmu; 

1

. ı d Dük d'Aost.&nm kuv t T ı da . .Bir konuı>nnya şahı't oldum. :a ıye ik olur mu? mU:iafaa c en • ur. op antı • depo ve atok işlerinin B ,,,.._. mından enteresan buldum 
Ben, Vlc=ndan trene bhıerek ret>•'"'"' ~"'''" daha , ........ ""- göril mdDğll za.,nedilmokt<di•. '" ark.~:ışına anlatıyordu: ~urullnh Tilgen .;a1~.;,, 01

• 
Bordo ifaerine gitmek mecburi· nubl Afrika. Belçika, Sudan kuvveUc- Ticaret \'ekUl .Mllmto.z Ökmen. af-:- Eyüpte ryir nrkadaşıma mi· dugu_ kad. ar m .• ütevn••..:ıır. Ba!"arı'-

• 1. t rv rleri taratın. dU ö ı-A ----•· 8 ır gitmiştim. ~c tems'ıl ""ı- ı •""'J "' -
yetinde olduğumu söylıyereı- o· rl ve H ~teş va anpe c n g ..... en ~u ..... i kalkan tren ııc .... ~ 16~eı:1 tabıı ve ehemmive•Ai•· 
ztider diledim. Mösyö Blanşo- danS l•tlk••"""" aanlan ı.. kuvvoı- Ank "''" h••'"•t etmlıtJ•· mış. G.ittik. Birader, bİ> bari- mı• gıbı an~tb, - ~ • · ı raf k ıa umıdl k.a ... Bırkaç ~'11 önce Daru''Jbcja· • 
nun da benim kQÖar emı.ıyete ı...· · rın hiçbir ta a açma n 1 d J Eyilp HalkC\'t kurulalı Uç 

k b

. 

1 

ld w ·ı · kt B""l A·"a•babanm 320 ki. yı e scyrettigımW• bir pı' v,,.,, 1· stirç· 1 yı ır centi men o ugunu ı erı yo ur. u.o• aı • ......... Hayvan borsası J......, sene o m~tur. dedi. Te.msıl ~ • 
sürerek sözde JorJ"eti temin ,.e ıom-tn:ı kadar cenubunda ve Ud bin mcden o kadar muvaffakıye1.l<' bemiz de Uç seneden'--r"ı muıı.tua-1 • t"h bat temsil ettiler ki... ""-= _ 
teselli ettim. Fakat Vierzondan met.re irtifaında bulunan yol arın te- ın ı a ı uıma, çalışmaktadır. Deıvlimiz 
sonra nasıl ort parasrz seya.hat ı~ki noktasını le§kil eden Ylmuıa cı. • Bu ~uha,·crenin sonunu din· halknnı.zm bir binası olmam.,;t 

J 
let.anbul Hayvan .Bon:ıamın ....,.nt lıye.'lledıın ·vaın ·· d ..., ooebileceğimi düşündükçe, or- ,.8-:ında topıanmıı'l'a mecburdurlar ki .r·· • ~ ız rnunevver ve ola~:ısıy}c sahnesizlik .. Evvelce 

Y>tin biraz evv" ki para teklifini kuvveUerlmlz de kaU darbelerini bun. idare med!Jıt intihabı, dlln yapılml§ - kültUrlU bir vatanda.'] olduğu temaıllen Dc.fterd.,r 
51

·
0 

........... ,,~ tır. lntlhaba borsada ka)'IUt bUtUn belli olan b ~.:ı d ... .._. .. asın rcddettigı-·m için k~ndimi affo-
1
ara m: rnahalcle indinıblleccklercilr. . • u ..uamm söyledikle· a. verirorduk. Fak ... "t .... ı'mdı' o~-ua ve simsarlar l§tirak etmıour. n b'.'nı "Ok s · eli ....:ı· ıt:.ı . d "' •" demiyordum. ' evın ıuı • =a<l:u- sı epo olduğundan ô binad 

Saat tam beşle Mösyö Blan· şa.ki AfrlkadRkl ttaıyan on!uounun --o-- etti veEyilp Halkcv;,;in temsil malırumuz. an 
ı;on, vıenon garı önünde aro.b.'· OkibeU h" •• k•""' bu .. ,..u, taay_ Zeytinyağı bidonu 1 faaliyeti ha.kkmda yerinde maırı- Yazın, 36 ncı mektep kı·•ı•· smı durdurdu. . yUn etml§ae de lataatımız daha bir· getin"lecek f mat almak arzusu aşıladı . tBc.ncffUshanes.ini bize V"n.;;c• • 

Ad kkü
. tt' J ""t ...... ·: muharebelere geUn n.eaaı \C tm. ız d rta '" .ı ama. teşe re ım. or.,- "'" c po t_ıf sahnemizi or:ı ' 

ile vedalaştık. "Bertrancığını" tıMnla"' göğ!lR s=n•• meoburl,... zoytınyap ....,ıın.ıe 111znnuu olan k;ırarak faahyetle bulunu,·oru. '7 

b ul h 
~___.ı te- ttndedlrler. bld 1 tirU 1 .ı "' ça ucak b ma.smı ar=ue on ann .. bn..t için yU• bin "Şlll ""." sııu RAAıl ve diğer cı: 

menni ettim. Jojo. Blanşon gör- Ord\1-BU De bUkQmct merkezine Uer. dolarlık akredtut açılmqtır. v~ ~ahıyelerdcki hayır remiy{'t· 
meden karnıma bir yumruk vuı- ıemeltt~ bulunan Habe:~ impamt.oru -<>-- l~nnın d~vetiyle ornlarda da ten 
du ve dişleri arasmdan: "IJo. Hallo .,...,,.. balon Ka-< NU• yak,.' Otomobil altmd k I ı sıller verıyoruz. 

1 

muz!" dedi. la§UU§ b.ııunmaktadır. 1 k ··ıd~ a an Tiyatro faaliyetimizin varh"ı 
Otomobil dOnmek için manev· ÇOCU O U dolayısiyle eekibir Türk tem.;.· 

ra y~parıt<-n aklım başrrna geldi. 1
1 sı o.lan Kıaragözti j}1

v,a etmek ~-
. 'iği b' d BüyUkçekmecede oturan ida.rPi ı .ı o .. ~ Vaziyetimin ümitSJZi ır an a • • y · · y~ıy e yakında Karagöz temsil· 

bütün izzeti nclsime h~kim oldu. Peypırcı orgının hususiye memurlarmdan Hü.seyl- 1 lerın~ ba.slıY_acağız. Bu hususta 
Jorjet ve kOynunda sakladığı dükkinı bir hafta J\ln 5 yqmdalıl oğlu Kemal ev· t.cm;ııl şubesı lızalarından Keına· monı"""'·n paralan. o pu1'1ann k volki iUn sokakta. gezUılrke~ bir 1 lettın ,..,.lmeg- Mün'ır Altan. "'1 "eh 

6
.. b"l ği a.k kapatılaca otocnobUlo altmda kalmJ§. mahte- l ~ ıvı bana temin ede ı ece ya§anı ne yerlerinden alır surette yara.- met vazffedar olduklarından lıa-

inık!nlan §U otomobil köoeyİ oı;nHlndl neviden de apiı ,...._ ı.._ıır. Çoeulı kaldmldıl> Şişli zırlık yapmaktadırlar. 
d6nUnce uı;ınUl! gitmiş ola~· m!yecdı de....-4• ve ... mı 40 kn- Ettal h•.atan-de dftn Mbah oı- Tenuıil şubesine kayıtlı arka · Aptallığa ııısum yoktu. Jor.ıet """ sabim.., J!zım gelen kqar mnotur. d~la;ı;n temaşa sahasında.ki bil· 
gibi bir kadından mı utanacak- peynirini 75 knnı!Jfan aatmak su- Ceset adliye doktoruna muavo- ııııen:ıı fıız!alaşbnnak gaye.iyi< tını. Bir anda yerimden fırt,.. çundan asliye ikinci '"'" mabkc· neden oonnı defnine ruhsat vÖriı- "':~ebı .. erle!'1en tercümeler ve 
dun. Otomobile yetiştim. Pence- meaine verilen, Babkpazarmda mi• • ..ıtar hakkmd& kanuni takl- Türk ~rlerınden iktibaslar ya. 
resini vurdum: TafÇılar oadtl-de peynir ve yağ bata bMlanm.,tır. NURULLAH TILGEJı.' ~ .l>ır koooşma oerviai ter· 

_Modam, road>Jll .. Rica ede- tacirliği yapan Yorglnin muhal«- --<>- (Külhanbeyi roh'lnıU) bp ctlım. Bu konuş'balan hmr· 

rim .. Bir saniye.... • mcsl dün bitirilınişllr. Şirketi Hayı-İyede lıyoruın ve arkadaşianmdan 
bu Otomobil durdu Cam sllrüldU: )4ahkeaıe Yorginin suçunu.._ Halkevi temsil şubesi reisi Celil Çağdaş, K=alcttln Çelme 

----- - Madam, dedim- Bir s&11iye bit gönnıııı ve kendisini 50 lira a- şı.koU Hayriye, m•=t tartfoye Nurullah Tilgcn'le yaptığlm ko· ile söy!Uyoruz. Korruşmalar te. 
iner misiniz? Bertran'a ild sa- ğrr PB"' cezaıo ile ~ hafta dük- uavefon yon! baz• '"'"" lhdaş et - nwım~yr. hnlkcvlcrinin ne sanal· mtnşaktednın .şu mcvzulanm ihtiva 

iT 

MemJekeı 
Cqmaa 

tao Ilı 
u..~ 
1!%(1 • 

· k ekt"m •. ı:-·-"' _ _...ı .... .m-esine mahkfun ml§tlr. Bu rıe!erlerln hareket saatleri · • e mc ır· tırlık bır me ·tup verce · J • ..,.., ...... ~ ma7. ıman ve ne cıddi bir metod- .. · . (Devamı oor) etıni"tlr. llt'm olunacaktır. la ç.a.lı3hklanm göstermesi bakı· . 
1
-: Dünya tıyatrosunun tn· 

-~ı . il• ı ITTZ'ill ç' k b. ı =.'i..2 3 Tü~:n:.:::doı~ aL:~ Hlk,. • ~ ocu otoma ıl oldu ::ı!":f..~;ınu.~'I~kS: _ _ de kulda, hokkabaz, çengi k". 

F 'h b-b nın boynuna ab· Şimdi Şakir Yılmazın bir tek rum. Emin olun, size olan hür- sOylcmiye çalışırken babası Qı çek. ~ant<>. varyete, (bole). vn~-
1..,;:1 "ı,,,;;..ı~~ı arzusu vardı: Bir an evvel kızı- metlın sonsu7.dur. Fakat bu is kapı aralığlndan dinliyordu Ne ~10!l· 6-Tilrk tiyntrosu'. 7 _ 

ya · nm nikihmı Jnymak. olmtyacak gibi geliyor bana.. olur ne olma?. kızca~rza b' · f 'l urkıycdc sesaiz ve sesli film 
- Babacığını. dedi bir g~n Müıntazı çağırdı ve bu !perini nalık gelir , hemen ;•eti~kt'j- 8 

- Rej""?r. kiı_ndi~? 9 - Ti yat: 
o kadar takdir ede<ekllln, ~ı.. açt.ıi!t vakit dam•! hiç sevınme- dif;'1'.:v!';11!:'§.!"'ın!:ç~~ Feriha, annooinin yarım o.ı..i ro muhaı;u:ı ~undır? ıo - Ti· 
Çok ciddi, &kılı başında, ngır di. Boynunu bllldu ve: ııafJrdı. Doğrusunu ietersoni• bir nğ?.Jnm içinde geveliycrek söy- yatro J:ırt.1~.tı ~!'"~ır? 11 - Sahbaşlı.. - Çok mütcessifim ki, dedi az da kız<lı. O, çok asabi bir :ı.. !ediği bu müthiş! haberi duyun ~ m ~n~i ~üflor. kondoit, de-Şakir Ünlü memleketin ,,,ngin· si,,. ro11sbet cevap veremiyece.. daindı. Bu yilzdon hazan binlerce ca )'<'rinden fırladı: - rcu, e • l'lkcı, perdeci. akse· 
lerindendi. Şöyle böyle resmen -· lira ,,arar eder ve pişman da ol. - Oh, dedi \IOk güre!. Ah bil ~ar ~ ı,aıd~rop kimlerdir~ 
birkaç yüz bin liralık adamdı. gım. sırd m:ız: sen no kadar sevindim .. A~ - ato; bır artist nıı-'11 oy-
Kcndisini yakından ~nıyanl!r~ Şakir Yılmaz §~ ed.1· - lstediğimi y.ı.ptım ya.. dedi. kaç yaşında. ÇoJ~ kiiçül• mü' nam.alıdıı? 13 - Amatör bir sah 
milyonlu!: :-::ervcte sa~ıp olld~ı M~:.n~:·k~~h ve do. Fakat bu &efer kızamıyordu. :f\beiümta7.ın .çocuğu değil mi, ~j~ ~~y!f:aı!1aat~ı\;onul~ 14 -
nu söylerlel'di. Onun ı"ın a a ... lamba"'' laflarla son günlerde Mümtazın red cevabı, ııevgı·li kı. tte sev€'rım. . Ona bir sütni:ıe Kost" ı - • S- or, 16 -damadın da zen0n olmos:ı Jıle ' de tut=ız.. . um, ' - • ahne oywıları 
ailece yüksek olm• sın• istiyordu. girdiği ticaret işinde<"' "'""i~ -ın bayııiı ile al!Jıadardı. Onun 'e Fl'Rnsen. l - Sahne tonvi bir zarar gördüğünü. bunu tellfı için Mümtaz ne derse onu yap. Şakir Yılmaz, ikinci gün, Milm rall, 19 - Sahnelerin envaı 

Feriha, babaı!m• bu noktada etmeden evleııemiyeeeğini, çilıtl<i malt ve onun derdine deva olmak wı. yazıh.,...ine çağırtb ve müş H alkevimiz, Anadolunun · bir-
da temin etti~ . evlenmek, mesut olma.k dmc . .,ı_ boyııunun borcu idi. külü hallettiğini müjdeledi ve çok halkcvleriyle temaslar tesis 

_ Bu pek kolay. dedi.Tahk•k clu - una göre bu acı ile böyle şey _ Hayrola evladım,' dedı. Yok· bir zarf uzattı: c.1.miştir. Birçok hr.lkevlcrimiz-

t 
yapbmanın hiç te doı?ru olmadı- - Kilru··gu-··n su··tnı'nc d<! yukar d d -e ··· ~ sa. gene ~rar mı ettin .. Yardnn. :.. vesair .. • . 

1 
a say ıgım noktalar 

Şakir Yılmaz razı olmadı' . ğlnı söyledi. da bıılunma.k vuifemlz-. masrafı ... dedi. U•.erınde çalışnıdar yapılamıvor 
- Hele bir dilırllnelim. ded• Sa.kir Yılmaz. bu cevabından Müıntaz: • " • bunun sebepleri hiç .ılphesiZ ,.: Arod~n birkaç gün geçmigti. dolayı Mümt<>zı takdir etmişti. -Hayır, dedi. Bir daha öyle On _gtln _geçmişti. Iemandadır." 

Ferihanm ann<Si kocasına çıkı..- Çiinki Şakir Yılmaz. tüccar ka.. zarar edecek işlere girmem. }"a- F<nha ıle MUmtaz evlenmiş.. Yirmi yıldır amatör olarak 
lt• Bir tek kızmıız var. Onıın da fası taşırdı. kat derdim daha mllhim.. ~· ve :!'.eni .evlerine . taşuunış.. sahne ile meggul bulunan Nu· canına kıyıyorsun. _ Çok doğru. dedL Bu meoe- - Sakmma, ııöyle.. la~ı. Şakır. zıyaretlerıne geldi'\i ~llah, ya hancı dilde sahneyi •-Şakir Yılmaz ı;aşrrdı: leyi dil§ünelim.. . • . M-~ _ . . vakıt. kır:ı ıle damadım evlerinin lak~topedT hemen en kıymetli 

- Ne müruuıebet, dedi. ikinci güııü, muhasebecist ıle - ~u~ soyleınıye, <!,ed1• önünde küçük bir spor otoreobili eser en •mıo. ve tercümeler -Nasıl ne müna!'ebet. inl•har uedi bin beıı yüz lira göııdenn!ş.. Ben evlı ıdı?,ll ve bir~ etrafında dönerken gördli: yapmıştır.Elde ettiği netioelerln tnı -· , vardır. Çocuırumu beoletıyorum. ned•re~ faydalı olduğunu gören 
e egı aklına koymuş. ti. Mektubunda: Ta.bil bunu Feribadan saklıvıı- - Bu ne?.. kıymetlı temsıl şubesi reisi di-

- Peki sebep? .,,""' Dcd" k' 
_Bu ko.dar =rdum duyırııw - EiieJ' zaranıı bu miktardan mam .. Bir gün meydana çıkar .e •· yor ı: 

hk olur mu? Sevdiği gcn~le ev· fazla ise, muıı.setıeeiye bildir- o vakii hayatmuıda bir ukde Feriha babasının boynuna atıl- - H>lkevi elemanları için 1 lendirmiyorsun. meni rica ederim. diyordu. olaıak kalır.. dı ve: mutlaka bu bilgileri vet'l!CCi< bir 
_ Peki bu deı .... -cc ileri mi gi· Bir hafta sonra müstakbel da. Mesele hakikaten ehemmiyetli - DeÇ'A>cuğuınuz.. dedi. kurs lazımdır. 

diyor? madını bizzat ziyaret etli ve' idi. Ş:ılıir Yılmaz dtişlindil. Bir - :nek.. Eyüp halkevinin kurulduğu 
- Seviyormuş.. Seven adam _ Zannede"'"" ıazmıa mül- karar verecek vaziyette değildi: - Evet babacığını. Affet.. Bal gündenberi gerek bayan ve ge-

he,...v yanar. . devi görı<leı"®iiirlın· değil mi?.. - Bir defa lıizôm hanımla ko.. ayr ııeyabatlne çıkacakbk. Bu f.'1:!"'dikbayBbir1çok arkada§lar ye. 
Feriha biricik 1<1.ıan ;,;,Sakır deci' nuşaynn .. diye<ek çıktı gitti. pli.nı ben kurdum.. ışır • un arın bir kısını ha-Yılmaz razı oldu ve FedMY1 1;Ümtaz bugilll daha cıok dü- Mllmlu kıs 1ruı gülilyordıL len tiyatro ve gerekse filmde 

Milmtaz!a nı:ıantadı. - şlincede idi: Kan koca, m-1eyi Ferihaya Ş:\kir Yılmaz, neşeli neı;eli güt- profcsyönel çnl-aktadır. 
Ah beyefendi. dedi bendenizo aı;ınıya karar verdiler w: dü ve: ~k halk parW;i n.ioi mimi 

Feriha mesuttu. Memnundu ~ k.,.-c:ı g~"rdi~nız teveccllhe r.a. _Belki de vaz -.-.. dediler. - Ah yaramaz.. dedi. ~anoglu ,.e gerekse halkevi ref-
bu memnuniyeti ile babaaını \Wo L.C• '3 IR>"" ~· b-.,.- sı ı:;:,.,:ı .. "',.. Efe'nın· "dd sıl ...... ~..ı..ırur edeceğimi bilemiyG. Annesi, üzüle, blizUle Ferihaya 'AHMET RERAT ~ .,., cı en unutulı-~nn~ini de mesut ediyordu. ~ - 1.M.tf cn savfmn cevirirriz _ 
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_ 1 irlc;tnda J Amerikanın 
Sovyet Japon Harbe girmekihtimaline yardımı 

Yeni .:Veşriyat : 

Bu harbin kitabı 

paktı karşı şehirleri boşaltıyor ha kk zn da 
Dııblln, H (.\.,\.) - Oö \alcra.. 

Mümtaz Faik Fenik tnrofmdan ya.. ! 
zılan b-.ı mühim eser blltlln milletimi_ 

zin okuma1J1 ic11beden bir kitaptır. 
1 

Türkiye • 1ngtıtcrc ittifakı \"C büyük 

Britanyn lmpamtorluğu hl\kkındn 1 
çok esaslı bilgiler veren bu kitap bu. j 

Nasıl te lakki ed iliyor? dUn nk~am radyoda blr nutuk :..ıyle

a.ondra, H (A.A.) - Röyterln dip. 
lomBtlk muhabiri yazıyor: 

Sovyet • Japon dosUuk \'e bitaraf .. 
tık munhcdeıı!. oldul 1a yeni bir ııeku. 
ere ,,ır diplomatik veslknd1r \'e Mat.su. 
okaın Moskovaya yaptığı iki ziyaret 
için pek az kAr temin ebnlşı benze
mektedir. Filhakika, haliham ne bu 
bitarnfJık munhed~sı, bir ademi teca.. 
\'ÜZ muah deal ve bilhassa son zaman 
Jar..:a Sovyotler !le Yugosla\•ya arasın. 
.. "1. ımzaıar.aıış olan ademi tecavüz 
muatıcdcs! kadar ılcri gitmemektedir. 
Bu ,on muahede de, lkl hUkümet içle. 
Tinden b~rlsl bir tecıwüz kurbanı ol .. 
duğu takd'rde c!alıl, dostluk siyaset
lerine devam cdcccklcrlnl tııahhllt et. 
ml !erdir. So~et .. Japon muahedesln 
de u;e, iki hllkQmet içlerinden birisi 
UçUneU bir devletin bir ıı.ııkcrl hare .. 
kotımı maruz kalırsa, bitarallığı mu
hafa:r.ayı taahhüt eylemektedir. 

Blnnetlce nazariye ltlbnrllc. eğer 

SovycUer blrllğ! Japonynnm mihver 
ark3ıla.şları tarafmdun hl\curruı. uğrar 
l!a, .raponya elleri bağlı kalmaktadır. 
Bur.a nıuluıbll, eğer Japonya herhangi 
blrls: tarn.fından hUcums uğrarsa. 

So\'ycU.-r birliğinin bitaraflığı temin 
edilmiş bulunmaktadır. Fakat, mua. 
hede, bir askeri hareketin Uk teşeh. 
bUsUnü iki dkJdden birisi alırs:ı. karşı. 
tıktı hattı bareketıcrlnln ne olacağmı 
bildlrmemlşc benzemektedir. Unutul. 
mUş olnmıyan bu noksan, cıok mani,.. 
dardır. ÇünkO, muhtelit ihtfn1allerc 
karşı açık knpı bırakmaktadır. 

lforbnlde, yeni muabcdcnin vaziyeti 
çok nİBSCdillr dcrcccclıı de~i§tirdi~1 
söylenemez. Mançuko ve dış Mogol!E. 
tanda \"nZiyetl tanınma81, haddlzatm_ 
da, esasen bilfiil mevcut bir vauyet 
teyit umektedir. 
Ş•mısı da ı.ınyanı kaytıtır ki mUza

:kcrcJcr hakkmda ne redllcn bq.bcrler .. 
d" çunkln~ yapılan Rus yardımı me
sclt•.slatn ısmi ı;cçmcmektedlr. 

Mosko\'a, H (A.A.) - ffic; 
beklenilmediği halde bizzat Stalin 
istasyona giderek Mat.suokayı u
ğurlamıştır. Resmen bildirfldiğinc 
göre paktın imza.siyle neticelenen 
mUzakerelero Stalin do if;tirak 
e~tll'. . 

FAKAT, ÇOK ŞUKUR 

, Ley~ek~erıe lrartal
lar arasında 
teıeyaa ett : ı 

Dl:luıc s ne evvel oldu~ gibi, Kar. 
talla:-!a leyleklf'!r ara.smd:ı, Bursa ile 
Abol)'On ve Mnnya.s taraflannda 
blr rr:uhn.rebc bn.şlnmıııt.:ır. 

t;<Jk l•unlı olan vıı iki taraftan da 
blrçoıı: oıU \"e yaı :ılı bıraknn bu sa vatı 
.A bol yon ve Mnnynıı tnra!ınrmda baş.. 
lllmL<;, Burım civarıcda Ağla§lln, De.. 
m!rtaş SiU!Jıtar köyl:!ri arasuıcl31ti 

sahaya intikal etmlştlr. Civar halkı 
bu h:ı\'8 çnrpııımasmı merakla seyret 
ınelctt'.'d(r. Civar köylere birçok yaralı 
lcyltldcr ~eımekte ve küyllllcr bun. 
lan besl('mektcdlrler. 

maz yardımları oluyor. Onların 
da teşvik ve himayeleriyle mu
hıtc faydalı olmıya calışıyon.ız. 
llk senelerdeki temsillerimize 
gelenlerden hiç memnun değil
dik. Bunlar dinlemesini bilmo
dıklcri gibi, lxızrlnrı da sarho..cı 
gelmek CP~aretindc buluauyor · 
!ardı. Çok şükiir şimdiki temsil· 
)erimize kibar ve komedivi ol
duğu kadar drn..rnı da ay~ inti
zam ve ncznkctlc dinleme.c;ini 'Ji
len bir seyirci kütlesidır. 

Parti genel sekretcrliğinin 
emriyle (Yozgat) ve (Çorum) 
\ilayetlerinc yaptığ;mrz seyahat
ler Umidin fevkinde güzel ve fay· 
dalı oldu. Or:o'arda verdiğimiz 
temsiller esnasında her iki vi
layet hnlkcvi temsil ı;ubesi kar
cfor'crimi7.e tiyatro sah~sırda · iı 
çok "eyler öğrettik ve onlar d~ 
neticeden memnun oldular. 

T•msil şubesi komitemiz de 
ğcı i arkadaşlardan müte.1ekkil· 
dır. J{eza şubemize kayıtlı faal 
ar!mdaşlarm avrı ~ yrı de-;crtcr· 
'\~rdır. Elektrikçi. marango~ 
boyacı gibi teknisyen1er aramız
dan çıkar. Haric.ten kimseyi ç.~ 
ğrnnayız. 
Şimdiye kadar bir<;Ok halkC\ 

teri reperetuarinoe dahil piyes
leri temsil ettik. Bütün bu tem 
sillerin memnuniyet verici bir 
şekilde oldu?ıınu kemali iftihli 
la söyliyebilirim. 

H alkevi için tesbit edilen arsa
ya "''fl:1. '>apıldıt>-tan sonra bir il· 
tizam dahilinde r,alışacağımız 
tabiidir ... 

N . .A . 

nıııı \'e dcml;ıtir ki: 
BugUn, harp içinde bulunan bir dün 

yatla, milleUerln bürriy<'tl her yerde 
tchlikctlcdir. Biz blt.ara!lığımv.ı llAı:ı 

ettik vı: mmc• olarak annimlzl o dC'. 
rcr.e sarih surette bUt11rdik ki kimse 
bunu ynnlıu anlıyamaz. 

nu harpte, tcbllkelerimlz, bergUn 
daha 7Jyade fazlalaşacaktır. HattA 
e>!tnrafı.ğın ldamC'si d:ıbl, blz.lm ıçln 

birçok mahrumiyetler demek olacak.. 
tır. Bittıraflığımızı mUdufaayn çağrıl. 
.;:tığımız takdirde 1 , bu bir çoğumuz 
lçi.1 tzcııraplar ve ö!Om demek olacak. 
tır. B!lyllk merkezlerimizden kadınla
rın ve <:<>euklarm tahliyesi plft.n?arını, 

vakit geçirmeden itmam etmeliyiz 
Bilba.ssn, ker.dlm!.zl kati bir diıılplınc 
bağlı tutmalıyız ve müttehit bir mll. 
let gıbl hareket etmeliyiz. Eğer slllıhıı 
sarılmr.:c mecburiyetinde bulunur.,ak 
bizim için kıymetli olan §Cylcr için 
ynpaca{;'lmııı;ı ve da va mızın h:ıJ<.lı ol
duğunu blıcccğlz \'C o zaman, vazife. 
mizl, millete yakışan bir tnrz<ln şe. 
eanUc \"C aııalotlc yapmak için ken
dimize gtlvcneblleceğ'.z. 

General dö Gol 
Y unanistana geliyor 

l..ondra, l 4(Aw\ .) - MUst.akil Fran 
sız ajarıınnın Atlnnd: bulunan muha
birin~ göre Akropol!B gazctt'sl gen<'. 
ral tlı:i Gol ile general Catroux'nun 
Yunanlılarla birlikte ınUcadclt'yc iııtı. 

rak ttmek lızerf'! Yunıınistaruı gitmek 
Umidt:ı<k! olduklarına d:ı~r çektikleri 
t>ir tclgnılı neşretmi,ştir. 

Nlkl lsmind<'kl Yunan hn!tnuk mec 
muıı.sının lskendcrlye muhabiri Ue gö
rulitut;;'fl esnııda Alınnnywun Yunanls
tana hnrp flful etme."llndcn bahseden 
general do Col demiştir kJ: 

''İta!ya harp letcmcdlğlni iddia et.. 
ml{ltlr. Fakat hakikatte Italya yalnız 
bir ııey istemiştir. O da Almanların 

Balkruıl:ırda mlldah:ılo etmesidir. Bu 
suretle Italya bulunduğu ümlt.alz va.. 
z!)'t'tln ıslah edllec"'ğlnl za.nnetmlııtlr. 
Butlln c'IUnyanm kurtulması içln açı.. 

lan mücadelede hür I<'ransızlar Yuna
nlııtanın yanıbaşıncla harp etmek iste. 
mektcGirlcr. Yunanlatanm bugün blze 
gosterdiğl misalin tarihte benzeri yok. 
tur ... 

Amerika kara ve 
hava kuvvetleri 
~lanevra yapacak 

Nt·\york 14 CA. A.) - United 
Press'in bildit·diğine göre, Ameri
kan ordusu sö?.cülcri kara ve bn. 
,.n kuvvetlerinin 15 May1cıtan 24 
Mayısa karlar Dahou ada11mda ma. 
nevra yapacaklnrmı söylemi1iler 
dir. Bu m:ıncvralara iştirak ede · 
cek asker ve tayyare miktarı bil· 
dirilmemiştir. :Fakat ajansa göre 
manevralara en az 20.000 asker ile 
1940 flkkanununda Havay ndaln -
nna ı:clmiş bulunan topçu kuv 
vetlerf iştirak edecektir. 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesap/ arı 1941 

ikramiye planı 
. H•El..ER: 4 Şubat, 2 tdayıs 

1 Ağustos 3 tklneltcşruı 
tarihlerinde yapılır. 

ı 941 lkrnm iyeleri 
ı adet 2000 Wık = 2000.-Llra 
, • 1000 .. o:: 3000.- .. 

~ 7M • 11: 1500.- .. 
• 500 • 11:1 2000.- .. 
:ı 2~0 • ıı:ı: 2000.- .. 

1 
~cı 

'100 

100 .. - 3:')00.- .. 
00 .. = 4000.- .. 
20 .. c 6000.- ~ 

\ n)ngton, 14 ( \ ,,\ .) - Am<'rikan 

hıtrp gt•ınilc>rlnln vapur kafilelerine 
retıtkn!. edip etmemesi ıncsctcsl chcnı
mlyetlc tccmrnUl cdılmektt>dlr. Yo§lng 
tonıJ.tki knnante göre, m1117.emenin 
I\:ızıldenlz yolu ihı gönderilmesi gibi 

bilvasıta bir yardım faydalı bir lcd. 
bir olmakla bernber kflfl dcğıldir. 

Mesele, ameli bir tarzda bzılleclilmek 
isteni'diği Lakd!rdu Amerika hOküme. 
ti ya 1ngiltercyo harp gcm!ııl vel'.mck 
veya ll'igıltcrcye malzc. ta~•yacak 

vapurları Amerikan harp gemilerinin 
hlma~sindc göndermek ıııklarınd:ın 

birini intihap mecburiyetinde kalacak 
tır. 8öylcndiginc göre, Amcrlknn do. 
nanmnsı bir m:ktar daha torpido mub 
rlbl verilmek surctlle zayıflatılmak iE
tenilmemektc ve Yapur kafilelerine 
Amerikan h~~p ge~•ı -inin t"rfik edil 
mest tercll- • ·•ımr'••r ··r. Fakat ı:~··
riye nezareti mcnıleketl hnrbe slirtik. 
Lcmck tehlikesin~ maruz bır:lkını!J oı. 
mn te:ıkidl karşısında. nıUtercdıJit bu .. 
ıunmaktauır. 

Manmaflh, ha§ muharrirler ve rac. 
yo gazetelerinin muhnrrirleri bu me
selenin biran evvel tccmmUl edilmc>si 
ıu-:umum hUkOmete haber "rmektcn 
geri kalmıyorlar. 

Siyasi muharrirler, hattl'ı cumhu.. 
rlyctçl alanlan le mUnferlt seyahat 
edecek vapurların denlzaUılan tanı. 

fmd:ın avlanmak tehlikesine maruz 
bul•mdukl::ırını vo blnncnaıcyh kafile 
halinde ve hlUl> gcrullcrlnln himayesi 
nltında yola çıkmaları IUzumunu ileri 
sUrmcktcdlrler. Bu muhnrrirlcrc göre 
kati muharebe, denizaltılarının imha 
etme~ uğraştıklan şileplerin etrafın

da cereyan etmektedir. llitlcrln pll'in. 
lanna mani olmak için tngllterenln 
Amerikan donanmnsınm yardımına 

ihtiyacı vardır. 

Herkes me~t'lenln müslaceli)eti u .. 
zerinde mUttefiktlr. Ruzvclt ise bu 
zarureti herkesten iyi anlamıştır. BI. 
naenaleyh slyaııt mll~hitlf'!r çok ya. 
kında bu hususta bir karar ittihaz 
edileceğini tahmin etmekte \'C ynkın- ı 
da harp grmllcrlnln lngiltereyc gön-

glinklı hlıılisclcrl en iyi anlatan bir 1 
cscrdlr. l 25 kunıştur. Satış yeri· 

:met Hnlit Klta...,vl. 1 

KAYIPLAR 

ts:anbul limanından :ılmııı oldu~m 
130 No He!s şah:ıdctnamenıl zn)1 et. 

tim. YEnlslnl alncağımdıın eskhılnln 

nUkmU yoktur. J\I US1'AFA 
(35500) 

* * • ln~'xılu nslcerllk şubesinden nldığım 1 

askC'~.ik tc7.l{crcml znyi ettim. Yeni. I 
sini alaeatımclan eskisinin hUl{ntil 1 
yoktur. Ka~tamonu \ lliı;\ ı'li lllire kn _ 

ırn.,ındaıı Tophane, Boğn;ı:kt,'!M'n 

ı;; :-io. hı dıiltkllıı 819 tewı. 

hıtlii ) fu!rtafR n#;lu Hasan 
Kurtul. {35498) 

Mühim ilan 
AÇ1K A HTIT:l\I \ tu; SATIŞ 

Yeş11l<öydc Şcvketlyc mnhnlles!.ndc 
Buh·aı- sokağında yeni 42 aumnralr, 

etrafı açık her tarn.fı gUneş güı1lr 

şeraiti sıhhiyeyi mUlt~mmclen balz 

bah<:ell köşk, Bakırköy sulh mahke. 
me!'lind<- 17/4/DH perşembe snut 14 
tlcn lô ya k11dıır açık nrlırnıa aurctilc 
satılacaktır. 1'"Jmlft.k almıık lstlyenle. 
rln bu fırsattan istiCadc etmeleri llfın 
olunur. 

BJrlncl • ınıf Milt•~hıı "'!! 
Doktor · 

Nuri Beller 
• lnlr ve Unb Hll!ltalıklan 

A nkam Caddc11I Numara: '71 
Muayene saatleri: 16 dan 20 yı 

kadar derilecek harp malzemesiyle yUkIU l 
vapurlara refakat edeceğini itimatla •••••••••••••111. 
beklemektedirler. 

Devlet Demiryortarı ve Limanları ~j 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli 4950 (Dtirt bin dokuz yüz clli) lira otan 300 ad t de_ 
mlr el arnbtun 2/5/1941 cuma gUnü a:ıat 15 de açık eksiltme usulll Ue An. 
karada idare blnaeınd:ı. satın nunnwktır. 

Bu ·ve girmek !Stcycnlerln 371 25 (Uç yUz yetmiş bir Um yirmi beş 
kuru~} liralık muvakkat temluat ile kanunun tayin etuği \-csiltalan ve tek. 
liflerini hlurıllcn aynı gUn eksiltme saatine kndar komisyonda Lsbntı vücut 
etmeleri Jdzımdır. 

Şurtnnnıc Ankarnda malzt'nıcı dairesinde. Haydarpnşada TescllUm ve 
sevk şefüğ.ndcn gôrU•cbilir. (28ô7) 

!!11 ........................ , .... mıl! ....... l!ıa 

Kirahk kat ve oda:ar 
Ankara Laddesınin en mutel)er vennde tevkaıncıt nantreth 

wadar v~ a~·dınltk bu kat kı:ahktu ."Aynı bınada a ~-rıca kıra il< 
>ifalar da vardır. 

ı ... 1v1a1k1r1r1c1;1~171n1·~1.1, 1T1A11ı1r1n1h1~1~1P<:1;1~1-111m1n11r.a•~lll~lt ... lliillll:m•S1•llr: 1 

'ioARUıNı eimc İ5 BANKA St NDA 
iKRA.MiYEl.İ HESAP_, AÇA R 

Romanı ai a em aısı olan vatandaş:ara 
Harldyı' wkfllt'tind.-n tebliğ <·dllıııl-;tlr : 

Ronıanyad.ı ııhirı·r. neıırcdi'en bir karnrr.amo mucibince, ccnchilerln 
milli iktisat Ne7.aretu.dcn vcrll•nlş bir müsaade olmadıkça Romanyaclaki 
emlak, huk•.ık mrnalilnc alt ta~nrruf muamelelerinde bulunamayacaJt. 
ı:ırı; böyle bir n:Usnade istihsal cı.IJluıeksizln yapılacak tasarruf muameıeıen 
ile normal nıuamet.-leri ve ~nkc.HriJ:ı mcvd:ı kıymetlere mUlealllk tasarruf 
muamelelerinin hulruksn batıl addedileceği; Romanyadn ikamet etmemekle 
beraber orudn bu gib! c>ml~k. h•ıkuk ve m!nafle malik bulunan ecne'ılleri.n 
ı.,c, Romanya ,nazls!ııde tedavüıe çıkartılmış bulunan bllQmum tahvillerle 
nama mubarrcr olmnyan kıymetli senetleri hllmil olduktan taktirde bun. 
far h11ko<ında :Nlııan 1941 nlhay,.tlnekadar, Romanya 8Cfareu ile konııo1os
lukııınna bir b<'yannsme vermekle mOkcll'!! olduklan; ayni mUkellelefi • 
yellerin bu glbı esham, tahvil t ve senetleri me\'duat olarak kabul elml§ 
bulun:ın bıınlts!ar:ı. da ııamıı r.~duğu Ankamdaki Romo.nya sefareti tara· 
Cmdıın bildlrllmlşbr. 

KeJfiyot aıtı.kadar Tllrk va~ndaşlann n it Ulama vB?.olıınur. 

~a!libi: A ~IM US 
Umum n~riyatı idare eden: 

Basıld:ğı rl'r: t r Al< !T M a ltiıuıst 
Refik A hmet Seuengil 

11 kiye u ur yeti 

Z iRAA T BA AS.I., 
K.wuı~ tanhı. 1888. - ::>e.'nlayesl. ıuo.uoo.000 rur 

~ube ve A1aru: aded1: 265. . 
Zırai ve ııc(JTİ 'u11 nevı banka muamele~ 

Para blrlkUrcn.lc.rc U.SOO U.ru lkrruu1,yc .-uv~ 

. ..... 

• raar 81\nkasmıtıı 

5C ıır-ı ouJwıanJaro senede ' 1ero 
ı;.ıana göre lkre.miye 

t MIOO 1.000 llrnlıli •.OOC llrn 

• • ecMI • t.000 .. 

• 
• 

!5() 

lOD 
• 
• 

l,000 • 

t.OOO • 

1110 

DIKKA"I'· Hesapı:ırmdald p:ımlar tı!r 

l~ı.o.tyentert ı.ıuauııye çUttıC"ı taktt.r<le 

• 

Kc~ir' •·r: 11 Mart, 11 f:laziran 11 E~ 1Ql, 11 
nnole ynpılrr. 

' •.. ,,. 
SA•rış lLA.NI 

USK.UDAR lCRA 
c)I 

SUlcyman kızı Snhcrın Ma.ımut oğlu Azizden isti.krt\Z ~ 
mukabil birinci derece ipotek gôsı~rmlş Jldı.ğu Kadıkö> ~ 
mahallrsınde Yollurtı;;ı.; c>şm si ok 'lnda ski 4 Ji~Di 8 nu~ 
parsel ve yol ~!malen 17 par ı g rbcn lGt l 7 p~rscl cenu); 'fW_; 
.le mahdut ııu metT'l murnbb:ıı rrlkturınua ve 1114 111"3 tıı' 
mineli C\'ln uır.uml hukUmlcr d:ıı c• .adc l<i k artırma Uc sB 

verilmiş d.r • 
g\'.;AFJ: d 
Soka!{ kı pısmdıın sirildikt dar bir ko>idor uzcıindC ye 

ır iki otla ve toduruma Jnilir ·opal{ vnrdır. 

uııl' 
Bir irnpı Uc gll'ill• dar bir sofn üzerinde ocaklı bır ıtlU 1' tıll' 

ıık \'C ı1erunundn bir lı<'lli \ u·dıı. h ınlDI <;ı.nento do eli uf~ ~ 
mnha.11 ve bahçeye çıhılıı· kapı "orı ır. So\..'dc ct•phr ind<' JC 
dunluk ve ltomUr\Uk O 'lrttk lmllınııun boarumdur. uab<;C dil 
sekiz kadar n•ı.Jıtclif cııcarı ın .lt .r1.: \ardı~. Binanın be~P ~ 
gir dığer n.c:ıamı ahş p ve Os!.U r.laturka tiremltıc örtUIU 11 ur 
pcneer"i.cri .-IC'ım.r parmaklıklı mulfa': kıs"llı tamire ınublB~ 

ı lı;oı.: sayrt mcnkwUrı arlırnuı arnamcSi 24 4 ıo·U 
barım 93!l/297G No. !le üskUda• .era d::ılrcs.nm muancn nu 
kl"sın gör<-bUmc.si ıçla acıktır. muıu yazılı olanı rdan C ~ 
mak tntiy nler. işbu ~nrlnam y \ &89ı2J;Q do ya nuıtl8 

tlmize mUrtı.!aa• ctmclldıı. 
)"\}$ 

2 - Artırmaya :1;1tirok iç n ~u mn<la yazılı ıayrnctin 
tlndu pey \"cy,l mi 11 bir b:ınluınm tı..mlnat mektubu tevdi e 
tMad le :24) 

' :l - lp" (.k sahıbl alacaklı arla dıg-.r allı.kadarlıı.rııı 
s:ıhlplcrınin ı;r yrl n nlcu. u, cnndl Kı i•alcln ·..:u ııususııc faıı' e~ 
o1nn ıclıli<ll'H ı~.. işbu Uan turllı •ıd n itıbar n l;, ı:,u ı nı.l si ~ 
teıerııe ı Jritlctı:ı mc.ır .. ırl~ umız bllu.rıncl ı·I icap eder Alt 
lapıı sl~lli ile sRblt olmadıltca satı cdd nın payla roıısır.dııtl 

4 - ';ostc.rUt:n gtind artl"ll'\yıı iştir, tC edenkr nı tıflll IJlll 
okumuş \e ıuzurnıu malümat .1mı ve b ınLı.n tnmaınCD )<I\ 

ıUbar ~lunurı.ıı 

... nn.ı ~ 
5 - Gayri mcnkul 9 nıu.yıi l!i4l tarih nde cumo. b-uıJI 

yn kadn.r üskudar •cra mcmu~l ı"'ıır.da Uç d fa rog-ırıJdık , 
J(I. 

artırana ihale cJıllr. Ane:ık rc•~rnıı lX'd '1 muh mmcn d t 
i5 ini bu'n1az veya s::ı.tııı istl'y •nin ınca mı. ı·ucbrı.nı oınn ı-ıı~ 
bulunup ta Dt:rlcl bunların bu ,11~ rı ile t mın edilmiş 1 c~ 11 1J11ıı 
undcuı ınuaya çıkmnuın ı.:n eoı, , rt ranın ı ıt.hUdil tı:ıkl ' 
tırmn ıo gJn do ha tcnıd t dil • • l{ı m )'•S 1911 t.. rıııı.ııd ıı 
saat H den ıı, ya kudnr UskUı!u.· ı ro nıc.ııurlu~u odasın~: ~ 
satı,ş ı.stcycnin alaca6ına ruçha ı; <'' n diğer a!Rcakltlno.Jl , f# 
ile temin edilnıi1;o nı LCnlclnrı nı' cnıuuııdan f zlayn çııunıık cJ 1 r 
kıymetin yüzde i5 ini tııtmnk şcırlık en 'O'< artıranı ı11al ı;~ 
be Jel <!.de erlı'mczsc ihn.c ynpı:ma ~ \"C. s;: .ı~ 22 O nuın ırtı11 

geri bırakılır. d rb 1 ~ 
6 - ~n)r' tnC'nkul kcnclı in' t>ıı:ı.I lı.'Ulı: kıms c ıı.i . ). 

mühlet ıçln<le pnrnyı \'Crm,.zs .hale kıran fesholur:ıra 
en yüksek teklifte bulunan klnH zetml otdu ı b 1cı: 
olursa ona, ruz;. olmaz. \'C'ya bulu ma h 10 r; 7 ıln mlı it 

)( \ 
karılıp en çok artırana ihale ed li:'. ıı,. ıhale rnı;ınJ kı f c 1 

için yilzcle ıs; den hes:ıp olunac.ı.c fa · \ c '" r za:-arlü.J" ıı); l 
kalmaksızın aıcmurıyctımlzcc a ıe•d r. tah :.ı ol nur (l\t rfl 

7 -- AlıCl nrt.ırm.:ı bcclcll 1'.u:ı ~ d ol ro)c ~ ınız :ıp" 1) 
yirmi .senelik vnkıf taviz b<.•d lhı' ıhalc .c nr pul'nrını '' f1'1~ 

MU•eraklm verı: lcr, tenvirat ve tnm:ıtat nı d 1 lıhVt: rC ~>1P 
fit bclcdive rlisı:mu \e mUtc>rakim 'll'lkıf iear,.si alıcıya alt 01~1 " 
delinden tenzil olun.ı~. t bu gayrı ı ıenlml ~·t1knrıd.:ı ·IS t\urııı' 
kUdar icra merrurltı~u odasın "b işbu iltm '" gö:::tl'.'nıcn 
si da1reslnı],> sa tıınca:"; ı ilfın ol•n:ı.:r. 

Adana Milli l'f1erısucat ,,,. ~ 
Fabrikası MüdürlügUP 

İplik fiyatları 

Numa>ıt· 4 6 S 10 l2 14 16 
Kuruş • 315 335 470 490 ri30 565 5 5 
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Tip : 1'~. 85 E. 00 B. 7~ :R. 9-0 
Kurucı : 85• 891 8!:G 

Yukardııki fiyatl,ır lktJMt \"cl<Aicl ne 
Slp1rl, sıevk ve k11btı1U fn ,,.iknmızm l IDR.YJS 03 

mimi ·esasına. mUııtenıttir. (10~31> 


