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Bir mangada 

Japonlar Mandala
ya 120 kilometre 

yaklaştı t 
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Londra vaziyeti vahim 
görüyor 

Londra, :.!8 (A.A,) - Birmanyada 
durum, son birkaç gUn içinde, mut. 
teflkler için vahim bir şekil alml§tır. 
Cephenin en şark kıammda Japonlar 
Taung Gylnin 40 kilometre şarkında 
Luyanga girdikten aonra birkaç kola 
ayrılaral< §imal doğuya doğru hareke. 
te ba§lamrşlardır. Fakat Çlniilerln 
Taung Gylyc karşı hUcumıarı bu ha
reketi hafifletmiştir. Şimdi J aponlar 
Mandalayrn 120 kilometre cenubunda 
bulunuyorlar. 

Bazı Japon kıtalarmm Mandalayın 

ıarkmda ve ıtmendlfer hattmm eon 
noktaaı olan Laahloya cıoğru ıJerle

meğe çalııtıklan zannediliyor. Sıttang 
,·adlslnde Mandalaym 120 kilometre 
cenubunda Melkllada muha rebeler o . 
ıuyor. travcıdi vadisinde mUttefikler 
Yennangyaungun 20 kilometre şlma _ 
ine çekUml§ler(llr. 

* • • 
Saygoa, 28 (A.A.) - Blrmanyada 

son 24 saat içinde Çin kıtaıan uıra. 

Cından elde ed!~n bazı mevzll muvaf
taklyetiere rağmen Japonlar ba.skıla

rmı arttırmakta, bllbaasa Saluen cep. 
besile Şarıst devletleri topraklarında 

Uerlemeğe devam etmektedirler. 
Delhi radyosunun blldlrdıgtne göre, 

bu kmmde Japonlar Mandalaym 120 
kilometre şimali prklalnde blr nok. 
taya varmıolardır. Şimdi bu noktadan 
doğnıdan doğruya Mandalaydan Las. 
hlye giden yoıu tehdit etmektedirler. 

Çin tebliğinden anlaşıldığına göre 
Hopungdan hareket eden üç koldan bl. 
rinclal şarka doğru Kunhing ıstlka -
metinde, dlg.rl Hunghaypung istika. 
meUnde ve Uçllnctıaü fimal ısttkame • 
tinde ilerlemektedir. HenUz Tungyiyi 
ellerinde bulunduran Ç1niller Japon 
ileri hareketini geclktlrmeğe uğrao • 
maktadırlar. 

Port Darvin 
bombalandı 

---<>--
yedi Japon tayyareıi 

dütürüldü 
Melburun. ~ (.A.A.) - Müttefik 

umumi kamrgAhmDı tebliği: 
Avuatralya bir düıman hava teııki

U Port Darvine taarruz etml§tlr. Te§. 
kU dokuz av tayyareslnln hlmayesln... 
de 17 bomba tayyarealnden mürekkep 
lt. TaY)'arelerlmlz muvatfaldyeUe mü 
dahale ederelt 11~ bomba ve Mrt av 
t&yyarui dü§UrmQ§1ardlr. Kayıptan. 
ıtııs bafUtir. 

Yeni İrlanda: Hava kııvvetıerlmlZ 

ICavie!l&'de dU§l!Uln gemilerine taarruz 
~rdir. Bir nakliye gem1sl tahrip 

tdÜDdfUr. 
Saıamon adalan: l'alaf. •tm•mnm 

Leeiaıerlne mıfvaffaklyetle taarruz et· 
tık. 

B'Wplnler: Korrestııord& baftf ban. 
'-uyeU ve fuılall bombardmuuılar 
ka1dedflml§tir. Lazon adH"'da dtlf -
1ll&n cenuba ve Gappn vadiatne dot. 
l'U ilerlemektedir. Vlu.yamcSa Japon. 
lar ancak Ahl1 b6lgelerine bA.ldmdlr. 
IOQctanaod& dellflklik yoktur. 

leuırıadan harap oİan ,ehir 
Oldahoma, 28 CA.A.) - Prtyor teh. 
~ ~ kasırga neUoNtnde tamami:r1e 
~rap olmu§ hemen bUttln yıkilmqı • 

• U mu ve blrpok p.raıı vardır. 

1 ingiliz tayyareleri 
Kolonya 
şehrine 

Çok şiddetli 
bir hücum 
yaptılar 

Son 24 saatte 
41 İngiliz tayyaresi 

dOşürlldO 
Berlln, 28 (A.A.) - s.ıtlılyettar 

bir kaynaktan blldirlllyor: 
Dün gece İnglllz bomba tayyareleri 

Kolonya ıehrlne taarnız etrnl§Jerdlr. 
Maddl hasar vo sivil ahali arasında ö. 
lU ve yaralılar kaydedllml§tlr. 9 ln -
giliz bomba tayyaresi dU§UrUlmU§tUr. 

Diğer cihetten haber verildiğine gö. , 
re dUn gece Alman muharebe tayya. 
releri lngllterenin cenubu garbi.sinde 
bir §Chrln harp fabrlkalarma pek mU· 
eastr bir taarruzda bulunmuglardtr. 

Londra, 28 (A.A.) - Dün gece Ko. 
lonya §ebrlnin, tnglllz hava kuvvetıe. 
rinlıı hedefini teşkil ettiği resmen bil. 
dirilmektedir. 
~. 28 (A.A.) - Aakerl bir 

membadan blldlrillyor: 
lngillz hava kuvveUeri evvelce bil. 

dlrllen altı tayyareden ba§ka dUn 11 

tayyare daha kaybet:ml§lerdir. Bu su· 
retle Fran.sız sah1Ilerlne k&r§ı yapılan 
hareketler esnasında dOnkU pazartesi 
gUnU kaybedilen İngiliz tayyareleri • 
nln miktarı 17 Y1 bulmu§tur. Bir tek 
Alman ıayyaresl kayıptır. 

General 
Tojo . 

dedi ki: 
Bu harbi 

~(azanmahyız 
Harbin !lelecek 

sa Hı ası 
Ja pon 

milıeti için 
!iaklkl bir lmtrban 

oıa.:utır 
Tokyo, ıs (A.A.) - Japon bqve. 

kili general Tojo söylediği bir nutuk. 
ta demi§tlr ki: 

'Asker aile e-
• 
rıne yar ırıı 

Gayri safi iratları 500 20001 
liraya kadar olanlar da 1ôı oım 

1 

mükelhıfiyetine tabi tutulacak· 
Eski mükelleflerle yenilerin
den 942 mali yllı için yüzde 8 
yardım parası kesilecek 

Şehir mecliai bugün aaat on be§te Uzere 1941 mali yılı kazanç vergileri· 
toplanıruıı asker ailelerine yardım için nln yüzde 10 nu nisbctlnde yardım PL 
kazanç vergi.il! mUkellefie.rinden alm- rası tarhı, 

makta olan miktarın arttırılması et. 3 - 1 ve 2 No. iı bendlerde yasdI 
rafında bUtçe, ıktlsat, kavanin encU • C'Saalar dairesinde ve 1395 sayılı k&
menlerlnin mtl§terek mazbatası okun· nunun 73 Unçü madde.llne tasrih edi.. 
m~ ve kabul edllml~. MU§terek en. len takslUerle taun edilmek kaydlle 
cUmen tarafından yapılan ıncclcracler ber iki zümre mUkelle1lerine 19'2 yılı 
netlcealnde mUkellctiyet hududunun için buhran, Cevk&lA.de zam ve müda 
geni§letllmesine ıu.zum gösterllml§, ve faa dahil olm k ilzerc kazanı; vergi 
aırasile §U kararlar verllmi§tir: lerlnin yUzde S erleri nlabeUndo yar 

1 - Beyannameye tabi kuanç ver. dım parası tarhı. 

g18i mUkelle!lerlnln buhran, fcvkalAde Diğer taraftan fırınlara otoımaUk 

zam ve müdataa vergileri dahD Ohm..k elek konması meselesi görilşOlmQ§ w 
Ozere 19'1 malt yılı kazanç vergileri muayyen bir zaman sonra t&tbllt c _ 
llzerinden alman ytızde 5 yardım para. dlimek üzere kabul oıunmU§tur. 

Makenzi 
King'e 
Kanada 

kuvvetlerini 
istediği gibi kullanmak 

salahiyeti veriliyor 

Berlln, 28 (A.A.) - Alman or. 
dulan ~danlığı, gimdiyc 
kadar alman rakamlara göre !ngi
liılerin takriben 24 saatlik bir müd 

sı tahakkııkatma gene 19'1 malt yılı ÇUnkü §lmdll!.k bu elekler bulunma. 
için ikmalen yü.zie 5 il~veııUe yardrm maktadır. Meclis bu devrede g&O§me 
paraaı niabetlnln yüzde 10 na lbl&fı. cek lfler oklutu için iot!ma dnreıııinl 

Bu harbi kazanmalıyız. Size fUDU • 2 - Gayrlan irat eauı üzerinden uza.tmaktadır. 
hatırlatayım ki. •V&§lmız gerekmif- kazanç vergislne tabi mtlkellenerden Verilen karara ~re ı mayıa dan i
tir ve harbin gelecek aatııası Japon 1 gayrisafi iraıtıan (:500) liradan tlbaren 115 gün mtıddetle devre temdit 

Ottara, 28 (A.A..) - Hentlz tamam 
!anmamış olmakla i>era.ber dün altş:un 
alınan plebisit netice1eri, ~ekil 

Makcnzl Kinge Kaııada lmvveUcrın 

lstcdığl yerde kullrunnak snl!ıhlyd 

verileceğinin matbuat tara!mdnn Ulır 
lmkAnını vermlşt:l.r. Evvelce de bilir: ı 

ğl gibi Gucbec eyaıett IK1:ng1n taıcl: 
muhıı.H!U. 

~ Devamı 2 ncl &ayfada 
milleti için haklkt blr sağla.mlık 1~. (2000) llraya kadar otan (MO dahil edilmlştr. 

tlhanı olacaktrr. Bu safhaya tam bir 2000 hariç) mükellefler buhran, fev. önUmUzdcki içttmamı mecMıl per _ 
Bu eyalette şl~ ka.dar alı. 

nan neticeler 189 bin ''evet,,e kaqı 

839 bin "hayır., drr. Hatta haztrlık 6<'

çiınindo \rUkua gclen kaırgatabklar es. 
nasında bile: ''Kahrolsun ımecbur1 hlz 
met!,. diye bağıranlar olm~tu. 

Orta l•k 
İngiliz tebUll 

birlik halinde girmekllğlmlz ıhım kaJMe zam ve mUda.taa dahil olmak ŞC'mbe günU yapacaktır. 

drr. ----------~------------------~--~----------------------

Kahire, 28 (A.A.) - Ortqark İn· 
glllz umumi karargA.hınm tebliği: 

Her iki taraf ke:tf faallyet}erinde 
bulunmu§tur. Cenup Jresbninde dil§ • 
man kolları hafif kuvveUerlmlz tara. 
tından taarruza uğnyarak ricat et • 
mi§lerdir. 

Garip bir tren 
kazası 

Bu hafta içinde Çumrade. hem 
müessif, hem de garip bir kam ol
muştur. !ki köylU, A.hmetlc Meh .. 
met, k'.epenek denen poetle.rma 00. 
rünmtlş, a:ra.balarile gidiyorlardı. 
Demiryoluns. val'dıklan zaman, 
tren.in gcl<llğini farket.memişleroir. 
Lokomotif, araba.ya tam ortamı • 
dan ~arpm.1§, araıbacı Ahmet der • 
hal çi~tir. Atlar, bir tarafa 
frrla.mı!Par. ezibnemlşlerd:ir. En ga 
rihi gu ki, Mehmet, aa.demenin te.. 
eirile havaya fırlatılmış, lokomoti
fin önündeki iki fenerin ortas:nıa 
oturuvermiştir. Tren bir mnddet 
sonra. durmuş, Mehmet, oradan, o 
vaziyette 98ğ ve aaJmı fııdirUmit • 
tir 

F ran•anın Ankara •eliri 
defif1'aiyor 

Vlfl, !8 (A.A.) - D.N.B. 
Eski hariciye nazın BoDe'nln ~ 
nm Ankara bUyUk elçlllğine taym e.. 
dlldllfne dalr ecnebl memleketıerde 
dol&fan haberler VJ§inl.n alAkadar 

Japonyanm lngntereye ve Amerika 
birleşik devleUerine indirdiği sürekli 
darbeler bu mllleUcri derin bir endt§e 
ye dil§llrmll§tUr. E!k~ tutmak ve 
halka tekrar 1Umat vermek için bu 
memleketler bütün gayretlerini sar_ 
!ediyorlar. Son hA.dlsclcr bunu göster
mift1r. 

General Tojo bu hA.dlsclerl tasrih et.. 
memiıtır. Fakat herhalde Japonya Q. 

zerine yapılan hava akınından bahset 
mek laUyordu, 

Ba§vekil sözlerine §~le oovam et. 
mi§tlr: 

Japon mllieU, İngilterenfn ve Ame. 
rlka birle§ik devleUerlnln yıkılmaslle 
neticelenmesi gereken bilyük bir har· 
be girişmlfUr. 

ônUmUzdeki mebus aeçlmlnbı bOytlk 
bir nıanası olacaktır. ÇUııkU bu eeçlm 
memleketln bllnyesln! kııvvetıendire • 
cek ve bu suretle harp gayretlerine 
devam etmek lmkAnı hasıl olacaktır. 

Hükfunet, parta.mentonun mllleUe 
eskiden olduğundan da daha ınkı !§
birliği yapacağı Umldindodlr. 

JAPONLAR 
Stratejik noktalan itpl 

ettiler 
Tm;yo, 28 (A.A.) - İmparatorluk 

umumi karrargAlmım bu abalı bildir 
dJtine göre J&pon deniz kunetlerl gar 
bl yeaf Gtnemn §!mal ]aammm yan
ımım bOttm .stratejik nokt&larmı lt
gal et.mfllerdlr. 

ltal7Gt1 oalileri toplantıya 
çağrıldı 

mahtlllerlnde teyit edllmemektedlr. l Boma, ıs (A.A.) - İtalyanın bOtün 
Aynı mahflllere göre halen bu hWNL v&lilert bugün Venedik aaraymda Mu
ta Türkiye htlk1Unel1 ile müzakereler aol1rJnln baıkanıığmda bir toplantı 
cereyan etmemektedir • Y&pacaklardır. 

••Paran davası 
Para piyeal mllnaka§aaı dolayıalle • run Uro Puroya benzemedlğinl anıat

Neclp Fazıl Kısaktlrek'ln Peyami Safa I ml§tır. 

ve Taaviri E!kA.r gazetesi aalılbl ZL Peyami Sata fae bu iki uer araam. 
yat Eb(1ZZ.lya ile Ne,riyat müdürü CL dakl ııenzeyl§ noktalarım tekrar kısa. 
hat Baban aleylıiDe açtıtI hakaret ca lr.ah eıtmif '" hiçbir eserde bu :ıca_ 
davaama bugün de devam edllm1§Ur. dar l>enUyi§fl teeadüf edllemlyeceğl. 
DUMlfID&, izdihamı önlemek makaadl. nl tebarüz etUmıl§tir. 
le birinci ağır ceza mahkemuiDde ya. 
pıtnu§br. 

Necip Fazıl Kuıatdlrek bb' 

yakm et1ren ~ 

Mahkeme, benZeyl§ lddlalarmm tet. 
-.ate kiki tçln ba§k& bir güne tAUk edllmi§. 

(Para), Ur 
1 

Hitlere 
Rayştağın 
verdzği 

sultihiyetıer 
Bugün resmi gazetede 

intitar etti 
BerUn, 28 (A.A.) - Fllhrerln ev. 

velki gUnkU nutkunda istediği ve Ra. 
ylştağ'm da verdiği hU8U8l aalWyet. 
ler bugünkü resm1 gazetede çııaıu,tır. 

Maclrlt, '8 (A.A.) - İspanyol ga. 
zeteleri HIUerln nutkunun harp duru- , 
mu hakkında samımı bir izah oldu. 
ğunu yazıyorlar. Gueteler diyorlar 

ki• 1 
FWırerln sözlerinden Almanya ve 

Avrupa kı§ harbinde 8fılıLD dehfeW 
güçlükleri ve bol§eviklllf.n insanlık 

için na.sıl bir tehlike olıdulı.ı:Du anla. 
Dllfbr. Bu tehHke tamamlle ortadan 
lı:aldınlacaktır. Bu lnanç, Hlt\ertn 
nutkundan 1'0DI'& bClttln Avruparun 
rullana kök aaJ:mıtt.ır. 

ispanyada 
komlDlıt ıaaııyatl 

VAL ENSIV ADA 1 

Bir çok kimseler 
tevkif edildi 

---0--

Silôlı ve ehemmiyetli sayıda 
lngiliz propaganda kiiğıtları 

da bulundu 
Madrit, 28 (A.A.) - D.N.B. 
Va.lensi.ya pollai, komtını.st faaliyet. 

lertnden dolayı: uzun zamandanberl 
§UpbeH tel&kki edilen birÇok kim.leyi 
tevkif etmiştir. Tevkif edilenlerin ev. 
lerlnoo sll!.h ve ehemmiyetli aayıda 

İngiliz propaganda k&fıtlan. bulun • 
MU§tur. 

Polis tahkikatı devam etmektedir. 

Vali Anka11&ya gi\ti 
Vali ve Belediye reisi doktor 

Lütfi Kırdar. iaşe mlidlirll MUm 
taz Rf:'klıe be:rabeor bu akşam Anka 
raya gitmlŞtir. 

Amerikada 
tasarruf 
programı 

-0--

RUZVELT 
Rongreqe 
bir mesaj 
gönderdı 

Programdan 
maddeler: 

ı - Karları maliul hadde 
tutmak için ağır vergiler 
konacak 

2 - Toptan ve perakende 
•atıflarda bir lıaJ tayin 
edilecek 

3- Ucretlerde İ•tikrar 
4 - Çiltlik mahsullerinin 

fiyatlarında i•tikrar 
5 - Kart usulünün ihclası 

v.,ington, 28 (A.A.) -· Reis 
Ruzvelt bagUn kongreye bir mesaj 
göndererek Amerikada bayat şart 
Jarmm esaslı surette kısr1masnu ve 
ı:ahsi ve umumi karların, enfllisyo
ns mani o1'ınmak jçiıı, tahdit edil. 
mesini i.stem:ştir. 

Ruzvelt tarafmdan ilim edilen 
program kazBnÇ vergisine, .kirala _ 

_... J)evamı 2 net aayfada 

Bınta muknbll Ontado eyaletinde 
!}imdiye kadar maınm ~ nırtıccler 

190 bln 'hayır., a karşı 588 bln "evet,, 
dlr. 

Seçimin umuml rnanzaraamdruı 8Jl.. 

l&§ıldığına göre btr milyon otuz bln 
9'>7 kişi Makenzi Kingtn lehinde ve 
716 bin 669 ld§1 aleyhtude rey ver
mift:!r. 

Takriben 7 milyon kadm ve erkeğin 
reye l,tırak ctmeıııl Jlzmnclrr. Btı sivil 
referendumun neticelerini g._ , , 
t& aDah art:mda btılunan 450 bin kişi 
arasmd& yapılan rcferendumun neti. 
celerine m.111e etmek ical> eder. 

Kanada 
Fransa ile 

.A 

sıgası 

münasebeti e
r ini kesiyor 

-<>--
Kanada bafvekili bugün de 

demeçte bulundu 

1

1 Vifl. 28 (A.A.) - FraIURZ • K.ana 
da münasebetlerine dair Kanada baş. 
veklllnln yapacağı demeç hakkında 

Fransa hariciye nazırlığı dUn akşam 
nşağıdakl tebliği neş;ret.me§itir: 

Fransız hUkQmetinc gelen haberler 
göre Kanada başvekili bugün yapaca 
ğı demeçte Kanada. ile Frııns:ı ara 
daki münasebetlerin kesildiğini bil • 
dlrmek niyetindedir. Esasen miltarc 
kedenheı:l Kanada Fransada tem.s 
edilmiyordu. Bunun içindir k1 Kana 
danm .siyası münasebetlerini kcsm 
tıpkı cenup Afrika birliğinin mUnasc • 
beUerlni kesmesi mahiyetinde olncak 
ve mevcut bir vaziyeti teyit etmekten 
ba§ka bir §ey ifade tmlyeccktlr. Çankayşek 

İngiltrenln istediği ve aslı Fransız 
Birmanyadaki Çin kuvvetle. 01an bir memleketi alakalandırmak 

rine avdet emri vermit ! ıtıbarile ellm olan bu diplomatik mu
• barebe hA.dlsclerin gidl,şini hlObir aı-

~gbay, 28 (A.A.) - Çungking. etle deği§tiremez. 
deD geien ve Domel ajansı taratmdan ------------------
nakledilen haberlere göre marepl Mısır bütçesi 53 milyon 
Çankanek Birmanyadaki 1nglllz kuv. lirayı buldu 
vetıerlnln ki!ayetalzllğinden dolayı Kahire, 28 (A.A.) - Mısır l9D. a. 
bUyUk bir hayal sukutu ı;öatennl§tlr. kor denilecek bir rakam olan 58 .. _ 
Çankayşekin Çin kıtalarına ~ av- yon 500 bin liralık Mısır blltçeei par. 
det emrt verdiği .eöylenmektedir. it.men.toya tevdi edilmfttb'. 



% - EN SON DAKİKA - 28 1'1~AN 194% SALI 

1 

ıreye ingiliz tayyarelerinin akmı ' Sov ·et tebliği ahkeme Salonlarında 
esaı H:ı11tarııfı 1 Del 81l)1'ada 1 Londra, 28 (Radyo 8,15) - Ge_ 

det içinde 41 tayy:ıre kaybcttiklc- ce yarısı Moskovada ne~redilen 
rlni bılclirmektedir Bunlardsn 181 Sovyot tebliği: .Ba,t ırafı ı nct l!ll) fnda 

ra, ücretlere, Uu!arruflarn. kart 
usulllne ve taksitli salın nl:nalarn 
taaJIO.k etmektedir. 

Ruzvelt beyanntmdn şöyle d _ 

dün giindüz tahrip. edihniştir. Dlln cephelerde dununda değişik 
DUn gece, gece avcıları ile hava :ik olmamıştır. ' 

m'ldafoa b:ı.taryalan 23 lngiliz 
bombıı. tayyarffii da.ha düşUrmUş • 
krdir. Bunlardan 12 si Kolonya §eh 
rine yapılan gece akını esnasında 
cfüşUrülmiiştür. 

Frans nın 
protestosu 

BAKIRKO FACiASININ MUHA
KEME i SON SAFHADA 

yor: 
Tıpkı geçen harpte o'duğu gibi 

bu sefer de di!şman başln:.'lglçta 
bütün avantajlara me.l:k olmuştur. 
Şimdi de o zamanki gibi, medeni • 
yeti mUdafaa edt"nleıin, i':llerin ce. 
royanmı değbt.irt'Cek o an ins:m ve 
mühhnma• üstünliı~ü kumnca • 
ys ikıı..da.r, ncı y('nilg-ilere Ye ağır 
kapıyla.Ta lmtlnnm!l.Sı gcrekeeek 
tir. Amerikan milleti Pec.ri Hnr • 
bourdan sonra 1'irçok kesimlerin 
iki yıl önce bunu olaganilstii telfık. 

I..ondr:ı, 28 (A.A.) - Hava. ve 
dahili emniyet nazrr1rklannm ter. 
üği: 

~!~!~~~!~>ve~.~~!, 1 Tıbbı adli, Fatma Senihanınwkend~ k_en: 
:!y::1r0m;~~~:r1:e~~:~~n~:~:~~:~ dine kazara vurulmuş olacagını blldırdı 

Düşman geee taamızlarmı doğu 
İngiltcrede bir şehrin üzerinde 
toplamıştrr, Alman ilk haberlere 
göre ha.sar cok btiliiktür ve çok do 
ölü vn'rdır. Yangınlar çıkmıF:tır. 

it * * 
k! edebileceği bir milli harp istib. Stokbolrn, 28 (A.A.) - Röyter: 
salatı prognı.mı kabul etmiştir. Dagens::ıyter, lngiliz hava taar. 
Bunhrl:ı. beraber ba.rrş sanayunin ruzu haldtmda ~u rnUtaleayı yürü.. 
harlıc uym.as:: mükemmel bir §e _ tuyor. Ş!mdi, :iitinci cephe mevcut 
kilde olmuatur. bulunuyor. 

Ruzvelt, bu mUthiş istihsal prog. Ayni gazetenin Berlin muha.bi.. 
rammm sanayii, işct meselesini, rinc göre, dört gün ardısırn süren 
ziraati ve maliyeyi altüst ettiğmi bombardımandan sonra, Rostok'da 
an;sttıktan sonm, fiyatı:ırda yük • binlerre aile yersiz kalmıştır. Roe.. 
seJıne hasrl olduğunu ve bun:ı son tck'd:ı.ki maddi hasa.r'a.nn, Lubek' 
verme-k zamanır.m keti olarak gel. dekinden ~ok fazla olduğu Bertin_ 
eliğini bildirmekte ve şöyle devam de söyleniyor. Gazetecilerin Roe.. 
etmektedir: tok'u z!yaret etmelerine izin veriL 

Ha.yat sevi.yemb:i önemli biT su- mem.iştir. 

gtlnkU sau gUnU öğleden sonra Kordel 
Hııll ziyaret ederek Amerikan kıtala. 

rınm yeni Kaledonyayo. çıkarılmasına 
dair Fransa hUkümetl tnratından ha. 
zırlanan protesto not:ı!;ni nazıra tcv. 
dl edecektlr. 

\'l~I. 28 (A.A.) - Mareşal Pcten 
;illln öğleden sonra yakında Amerika. 
ya gidecek olan blrlcjlk Amerllta se· 
!iri amiral LUıl lle görUşmUştur HU. 
kümet ,cfl ve hariciye nnzırı LAvOJ 
dlln öfleden sonra amiral Llhl lıe u. 
zun bir mUlA.kat ynpm~tır. 

lngilterede çöken kömür 
madeni 

J.ondra, 28 (A.A.> - Barnbq. 
rough kömür m~deninde cuma gii_ 
nn v.ıkubulan çökme hadisesi ne -
ticeş"nde toprak altında kalan 17 
madenciden ikisini kurtarmak için 
e-kiplcr hararetle ç'llışmağa devanı 
ıctmektedirler. 

Türkçe okuma kursu 
Fatih halkl'Vlnclen: 
Mayısta b.:ı.~lamak Uzerc evimizde 

okuyup yazma bllmlycq.ler için bir 
(TUrkçe okuma yazma kursu) açıla. 

C'.aktır. Yv.ılma)c istlyenlerin hergUn 
saat 10 dan 21 re. kadar ev mQdUrlU. 
ğline mUracaatıan. 

Bir müddet evvel s1ze bu sUt.uıtlıır. 

dıı, Uakırlillyde eereyao ccl<'n bir Rşk 
fııclasının acıklı lı.lkAyeslul ıınlatmıfj-

~un. HMIBe lfUYclu: 
Mehmet AJl adında birisi, kendisin. 

den lkl çocuğu ot.an, Fatma Seniha 
n.drndakt kı\n!lı;nı tabanca kurşunu ile 
uldlirmek suçundnn ynlmJ:ınmııı tevkif 
olunarak fülncl ağır ceıa mnhl•eıııesl. 

ne \·erllmlııtl. 
.\lıu.mın ''llkıınm başındanbcrl ııerl 

sUrdllğü gibi mnhl•cmeilc de l;:mdlsl. 
nln katil olmadığmı, Jmnsını öldliruıe. 
dlğlnl. knrı!lınm tntı:ıncıısı lhı oynar· 
ltl'n elinden alro::ı.lc istediği sırada ı;;I. 
Hihııı kar.ıırn pntln:; nrnı. \'lınılduğwm 

bJ lcııılıı: 
_ Ben lılgünabım, rıuı uınunı, öl 

dUrmodlrn. Beni bırnl.ın: 
Dcmlıtı. 
UMiscnln teJ;: bir şu.bl.ll bile ) cktu. 

ÇQcuklıırm Udsl il bir ko§Cde m,ı • 
duklarmdan vnkayı kimse giirrueml!J. 

tt. 
Fakat Jlk tahklknt sınuımda. elde e

dilen büttin deliller l\Iehmet Allııln il. 

leyblndeydi. Birinci 1 M<'hmet All l"H. 

kadım bir gece en-el eve gelmemiı tt. 
1Jdn<'lı<I kur uu Fatma Senihanın al. 

nm.a isabet ctmlJ, lıafifçe yµI·ıınya 

do~nı !leyredcl"('l> tepesinden c;ıkmı,, 
boyundan beş. altı santim yiUu~<'klll;:. 

rette kısabifecck durumdayız, Zil- mem.lıitir. İngiliz tayyarelerinin 
rurl ihtiyaç maddelerinin ortalrk ~ostolt'un 60 kilometre kad7r do. 
tiyatın.rma daya.nan hayat pahal:. gwmnı1a bu1unan Stralsund a be .. 
lığ, geçen sonbaharda.nberi Mağı ynnna.meler atarak, yakında daha 
yukan yüzde 15 nisbetinde artmış.. f,iddetli hUcumlnr beklemelerini 
t.tr. Bu niebetin bir iki yrl içinde 1 holk:ı. bildirdik! ıi söylMmekte
yUzde 80 ve;u 90a çrkmaması iı<tn dlr. . . • 
5ımd; harekete geçmeliyiz. Bunun Landra, 28 (A.A.) - Dün şımalı 
i9hı de ınutedı1 bir program kfıfi Frnnı::aya ge:ıc büyük hava akmJe. 
gelecektir. B;ışlıea iç hedefleri • n yap•lmxştır. ~taddan Tukette 
nrlzden hlııf. ola.rok hayat pahal.ıh. bir b>.yyare meyda.nmıı kadar o • 
ğmm istı'kr::ı.rıru kabul etmeliyiz lan saha hedefti. 11 düşman avcı'lır 
Çünkü bu bütün iktıs:ı.dı bünyem·. dü~iiriilrnilştur. İngillzlerin 2 bom. 
ZJ kuvvetı'cnclirmek içlıı §arl.tır. bn, 16 avcı tayyaresi düşfirülrnfü·. 

Ruzvelt bundnn sonro 7 madde. se de birinin pilotu kıırtarılmrştır. 1 
Fıkra 
~::::;~::: 

t6 olrn:ık il7.cre ltapıyı dclmlştı. t1çün 
C'l\sü, Fatma. ~ıılhannı alnındaki la· 
nı lizerlnde barut yıınıl;:larıııl\ fi!saımr 

edilmerulşU. 
lik bir programı anlat.maktadır. Bu Almanyadıı RMto<.'k !;!ehr!ne ya_ 
7 ımdC:enin hul!.sasr şudur: pılnn a.kmlı:ı.rda SOO ton bomba atrl 

ı - Şahı!ılarm ve ~rl<etlcrin ~:ştrr. ~Em?.mlarm ~ftlA. devam et· ı 
k!rlannı makul bir hiz.-ıda tutmak 1 tıgı görillll'u.ştUr. Dun gece Alman 
için a.ğır vl'rgiler konulması tnyy'lrcleri lngiltercnin şa'l"kmda 

2 - Toptan ve perakC'lld; satı.,,- hir şehrin hnrici bölgelcr:ne taar. 1 
1crln. kiralar için bir hudut tesbit ruz ntmiştir. lns:ınca kayıp yok • 1 

Eter/>er~lere dair 811 va7.lycte göre, sıınhın Fatma. D6. 

A/perlkııda yrı.pılaa bir istatistik nlbB a~-alda dururken snndalyede otu. 
dünyanm en fu.Ja konuşan bıeanı ran birisi tanıfmdnn, nı:a~dan ),ıknn 
olanak br.rbcrlerl güıterlyor. ya doğru olmak ü7..ero at~ <'dildiği 

Bu lşt4t1stlğe Jtlrnz edcc<'k biri anl:ışılıyonln. 1"al'ııııın~ctnıfında, ten 

edilmesi, . tur. ı 
3 - Ücretlerin istikrar ett:irjl. 

ll'~Sı:... _ Çifllfü mahsulleri fiyatlıı.rt a l ı n a av ,. z e I 
\'a~ lütron pıJ~ğını kalilJrsrn ! bsnıt ne yanm:ınıı' olduğwıa ı;öre de 

Bir berJ>eri trq lı;ln kralın buzu. sll!\h rn ~5:ığı 50 rnntlmctreden atıl. 

rıuıa gctfrml§Ju. Jınl>At tl'Ş§ yarıyı l nıışb. 

ım istikmr ettiri'mesi, 
rı - Harp bonolıı.n satm alınma. 

rrın teşvik edilınesi, 

6 - Yeler dPreccde mebzul ol. 
ır.ryım bütün e.~ PlMdeler halı:· 
kında knrn~ usulUnUn ttı.tbik edil _ 
mesı, • 

7 - I{redi ile veya taksitle satın 
alm:11ara lml'Şl propaganda miler. 
cie~i ynpı:!ınası ve borçların, ipo • 
t.ı:ııklerin ve bnşkıı. vecibelerin öden 
mısi için teşvikte buhınulrnası. 

Reis şwıa.>ı iüıvc etmektedir: 
Hayat pa.ha.lılığı his.'ledilir de • 

rcced e a.rt.mağa. devrun ettiğı tak. 
tlirde kon,,,"I'eyi hnberdnr ve gere • 
kebileeek tedbfrleri teklif edece _ 
glm, 
Bırl~ Amerika harp uğruna 

giinde ilsUi.ste 100 milyon dolar 
earfetmelıtedir • Ve 1912 ytlnırn 
60nundan önce bu masraf iki mi. 
1i ohcaktrr. 

H.itbir va.tandaşm, vergılerini 
ödedikten sonra ytlda safi olarak 
2:S,OOO dolardan fazls. bir kazancı 
ohnam~r. Ücretler §imdik! hi • 
s::ımnda tutulabilir ve tutulınalıdır. 
Ucretlerin her tilrlü istikrarı mcv 
eut teşkiller tarafından tan~·ım e. 
dilınelidir. 

Re.is, çiftlik mahsulleri fiyatla • 
:rmm istijtran için teklif edılen ted 
birleri bildirdkten sonra §Öyle di· 
yor: 

Bu harbi, askerlerimize ve bah
rıiyclılerimlze bütün ihtiyaçların: 
temin edeceksek muta.d masraflar.. 
mızla ya.~ayn; 

Ruzvelt mes:ıjmı tıövle bitirm~k. 
tedir: 

buldu~ ""ide l•ral bir tek J f etme. At.Illye dııktorıınıın r:ıııonı da. bunun 
diğt lfOln berberin canı sılulmı,, !Wz j bir kn1:!\ olanıı~·nenğmı, bir lmıanııı r. 
a~• bM:ıne olmal• ~ere: l llndekl sll!htnıı çıkan bir kurşunun 

Maçk•da.k.l lpek!llm stUdyosunda - Efendlml~ domlJf, bendeniz bir Jcendlslmle bu ,ekllde bir ynrn. yııpa· 
bir hırsızlık ha.dlsesi olmuştur. Çalı· ka~ UlıiU tnış etmek nsuJUnU bUl • mıyncağını, :razmnktaydı. 

nan §Cyl1lr Elhamra ııinemasmm tııelt- rhu, Aeaba ~ti 4!)}1etlert nıuııJ tm 1 Bir tlifck•' Ut.-lıruısısının ~tıra-.ı. 
çi kard~ıııer tarafından l§letllolği ııı. of n OmJ btı>'!)nınu.nuz! ıe ~kil edilen rhllhlbre do, l\frlımt•t 
rada salonun et!:l\[md!!. duran b~k . Kral ce"'BJI \'ermiş: 1 Allnln weyhlnde rnpor. vennl.tt. ııc. 
bronz avlzclerJn parf,;nlı.ındır. - ın~ l~f etmeksldn! • yete göre, eııruı ı.acımm kendiııi tar3. 
İpekti lt<ırdcşler, bu sinemayı terk. BUtli.n müşteriler de kral gibi o. 

1 
fmd~n ka7.nra atı::şlı•nemf'7.dl. Mutlııltn 

ettlklerl zaman 1000.1500 Ura Jnymc- : !ursa ,·ay lx-rlX'rlertn ~uıa &"Cle-- : bir 19aJı51 fi.har tarafından u7.akı:.n bir 
Unde olan bronz: avizeleri o.lmıııtar ve ne! :vcrd<YL ve oturur ,·:ızIJ t • 1 • ı . 
studyoda dekor eı1va.'!1 olarak lwllnıı. 1

1 N•sv~..,....~ 1 • n .... ,~ +.u.~ Sonra dUrt ay l!lllr<'n hhtlın muhakeme 
mağa başlamışlardı. ııı·----•---ı-------ı , mllddetlııt·e dinlenen ,nhltl4>rlıı hemrn 

Birkaç gün evvel dekor eşyalarının T E ;~ E g B, Ö B hepsi, ~Telırof't Alinin nle~ h'ncle P. • 
bulundufıı depoyu kontrol eden &tUdyo •7 h:ıı1ct dml~tL. 
mUdUrü mevzuubahs avize parcala • T.. ! t tııto blltiln ım r.loylıtclcl d~!Jllert' urk .1\ a l}uat Teknisyenleri 
nnın yok oıduğ'unu anlamış ve derhal 8 . l' d ,.öre hl'ı.ıllsoo·.ıı ci:S,le r.ere.van ~tl'.rt i· 

ır ıfiin en: .. " " 6 

PQllse mllracaat etmJ§Ur. lcrl sUrUlllyordu: 
Şimdilik bir kadından şUphe edil • 26 niaan p~r günü ak§amı Fatma s('Jıihn kocasmı çok kıAkn. 

mekte tsc de, hırsızlığın kimin tara • Şehir tiyatrosu komedi kısmında nıyordıı. Koca.sı bir gere ~vwl çaıı,. 
fmdnn yapıldığı hcnUz malum değil - Birliğimiz menfaatine tertip edi. tıj'.;'1 dairede nöhetçl kalnwıtı. Niibet~·i 
dlr. len müsamerede Yerdikleri kon· ıca.Jdığı her gf'IOO e\ ıne muthkıı gecP 

·---1111!11 ... ""'!!!!'l"'!lll-~,... ...... .,_ .. , ser v~ temsile mukabil hiç bir ynn~ı geltll~ halde o goo gelmemlo. 

Iln tn!'larruf de\ rinde e kidi, bo. 
yası c;olılo, renginin moda ı geçti 

diye kıyınetıl 
F.L ÇANTAl.ARlNIZl 

bir kö~ye atıp teri etme,Jiniz. 
Atelyem'z istediğiniz renkte elbi. 
se1eıinize uygun olarak esk'. 
ÇA1''TAT4ARINJZI fennt suretle 
boyar ve yepyeni yaMr. Aynen 
her tUrlU tamir ve ısmarlama 

1 ücret alplamakla, sesinin güzel. ti. ı,te bu yllı.den genç ıu.-trn bll~·iik 
j liği kadar kalbinin de necabetini bir !ilnlr buhranına tutolarok vnka ak 

1 is'b;ıt eden değerli okuyucu Ba. .,amı Mehmet Atı no etadetıı bir l;:e.~·-

ı yan Safiye ile, gijzide sanatkar. gn yapmt!J ye kın·ga ıononda da ~IP.h. 
larnnızdan Hazım, V&sfİ Riza ve met All tab:!llr.:ııııını çekerek knrmııı 

1 Bayan Perihan'a ve buva.dide rnrmuşhı. 
kıyn.ıotli muavenctlerini deriğ bu- Anl."8.k ... .!\lelunct Alinin le.hlndeltl 

1 
yurmzyan tiyatro müdürüne asil dellller de kuvveUlydl, nır defa vaka. 
zevata Birliğimiz hakkında site. yı müteakip, hemen kapıyı açıp dı,n. 

1 yi~ar neşriyatta bulunan mu. rı çıktığı zaman ilk &Uz olar.ık; 
1 hanir ttrkada.§larumza bütün - l'etl§ln, kO§on karım ı,araen m· 
1 matbuat teknisyenleri namına ruldu! diye tıeğınmıtt. 

1 alenen ~ürü bir borç biliriz, Sonra ooset llzertnde otopsi yapan 

1 Diye söyleniyor .. Ş:ıhlka list kattnn 
bu sözleri duydukça feaa halde ilnlrlc. 

nlyordu. ukadd 

Tıbbi adli raporu da, yaranın etra. 
fsıdakl deri kaldınldıjtı mmnn banıt 
zerrelerine teşadiif edildiğini ) azıyor-

do. 
~lhnyet 4e, kansı lle arasında blç 

bir ,ıµdetlı ka\·gn oJııııınu.tı ve ,l\leb. 
m('t Ali o gece hakll<aten dnlreslnlle 

niibetçl kalmıştı. 
IIBdlll('ııin Cf'reynnını gören hiçbir 

canlı 9:ıhııı olmooığmn göre, bu va· 
ztyet karşı ınıb mnlıJ•f'nuı i~ ı en he. 
l·etterlnln r:\porlarma bnşvunnaktan 
lınşkn ı;:are yoktu. Halbuld tabibi adli, 

tıbbı ndll ve tüfeltçl miitcha,gı~m 

l:ıtlml< ettiği frıı ehlinin nııKlrlan bl. 
rlblrlnc mUtPnnkızdı. 

Onun için mııbkenıf', ,;eçen cel!!ede, 
knti bir rnp:ıı- almal;: üzere, tekrar tıb. 
hı ;ıdli nıües.e!K'slnc mliracaate karar 

v!'fnıl5tı. 
'.J)lıbı ndli ml)l"SS('SeSI miltPha8!11"11lr 

lt.e}Ctl t-0plnnmı~, ,·:ı:.l~eH inceden ln· 
ceye tttl<ll< edrr<'k rnponııın mahke. 
mt"ye ,ermişti. Bu rıtıKır hıı ı;abahld 
Cf'Jsooe olc•1nılıı. Tıbbı adil raporu ka
tiydi. ıratıou Scnlhanm, ı·cndl kt"ndl. 
r.nın ıauııua ,,Jrulnııı~ olabllf'<·eıtınt 

:rnzıyor<Ju. SllG.lım kndınm sol elinde 
ıke.n l ukarıya. doğru ınUte,.·ocelh htL 

hınduğu srrad:i pntlı:ıdığun, az yulmrı. 
ya. seyrcılı:relc kafnt!lllını deldiğini ve 
dışarıya (;ıktığı.ıu llf'riyc ı-;Ür1lyor, deri 
nltnda bulunan barut :ıerreı inin de 
stırıhın yalcmdn at<'ş cdllmlıt oldu~nıı 
lslıat f'ttiğlıJi llAve cdly.Jrdu. 

lchmet i\11, dört ay urfmdft çök. 
mrş, Z.'1),narnı~. alm:ırılc kemikleri 
ı;-ı~mıstı. Rnponın okunmıı.8ını mUt.ea. 
kip, yll~lindo ııe'inç alAmetlerl beli. 
riı- gibi chnn't ve gmc esld haline dö. 
nc.rek aynı «6'sb.lll•le 1"-l<l<'ml'ğe I.ns· 
lamıştı. 

Raporun otuınmasındıın aonra mUd. 
drhınınıt mımvlnl J':tllp ııöz nldı ve mü. 
t.'lll'lı!lmı sÖ.) llyerel.: bu '1ul~·ct kar51. 
ıımd:lll, :Mehmet Alinin lmrı!lını öldilr. 
mllş oldııt"Una dnlr f'ldıı kuvvetli dem 
buhınmndığını ileri siircrPk maunınun 
l)c'raatlnl ıstf-ıtl. 

1''1'1'~t \ffiln ,.<'!)ili tıe1 ,mUddeio
mumi mua\•t.llnln mlltalcaııınıı iştirak 
cıkrel•. m.Uekldllnin lıntn obnnyaca. 
ğını, bütün delillerin ratına $f'_.nlbanın 
ı,azarn vurulmu~ olduğunu ortaya koy 
dnğıınu anlRttı. 

l~l , Mehmet Aliden M>n ııödnl1 l!Klr 
du. Mt•bmcrt Ali heyr.cruıınılrul titriyor 
dn. l'IH'a:J ~a'"' ayağn kalkarak: 

- Ad:ıl"t tl'eclll cdlyor, dedi, ma. 
"llm olduğum nihayet ıınla:ııhyor. her 
·c~ ı tım ,.r y!U.ııel• mnhkemrnln vif'
d:ı.111na bır kl)orum. Ben cani dcğlllm. 

Uört,,ayd.mb('ri pnhnl< yeT'fl mevlrnf 
yııtma~fn,-ım. ÇQr"Uklarım peri an <ıl· 

du ... 
NP.fkcde nulhl•l'ml' \1lktt.n mll..aado. 

171J~lııc mebni karnnnı b1!:11r!Jlel• üze. 
re m•ı11:ıkem~~ i ynrın J)Pğil, öbür gtlne 
hırak'ı. A\'lıl<at ,.e nr!<r.iltışl:ın ~ll'h. 

met All~l d: arda lııırpretıe tebrik edl. 
yorlarılı: 

- l\f'rnat edecelt in . llftılıRkl<alc ••• 

Rlc korkma dl~ orlerdı. 

ıııotmıet Ali ise acı neı tcbcssUm e-
diyor: . 

- Adaletin crgeç tezahür edeeeğinl 
hlllyordıım. Jluntl:ın emindim! diye <'e. 
\'ap veriyordu. 

Baknhm, m:ı!ılceme, hıı mllhlm clna. 
yet ılrıvnsınıhı tıc ~·olılıı karar vere. 
C<'k! ADLl\'E J\JUHABlUl 

Uç m 
Mihver devletlerine mukavemet 

eden milletler kc.vvetle hasımlar • 
ln dövüşUyorlar. :Fakat 7..afe:r uzuıı 
gtinlf'rrlen !lonrn bizim için muha!c. 
kaktır. BHtfln Amerikalıların na .. 
mus ve §Crefini konırnıık ~sa _ 
öile medeni ins..0.nlrk tarafından 
Yaprhn miicaclele~ e ir tirak için bu 
fırs:ı.tı iyi kn.rşılıvneaklarMa kuv • 
vc&Je inan;yonun. Mili('tlerin harbi 
bahis mevzuudur. Bunu mılletlerin 
Eulhu takip <'dect-ktir. 

çanta yapar 
'fuvalettnlzin rengine uyar en alit 
ahit brnıık cilalıınnm ancak 

ntelyf!mlzfle temin eı1ebilirslnlı. 

Karalcöy Mumhane eaddesı 
Hasanp:ışa han 'No, 2, 3 

l\IODA BOYA t~Vt 

Bir de Ga~llk Şahikanın babası, 

NeclAya dUtlln mıısrah olarak Udünç 
para vaadetmlştl .• Şahika bunlan dil· 
ıUnerek yatııktnn ~ılpnak t temlyor, 
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1 miltPmadJyen !lJlı)·or, aj'lıyordo. •-----""""'!lm!fl!lllll!l!l!IJl!l!-lf!lll!l"",...11111.... Bu ağlamansı, bn hı~mlıAın 'IODD 

ZAYİ ŞAHADETNAME; - lstruıbul 
24 Uncl\ ilkokuldan 1936 yılında aldı. 
fllm 187 sayılı §llhadetnameml zayi 
ettim. Yenlsl.nl alacağımdan eslcl.sinin 
hUkmU olmadığını lHln ederim. 

l'tlt"hmeı Emekll~I -·-----·----------------------.,.. 

i~, Remle. Grip, Roqıatfam.a 
ınfıhllı w Baran A~tanınıı OeıhaJ Keser 

tımtb S ~ .rınabilb. T AKlln.ERINOEN SAKININrl 
tiER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA ISTI:YINIZ 

nereye \."9.raca ktı f 
NeC'lf,, Şahlkannı nlt kata ln!Jlf'ıılrıl 

hekllyordu, 
Nerl· nm aıınesl pcn<'ereden kızını 

çnğırmamııı.ı oJo;.'\ydı, Neci~ dabn bt'l<ll. 
)·e~ktı. AW'llfllnln ee ini :şıtlıı~: 

- Geliyorum,. 
- G<'llyorıım., 

Di.)e euap \'Crdl ,.o lla.) SNada: 
- Şublka kalktılıtan ıonra gene 

gelirim, am<'acıfım l dedi . o, Jııı Jıabe. 

'

' ro o kndnr fte\1ndl 1 ı .. 
Necl!i g'lttlı.trn . onra, toarı kocn a. 

1 rusınclu şli~ le lılr dl! tı~mnııı oldu: 
- -,nhlkanın bnşıııı sen )aktırı .. 

~lıudi onup ıııtırablııfile mc gııl 010111. 
yorsun da komşu kızı.nın S.'Uldııtlne yıır 

dım cdiyorııun, ~e gnrip nıhlu Jılr er. 
k!!Jı.<ılıı sen? 

- Bunları ban:'! - "6vmyon11n, 
banımrı5ım' !. 

- Elbette ••a 
br,rkl aka<-lın-a 

fll)illYonım.. ıııı 

söylemiyorum ya. . 

Vedat kı7,,ınına talip oldııp :zaman, 
kcleplrmlJ gibi, ona derJıal dört e-lle 
urıldm.. ve kam ~mı yakmafa ııe. 
beb oldun! 

- A cıanun, ba itte bealm kadar 

.enin de ltiaılen nıısa. Oentl cocutu 
tik g1inlerde kft.l'lma -1Jp 1Mtlerce çe, 
pe yarıştımn llf'!l değil mlaln f ''a, o 
r.ok &Mimli bir gt"nç. Tam Şa.tılkenııı 
cten .. ı .... dediğini qcn unuttunsa, ben 
hlç uııutmıyorum. Şimdi sUylll)·ormuı. 
6Un gibi, Nllnln lhMgi bllA knlakla.. 
rımda çıııJı~·or. 

- Allah irtinıdan esirge in. Vt'dndı 
benden zlynd sen beğeııınlııtln. 111• 
ııUıılerue kırdığı potlıırı bize gö ternw. 
nıck ifln onlıın hll.t ilk bir mabnrctle 
uı t<'rdiıı, O r.ıımaıı bmılıırı • kıı.ımın 

hııt ın ''I) S3aQetl için • hoV giirtirdUm. 
raımt se.ıı o nhJAk rz rnpkmı &0n gU. 
ıııı l<adar hlm Yt' ettin. Topal Rum ka. 
""nıınn nynld•ktan sonnı tekrar e
\'lnılze ı:-elme ine ııcbeb olan b<'n mi. 

.)imi' Vok'la zatılllllert ml,.fl 
Ru t-:tıı kabahatin m bUyliğli hlı; 

ıüphe yok kJ, bey Scdattaydı. O her 
y<>rdıe ve dalma •ulh severllğll~ tanın. 
ruıı.tı. Alle 101nde lle bu alyasetıne de
\·anı e&ml" ve Jtuysm:lııfuııu arttıran 
genç Jıuoa.tlmm potlnrını dalma taml. 
re çalıımıJtı. 
~balıleybl baılayan bu dil ı:e-ldl'mo. 

ıı gittikçe azııtıyor, bUrUyordtL 
ller iki taraf da kirli çarua5ırlan 

açıp dukmete, hlrlblrlnl,n kıııurlarmı 

meydan& oıkarmafa, ha&ılı blrlblrlnl 
knacak itıklldo konuıımata hG~lauıılJ. 
tı. 

8u m<'6tıt karı k()('llnın o güne ı,a. 
dıır bu ~kilde konuı.tuklan '\-"9.kl de
kilıll. Sedat uy!IAl bir udamdı .. karısı 
da ı:ok halim, ~Ilın ,.c kibar bir im .. 
dındı. 

Şahlknnın aıııı•'61 lçindeııı 

d~Unüyor<Ju: 

unları 

- İki yıldır e\·lmlze gidip gelen nu 
t.ınılz ~·Urekll Eltn•mı n:ısd oldu da 

~nhlkaya banrlayıı!D1ldtk ! ! İn88JI 

yeryüzünde ilk önce kendi mpnfaatlııl 
dilşünmell değil mJdJr ! Kendi kızım 

Küçük Hanlar Kuponu 

(il ııupou ~ftll eoaao:rtıeecı. 

it arama ye le verme Wl.nlan l:.n Son 
l>aldkada paraeız Depeclij~ıtı, l;y

lllDJPe teldln göadereo oku~eulana 
rnJatıu fıa1Qıalıı üure sarUa ~n. 
DJ bildirmeleri llu.un.) 

Evlenme teklifleri: 
* Ya§ 25, boy 1,61, kUo 55, açık 

kumral, beyaz tenll, feD, ainemayı ve 
sair eğlenceyi seven, ev işlerine vll.kıt. 
aBll bir ailenin temiz ve cldd1 blr kız.ı. 
karakter sahibi, yuvumı seven, Yll§lle 
mUtcnaslp iyi bir bam evlenmek is. 
temcktedlr, (Devlet ~u) remzine 
mUracaat • 298 

• Yaş 30, uzun boylu dul, 1~1 ve na 
ınuslu bir asker al.leslne mensup, ye. 
§il gözlü, döşenmiş beş odo.Jı bir evi 
bulunan ve ban. üateğmen kardqile 
birlikte oturan çocuğu bulunmtyan bir 
bayan aaker va alvil D&mu&lu bir eı-· 
kekle evlenmek istemektedir. !au . 
:y~nıer (27. S~) ~e müracaat 
edebilirler 

• 25 yaemda 50 Ura m&a§la b&rcµıc 
dahil ıve Uerlde telmUUUk hakkı olan 
bir devlet memuruyum. Bayatta hiç 

kimsem olmadığı glbt ukcrllkle de 

aıa.ka.oı yolttuJ'. Mtlak1rat kuJ.18,nmam. 
Ela. gözlU. sart1ııı J.87 bo~YDJl 
Musikiyi seven ve b1raz geliri veya 
blr e'i bul~a.n 18.20 yaclarmda batık 
etinde sarqım veya kumral ma.zlsl te. 
mlz bir kız.la evlenmek lstlyonım. Fo. 
toğra! ve mektupl& (R,0. 12) remzine 
mUracaat." 

iş arıyqnlar 
• Orta yqlı kimae.liz bfr bayan a.. 

pıırbman kapıcılıtJ, e1ki türkçe yazı 
işleri ve ambalaj l§lertııde çall§mak 
istemektedir. (Yardım) remztne mU. 
racaat, 

• 18 yaşında, arı.mektebin lldncl 
8IJ1Ifma kadar OkumUf bir Türk gvD· 

el resm.1 veya hu.wıa1 bir mU~de 
ça.tı~ak !Jltemektedlr. 

• An.kara Maden tetkik '" arama 
eDSUtUı;Undcn bonservi.81 bulunan, or. 
tamektep muuııu, ttcaretten ıınlnr 

bir genç ı, araınaktadır. SUltana.bmet, 
kapıağMt ca.mı.t hisar 80kak l'lo. 65 
de Ahmet t.8fÇIJ'& mUra.caat. • 

• Allevt Ta.ılyetlnln ozukluğıı y11 • 

zUndcn lisenin ikinci mııtmda tab.sUl
u I terkeden bir genç kız, remn1 ve" 
busuırt bir mUeııseaede if aranıakta • 
dır. 

• Çocubuz bir kankoca herhangi 
bir mUe.ueııe veya apartımanda mu • 
nDlp bir 1§ aramaktadtrlar. Erkek 
asansör kullanma.mu bilir. Beyazrtta 
Koakada 185 numaralı tırmda Ahme- '' 
de mUracaat. 

• Sanata merakı olan, kendiJJ~ ev. 
iM glbl bakacak, 171 ahlAklı B.. 115 Y8§ 

larmdıı kimsesiz bil' çocuk aranmak. 
tadır. Ile§lktaf Ha.ııtımı caddeat 59 
numarada Saatçi Sadıka mUracaat. 

Müteferrik: 
KAYIP ABANIYOBı 
• Artvin TilA.yet.lnbl A.rdamJO kal&. 

SI LU!e§ köytln.den Ve7fa ~ 
Mehmet Efendi oflu Bedirden dqtma 
tbnıhlml, AODe8l BedJr ft kız kardeft 
GWhanunı Rua b&rblndenbert va. 
maktadrr. BUenlertn vatand&flık u . 
mma şu adreee mnracaauan. (.U. 
Posta. 1016. A. X.H.. be.§çavuı Numl 
Çlğtekln.) 

Aldınnu:ı 
(Tezcan) (Pembe ,ar) (8.1.) (R.U) 
(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

(M.U.N.) (2,2,t<i) (B'.J',) (Ktltp&lle) 

(H.K.) (C.M.) (A.L) (B.Y, Kaya) 
(Oran) '(Tek can) (A.0) (Emeldi) 
(Anl&§alım) (Ciddi) <l. ŞeU&n) 
(Sezen 26) (Nadide '79> (Tunalı) 

(El) (%7 8.R) (J!l.0) (Semiramtıı) (Nete) 

(Lbna.n %) <Reaiam) Caıı) (GU?laydm) 
(R.S) <R.R.G) 

talisizlik lçtııcle IDleytp clunırkea, b&J. 
le iyi bir Jaıımıeta kt.lldl kDım& baZTI'. 
lamnk 1mklm vardı •• timdi onu kendi 
Pllmlzle ~kuma wırtyoruz. Bize en 
aptal klmııeler bUfl ınrtnsttt yatıp sili. 
~Jl'T yeridir. 

'lbayet 1111 tıemk ~ laıwlmca

tız da llkı'em ltbıl bBJle dit~ 
ml'K'bur olmuş, taıra• pdktltfnl &ola. 
~mr.a, kederlndea bafllll YUl'IDap IJM. 
lam11tı. 

6ay Sedat: 
..... ffannnmtan. .. ı.ot ,_. tıl811.. 

~·of'l'un! dlyordn. ta.. lrumetbt.e kü
0 

lanmahdır. Tabiat,-.... ..... fbıl 
vermu.. Ve hlo 1llr llAdlle ....... 
hıtedlA'I şekilde vnkobuln:ıBZ, Dünya 
l.fı-rlnln gfdtlnl .,.,tınnenılırıe im • 
kln \'aır.11dır ki, bu ka4aı' 17Jl1Up da. 
ği;.ııll)·orsun ıp 

nıı beyeca.nlı kono51P&J&7daa • 1111· 

hah. 511 neticeyi çıkarmak mUmktln. 
dlJ: Bay Sednt (Babıltl)dfıll yeti me 
J>lr adıımdı. Soğukkaalıydı., lıununla 

beraber, kızını evleııdlrme,te karar 't'r 
dfğl zııman keııdloe ganf, yakı5ıklı, 
pırlıınta gibi blr damat nramışh. 

VecL'ıt, tik !;'Ünlerde, tam onun ara. 
dıfı, yakııııldı glizel, sc'imll v.,,, pırlan. 
ta glbl bir damattı. 

· (Denmı var) 
.....__ 


