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Ruzveıuo kongre. 
ye gönderdi ı 

yeni mesaı 
-0-

Amerikada 

Bırmanyada 
-0--

Durum vahim 
şekil ahyor 

Ankara Beledive Mec
lisinin tarihi bic karacı 

Hayat 
şartları esash 

surette 
kısılacak 

Japonlar şimale 
dotra bir kaç 
oldan ilerliyor 

Londra, 28 (A.A,) - Birmanyada 
dunun, son birkaç gün içinde, mut_ 
tc!lkler için vahim bir aekll nlmı§tır. 

1 
Ccpbcrun en ııark kısmında Japonlar 
Taung Gylnln 40 kilometre şarlunda 

1 Luyanga girdikten sonra birkaç kola 

Ankara 
sah~!a 

3'.ec aAşam : 
~-
Bugünkü Harp 
kimler 
Arasındadır ? 

Hüseym Cahid ~LÇIN 
IJ A \ llit lcr Jtay .. tagda. on 

.:. 1Haütonu \rad ederi.en ahn. 
"İ16rinl yine anatmadı 'e bu~unkti 
h.rbc dalr fikrini bildirdi .• \iman 
l\ihrerinin kanaatine ~orc, bugun
ltti harp milletler arasın<ln bir harp 
değildir; milletlerin menfnatlcrfnin 
birbirlerile !:.Rl'Jll mn.,ıııdan ileri 
J;eltrlli; bir ha.rp dcğikllr. Ciluıııa 

111h ve ı;e!iinıct ~eti mı ek i~t<') c~ 
·~lonaı sosyaliı.nıe lmr5• \ nhuılr. 
litfn af;tığı bir harptir! 

:Sa~· Hitlcr Sl nı nutıf.c1~ her 
ltıllll'tin kcncUsinc. mnhsııs hır ı;ı·. 
"arctt olcluğunu da slı~ lcın .. t-~lr. 
~Una her fcr<lin <le kenclı!>ınc 
trı h ~ . a suıı bir cesareti olduJ:,'llllU mu. 
"ıııııfcıcrilc biz fün c eılcccğiı.. Al 
111an f··ührcıinln cesareti i-;e mcy
~;1'1.tmkl hal.ilmtlcri ihmnl etnı.c· 
1 lı.rll' lrendlsinı gösteriyor. Ilııy llıt. 
ı..er .lıirblr rl'a lltc ,.c ola) ile l•eml~ 
(lanı hürri\'etini hıı.ğlı hulmıı)OI 

~c bıı huo;usta mutlak blr lıiirrh cf. 
to istifade edil or. 
~ lııı ha.rıı l'nhmliliğin nasyonal 
\ ~'taliz.ıne lf8r"ı açtığı hnrpııtı<i! 
'.~it.ha l ııhudilcr mi ,\lınanlıırın 
'-'ıtı. 1 1 '~'ı<< en tu•arak onları Ç~kos ~-
ler ~a.:•:a okf:ı.ılar? .\caba l~hudı 
titı1?11 ltal~·anları J\rn:n utluga gc
ltla 11"r':' Acatm l nhudiler mi .t\I· 
(}d nt'l.n l ehist.anı i tilfl için zorln.. 

llt! 

'la ltıırtıc tekaddüm eılcn a•·larda, 
nıı:ı r "' ~ ınintn laltcmı s:ıklrdatnınsı, 
di'> raya ka.t!'il atıp tutnmsı ne~·
\'l)(ı t:'lyan Duç.esl de Ynlıucli teş .. 
l(0ts ıle mi orb~'ll. atılıyordu!. 
ı~ ikayı, N1si, Savoic'~i i tcyen 
tı-ı l'ahudilcr mildi? Akdenizi 
~"an ~lcnlzi yapmak Yahudilerin 

im ''e emeli miJ tli ! 
l''lı ldi diyelim ld bıitiln dünya 
ı:llJe~<liletin n!eyhlnc knlktı. Y:ahn
~-- llıezbaiıal:mlıı boğP.zlımdı. 
~tın·· li- tızerine dünvn"a sulh \'ese. 'illet • ~ 
ıı._ b ."'i ~ele<'..ektir! İ~te Av.rupo. 
~~ lık kı mı Alıruın işgali al. 
ltt ır, iste lıer tnrnfta Yahudi 
il~ ~·a:rıılma<lılf eza knlıruımı tır, 
~e~~ dünyaya sulh \'C sclimet 't Or! AHupaya sulh ' 'e selR.
b~ taal geldi yoksa kıtlık. açlık, 
llllb..~k~ maldan ve ca.n<lıın emin 
f'tlı-11&1c, acaba bugün rehine s-r. 
lıo,~ 1dıtı kursuna dizilecek diye 
~ ak mı geldi? 

l~~ "ra, ınlhver zaferini mUtcn.klp 
ı,~iı edtıecek yeni nizıımm ne o. 
ul>Jte hakkında da artık J.imsetle 
!tıeı., lrabnmaıştır. "Sulh Ye seliı. 
~bt a.Jtmda ifade edilen bu i tllr. 
~it ~ htltun tcilçilk milletler i~ln 
~l!l l'et olduğu saklanamıyneak 
ı:ı'.,lııh •~tb \"Unılmnşfur. Böyle 
1 •t d°' haMe. dontmo snnki bac:kn 

11
hJ a<Uı.a hah Pd"r f!ihi t.fll'ıa • 

; * .,,, 

-o--

nazveıt yedi ma~
d.ellk bir »&ogra 

bazırıadı 

·'Milletlerin harbi mevzuu. 
bahstir. Bunu milletlerin 

sulhü takip edecektir., 

ayrılaral< şimal doğuya doğru hareke. 
j te başlnmıı,ı!nrdır. Fakat Çinlilerin 

raung Gyiye knrşı hUcumıan bu ha· 
reketl haf • ,Ur. Şlm ı Japonlar 
Mandalaym :.w kllom tr cenubunda 
bulunuyorlar. 

(Dc,ıımı 8 üncUde) 
---~~o,__~~~ 

Fransanın 
pro estosLı 

Milli ,:,efimızin hu isabetti 
göı üşü şükranla anzıdz 

Va~io~ton, 2S (A.A.) -- Reis 
l~uzvclt bugün kongreye bir mesaj 
göndererek Anıerikada bayat ııart 
larmm esaslı surette kısılmasını V<' 
!:Bhsi V<' umumi ltfırların, enflıisyo. 
r.~ mani olıınmak için, tahdit edil. 
mesinl istem;ştir. 

Bugün & eri aya 
verilecek 

Ruzvelt tarafından ilan edilen 1 Var:ılngton, 28 (A.A.) - Amerikan 
progra;ın kazanç vergi.sine, kira.la • 1 siyası mah!lllerlnde hasıl olan kanaa.
r,1, ücretle.re, ts.Earruflnra. kart te göre Fransn sefiri Henrl Haye bu. 

]aöon 
tayyareleri 

Port Darvine 
taarruz ettiler 

---o--

Yedi Japon tana
resi dl ilrüldl 

Melburuıı, 28 (A.A.) - llılUttefik 
umumt karargAhmnı tebliği: 

Avuatralya bir dU~an hava te§ki. 
ll Port Darvlne taarruz ctml§llr. Te§
kU dokuz av tayyaresinin hlmaycsln. 
de 17 bomba tayyaresinden mUrekkep 
ti. Tayyarelerimiz muva!faklyeUc mu 
dahale ederek tıç bomba ve dört av 
tayyal'C8i dti,Urmüşlerdir. Kayıplan. 
mrz hafiftir. 

Yeni İrlanda: Hava kuvvetıerlm.lz 
.Kav1engde dU§man gemUertne taarruz 

etmi§letdlr. Bir nakliye gemisi tahrip 
edilmiştir. 

Salamon adalan: Fa.ısı. ıımannun 
temlerlne muvaftakiyetıe taarruz et. 
tık. 

Filipinler: Korregtdord& haf1t hava 
faallyetı ve fasılalı bombardmıaruar 
kaydeclllml~tlr, Luzon adaıımd& dtl§ • 
man cenuba ve Gagagan vadts!ne doğ. 
ru ilcrlcmelücdlr. Visnyansda. Japon. 
lar ancak sahil bölgelerine hAkimdir. 
:Mindanaoda değişiklik yoktur, 

Sovyet tebUll 
Londra, 28 (Radyo 8,15) - Gc. 

ce yarısı .Moskovada neşredilen 
Sovyct tebliği: 

Dün cephelerde durumda değişik 
;ile olmamıştır. 

Vali ba akşam 
Ankaraya gidiyor 
Vali ve beledi~c ~i Lütfi Kır. 

d ;,,ge mtidüru :Mumtaz Rekle ar, --,. Ank .d 
beraber bu akşam araya gı e • 

cektir. 

Anka.r&. Belediye Meclisi, dUn 
Yerrliiti hir kararla hilkfunct mer. 
kezi olmac:m! 1330 da ilk defa Bll. 
)ilk Millet Meclisine teklif ve k& -
bul c-ttirmiş olan .Milli Şef.imiz ls. 
mt-t İnönüne şükranmı belirtmiş 
ve bu tarihi hatırayı da ebedilet -
tirm\ıı.tir. Bu tarihi hadisenin taf• 
Eı.ilıi.tı şudur: 

Ankua, 27 (A.A.) - Ankara 
belediye meclisi bugün vali ve 
belediye reisi Nevzat Ta.ndoğanm 
rc'sliğinde yaptığı bir t.oplantıda 
güzC'l kararla.rmdan birini ve~. 
l>a.ş şehrin on hakim ve en güzel 

Rostoka 
800 ton 

bomba atıldı 
şımaıı rraasaya 
yeniden akınlar 

yapıldı 

18 lnıiliz t&YJllreıi üılerine 
dönmedi 

Londra 28 (A.A.) -Dün şimali 
FraDDJ.y;, geı:ıc Wyi.ik hava akIJlla. 
n ya.pılmıştır. <>:rtadden Tukette 
bil" tayyare mcyd8lllll& l'ltadar o -
lan saha lıedefli. 11 düşman avcısı 
düşütiilmiiştür. !ng.ilizlıerin 2 bom
ba, 16 &VCI ta:yya.re&i düviirül:mfi..c;. 
se de 'birinin pilotu kurta.n\mŞ.Ir. 

Almanyada &stoolt şehrine ya.. 
p11an akm:la.rda 300 ton ibomıba atıl 
mıştır. y~ hala devam et• 
tiğı gö.rü.1roüşt.ür. Dün gece Alınan 
tayy'lrclcti lngilteTenin şa:r:tmda 
bir Şehrin harici bölgcl~rine taar
ruz etmişt.ir. ~ca. kayıp yok • 
tur. · . *. 

Londra, 28 (A.A.) - Ha.av nezare. 
tinin tebliği: 

27/28 nisan gecesi. dll§man ııava 
kuvvetlen E8at _ Engllad& bir şehrin 
üzerinde taarnızıanru teka!f etml§ler. 
dlr. Alman ilk raporlardan geni§ öl • 
ÇUde haaarat ve birçok öJU ve yanılı 
olduğu anlaşılmaktadır. Birkaç yan • 
gın Çıknu§tır. 

ipek fil~ stüdyosu
nun abaıur arı çalındı 
bırıızlığı Nartea adında b~r kadının 

yaptıOı anlaşıldı 
Ni5ant.asmdaki lpek Film stüd· 

.} c.sunda evvelki gece bir hırsızlık 
olmuş, stiidyom:r: deposuna. an.ah~ 
tar uydurularak l 000 lira Juynıe. 
iindc- bıonz o.ba.jurlar çalınmıştır. 

mile hayali bir tarzda tııs,·lr \'e teıs
bit etmekten :w:ıb:ı ne fayda çıka
bilir? Bıı sözlere Almanyaruıı için. 
de bile artık inanılmadığını isbat 
eden en ivl deliller Alman ı•:ıı.im. 

!erinin m.erha.mctlerinden bi.ızat 

Z!\,bıta yap~ı tahkikat netice • 
J.ndc hU'S!Zlıgm Nurten adında bir 
kadın tara.fmdan yaprldığmı tes _ 
bit etmiş, kendisini Ya.kalıyarak 
tahkikata başlamıştır. 

l'üh1'4".rin oıt.aya attığı mkiyetler • 
dlr. Biitiin dünyadan vazgeçtik, 
nasyonal -.osyallım yalnız Alman 
yaya. 41nlh v~ selamet getirsin, biz 
biitiin beş~rıyct namma bununla 
il.füa ederiz n memnun oluruz. 

( Dl'\Bmı 3 üncUdc) gUnkU sau gUnll öğleden sonra Kordel 
sa.hasm1 cil.mhWTelı;i Milli Şef lnö
nilnUn tarihi adlarilc şercflcndir
ıniştir. 

Uzak ve Ya.km tarihlerin binbir 
menkibesini okuvan Ankaro kale-
5;n1? önündeki ğeniş, güzel, yem
) eşıl saha bugilnden iti:barcıı ''İs
met Paşa PQ.rkı,. admı alml§trr. 
. Nevzat 'l':uıdoğan, belediye mec

liS.lne sunduğu Ve bugün okunan 
teklifinde, Ankaranın milii mü
cadele tarihindeki kahrrunan ve 
muzaffer lıiı.tırasmı ebedileştirmek 
!çln Bllyük Millet Meclisinin ikin-

(Dcvam.ı 3 iinelklo) 

Hzndisianda 
Japon aleyhtarı 

gençler toplanaca 
\'l'tli IJclhi, 28 (A.A.) - Japon a· 

lcyhtarı gençlerin kongresi 16 mayıs 
ta Yeni Dclhide topla.nacaktır. Kon_ 
gı·cyc Mısırdan, Ortaşnrktan, Rusya. 
dan, Birmaııyadan, ~ylAndan beyeL 
lcr gelecektir. Nehnı bir nutuk söyll· 
yecckUr. 

23 NiSAN KUPASI 
.,, ~ ,,_.,, - _.. ~ --

1 s tan bu I takımı Anka
rayı 2 - O yendi 

Kupayı maçlarda ençok gol atmış 
takım olan Ankarahlar kazandı 

A~a~n :ildiril~~ine naza. • 1 vurma.dığr çare kalman115trr. Sol _ 
rnn, Uç şehır u.htelitinm son nıa.c;ı dan yap1lan hücumların sağa nak
dün Anıkam ve İstanbul taknnian !edilmesinden sonradır ki, Küçük 
ara.smda yapılmıştır. l<'ikretin, Arifle wla.şmnsı netice • 

19 Mayı_s ~tadyomunda 20.000 sinde İstanbul tııknnınm oyunu 
kada!' sey1~1 .. bulun'°:1~§t~r. Bu ıslah edilebilmi~tir. Merkez muhr. 
meyanda Hancı~e V~ılım~ ~iikrü cim mevki'n<le cıva gibi sağa sol 
S'!.ra.coğlu, .Meclıs .M:ustakıl Grup ko§an Melih 1 ı inci dnkika<la ilk 
P.eicti Rana Tarhan, bazı mebuslar ve 22 nci dakikada ikinci .sayıyı yn 
ç~ref trlblinlindc yer almI§laruı. parak t.akomna ralibiyeti temin e~ 

Dilnkii maçta bir gün evvel İzmir n>.iş ve nctke t]eITTsmlyerok 1stan.. 
takımını 7-i gibi büyilk sayı farki.. bul muhteliti dilr.kü maçı 2--0 ke. 
le mağlüp eden Ankaraltlarm ınev zanmıştır. 

Hali zlynret ederek Amerikan kıta.la. 
.rmm yeni Ka.ledonyaya çıkarılma.Elllll 
dair Fransa hUkQmeU tarafınd:ııı ha. 
zırlannn protesto notaamı nazıra tev. 
dl edecektir. 

\'151. 28 (A,A.) - Mare§al Peten 
dün öğleden .ııonra yakında Amerika. 
ya gidecek olan blrle§lk Amerika se· 
flrl amiral Llhl ile görU~mU§tur. HU. 
kQmet şefi ve hariciye nazın 14vAl 
dUn öğleden sonra amiral Lihl Ue u. 
zun bir mUlAkat yapml§trr. 

Amerika hariciye 
nazırı dedi ki: 
Bitlerin Al 

zaferi al 
n 

Bir kere daha geri bırakma. 
" halkın fikrinde herhalde 

ıüpjreJIQrnclır~u. 

Lonclra, 28 '('A.I\.) - .Arl rıka 
I!A.ric:iyc Nn.zm Bul, HiUerın sou 
nutku hakkında demiştir ki: 

"Bitlerin Alm.w zaferini rnr ke
re daha geri bırokma.sı lınlkın f.ı • 
kir~cr.Jıdc her kı.ld ,Uphc uyan • 
dırnı$r." 

Ncvyoru. 28 (A.A.) - Hcrald 
Tribune :;azctesi, Hitlcrin nutku 
hakkmda yazdığı m:lkaJcde dı,}or 
ki: ''Alm.auyada. toplama knmplnrı. 
aruk kfi.fi gclnıiyor. Nutuk btiyük 
bil" kayna.ş:ıns olduğunu göster .. 
mcktedir." 

Snntiya.go, 28 (A.t\.) -- Şili gu. 
zetclcrı Hitlcr.i.n nutkunu: "Hitiel 
b:r i!! isyanmdan korkuyor", ••Hit
ler, İngilteronin istilıisına bu yıl 
teşebbüs edemiyeecğini itiraf edi
yor'' roı;l!ltlan ile neşrcdiyorl37. 

Roma, 28 (A.A.) - !ta?ynn Eti'· 
zetelen HiUerin nutkunu bUyük 
ilgi ile kayt ve tasvip ediyorlar. 
Bolşev.iklerlc demokrasilere ilk 
h8.l'll açan dm•letin 1Wya olduğunu 
kaydetme..'!l 1ta.i,y:ıda ~k bU)'Uk his 
l~r uyandmnı§tır. 

Motosikletle taksi 
çarpıştı 

DUn sanbh Bcyoğlunda, O.mıanbcy. 
de blr kaza olmuş, bir motoslkleUe bir 
taksi çarpışmı§tır. 

Mehmet adında bir şoförlln idare.· 
sindeki 1647 numaralı taksi arabası. 
Pangaltıdan Şişliye doğru glckrkcn, 
Bomonti istasyonunda ŞckJp vo Ah. 
met admda iki kişinin sUrdUğü bir 
motosikletle kar§llaı;mış kaçınamıya. 
rak çarpışmıştır. Müsademe sonunda 
motosiklet p:ırçalnnmıo otomobil de 
ha.sara uğramıştır. Şo.örc blr şey ol. 
mamış, fakat motosikleti sUren Şekip 
ne Ahmet muhtelit yerlerinden ağır 

surette yaralanarak Şlşll Etfal hasta· 
n~lnc kaldmlmışlardır, Zabıta vaka. 
nııı tahkUmtnın el koymuı:ıtur. rudn nazaran iyi de tertip edilme • 

. · ı n tsta.nbul taknnına. kı:ı .... 1 
naş o a • ·ad· .... 1 - il ~~,.,,,,..r. ,.. >r. ,.. ,.. ,.. ,.. "'.,,,."' "'.,,,."' "' ...... "'""'"' ... "',,,."' ... "',,,.,., ... ,., .... ..,"' ... "':.ıı.:"'I aff k 'dultla.rı ı ıa caı emez " "" """ ""' A; """ ""' ""' "" "" "" nıuv a o. . ., ~ 

Her iki tarafın da bir ~k fll"Sa t ~ A ed ~~ 
kaçırdıkt:ırı .bıi~nci devre 0--0 be- ;~ vrap anın y .. ~ 
ı-ııbcre bıtmıştir. 1 ~ .. 

İkinci dn>Tede daha ziyade mer. ~ ~~ 
kezden hücumlarda bulunmak ha 
tasma düşen İstanbul talumm?1 
her tarafı tamamile kapanmış bır 
kş.le önünde ~l yaJ>Ill:ık için ha.'.; 

•aammas 



ön .. ndeki sahne
ok ola şadırvan-

' )rsı ar dadandığı yerler .. 
Yazan: 

G .ç t,~ gUn İst:uıbulıın )iye. 
Cf'k s:ı.tılan pnzarlıı.rınc'!:ın 

Jtini iı:in<len ;;ece) im dedim, bir 
b:ı.J.ılıçııun onünde lınz.in bir bllhn. 
iltı karşıln§tun: llamsl tnbl:ısıııııı 
basında, "otuuı. bul •• " c1iyc bağırın 
karı:ı~iiz ~rak, balkı mürii\'\'cku 
hP.Slccliklcrlni snnmı.li o!aca.!i ki, us 

smrn uzattJğı kcsclilığıdmı eliyle 
ııdczlcclikton sonra gi>zleri faltaşı 

,;:,ibl nçıl:ın :rnf!lı 'c düşkünoo kı 
) afetli mUsforiye sert crt baktı; 
.. uBID<'.n,rız ı:ımi,"ID hiddetinden bi
hnber, çipil göz ba.W;çıya: 

- Oğlum •• dirlıcml yı:ın~ koy. 
mnı; olm.ıyasm? •. diyecek oldu. Sen 
misin diyen; enclfı ı:uruc atıldı: 

- Aldığm bir lôlo balık.. tabla. 
Y1 boşaltacak değiliz yal .• 

U ta, kan Jamuzı bir külhani 
fidesi olan ı:mığmdıı.n cesaret 
aldı: 

- Kör müsün.. kilo derler bu 
•!! 

Hani n~, teraY.lnin güzün 
dea değil, yıwmdtuı nlıp kaldırdığt 
ld.lohılr dirhemi lht'i •ann kafasına 
frrln.tarolanı~ sruıdm •• 

- Oğlum.. el terazi, göz mimn. 
B balık bir kilo yok 1 

(h'a.k maim gözUymH,; gtllerek 
utıl811la: 

onığun ell eski okkaya alış 
ımştır!. dedi. Fnlmt çlptl göz mad 
nabaz, birkaç scylrcinhı wplandığl 
nı görUncc k"lV'llmlanch; ihtıynnn 
elinden kiğıdı n.ldı ,.c i~Jne: Bu 

benden!" diyerek f>e5 on balık 
o.ttı. Jhıtiyaım uzsttı& ... iki buçuk 
llmyı dıı. B(iyle bozdu: Bir gümü~ 
lira yelek cebinden, bl1' gtimüş lira 
ile yfrml ~luk ufnklığı da ba. 
lık t::ıblasmm köşesindeki teneke 
k tudaa aldı:.. in n ~~ 
titiz ve cliklmtli olur, lhtfyaf', avu. 
cundakf ild giinıUB limyı 6yie bir 
evirdi, çe,·irdi: 

- Oğlum! Bunun bit' tanesi g~ 
mtl'd.. Yüz kuruş yazılı!... 

Dodil~ ya, ~ımk usta.d3D. lıa.skm, 
<liilddin önllııdchi bfzlere bakarak: 

- Olür mtlsün, öldüriir mü .. 
· • •. diye b3ğın1t.. Mr. Jdlo ham. 

ııI k, ~ ,def'de 
F.vet.. bir hilo i Jii2btl4ıııt 

bo.sı derde giren blnsi n:r ama_ 
K" • •• Ok bt,. 
ralmı içlıı flAve edey:lia ki, 
l:ıWı'kçı, rmek ISte<li • ~ pa.. 
1ıJ geri w mecbur olôo ve. 
hl.I' d t dil Minlft&k fi. 
zere yeJ -:-ı in cebfnc nttr. . *. 

\'ıe!ndan Fatihe gf.derke.D, Boz 
doğan kcmcr.Jori dibinde, t t bu • 
hın üslerinden Gazanferağa 
ınodrcs~ ı·c 6eblli vardır. Bu ıned 
l"t!SOOe, dört beş yokı;uJ aile han • 
~r. S~'lll iibür kenan göaiiıı 
Tabıü'liğinc blr ~ yeri ve 

medresenin Jıcmen harpsında gtl • 
riil-gihiil ol;an bir çcŞnc \'ar ... FA. 
k:!t methcse:'lc barınan aileleriu 
~dan )Uğ, o:ımur \"e ~itli pis. 
Jilı: içinde yuğnıhı or. ncnec, pis.. 
lik ,.e yo1'-so1Jok ayn 5eylerdir •• , 
Bir insanın kaudunw ~bUJr, 

lmnyak gezelillr, bu haller, a _ 
Wnı sık Nk ylkamasnm Ddni de 

iilt'lir. M bannnrrs o • 
lanJar, kına öyle geliJ'l()r ki, ha 
güzel Türk y:ıpılannı znmnnm tah. 
tipidir kuvvetlcı4nden f kemi • 
rlyoı+ar._ Kurşunlan çahnan lmb
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be1 , beş n yıl içinde, tı()lanefe 
maJıkftm oluyor. Bir nıltJet yapısı. 
nm üstündeki ku.rfitınlar sö~"iilUp 
çalmırken, m ul, ~inde 
barmımlar olsa gerektir. Gazanfer 
Ağa medresesinde, ben, insanm 
b:ımıdığı meskene iha.neünin yeni 
lb ömcğhıj gördüm; geocn 711, bu 
mebesentn o mda bir §3(lır:ran 
\'nlı'h_ Koca koca menııerleri su. 
tmıJ:m, maden oyıµa ha.fesi il~ fa · 
dırvan Yokohnu!!,. yerinde hazin 
tiir tümsek görünüyor .. me:]ret;e 
Din snldnlerinden 'Mr bav..ıın SM dum: #- -

- Vrlnlryo:rdo da~. kaldırdık • dedi. .. 

EvvclA, bu mcdrcse<le banruın 
Jarm bir lmrnnı yılmı:.ıt-a hakıU: 
n yoktur. Sonrn, f;nilrnıuı ke lli i 
)'llrdmı b:Je ol"3.,, tnşln.rmm bir lcö. 
şedo hulnnmnsı lliınn .•• Tu.51:.ır, ,.e 
m:ıdl'n p rc:ılar, ortnhktAn yokol • 

Bu hazin mnnznmnın bir lı:ışka 
omeği d~ ~clı7..ndcba,mılnn Yefnya 
cı-ncJ'k<'n, ~ f öş:clcl.i Damnt Jb -
rahim Pn~:ı hnyrnt drr. G;::r.rn yıl 
ı}nfin en ~czl n ~·!."t i 1ım •• meıİ 
rrc;csı IUU'll[) 1ı;r halde.. (\mJrki 
ri• 111''ıdnmı 1 ubbclcrl, ~1;1tn•M k lr,lıı 1 

AHMET BULEND KOÇU 

ufak bir s:ırsııılı, ıser~e bir rüzgar 
!mwetlice l•fr sağaıı:ı.l• b&llyordu. 
Bugün yolum ;)ine o semte düştü. 
i\ııpıclnn :;irince bir de ne göreyim .. 
.,ağa rnsUrya.n rh al• boydanboya 
~ılulmıı;ı, mcmrnr lituular param 
(tarta •. bu meclr«$r.nin bir bakanı 
'anlı elbet ••• Tamiri mtlınkiln de 
!;ilse, ~·ıkıhr ,.c maddi bir kıJmet 
olun mermer ..Utunlar kınlıp PQ1' • 
çalanmnzdı. \'e i.iyle saıuyonnn ki, 
tbrnhlm p şa moor 1 de yıllar • 
en. iı;inıle otunınl3.nn ihm.a.U ve l.ha
netl ~ üzüıuleıı yo'1rulmağa mahktmı 
o1m%tur. 

&nce, medreselere yerle3tirileıı 
yoksul aileler, kt'falete bnğlanma. 
lıdır, burnlunnı tertemiz tutrnağa 
me<>bur e<lihnelidir. Millet malı o 
lıın bir yapmm çatısı içinde barın: 
IDab"a hak knr.nnnuıhdrr. 

••• 
ı tanhulun en giU.el eserlerlıı _ 

den biri, ~:-imar Sinanm da ilk yap 
tığı muazzam bir mabed olan Şch 
zn<lt" cami.sinin l.arı:ısmda, Türl' 
mimori inin bir nefisesi olarak tav 
&if cdebileecğimtz Şelmtde medre • 
sesi de aynı harnp halde •• bir glin 
de, bn koca yopmm !:ÖktufUnti gö. 
reoojtiz. 

* * * 
Birt&kmı hmıIY.lar, ııehrin tenha 

v.c ıssız köselerlnde kalmış sebiı -
fere, tiirbelere musallat olmu~Iar, 
bn yapılarm maden oyma.lamıı, 
pencere ve knın demirlerini söküp 
götti.rmeğe bo.5lanırşb.r. Mesel!: 
Vefa • J"atih yolu üzerinde Recai 
Efendi stibyan mektebi ile altmda 
bir ~ıı ''a!"Jır. Sebilin oyma par. 
msklddaruıaa.n birisini, olduj;'U gt. 
bi kaldmnı::;hr. Bir hayır sahibi de, 
diğer fk1 p&rça.nm ~.almmaması içln, 
bu yekpare levhaları, hemen yan 
sına tcadn.r !:ime.ntoyn. gömdnrmnı: .• 
mekteple scbll o kadar harap ki, 
ba ~imento sa.franm feci sakaletl 
ilk bakı,ta göze batmıyor cleıııem 

yeridir. Beni dU ündü ren: Bir a 
ğnrsm: ''e nursuz hmıınn çıı.Jdığı 
ba gibi eserler, nerede ,.e kimlere 
satı&rr•_ 

TE BBKfJR 
'Riirk Matbuat Tclcnisycnleri 

Bri·liğiflden: 

26 n.isan pazar gilnU akşamı 
~it: ~ komedi kısmında 
Birtiğ1miz ımenfe.atine tertip edi. 
len müsamerede verCikleri kon· 
ser ve temsile mukabil hiç bir 
ücret alımamakla. sesinin güzel. 
liği kadar kalbinin de necabetini 
isbat eden değeri i okuyucu Bn. 
yan Safiye ile, güzide sanatkar. 
lan:mızdan Haznn, Vasfi Riza ve 
Ba.yan Perihan'a. ve buvadide 
kıymetli muavenetlcrini deriğ bu
yumııyan tiyatro müdürüne asil 
zevata Birliğimiz hakkmda slta. 
yişkar neşriyatta bulunan mu. 
hanir arkad8.ilnrımı~ bütün 
matbuat teknisyenleri namına 
alenen teşekürü bir borr; biliriz 

- Da kadu iDi 't 
- Berılm blh'Hthn bundan ibaret .. 
- ~ka bir va:df~I yok mu! 

- SormadlrnH 
- Seni ~ seviyor, değil mi'! 

- Olabilir. Bundan ne rılmrf Beni 
bııtnn memleke' seviyor. 

- Senin oDUD kadnr ewm lııtr er. 
kefe ıutıaınadmı. 

- 8eıı oa g1lın daha ŞangtlaJ'da 
kalmınn, rastJanm ! 

- .M teriler ara mdıı l!ICDl tn çok 
aJ.tn,ısyanlaf'daa biri d& odur. Bm onu 
Mogollstandan dön~rkttı yolda ı;1ir· 

mU:Jtöm. O 2'.aman böyle keudlnJ içki. 
ye kaptırmı, bir h ld del;"ildl. 

- O halde onn bendnı t~i taruyor. 
sun! 

- Tanıdığım bu kıdar. lçylliUnii 
bllmlyorum. 

- Öyle ya. Çok ttüııhelı bir adam. 
- tç yll7.1in{) UğrmnıeJ'l nedtn mc. 

rak cdlyorııua '! şıınghnyda onun ~lbl 
5tlphcll admnlar pek ı;oktur. IU~l1, 

bu fillpheJI ndnm!ıırdıın biri de Bell!lln! 

Tormıı:ln ırdı: 

- J~ ml;>1m '! Bu senin ,.crdltln 
bir htlltUm,. 

- llnyır. Bu bükruU hcnderı ön<">C 
ŞGnghay z::ıbıtnşı vcrml . 

-, Ş:ınglı:ıy zabıta ı mı? Benim 
mbrtn ile nlı~ ,·eri.im ~oı. ki .. 

- n lıtıı~ !'Jdıı!:'ıı gibi ı;ürünc>n hlr 

dnmc!•r ~·ıı b!h "" ku uru. twn! ı!f'llrı• 

sevrueo;ldir. 

- mr ıuuıını ~\'mel• kuııur aayıl· 

Adresi bizde mahftı2'. Ekrem adında 
bir okuyucumoulan nldığunız blr mek 
l.upt.a ıu gartp h!ldlee kaydedJlmek

tedlr: 
"Birkaç ay eyvel, Jııuııınm pardöeö

stinü bordo .rengine bo)11.tmağ'a karar 
verdik ve bunun lc;ln de, bu gibt l3lerl 
en fenni vl'lliiBltle yaptığa:n, ıoubtelif 
ııergllerde ııltm, gUmUş yüzlerce nıa -
dalya aldığını büyillc afi lrlc llb ~en 
bir mUesse5enlo Çar ıknpı Uc Çember. 
ıııaş araamda bulunan ııuooslne ooo • 
vurduk. htediğlmlz rengi tartf ve bir 
de nllmuneslnJ verdik. 

- Hayhay 10 gllıı SODl"B JııtN!lğlDl7-

clcn il& ol&<'aktır, dediler. 
Fakat 10 gtiD sonra müracaııttnıh:de 

Jatedlj1.ml% tatll bordo n-nct yerine, 
cfi'er ftftgi ktpkırmı7.ı bir pard&.Jii ~ 
kaqılanmryalım nn t 

- Nedir bu! llıınl bordo ttın~ 
boya}"Maktmn.:! diye <"•kı,.,,ca: 

- Aftedorsbılz, t,ı.iler iyi anlaya. 
ma.ınqı, 10 gün sonra tam bordo ren.. 
gine bo)arız! diye rica ettUer. rardö. 
süyU g'ettl" bmlkhk. Ftıknt bu sefer de, 
koyu bordo rengini' boYRdılar. Nlba. 
yet öı;UncU defasında tam lırtcdJJ;-tmtz 
rengi ve.receklertnı aöyllyerek ıt stlıı 
eonra müracaatlmlzl rica etrtııcr. 

Nihayet dördilnctt, delaemda pç ol. 
do, ama temh oldu UmldUe boyahane
ye gittiğimiz zaman, pardösünllzı bn 
sefer de koyu ve açık renkte yol yol 
oldnğuno görmiycllm m1 ! 

Tabii pardösllyU almadık ve onda 
bırakttl<. Şimdi ne yapmamızı mm:ve 
eclers1ıüz, mab\r.emeye mUm.<ııMıt et.. 
meık doğru mudur'! 

Bu taearnıf devrinde elblM bona: • 
lannm ehommlyctl artırır,, ı,ı m oe • 
ğalmıJtır. Du ıtlbllrle bu ıuu~mı 
imli.andıkları m:ıl.wme baJmrımc'lan 

da kontrol edllmelerl tayclalı 4'el;f1 ad. 
dlr'!,, 

Polis ve muhafaza 
memurlarına 

Er tayını lôyi/uuı yarın 
müzakere edilecek 

A..nkaredaıı t.üdirildiğine &6re, 
por.. ve mn'hafnm mcnrurlarma btr 
nefer tayw baMI:mdald kanun llı.. 
yiham ~ günil Mecliste ko. 
nuşu caktır. Uyihanm eon · 
~~Jtcd,ir: 

<>Mu ~ bir er tq.mı 
ve~l hSı'\'lrrndıM ilmnantm. l)i. 
rlnd maddeel h&m1l Emrdyet u. 
MÜd&riüğii kadrosuna glmriik 
muhafaza. v.e. llm!m)dc :mnft m.e • 
m~an <hdT 3944 .,,rtı 
!kanıma lıBğ •ke.dJW'IL giren Dmıllt
h ve daünı ~tM mcmtnim' ıh8k.. 
k <k tatbik ottınur. Er ıb.yqı is • 
tilik:ikı möhant ım)"fç esası lfiEerin.. 
<len bedOOıırı ödf'nlr. Ancak °*eri 
bil'ltk ooJuna.n yerlerde bu bedel 
o birlik mensuplarma ödenen er 
tayın bedeli istihkakını geçcımez, ----o--

l •tanbııl ak§am kız ~nat 
mektebinin müsameresi 
İstanbul ak§a:in kız aanat okulu 6. 

nUmtı.zdeki pazar gtlnU saat 15 de E. 
mlnönU halkevtnde bir mUsamcre ter· 
tip etmlştlr. 4 perdelik bir piyes tem. 
sil edilceek ve bundan sonra talebe. 
nln yoptıklan elblaeJ r göslcrllecek • 
tir. 

maz. Fakat IJllllo loıklanna ka~ı pek 
rabhD pı-ttnDJ'Ctl'SUJl 1 

- o. acınacak bir laalde<!lr. Böyle 
adamlara ara srra llU!at etmek mee.. 
burlyetkıdeylm. 

- Bu ıneoburiyet n~rdeın dopyor f 
\'lcdanmı enıre41yor •. 
Ternn~n öolbıe hftkarak mırıldan. 

dıl: 

- ıscn vaktllc NagaaalıJde buluıtu. 
ğuum:rbir .rece: ''Gay301ar, bu yola 
dti.ştüğü gün, her ~~dC'll önce vicdan. 
larını kop:ı.rıp atarlar?., <Jemtatln. Bu 
ö:r nU no t9bUlt unuttun': Bcktny gı· 

hl şüpheli bir ad3nta kar~ı l'l<'dAnlı 

~örtlnmenln sebcbinı anlıunak lstlyo. 
nım .• 

- R nim de onu l!C\ dlğ1ıni mi t;a. 

nıyorsun'.' 

- Hayır. Bunu hlCblr zaman dü. 
linmecllm. ÇünkU, senin öyle ser&'ri 

ruhlu bir adama gflnill vermlycceıtınt 
tahmin r:-illyorunı, 

- O hııMr ııcdt•n ı•nıll•u• l'dll ursun": 
Tt'nıuç!n, H.ıZJJ l<l'lı'b<·ğln elini ım. 

sılıı hı lt•ı: 

Posta ve telgraf 
ücretlerine zam 

--0--

8 liraya kadar olan 
havaleler 

tı.vezztle evlere 
teslim e ecekler 
Ankaradan haber verildiğine göre, 

posta, telgraf ve telefon Ucretıertne 
bir miktar zam için hazırlanan .ka _ 

rarna.me ücrctıcrlnln 1 hazirandan ı. 
tibarcn tatb~ ooştanacag-ı anlqıl. 
maktadır. 

Diğer tara.tta.n posta 1darQ8l halka 
bir kolayUk olmak Uzere, 8 liraya ka.. 
dar olıUı hl\,valelerin mUvezzı.ıer tara
fından sahiplerine lka.nıetgOJılıuında 
teslimini kararln§tınnl§tır. 

Tatbika.ta hemen geçilmJ§Ur. 
Bu tc.-crUbc iyi netice verdiği takdir. 

de lda.re t.cıkUA.tnun mUaaadcai nlabe
tlnde bu şekil tevziatı daha bUyUk 
miktarda bnvıılclere teşmil edecekUr. 

-----u~-----

icabında söndUrü
lecek lambalar 

tesbit edildi 
--<>--

Lamba ilireklerine iıaTetler 
konu Yor 

~ lüzum Gurine, tehir dahi -
ıınae bultınup tcabmda. yakılacak veya 
söncfllJ'Ulecek elektrtk 1Am balannm 
katt ve umumi btr tunitl J&pdm.ırtır. 
Bir he)"flt tarafından bCltulı f&birde 
yapdıatl bir tetkik ..,rınc:ta, baııg11Am. 
b&l&rm 8&ıeoetı .,,. ha.ııgUer1nln ka.. 
rartııacafı tamamen taantm etmi§ 
ve bir cet?ett h.azı:rlanmqtır. 

Tamamen ıı&ldUrillecek olan lAm. -
baJaftD d1reldcriDe ic;ıt bot bir dal.re, 
lfM-et lAm.buı n.zt!-mi görecek n 
ımı.tke1t )'&DaC&k l&mbalann cllreklerL 
ne ~ kapalı J&l'llll ~k blr daire 
ve icap ettijtt takdlrdıe yakUabUocek 
olen lAm.bal&r:ın dlrelderiDe de tçt b&

yaz yaldıı;b: bir dal.re §dal konulmaaı: 

takan1tr etmiJ '" btt ~ttertn lr:o -
nulmasma ~ıı.nm1§1.ı:r. 
uızum· .gflr(Ud~ ~ ~ 

ki lAlnbalar 1* "8k1l4e b071lk bir sQr' 

atle kaTa.rtılabllecekür. 

Belediye meclisleri 
-0--

Yeal seçi ler için 
erde llazır

lıklar yapıbyor 

T e~ziler malzeme 
istiyorlar 

--<>---
Gizli ve pahalı alınan 
malzemeden dolayı 

Dikiş ııratıarı 
artıyor 

DUn ithnta.t birliklerinde yapılan 

bir toplantıda, ~ınizde bulunan tL 
caret vekOJett tiyat murakabe mUdürU 
lliı blrJllder müraldpl.eri de ham bu
lunmuştur. Toplantıda bırllklere ge. 
Urilml§ olan birçok çqltll terzilik 
malzemesinin tacirlere tevzii için mil. 
aaade istenmesine karar ven~Ur. 

Ankarada buluna.n umumi kAt.lbin 
bu hususta icap eden musaa®yi ala

rak gelmesi beklenmekUdlr. Mevııiın 
dolayısile terzilerin 1§1 çok oldutun • 
dan ıerzuer, oo yapıp yapıp el altın. 
du gayet pahalıya malzeme almakta.. 
dırıar. Bu cihet de, elbise dlld§ fiyat. 
ıan:na tesir etmekte ve Beyoğlunun 

bul terzllerinde 80 liraya kadar elbi
se dlldldiği görWmektedlr. 

V eteri.nerler kongre.ine 
gidecek heyet 

Ali.karada. yspılacak veterinerler 
kongre&ne gidecek latanbUl tıeyetl 
seçllml§tlr. Heyet cumartesi gllnU An. 
k&raya hareket edecektir. Kongre a. 
ym dördUnde toplanaca.k ve ~ gün 
devam edecektir. 

Yardım sevenler 
cemiyeti bir yaşında 
l.tanbul ıubui önümüzdeki 

yıl neler yapacak? 
Reiaicumhurwnu.zun ayın rct1k& • 

lan :Mevhibe İDönQntln fahrt OO§kaıılL 
gı alt.mda ~ 111 tt.a.Uyote ~ 
~a.rdmıaovenler cemiyeti, ~ Udnc1 
)'llm4 ı:tnrl.l.ıtlr~ 

Bu mUna.ebetle, cemtyeUıı. 1stanbul 

ınerkezi.::reJsi bayan Hayri)'• Kırdar, 
&ıQmllzdeld amıe yapılacak te:YSer 
b&klmıda fU iZILb&tı vermif Ur. 
~ Ytıld ydd& yapacatmm fllen 

gelince, Cemiyet merka:t, "faridat ve 
nwıııa.fms du.oleımif, kendi ftl'idat 
mcmıb&Jıanm teeblt etmlf w etm~ 
dir. BuDdAn bqka yu mefflml içbı 

bir etıence programı hasııi&ml§, bu 
programa gö,n, halktan ~ 70lu7. 
la yarıltm görmeyi karara ballamıf. 
tır. Aynca İlrtanbulun en yokınıl ve 
işçi mub.ltterinde halka en ucuz bir 
tekilde öğle ve akşam yemefi Tere • 
bilme imkAnları 11..zerinde bazn1.ı1tlarda 
bulunmaktayız. 
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(570000) meybaae 
meybane var411 •• 
B 1B mağaza kapuıyor; bir 

müddet sonra aynı 7erde bir 
l.ahvehane.o!n acıld&ğuu görüyonu. 
liiitüo QbvehNJelerin birer tcnbel 
yuva.sı olduğunu iddia etmjyoruı. 

İşimizden çf.anca bir camm arka
&mda ha.sır koltuklardan birine Y" 
n gumWcrek taze bil' ça7 yahut 
kopilklü bir kahve içmeıı.ln zevJdnl 
inkar edemeyiz; bir tarafta.o da 
caddeden akan kalabalığı, .. hayat 
fjyatrosu"nu seyre dajanz, zevki• 
miz artar. Oradan kalktığmuz. za.. 
nuın blr ai,'ll'hkta.n aıynhJığunııı 

fOrgunJDj.'umu..ıon mühim .lqsmını 

ldeta o koltukta bıraktığımızı his.. 
ı,ederlz. 

1''a.kat ba lhti~ için ba bdat 
kabveh.aııeye Jü.zt:m var DU f İş 8S. 

ntlcrinin dışında oraları doldamıu 
lar, tn\'la. iskambil, dama oyuı~ 
lar ne uvk du)'Uyorlar; kah.tıkları 
zaman ne brrakıyorlarf Blraktıkla· 
n y yorgunok değildir; panı o.. 
lan pan.dnn daha layıneW ola.o ,.e 
bir daha geri gelmcslıı' :imkan bo.. 
lunmryıı.rı vakıttır, bayattır. 

Bunun içlıı bir iş yrrinln bir kalı 
vebaJıe olduğuna görmek lnsaıın 
u;tırap ı·enyor. 

İt yerlerinin JDe7)uıe oldağua.ı 
da görüyoruz; ol"MI dbet ka!wdla
nclflcn d .. lıa kötüdür. Meml-Okett~ 
meyhanelerin ıbtiJMt&o ı·e tabii 
ui betten ool( olduğa:no söylüyor • 
lar. Devlet bile içkiyi herkes ve bol 
trmoeln diye pahalandırdı; fakat 
bu tedbir tam ve ~alltt değildir; 
ıı;vyaş ve sarhoş oluııwm hı.sanJnı• 

\'e dolayıslle milletler tlzerindelii 
kötb tesirlerini aran amıı anlat 
mağa liizom yoktur. DedelerlmiZ 
bunu ''fcnalıkla.ıuı amı.sı" diye ta,·. 
if ederlerdJ. 

Fransanm bozguna nğramasuı -
dan soora bonon 1ebepleıt al'Po§iı .. 
nldı; Sebep bir tane değildi. Pel> 
eoktu: bunlamı bazdan ön pli.eda, 
bazılan da Udnci Ye daha sonraki 
pl&ııln.rda yer alıyordu. Fıdmt de .. 
rCCC81 ve mevkii ne oluna olsun 
hepRi de dil&atle tetkike değer. 

Fram11z bozgonundaa dört sene 
~cl yaptbnq bfr istatistik bU 
memleketteki meyh3ne nisbeUni 
göşt.e.rlyor; diğer bft~ca ınemle .. 
keUerdekı nisbetlerle mabJ'C&e &

eliyor. Ba istatistik insana dehşet 
\'erfyor ve adeta Fnmada ayık ... 
dam bulunmadı''1Dl aııııetttrtJıor. 

A rdgyıı.dan kı.ber veıri@ğfoe gö.. İlkokullar yazdım blrllğlnln U.Zertıı.e 

Me9C'JA Kanada vo No~e 
(9000) kişiye bir meyhane dtl§li .. 
yor; bir meyhane mlldaTlmlerlniıt 
Myrst bir Dd ytlz ~geçmedi. 
ğlııe göre ayya.,lsnn nisbeti aacnlı 
fibde ikiye yükselebilir ki pek al• 
drr. fsveçte 3000 kl,ı kin bir me)'• 
bant!' nrdır. İogilterede meJlıa"' 
ne sayısı birdenbire çıoğahr -we .fSO 
ldşiye bir tane l'fabet eder, Be:lçi· 
kada (.J.10) Almanyada (%46) l(o. 
landarla (200) İtaJyada (170) ki~I 
l~in bir meyhane mevcattur. Bll 
miktar fs,•iç.ı-cdc (143) olur ve 
Fran a blitün memJeketler &l"Mlfl• 

da dehşetli bir farklıı ı:ekor yaptı.J'· 
Acaba ne kadar diye merakta wıı 
mnymız; yazıyorum: Fraos.da her 
~·etmiş kisi için bir meyhane nf• 
drr. 8u hesapla bütiln Fran adald 
meyhanelerin saym (570.000)1 go
çiyor. Adeta bUtün Fran a. f~nıer 
\'e iı;irenlerdcn lbaretmiR 

re, beiı!ııfiye meclislerinin müddeti .aldıtJ tahsil çatiyle Çqcuk esirgeme 
yıaOonıdıa litmektedir. Bele<til•elcr kurumunun yardım yapmak mecburi.. 
lroDm\'llD& göre, temmuzdan itlb:ı. :yetinde oldufu çocuklıı.rdan ınnnda o· 
ren acc;imler ya.pılına.sı ıi'!:ln vi.IA _ kula g-ldemlyen veya gltmiyen çocuk. 
yetler hsz;rhklanı. başlıyaccltlar ,. lar'.1' meşgul olmayı Cemiyet c:ıaa ıo o. 
dı:r. lıırak üzerine almayı bir borç bltmt;ı. 

De.ftcrierin ha.zı?"lanmıısı de.fter tir. 
leT'in ~. itintz v~air fonnıı'f • Yeni doğan çocuğa bakacak ~eman 
teler için iki buçuk ay geçecek ve l lar yetl§Unnek ve onlan temiz alleler 
eylül ortaJıarma doğru belediye se. yanına vermek, çalı§mamınn ön pil.. 
çilDleri ta.mıamianacnktır, nmda.dır.,. 

- Bana bülmit lll>J'let ~ _ Jl'ol 
bu ad&Dl b1r Bua ClUlml değil micllrf 

Tlym - Fo titredi: 
- Bir mof;ol, hltbf.r ..,... .Rufllara 

hizmet etmeız... ~onıunı 
- Evet. Mofollar, Rua1arm dÜf-

~dır. Fakat, hakUd Hofollıır. 
- Bokta7 Mhte bir Mofol taciri 

midir! 

- Bunu sen benden b1 bll.lnı&ll! Bek 
tay, bir Rustur. Motoı k?a~Uae gir. 
mı, bir Rus.. 

Tiyen • Fo göderinl yere lodirdi: 
- :Moğol kıyateUlc dola,an ,-alıpz 

Ruslar değil. Bu kıyafetten ılJftpoolaı' 
da ıstltude ed.lyorıu. 

Tcmuçln blddetlondl: 
- Ne demek lstlyonun, Ti)·en • Fo1 
Tiyen - 1'"o, 'l'lımuçlnln aittımlakl 

elhJseyi J;östeııU: 
- Bu cUbbclcr, bu ku kl:ır rrtın. 

da Ç(lfc yoban<'r tlunı~ or denwlc isti. 
\GrDITI. 

- JJ.ı bir l!tlnıdır. Gorli~krindl' ul. 
l.l:ını~·orııun ! 

- r.c.."l, ~nln hln·ly.-thıl ~tm•tl de. 

fil, 1a Nagzc0'dde keefıeıbnlftlıiı.. 8ea 
de bir .JllpOll CIMlllla detti mlldla T 

- Hayır .. 

- lnkAr etme! Sutmdald eUmelel' 
'1*l ona J9ılııMıoa7au..,. 411ye ~ 
-yor. Hemlekıl!ltbı için laDd1n1 bOyWc 

bir fıelllllııe,e attıtım ~k ip bOJJ .. 
ram. TemuPı? t.muı. &)"Dl yolda cL 
dea Mı ıhrta llwraDa ~. 

Teruucba blrdeobbe ~= 
- Bizim 70J1u1amr; ayn .. 

- ~ YollarllJJS ayn. O, Boaya. 
dala ce&ıU. .Japon,a,a ~ Sen 
ite Ba9;Jadaa ftdfeal lıWrmlf olaralt 
memk'bttne dfıntlyonuDI lfte. lklnl. 

do de loJttd.· 

Acaba bf:zde ne bdari
0

Asd bıe-> 
rak edilecek nokta budur ~t 
Pnmıw'lan, hattı Alman;. ve trı. 
gllt.ereden daha u nlsbette me1 • 
hanemh oldu~ ~ etml1'0 • 

Romen takımı 
perşembeye geliyor 

--<>--

Maçların prograJlll 
hazırlandı 

T~ lıaDnMk tatedl: 
- Valdt seo okta. Otdeylm.. Rumen ıampiyonu Rapkl ınsÇIM1 
_ N~ g1deceksbı 1 te-rtip heyetinden: 
- Otele.. Romanya ~riyonu Repid ta1'l" 
- Bu ...,_ 1Mnlmle Jıı:alaeakınn, Te- m1 oyunculan ~em.be sabahI 9" 

muçtn? nt 5 de Sirlceci garma geleceldd -

- Bayır. &el bvak, TtJ"ll - Fo! ılfr. t 
Çolt: yorpnam.. tıarhot oldam.. tıaorm Sporseven ~lanıı Dl~ 
diinUyor. Gldeaeflm.. saatte Sirkeci ı;a.rtnd3. bulunrııalY 

_ Ben istersem n rlcn olunur. dll 
- hın ver do ~im. Bafonı dln.. Ma~lar B$1d.aş Şeref stadJ1l 

IMdlrmefe lhtlyacun ftl', yapJ]aeaktu'. ..-.~ 1 
_ Ha _ 1 Mayıs cuma s:ıa.t 16 da ~~ 

yır. 8ebı ba ~e evime gotll. üıS3'ra Beşı.'kta,41 B takmU, 17,i>" 
r.eceğlm.. Arka kapıda llnlbam ~ı.ıı. ı Fenorb;h~e • Rapid. 
~ or. Çok yorgun on, be.~ıuı lıeıılm göğ 1 3 Mayı.s par.ar sant l5 30 FeJlCr" 
ıılimdr. dlıılrndfrJrairı ! b:ıhc:t. Galataean:ıy n takanı, 11.sO 
Tenm~ln bu da\'ctc lcııbct ctınemtlı; BeşL~taş • RapicJ 

lcirı çok mukıffemet- göstertll. ıraıcat 1 Biletler 01!.lats;;..ç~y • Fenerııııb" 
mumrtak olaruadı. 1 çe - P.e~iktaş kiü;-lorile lpck ıS~~ 

(Devamı ,·ar) ması g ~cl::rinde?ı temin ectilebıli • 



1re fll nyaı oı t:ıdlll9 

h kkı tank uı 
~t1ı!J JU: Valut fdatb&Uı 

A.BONE ARTl.ARJ 

' 

Suikast 
davası 

Yaım Ankara ağır ceZ!l mahkem~. 
81Dde devam edilecek olan aulknst 

F ranıanın Ankara sefiri 
değqmiyor 

VJıl, 28 (A.A.) - D,N.U. 
S'l1Tk1ye l!'.ıcnebl 

~ 14.00 llr. n.oo a.ı 
muhakemesinde, dlDlenecck oınn İs • 
taııbuldaki p.hlUer için yol tahsieatı 

mQddelumwnWğin emrine verUmiıUr. 

(Ba,tara.fı 1 incide) Eski hnriciye ıuwrı Bone'llln FraııS&. 

6 &.J1ık 'I .60 • H.M 
• •Jhlı • lıfUOdelıımumUlk de tahsisatı zabı

taya yollamı§ ve şahitlere tebligat L 
taamı bUdirmlştir. 

usuliine V\'.l ta.ıaüUi satın almalara ı:un Ankara bllytık elçlllğine tayin e. 
ballük ct.ınektodir. dildlğlne dair ecnebi meınlekeUerde 

Ruzvelt l eyanatında f;Öyle dı • dola.şan ha berter Vltinin alA.kadar 
"'" • 4.0I • 

l &Jldl LGO • 1.00 • 

t~ telefonu: 24870 

yor: :nahfillerinde teyit edilmemektedir. 
Tıpkı geÇCn hs.rpte olduğu gibi Aynı ma.btillerc göre halen bu hu.aus. 

bl.ı tcfor de d~an başla.-ı.gıçta ta Türkiye hUkumetl ile müzakereler 9 kif1 olan ~ahlUere tebllpt yaprı.. 
Dll§ Ye btr kısım yol masraflarmı aıa. 
ra.k dün ak§am Ankaraya hareket eL 
mıoıerıi!r. Bır kı.mıı da bugün hareket 
edeceklerdir. 

bütlın avantajlarıı mal k olmuştur. cereyan etmemekted1r . 
Şimdi de o zamanki gibi, medeni • Kanada bqvekili bugün 
y~ti müdo.faa edenlerin, işle:rl.ıı cc. beyanatta bulunacak 
reyanmı değiştir~ek olan insan ve 

!ııcctoıt4 a,1a1ı3ının verdiOı haber
re fore d11T111a vazivttıne bakı.ş 

Mecliste d n~I 
m za~~ereıer 

ıuülıilnliln.t üstUıılüğünü kunınca • Ottan, 28 (A.A.) - Kıınada 
r t:ıdar, aCI ;\-"<.'n.;lgile:re ve ağJ lnı.şvC!'k"li Ma.kewl King Kanada 
kup yla:ra katlanması gcre&teeek ile Viı:i arasında.ki diploma.tik mü 
tir. Arııcrikan milleti Peki Har • u.:ısebeUer ha.kkmda bugün Avam 
oourrfan SO!lra h!rçok kesimlerin Ka.mara..~da beyanatta bulunacak 

Allkara, t7 (A.A.) - illi)~ tır 
Millet M!:!cüfli l:ugun"' Şcnısettin ild yıl öne" bunu olaganıwLU te!Ak. ·ı 1 

ki edebileceği bir m:m ha.rp i.stlt-. ngi terede çöken kömür 
GUnaltaym reisliğinde toplanml§ .. salü.tı programı kabul etmiştir madeni 
tır. llunl:ırla beraber ban§ sana,,.hni~ J...onılra. Z8 (A.A.) - Barnbo. 

.\ın 1941 malt yılı xr.uva:zc>ıı.ei ınnu • .,~ 
flk erikada aakert mQt6hassISlann :miyoo3ıe dahil bazı daire bUtçclı:-. lJ~nbe uyması mük~l bir ~ .. 

1 
rough ltömUr m:ı.deninde cuma gtl. 

\' tuıce ınUtte!iklcr tanıtmdıı.ll Nor. rlle deve!t denizyo!lar.: işLctme ve kıldc olmuştur. nü vukubulan çökme hAdifıegi ne • 
~ lftaıtıre teşebbU.S edllmCJıi ~mdl o~aD umum müdUrlUkleri J9H Ruzvelt, bu müthiş i.sti.h.sat prog_ Uces'nde toprak altında kalan 17 
~~. Bcıcııuı veya Hola.ndaya bir 0tali yılı )lltçc:erinrlc dcğişklik ramıı·m sanny;i, işçi mcselcsinı madcncid":t iki.sini kurtarmak için 
Ilı ~ t.eııcbbU:JUııde:rı c:tnha ~yada vapf>lllB.S~a ııostn ve telgraf ve ::ira:ıti ve maliyeyi altüst ettiğini <'kip'~r hararetle çalış~ devam 
~lcıncı bulunmaktadır. Filhakika teiefon um~ mUdilrlüğü 1941 mc• anlattıktan sonra.,. fiyat.larda yük • etmclttedirler. 
la ~ Ve §imal denizi kıyılarma bir u yılı bUtçasint;.1. O!'i0.000 ve v:ıkıf. sdmc hasıl oldugunu ve buna son - -------------
ltu llr'ruz Yapmak tein elde bulunan lar umW!l mildürlüğü l94l malı \'erme-k z.a.ınarur.m kati olarak gel. kara Belediye 
t1rt "Vveucr ktı!J değildir. Bu kuYveUe. YJh b!lt.çc.c;.ine ıs.~ lira mıı.nıam diğini bildirmekte ve şöyle devanı 
tı:ı Azııertkan k.Jta.larlle takYlye edil. taJısi.,a.t veıiJ.ın~~ne dair kanun etmektedir: mecll lala kar rı 

C3t l.hum u d ~--'• , .. viltıı.l"""' lt!Lbul olUJ'.muştur. Hayat sevlyemizi önemli bir su-
rede n e yoktur. ztn:ı. ~ .. t.e- w •"'· rette kısabilecek durumdayız, ''-

lalı§ıt eclllen Amerikan kuvv ue ·lktz:ı.di devlet teşkiMeri memur. ""'-
rı.... 0 

• d ruri ihti~·a" maddeleriıılıı ortal •· -.ıı anyısı ayı _... , •-- lan te'·aüt .s:ındrftı Jı.c.kkm a.ki ka.. .., " ,~ 
!iıı. ar C"eçtnı..-uen gcırçex...... ~ fı..,at'arma. da.~·anan ha"a.t ...... ı.ııı. 

eınu bir n!sb t •---- ö•- •-r-- n":n 1Ayihası Uurlne uzun m.iiZ<'lk~. " " "' ~ lan e 0~ ""' .... -.. ... u lı"'r ........ e"en an.nb:ıha.rda.nbcrı' """ü' .\lınıuııa fM" N 1 Uda! a reler ~ert!ya.n ctm..i§ ve 16 nl3ddesi ı; " ~ -,,..'t>I" 
tt-- r ı..... orveç m a - '-'uk:ırı yu'"zde 15 - 1-·betın· de artm•"---.ı::k lt',...ft•- H 1 Uda '·:ı.bul ve bir maddesi encümene ve. • ~ ...-laa. ·---. v.ıya 0 ıındayı m • ,A. tı.r. Bu nisbetm bir ild yıl içinde 
ııu.n etznektcn ı;:ok daha zorour. Bu. nı::;~fk ımıet Meclisi çal'!ianba yi\zde bO \eya. 90a çıkmn.nıası içın 
batı Bebcui Norvcı;te olan mUnakale _,..._ <=und• harekete ge.....,eliy:.Z Bunun 

lll'ıııın u nı "'"''d Şimal Nor giinli toplana=-r-uı. .., :t- -. "eç zu u,..~ ur. - için de mutedil bir program kafi 
llu e taarruz edecek mUtteflkuerln 
uı ruınıan burasını mOda!ııa edecek Bir hamal çuvalların altında gelecektir. Başlıca iç hedefleri • 

,,1~1ınanıann durumlarından daha kaldı ~;~e~s~~~a!Ttei!~~~ 
1~1k il olacaktır. Bundan başka bir. Fındıklıda l'oprak Ofir.inde Çil:ıkli bu, bUtün iktısadı bünymı·· 
,._ i'uner ka ile Murmansk amam. h ......... Jlık """rn:ln lsmt1.1"I, dı"iıı calı .. ""k! ... ,_ "'"' ~ z1 kuvyctlcndirmek içi."l şarttrr. 
ı; iaı,e hnttmm kullo.nılmaıJI da ~~ çuvalların altında ka.lmmı3, 
,,_0rveç.ıı strntejlk "-emini ..,..k ~&- w tt 1 k H d Rl~clt buntlan sonra 7 madde. 
.... a t .. "'" r· agır sure e yuraa nar& ny ar- Iik bir programı ruılatma9ttaclır. Bu 
h- r tırınaktadır. Almanlar burııda p:ı§Q basta'lesine lrnldnılmıştrr. 7 __ _. 
~va ve denıı: üsleri kurmuslardır • 8' 1 k d d ıı1.J.U<'cnin hulisıasr §udur: 
n·ğ - ır amoe e amyon an üştü ı - ~alusla.nn ve şirketlerin 

ııu 1 
er taraftım lngilis tayyareleri Ortaköyde oturan Davut ndmdıı. kCırl:ırmı makul bir hizada tutmak 

it n Yen.ıcı'!Il §imali Fransa 117.eriue a. bir amele, dün eoför llayrullahm iç1n ağır vergiler xonuhn:ısı, 
la.r:ı:ı. ve taarruz etml§lerdlr. Bombalar 1843 nıırn.arnlı kemyoııundn gider 2 - Toptan ve perakende sat~
bıı!ıYan l:3oston ve Harikan uçaklan ken, ss.rsmudan yero düşmUş, be. !arla. kiralar için bir htıdut te.Gbit 
'e ~at~keUerc tvUrAlt etml§lerdlr. Lll şmdan ağır F-ur8lte yaralanarak Ee c·j~lm~i, 
tıı.r~tcnd •lti hedeflere ve hav& alan. yoğlu hastanesine ka.ldırılmıştır. 3 - Ücretlerin istikrar ettiril. 
ta tanrruz cdllm~tir. 10 Alman Av b d k 
ta Yhl't!si dUgllrUlmUştUr. ıı İngiliz gaç u ar en ıncs~ 
te Y1ıııı:sı dBnmeml§ti.r. tngmz tnyya... Em!:rgft.nda a~ datlannı buda • -1 - ÇifWk mahsulleri fiyatları 
r krt evvaıkı gece Roatokta Heynkel yan Ferhat ndrnda bir 1emizlili "• ıım istikrar ettirilmesi, 
'brıknlarma dördllncU dda olmak u melesi kestiği kalm bir dalın al • 5 - HaJ1> bo:ıol.an .atm alırunr. 
~e~ hUcum etml§h!rdlr. Bundan evvel: tmda kabnı , kaburgalımndan ve anım teşvik edilmesi, 
~akınlarda çıknnla.n yangı::ılar llk 'ba§?lltlan ağır ve tehlikeli surette 6 - Yeter dE>reccde mebzul ol. 
ttı Y-Yarc oraya vardığı sırada wa r:ın Yaralanarak Beyoğlu hastanesine mryan bütun eP» maddeler lıak .. 
t'l:ktaydı. Tayyare iabrikalannda a. kalcltrtlıru§lır. kında ka~ u.sullinün tatbik edil • 
'lıU bo:ınbaJarm İnfilft.k ettikleri g6rU1- o mesi. 
llar~ buraıarda yeniden yangınlar ı;r. Re eteslz i 14ç 7 - Kredi ile veya taksitle satnı 

"O\ı tır u.lnııı. 1 ara. k~ propıı.gaDda mUcr .. 
l"r.ll'I l! • DUnkerk doklnrı bomba. satıl 1uaca del~i yapı!mam: ve borçların, ipo • 
l<önını,,, dU!pnan sularına maynlar dö· 3 t'!ltleriıı ve başka \'ecibelerin öden 

Oe ırnugtur. Srhbiye Vekfileti, son zamaıılar.. mtsi için teşvikte bulunulması. 
r ı: harek&.tta bulunmaya çıkan d~ reçete ilP. verilmeleri icap eden Rm şun~n ilave etındkterlir: 

t-ön Uz bomba tayyareeı tsveçtc b8.Zl müstıı.hza,.atm halka reçete • Hay:ıt paluılrlığı hissedilir de .. 
ar:~ büıgesı üzerinde u•arken tay. tiz v~rildrğini ve bu yUzden birçok recede artmağa devam ettiğı tnk

'notıı aı:ı topları ateş açmıı:ı, tayyare muh:rurlar doğurduğunu nazarı dik ılirdt" kongreyi haberdar ve gere. 
}er l'llne firız olan saknUık tızerlnc kate alarak ceza.nelere <;ok mUhim kebilecck tedbirleri teklif edece • 
tıı.pe lııınt:Ur. Tayyare tnmıı.men ha. tnhrirt bir emir göndermi§tir. U • • · 
11.ltn;~rnuttur. MUrctebatı enterne c. zun )'Iılad:ınberi Jlk. defa olarak f,'l~irl~ilc Amerika harp uğruna 

lr. yapılan bu tamimde ültirıı sepiil gllnde tlstiiste ıco milyon dolar 
ıtlız\ namındaki müstahzar misal gös • t"rfl1tmekterlir .Ve lN2 )ılının 
D~ 'Et::rtx KONGRE1'E ME .JJ teritcrek anc:ık ml!ayyen hnstnlar 
·~ıa Eıcnun<ian önce bu masraf iki mi • 

tı:ı' R~elt, hayat pahııWı~ı ile için kulla:ı;lması icap eden b;ı müs. 11 olacaktır. 
:Q,,·ı.._ -le 0-eıı: V"' harp "'"manlarınn tnhtarı.n r!.'!} :: t~fa verilerek lıalk a- Hi · · tand 1 .. 

(Ba.,tarafr 1 incide) 
ci toplantı devresinde Malatya 
mebusu olan İsmet Paşanın 13 ilk
teşrin 1339 tarihli kanun taklilleri 
üzerine Ankamnm müst:.a:kil ve 
Türkiye Clirohuıiyet.lnln Ebedi dev
ı_e! merkezi olnivk ~erefini kamn
cugıru hatırlattıktan son:ra teı.:

ke;,eslni şu cüınle-lerle bitiriyordu: 
• A~ knl<ıeinin önUndeki ta

rıhf g<>nı!J s:ıhayı imar kararını al
nıış olan rnc<:I.islııizin bu im!lr sa
ha.cırtım, n:unnu ebediyete kadar 
yaşatacak olan reisiclimhurumuz 
!illlt Şefimiz Ank~ra roebusu ls~ 
met ln?nünUn Ankn2"ayı devlet 
meruczı yapmnk için bilyük mec
liSe sundu~darı tarihteki lcklü!e
rinin taşıdığı lslııılerine i2'.3.feU:n 
ve o hat.ırayı tebcilcn lsmet PMa 
parkı adı verilmesi suretlle ı;eref. 
lendirllmc~ini arz ve teklif e<ie-
rim.,, 

Vali ve belediye reiS:nin bu tek 
lifi bUtlin aznnm 9i<idetli ve sürek
li alk~larile kar§Ilanmış ve Milli 
Şefin güzel hUkf1met merkezimi
zin a•il \':ırlığma yerJ bir fere! 
J:atan ve onu ebedileştiren adlar. 
üzerinde he) ccanlı tezahUrler ya.. 
p;J:rruştır. 

Ankararun hUkOmet merkezi <>· 
luşu hakkında Tilrkiye BüyUk 
Mmet Meclis.lııhı 13 ilkteşrin :ıS39 
tarihli tarıöt karannı, bu mesut 
fr~nttan faydalanarak nyn:n nef:
rtdiyoruz: 

''.Ankara 11chrinin TUrkiyc dev
letinin makarrı idaresi olrna:ıı ha.' 
L1ndakl.Malatya mebusu İSJnct Pa
şo. h:ın-etlerinin 2/188 numaralı 
tekiifi kanunisi üzerine kanunu e· 
~t encllme'lince tamim olunan 
ıo. ıo. 339 tarihli miztatn 13. !I. 
3:l9 tarihli 35 inci içt.hnnın ikinci 
cclscs:nde bilkıra.a aynen kabul 
edilmiş ve .Ankara Behrinin 'rürki
ye d'!vlctinin nınkarn idaresi ol
ması ekseriyeti ıızlıne ile tekarrUr 
<;tmifitir.,. 
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Birmanya cep es· nde 
(Başt rıuı ı incide) 

Bi!-U Japon kıtalannm Mandalayın 

garkmda ve glmendl!cr hattmm son B UTt. · ,u~ soğuktan donduk, 
noktası olan Lulıloya doğı u llt.>.r,e zemheri ı.üttfası gibi tim. 
mıığe çıı.l1'tıkları zannedılıy.-ır S t :Jik. çene kemiklerimiz blrblrine 
vadia.nde Maııdal:ı.ym 120 kllomelrc urn vum işlerlml:ıe geldik. \'e bü· 
cenubunda J.Ielkilnda aıuua Jell:r o tUn o karlı. tip"ll günlcrlo soi:'llk· 
luyor, travadi vacllalnde mUtıeftk.ler tan t:ı~laşmLS vücuclumuzu yorgun. 
YenD&It;yawıgu.o 20 kilomeıre §ıma • larm altm:ı. attık. Eh, çok ş~ür, 
luıe ı;ckllmt§lerdtr. hir hn tıılığa falan tutulmadan, 

Say&'oıı, 23 (A.A.) - Birm&ııyada ı.a~mctU kı~ hazretlerinin fa.biye. 
8Qll 2~ ııaat lçınde Çln kıtalll.rı tarıı. , f inılen, rutubetli kollarmdıın net. 
!mdan elde edileu bazı mevzıı mu\•a!· &Jmizi ve yaka.mm knrta.rdık. 
fıı.klyetient rağmen Japonlar ba.;kıla 

1 
Şimdi, ba:har ~lerlnl ya.51Yo • 

rını arl.tırmakt&, bilhassa S&luen cep. ruz, Fakat ne b::ı.lıar? .• Bu ı;üıılertn 
heıslle Şanal devletJen topraklarında 1 de, kr , lan pek fıırln yok gibi. .. Fa
llerkmcğe devam etmektedirler. bt ne do olsa. l:.arnlaı:ta t:ibl, tit .. 

Delhi radyo.eunun blldlrdiA'Jne göre, remiyor. Uşiimek faslını ta~rlf et. 
bu ke.ınınde Japonlar .Uandalayın 120 miyol'U7. llkbnluı.nn, so~ruklarma 
kilometre §imali §Elrklslnee bir nok.. tahnrıımill ediyoruz. 
taya varm~lardır. Şimdi bu noktadM Bunnn iç'ndir ki artık evlerimiz • 
doğrudan do~ya .M'.a.ndnlııydıuı Las. de kok kömllrllc odun ihtiyac1 duy. 
lılye gıdcn yolu tehdit etmektedirler. muyonız. Fa.kat, mangal kömürü • 

çın tebUğlndeıı anla§ıldığma göre ne ihtiyacımız pf'k fazla. •• Bu 6İl"8.h 
Hopungilan hareket edeu Uç koldan bL nesne)1, hacı bekler gibi ~WJyo. 
rlncisl §arka doğru Kunhing iaUka • ruz. 
metinde, d1'eri Hungh.&ypung l.stik&. Bahar gclıllkten soııra, odan 96 
metinde ve UçUncUsU şlmal istlkııme _ kömür işi etrafmtla blr~k Iaııo 
tinde ilerlemektedir. Henüz Tungyiyi iıüylenmeğe ba)lıulı• dedikodula.r 
ellerinde bulunduran Çinlller Japon oldu. Fikirler ortaya atıldL Ba a. 
ileri harekeUnl gecikttrmeğe uğraf • ra<la, narla kaldınoonm doğru ola. 
maktadırlar. eağmı ileri sürenler göriildUğü gi

Bir günde üç 
hırsızhk yaptı 

Asliye altmcı ceza. nıahkemeııi dQn 
azılı bir hır•ızm muhakemeBinl bltlr
m~, keııd\B1ni bapla oezamıa Ç&rpmlf. 

trr. 
Bu Mehmet adında biri.ildir. Meh

met blr ~de tam Uç hmnzlık yap. 
mı§trr. Sabahleyin Kasımpagada. bir 
k!lhvehaneye git.ml.t, paltosunu çıka. 
np bir bıışkasmm paltosu üzeruıc ıı· 

mrıı. biraz sonra iklsinl birden alıp 
götUrmUştUr. 

bi. narla kaldımıa.nın aleyhinde 
bulunanlar da kabarlk bh yekQıı 
tuttu 

Jk'ledlye tktnat MUdürlllğti fik,. 
rinl tereddütsüz eöyledl: .. Hemen 
kaldırmn.k limnl" Bu, tiklr, her 
halde, şimdiye ltadar yaptığı tcc. 
rUbclerdcn sonra verilmls olacak. .. 
ia~e mlldürlllğti itle: ,.Kaldmnah 
doğru değil!,. dedi. 

Sonra ne oldu, DaSd bir karar 
verildi, bllnıiyonım. F'&kat, bildi • 
ğim bir ~Y varsa. nark halka pek 
pahalıya oturmostıır. Nark, konul .. 
doi;tı uıımıı, biz, istcdiğimlz ve di • 
1ediğlml:ıı: mm:ı.ıı ne odun# ne de 
kömür bolablld&, Bir mf4'kal ltö. 

Bakırköy mür bolabllınck için. kömllrcU d\ilı. 
trenine binml.ş, burada gazete okumak ldnlarınm önUn<lc, lm.rda, yağ. 
ta oıan kitapçı İbrahim Hilmlı1tn 

nıo.rda, l'labshUın alıpnlara kadar 

Mehmet bundan ııonra 

çant:ııımı çatmı§tır. Nihayet de Yqll ltildilr kakıldık. Ne üsttlmüz bldı, 
köyde inerek buradaki bir ba.rakad& -, 
mubtelU e§yalar çalmı§, kaçarken yn. ne b!\§mııs. Böj;rrilmftz delindi. ır. 
kalıuun~tır. t.muz yumruklandı, yaldnrmu:za. 

basılmaktuı prurtımuıyn. döndü. 
He.lıkcme bu yaman hırım 8 ay Serbest usulü tccrUbe edelim 

mUddeUe hapis cezasına m~m et. demiyorum. 0 zaman, \'1lrgtınoıı • 
mfftir. non, ıtoygnncunun tabiyeslne, da. 

Garip bir tren =· kuTb:ın gldeoej;rfmiz mu. 

k Dnciaklarmrzda '4>yle bir sorga-aZaSI 11.un tttrediğinl göröyonım: 
Bu hafta. içinde Çumrada. hem 

müessif, hem de garip b'r ~aza. <>l• 
mu.~ur. İki köyIU, Ahmctle Moh • 
met, kepmı.ek dt>nc.n postlanna btı.. 
rlirınıüş, anı.balarile gidiyorlardı. 
Demiryoh.:ns. vardrkla.rı zanuı.n, 
tı·t'llin gel1 1ğini fnket.me~lerdir. 
T..r0komom, aramı.ya tam ortasın .. 
dan ~mı~. aro.OOcı Ahmet der • 
hal çiğnenıni~tir. Afüı.r, bir tarafa 
frrlıunışlar. ezilmemişlerdir. En ga 
ribi §U ki, Mehmet, sadementn te. 
:ıirlle ha.vaya fırlııtr'mm, lokomoti• 

ı fin ö-:ıUndeki ikl fenerin ortasına 
otıınıveınıiııtir. Tren bir müddet 

I sonra dumı~, Mehmet, oradan, o 
1 vnziyettc &ağ ve s:ı.lim indirilmiş • 

tir. 

- O bide ne yapmalı? •• , 
Yapılacak f1C'1 b:ısittir. (Yakı. 

1.'3lc ofisl)nl birnn eV\·eı lmnnn.k, 
iş l!rlcn ~mcden, soygunculAra 
meydtın vermeden C\"\'cl harekete 
gl'~ekttr, orı hemn kurular, ve 
fimdiden oitun ve kıimiir toplayTJl 
depo etmcğe b:ıslanırsa, gelecek 
ın,, g~en ~ çektiğimiz zahmeti 
meŞıtl..1<aU ı:ekm<'yiz. donmayız, tit. 
remeyiz. Böyle ynpılmıızs!l, gcleccl< 
lirş jtllnlerlndcld iikıbetc uğrıunnl•. 
lığımız mulınkluıl<tır. 

mikümefin. bu ~kilde hareket 
edccej;-tne biiyU'k lnnncmuz vnnlır. 
Y:ılnrz -yulmrda dn öyleditimb; 
gihi- bu işin biran en~l bıt~anl .. 
masmı istiyoruz. 

Elde Lstld:ıd olunca k&r kendin ,_:-us ..., " - ı,:oır va aşın, vergı ennı 
!tıp nınu blr ekonoml sistemi ts. ruJnda aspirin m'si!liı kullanılma. ödedikten sonra y:lda safi olamk 
tıı.lıh~bnck Ule.kaadJlo )'edJ noktayı srı.ın karaciğer, l:öbrck ve safra 25,000 dolnrdan fazla ~ knı:a.ncr 
ll:ıl§ e~ı bir ıne:ıajı kongreye gönder· keRe:ı .~z~ıincic yaptığı menfi tcs~r olrn?..m·Jıurr. ücretle:r fdm<liki hi • 

Ur. lcr gozonUnc konularak ü~inde 
Müna~at Vekilinin beyana ı 

gösterir. 
J,AF..DRI . 

n ıasın~a tutulabilir ve tutulmalıdır. 
aı..~la, Ucretıertn iBUkr bulmaıımı ~eçete ıl~ ımtrlması lfızımgeldiği tJcretlcrin her türlil istikrarı. mcv 
"""1 \•e llc"'-t ar , ışaret edılen bu n<ı\'i spcsyalltcle - , 
ııı:.n _., §lrkeUeri kazançla • t · c-ut tee'dll::r t.am!rndan tnny,m (. 

t tıuıdl~.... r.ı rcı;e esız ~:ıtnıııann eiddetle t ec li . 
~cuertıı nıu-;'u. Çiftçilere verilen Uc • ziye olunncuğr \•c ic:ıhmda ccz:ınc. ' JmPlıdir. 
t reıı1 ftı.ıretu bet bir ba.ddc tesblUnl lc•rinin kapnt.ıhıcağı b!ldirılınekte • Rris, çiftlik n:ı:ıhsı.:llt'ri fiyatla • 
eıııYat e maı aımmamıı yahut, dir rınrn istikrarı içln teklif cd ılcn ted 
• &teın ın birçok va.delerle yapılması __:..... biı-1&1 bilclirdkte-n sonra şöyle di· 

ıtııa8~1 tl!3vtke matuf bir hareket a. ZA \'l - Tekirdağ \'illıyetı -8ii'ra°'y ror: 
lı tr:ıaiJdı, harp ytızUndcn azalan esaa. kazasır.dan aldığım nliı~s k~ıtıdımı B·.:. harU. lll'kcrlerl.ntizc ve balı. 
ltıtu1 eıe11n hepsinin vesikaya t&bl zayi ettim. Yeni.sini alaeugJmdıuı esı.ı. riye:.ıcıimlze blitün ihtiy~ı;lann: 
la.I'tıı~a!l, halkın mnıı mllda1'aa bono. 1 sının hUkmU yolttur. temin edeceksek mutad mll$rafla1· .. 
llUıay ıaatın atın~ te~1k edilmesi ve 'l'eklrdağ vllAyetl aumy kauuu Pa- m~:'.l:ı yc.p:ımnyız: 
•ıtııllı el atız. Vergilerin karar allına wr(•ık mahnlleıtiindMı Alı.metottu 317 R 

O.eınr kongreye tekli! etmektedir tcnlllitlU Ali Osman l>eınlr, tcdi~~elt mesajını ~öyle bitirmek. 

•11..,ıl>t!y . Tophane U:arab:ı.ş ('.adde. .. i 63 G~ :So. Mihver devletlerine mukavemet 
<t <ltne~a~;;mıs VAZlYF-1': dıt mukim. (1!6~)ıı: eden rnill~Uer 3nwvetle hasımlar. 
llq ak ArUlrtın Avustralyn • .. 1~. dövi15Uyor r. Fakat zafer uzwı 

~lııe ;:ıunıı karargtüundan bildirlldl- 7..A'l'l - GümUşhacı k~yllt~~~n ;~- gunlerden :too.nra bizim için nıuha!{. 

·r e deniz 110ılar nd 
h .def hububat vo ma zeme 

ak atmı temindir 
unun ~çin programda yo cu nakliyatı 

ikinci plana bırakıln11ş 'r 
e ayda bir vapa bare e 

12. 30 Program ve melel•et s ııt a. 
yan, 12.SS TUrkı;e pU\klar, 12.•5 A.. 
jan.9 haberleri, 1s.oo Ttırkçe plMtlar 
programı, 13.1:5.13.SO Konu~a. 

18.00 Program ve memleket saat n. 
yan, 18.03 Radyo ::;:ılon orkcstrıısı, 

ıs.•s Zirnnt Tah'Viml, 18Ji6 Radyo 
Çocuk kulUbU, 10.15 :Fasıl heyeti. 19.30 
Memleket sant n.yarı ve .Ajans hl\
bcrlcrl, 19.45 Konll§ma, 19.55 Fasıl 
Prozrammın ikinci kısmı, 20,15 Rad
yo gazetesi, 20.45 Viyoloıı.ııel eololn r• 
21.15 Konuşma, 21,30 Orkestra eser. 
ıerl, 21.45 Kl!i.lılk Ttırk MUziğl, 22.so 
Memleket saat nynrı. Ajana haberleri 
ve boranlar, 22.45.22.GO Yarınki pro~ 

ram ve kapıınıı:ı .• 

ha.\'a. lt: 1'Corregldor kalesi 264 Uncu dığım nU!ue klğtdımı :ıayı e · • k~ktrr. BHtnn Amerlkalılann na .. 
r%or :eaı. ıııarctını verml.§tl.r. Kor., nlslnl alacağımdan eskisınln bllkmU ':-.us ''e şerefini konınıı:ık m;ksa -
lllatt<lıı.kı E!31 ile hug lııtlhktımı ve li. yoktur. . k oıle nıedf'.'ilıf insanlrk tarafındnıı 
lcrtzı hu kllçtık gemiler pike tayyare· Anm§ya vlll\yetl Gümilşh:M'l köy_ a. y .. pıl:ln mli-::adt'lcyc iı?tirak kin bu :M~nn,k~l5.:: ekili Amiral ı.~B.Jıri 1 tile mcgguldür. Bütün nakliyat 
ceııllp ltcıııı:ıuıı Uğramıııtır. Mant!llnın ZU!lında Saracık natıı,,·f'filnd<>ıı !~ı:ıık fır;j"'tı. iyi Jr.c..ı'Sılryacaklnrma kuv - Eıı gın, PU b.j ıı.n:ıttn bulunm•ırıtur: 11ro~nuıılanmız cok z.iynde artm19 mesi kuvvcUe ümit edilmektedir.'' 
11~1§ Ol 'l'fıınnda ve Batnanda mevzı k6yl\ndrn Bel<taş oğ.ıtl:ırınden S#a te. v~,:- .e ına.n')"onım. MHi<.'tlcrin h:ırbı ''- I•e\'·~e~ ~emlı1·ollan ''C D r. 

1 
olan bu nakliyat~ kar§tiıyacak şe • . r&::SİNE \'APlffi 

ttıu<1'lcu:n Japou topçuıan , snııt ,. lllltıü lla!lftn Ahta, _ . cıı;' mcvzuudur. Bunu m.lleUeriıı ıı!::yoll:ırı.1m ıhtn·a~ı olan mıılzenıe 'ı ltildC' tanziır. edilntiş bıılunmektn • DrYlet Denizyollnn Mersine ve-
14.tt~ııa. l Rorregtdoru ağır bir ateı Tophane J{arab~ t·ıtddeal 6S.6u JSo. Hılnu takip <"decektir. YC fıl~tleri tedııl' k imkfinlnrınt tet. <lrr. pur tnhr'~tlnC k~nn· vermiştir. Yt'. 

1..._ tlll§Jardtr. tla muklm. (16602) 0 kik oL'llck Ü:l're Almanyaya gön _ j E:Ter eskiden olduğu gibi yolcu ni tarife ay ba§!ndnn itilxıren ta•. 
' ~ * * * dcrrn.iş oldııgumıız hey-et ~tkikle- l ''ukllvntını birııı"i pliina nlt>!l.1k r-. 1 bnt edi ecclttir. Vıı.purlnr, kar!}llrkh 1 1 '.l.AYt -· 0311 mali yılındalspartada 23 Df san Iım:• n:ıt? devanı ı>tmekte \'e eıpari!jt 1 lurs.3..1< eşya nakli~·atım baf!arama - ı olnı11lc ny•fa bir defn hnroltet ede-. 

1 ~ı:lt1\~~nU~dl3Ia~tı IDoı kgan_ CJElar vp:ırk. ~.:1,~,:!e~tmmo~c:kn!u~rz~kre~~m!~ztkiQl~r~;!~tltil'.ğmi~~nnn v· " ı:?:U .. nlu'"l• (nlı~l~.~r-tbarak~1afr ls:ol ('l~l'<U~lclcl) • l :~~~~:cı~~ i \~a=::: ı>~ ~~ n ~ ' • :!:,.iv~~;;~~~~ d~~ıi~~~ğr~~ karucln ~~J~~~d~e~~~· ~~~d~tng~~ 
v ıı: _ -v.. ... • • • " ,,. ., • • u.ı .. ı leıin : ı.;ür.:ıtıe IBr;al etmekle ııı t>i·. yo'cn nakliy::t:nı artıran tenzıll ve l i'r vapur d.'\ Mersinden lstntı'bula 

muhasebe veznesine muv:ıkkat temi- gol <'l\)7Sl h:ıknr.mdf'.n Ankara te. gul buinnm:ı.kt.adır. j Cııar tnrifelcdııi muvnkknle r. Uıt • harı>k<'t edecektir. 
a b &.ruısınd k k 1 nst olarak yatırdığım 80 liralık uıh. kımı faik \'llLİycttc tıılunduğundım Mnluır. ol<!ıığ.ı rc~çlıile son .oonc 1 t:k mc<1,liıı•1"n lt:ıldır.11:ık mecbu _ Bu vapur!ar hem yolcıı, hem eş. 

"),.. lr sora a i ·ösel c 1 vııc multabll vczncce bana Yerilen 1 k•:pn. Hariciye Vt"kili ~ükrli Saro. z t·fıncla \,·o1cu n?.kli.va.tı gerek de:-. rl::f't:noc kal,,rk, ' "il tnşı•·ac:ı.khıtdır. 
cadde • elektrik, terkocı, &y q " " 

11 
lll°lltu 

0 
Ye nazır bnhçC'.indP :.!ü,9.939 giln ve 30/7 sayılı ayniynt coğlu tara.fmdan Ankara mı·iı teı:. ınirvollnrı ve gcrrılısc denizyollan Arrlı:ı \'e Mer'c köpriilerinin in. füırndenh ya.z tarifesi de bugiln. 

:ı. l'~t "la_n bir ev satılıktır. Mti mnkbur.u zayi oldu~ndnn nıezkQr tine vcrilrnlştir. Şu h"'~abn söre \'ll.S Utlı\rında ik~nci plfınn bırokıl • tant• program mue'bince devanı dt'n itib~ren tatbik edilecektir. Va 
tttt .. crı s""t 0 ; :n kbuzun hllkmU olmıyacağını UAn nia,.lar 1zm;r lstanbulu. İ!lteııbul mırıtrr. Her ı}.i ic!tre de giıniln en ltıneY.te<l!r. Bun'a: ın haziran bi • ııurlar, her salı ve cuma gilnleri 
~- t?ıntıba ._ 1 • lS ara.s V::ı. " ~ !lSntda Orhan, ederim, da ltupı&yı katr.ana.n takımı :'<"enmek 1 ır.ül1lın mı:s:e'cs'ni te kil eden kö - cfa~·~ttnc kadar ikmnl rclllCrC"k A,·. t;<bar.a k:ır§t 803.t dörtte limanımız 

__ ,_ ______ """9 _ _.i$ .t"J.lartıılı müteahhit Ahm<'t Setlk, gibi ı:a.riJ> bir ıı.etiıce ile bitmi~tir. oıUr, hububat ve malzeme nakliya- nıpa ile mlınakalalın baflan:ıbil • ' d:ın harcl•ct ed~,, 
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fi A B E R - Akşam Postaı;;ı 

Acele satıhk ev 
Beylerbe.;i Abdullahağa malıa 

!esi cadde üzerinde altında b!'r 
dükkan iizerinde yedi odalı bir 
ev kuyusu, terkoe ve e.leilctrik 
varclır. Dükkan numarası 30, ha. 
ne numarası 32 dir. Beyko.uı ka
dar manzarası vardır. 

Müracaat: Bakkal Koço. 

23 NİSı\N - 1942 

r:?;~:u~~:5i~"5~ t1.~i~::~:E!i~Ei~:~i-. ~~~v:~~~~~~~:~::::~~~ Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
tln~ ~:a:~~t~G:)lea~·t~~ı'sa' ta~~~~~ ~~;:nu~=~~a .:~~; ::c Doktor Hrlz~ Bakım :: Nevraıı·i Kırıkhk ve Bütün Ag'"' rılarınızı Derhal Keser 
nşın bir «cız çocuğu göriındü. dugunu soyJem:ı.stı. Mektebin o. :c ı>Aım.tn: tHti rEHASSISl ~ 1 ' 

Ben, dostumun ne 'böyle bı nündeki yo.n•şu inerken adrese ~ .. ı'a.Kslm: l'allmhant-d' ooıııör ~~ 1 C A. B I N O A G U N O E 3 K A Ş E A. L 1 N A B ı L i R 
kızı ne de akraba.larl Olmad·ğll'I bakmak IÇİn elimi cebime sok ~ .. apartmıan berı:uo öğlt'dE'D 140D'9 ~< 
bildiğim için o kah\•elerirnizi ve tum, kfiğrdı aradım. Tuhaf ~y, ~,,., .... ,.i..,"'",."",.,'"",.,""•,.,,., ... ,.,...,"""'",.,'"""""'~" 
rip çıktıktan sonra, dostwna bu kağıt yok. Cebime koyduğumu -------------------------------------------------
sevimli kıztn kim olduğunu sor_ biliyordum, Hayret!, Bütün cep· KARAR HULASASIDIR: 

dum. !erimi aradım. YoJc. Yoksa telaş. ., ""IX'-_ ..,,«1 ~~ .,J,~ ,,. .. ~ ..... ~ .. 
O kahvesini masanın üzerine la kadını otomobile bindirirken .,. ... • 

brraknken: düşiirmtiş müydüm? Tekrar bü· ~~ • . t-61. • 
- M"ineyi soruyorsun değ;! tün ceplerimi tersine çevirelim, 

mi? Dinle sana onun kim oldu· Yok. Yok. 
ğunu ve nereden geldiğim anla Eyvahlar olsun. ne yapmalı. 
tayım dedi, Geri dönerek kadını otomobi· Bu ıutunlarda okuyucularımrzın ıa. smıfma kadar okumuş bir Tilrk gen. 

- Üç ay oluyor. Soğuk karlı le bindirdiğim yere geldim. Eri. :ıetemlzln ba111tk lanmdald kuponla el resmi veya huaust bir mUes.ııesede 
bir a.kşarn evime dönüyordum. mi~ karlar ve çamur birikintileri blrllkte ıöndetteeklerı çalı§mak istemektedir. 
Acı sert bir rüzgar esiyordu arasında beyaz bir kağıt parça· E\'LF.!lıı'ME TEKLlFLERI, ış ARA • • Ankara Maden tetkllt ve arama 
Başımı paltanun kalkık y:ı.kala_ sını aradon. Yok. Çıldıracağun MA, tş \'ER!IE, ALIM, SATBI enslitilsünden bonservisi bulunan, or. 
rı içine ~üş lbir an cvel eve nerede düşünnüş olabilirdim? gibi ticari mahiyeti haiz olmıyan ktt. tamektep mezunu, Ucarettcn anlar 
yeti b"lınek için hızlı 'hızlı yürii. Hatırnnda yalnız kadının ismiy. çük llAnlar parasız neerolunur. bir genç iş aramnktaa:r. Sultanahmet, 

yordum. le Darüş..~ekanm arka tarafın· Evlenme teklifleri: kapınğası camisi hisar sok k No. 6:5 
Fatih camisinin önüne gelroi.;;· da bir sokakta oturduğu kalmış. • Ya§ 30, boy ı7S, kilo 71, aarı§m, de Ahmet tawya mUracaat. • 

tim. Birden kulağnna ince titrek tı. Fakat hangi sokak, hangi ev. yeşil gözıu, muhitinde güzel olduğu Müteferrik: 
b'r kndm sesi çarptı, Bır anda Zavallı cocuklar şimdi kımbilir söylenen, aylık kazancı 200 lira olan KAYIP ARANIYOR: 

dur kladım. Başımı sesin geldiği beni ne ümitlerle bekliyorlar. bir bay, 18.20 ya§larında, az 11.§man, • Artvin vlllyetınin Ardamıç kaza. 
tarafa çevirdim. Bir gölge si· Akşam eve döndüğüm zaman vaaat güzellikte, esmer veya kumral. 111 Ltileş köyünden Veylıı otuııarından 
) ah bir çarşafa bürünmü.5, ba_ teeesünim hfila devam ediyor orta tahsilli, dul veya kız bir bayanla 1 Mehmet Efendi oğlu Bedirden doğma 
f}Inl bir at!::ı: ile sa.zmış, cami ka. du, Verdiğim sözü yerine getire_ evlenmek istemektedir. cCan) reınzı. lbrahlml, Annesi Bedir ve kız karde§I 
1nsmm önünde, taslar üzerinde memekten ve onlnra iyilik edeme· ne mUracaat • 293 Gımıanmıt Rus harbindenberi ara. 
oturuyo·dıı, Yanıruı. yaklaştım. mektcn duyduc7u;n büyük bira. • Ya§ 28, boy 180, kilo !lt, buğday maktadır. Bitenlerin. vatandaşlık na. 
Bu, genç bir :kadındı, zap ıç'nde kıvranıyordum. renkli, oldukça. yakı§ıklı ve güzel, mma §U adrese ınUracaatıan. (Aıı. 

- • 'el iniz var dedim, hasta Tuhaf şey bur.ün karmım üze· Avrupanın me§hur bir iliılveraıte. Poııta 1016. A. K.H .. bqc;avu§ Naz.mi 
mısınız? rinde de bir durgunluk vardr. Bir sfn~ serbest bir mesleğe alt yüksek çıgtekin.) 

Kendisine hitap edildiğini işi· aralık nqyin var diye sordum blr diploması bulunan, halihazırda AIJ • 
tincc başını kaldırdı baktı. Sesi kısa ve sert bir sesle sadece: kimılesiZ ve işsiz olmaama ratmen j uırınız. 
titreyerek cevap verdi: - Hiç dedi, dönüp gitti, ·y11z elll llra geUrl bulunan bir bay; AJ8llda remlzlerl 1Ulb .. o. 

E et ded. !ş" den d.. u-· . . lrdi b skin ttl bil k kayuou.lanmızın ıuunlanna _._ - "v 1· un on Ona ne olmuştu? Nıçın konuş geç ğ1 ısura 1 te e re ece ı •-
yordum. Zaten evelcede rahat. muyordu? Niçin asabiydi Bir şe. ınce, güzel, musikiyi ve gezmeyi ae· mektuplan ldarebaaemlzıden (pazar. 
sızclım. Büsbütün hastalandım. ye kızmış olabilirdi ben .,; ..... ..ıf ven, yüksek aeclyeli, açık fikirU,'.ser. lan hariç) berztan •balatan lfleye, 
\ ·· ld ' ~ ... .., h • kadar ve ııaat 17 dea IOll1'a &kbrma· uruycmez o mn. ondan ziyade zavallı kadını dü. best ve uysuz yere kıskançl!#I olım. 
Zavalı güçlükle konuşabiliyor. ~üyorıdum yan bir be.yanla evlenmek istemekte • ı &arı. 

0": B. ah 'ts ld w •• ı· dir (G M 19) (remzine mUr ..... aat 194 (Tezcan) (Pembe gOl) {8.8.) (R.U) " ıraz r a ız o ugı:mu sov ı- · · · ..... 
- Çbcuklar da evde beni bek· yerek erkenden yattım · .• Yq 30, uzun boylu dul, ıyt ve na (E. Ural) CK.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

liyorlar, Onlara ekmek götüre· Gece ib' .. 1.. ' ad mualu bir aaker ailesine merunıp ye CM.U.N.) (2,2,«) (F,F,) (KOtpane) 
rnedim. Aglar. lki gündür bir K lr ~~': u uyuyanı ımak. şll gö&JU dö§enmlf bet odalı bu'. .~ (H.K.) (C.M.) CA.L) (B.Y, Kaya) 
lokma okmek yemediler. arat v~nnıl'>ı..ım onu a.ro.yac ·• buıuııa.n 've bava tı.eteğmen k&rdefl1e (Oran) •(Tek cuı) CA.0> (JllmekU) 

- Kimseniz yok mu? dedim, trrn •. sın.~ hat!r_ımdo.ydı: Fatma. blrllkte oturan çocutu bıalunmJ711D lü <A.Dl&falııD) <Clddl) <t. IJmba) 

Y. ı··ı.l d' Ertesı gun ışın,dcn çıktıktan bayan aııker ve ııtvn namuslu blr er· (Bezen 28) (Nadide '79) (Tunalı) 
_1~ UI\ :n ~-a~e;r 1evel eonra ~riişşcl'~l<.~nın arka ta· kekle evlc;ımek fstemekterilr. .tsu _ (El) (27 S.R) (E.OJ (ScmlrblLs) (Nc~c) 

öldü. Bana iki çoouktan başka rafrna duşen butün mahalle ':e yenıer (27. S.R.) remzine müracaat (Liman 2 ) !Ressam) C&n){GUnaydın) 
b'r APV bırakmadı. Zaten ara. sokakları dola.c;tnn, Sordum. Bır edebillrler (R.S) (R.F.G) 

~J çok Fatmalarla .knrşılaştnn. Fa. • _ . 
bac:ılrk yapıyon:lu, Ne ibıra;kabi· kat lhiç biri o değildi Artık bul· lı anyanlar ~ 'tg· 
lir-diki!. maktan ümidi kesmiŞ geç va.kıt, • Orta yaşlı klmııesız bir bayana.. ~S[Q "U.U ~ 

Bugün kazandığımızı bugün vorgun üzgün bir halde e\•e dön parttman kapıcılığı, eski tUrkçe yazı ~ I(.I _ --~ 
yiy " Kimse}· tanımıyoruz, dürn - işleri ve ambalAj işlerinde çalifm&k 
~ '' r 1 ·ı ük. OilDJmnya mec· Ka. d . . k istemektedir. (Yardım) remzine mtl. 

• ~.1 • E 'r dctnım ·mıılfı.t_ pı an gıı'<!r gır.mez ·arımın 

. 1 ' labi ·m Ruru- asabi ve hırcın sesiyle karşılaş· ra~~ y .. mnde., orta.mektebin 

• Bay A. Tepedelcn • tıAnmızı 
milmkUn olduğu kadar fazla ~§rede_ 

. t:mı: -,.-
b i : are.nhJ bir :} rde çalışı· iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİ~İİİİıİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 

ildnci ceğlmlzl bıldlr1riz. 

'\ o·tlt•m On '!in evd hnstalan· - Söyle dedi, nereden geliyor. · 41 • 
ctı. o 'cu •<l nr ri i ·m icc.11i_ sun? B AYA 16.l'AR I 
~ "t ~. P"t on: "Eğer gelmez. Birden şaaımırşt.:rn: J':I. JY'.IJ r • 
sc yerine baş:m ın• alacağız,,, - Nereden gcleocğim dedim, 

demin gitmesem i!':imd n olacak tabii daireden 
tzm. çocuxlar da açtr. Bu sabah - Peki niçin geciktin? 
kalktım gttt;m, güçlükle çalışabil w!:akikati sÖylcmekte:n çekin. 
dm .\ksam bi' bi.itün hastalan_ 
drrn nasıl dönc-ccğimi düşünü. - Bir arkada.,ıma uğramak 
yordum kendim; Mi<' halle bura· i~tti .de. ı 
~ k dar üriil, iy bildim, Fakat .Sö~cm!1 karımı tatmin etrne. ı 
artr:: ay klar.n da derman kal mış lbıla.kıs büsbütUn asabileştir 
madı. Yüriıye...'l\ez oldum, burada mişti: 
bldmı. lan- ~rl<1.:ı-aa~ ha! Bir de ya· 

Zavalı kadın eliyle gözlerini soyuyorsun, değil mi? 

J Şık bir bayan ı~ belll olur 

ŞEN ŞAPKA 
Mağaı.aamm zevklle «fylnlneniz dalma ilk giirftnecekalDIL 

YAZLIK AÇIK RENK FOTR ve HASIRLAR 
GELMlŞ'rtB 

T8flS t~ln A1parl3 kabul cclllir. Sultanhamam 46 

sildi: Bü.9bütün şaşınruştnn: 
_ Çocuklar da şimdi beni bek. - Sözlerindenbir şey anlamı_ yazılı olınasındanclı Ona kısaca 1 mircinin yanına verecekti. ÖbU· 

liyorlar, Biraz ooünr para almış· yorum kanc.ığun, dedim. O: bütün hadiseyi olduğu gibi an· rii de küçük kız lbime duruyor. 
tım; onlan c-kmck götürecek· - Tabii anlamak i~ine gelmi· !attım ve ka.ğ'rdı nereden buldu_ Onu da bir ~re evlatlık ver.ece. 
tim. YQ,.[. Doğru söyle bakayım ne. ğunu sordum. Kadım gördüğüm ğiz, . 

Yuzlinc baktım, kupkuruydu. reden geliyorsun şimdi? akşam paltomu temizlerken ce· Sonsuz rbır ~is ve azap için· ı 
hastahk açlık ve sofuk onu bit. Ortada bir sebep yokken karı- !>imde bulmuş. Karıma hakikati deydim, Eve dönünce karıma her 
k1n bir hale getir.mı ti. Onu bu mın bu kadar nsabileşmesinc ._1ğrettiktcn sonra kağıdı alarak ı:ıey.i _?ldu.ğu. gibi anlattım. I<.en_ 
ha.!dc brra.kmak doğru olrnazdx. mana veremiyordum. Hem bu ilk dışarı fırla<lmı. Adreste yazılı disının b}ll!1ıyerck sebep old~ğu ı 
Bana insani bir vazife düşü!yor· defa neç lmlL~m1 d~ğildi. Bazan ıııu.ha.llcyi ve oturduğu yeri bul. bu acı ~adısc onu benden ziyade 
du; onu evine kadar götürmek geç kaldığım olurdu, Fakat bi. dum. müteessır cl.mişti. 
ve icabeden ya.rdrmT yapmak: rinde bu şekilde bir muameleye Burası bir evden ziyade köhne Dostum SÖZÜnc devam 

- UzU!meyin dedim. size yar· maruz kalmış değildim. bir kullıbcyi aı:ıdırıyor<lu, Kapr du. . 
dım etmeğe calı17acağon. Bana Cevap verdim: yı vurdum. Hı~ bir ses yoktu. . B':1 !~ra~a ~apı açılmış Mıne 
adresinizi söyleyiniz. Sizi şimd - Söyledim ·a. lmrıcığ:rm. Bir 'l'ekrar vurduır · ı refcr yanda. ı~erı cınnıştı. 
evinize gönderir ben de yarın arkadn<?tma uğradım, onun için ki harap kulu~eııin kapıs1 ara· • Dos~um on~ eHnden tutar~ak: 
sabahleyin evini7.e gelir icabeden geciktim, bunda kızacak ne var? landı ihtiyar bır kadın başı u. - !. te dc-dı uana anlattıgım 
yardmu ya:parmı. Karım bü bütiin köpürdü: zand;: hik<iye<!ek.i küçük kız. Onu ertesi 

Yu .. zünde sevinç ve ümit izleri - Arktıda.ı:ıtnn ha! Bır de sr F t h gu .. n cnmıze .ffl">titdik ve ken<'I a ma anımı arıyorsunuz ... ~ 1 
belirmi.c;ti. Defterimden bir ktt kılmaöan yalan söylüyorsun. aı·b ? kJZIJTllZ yaptık. Onun adını in' 
ğrt !kopararak adresini yazdım Peki söyle bakayım bu kağıtta g 1 

a · . b d dcğistirdik; Emine idi Min~ I 
ve oradan geomcı,te olan bir yazılı adres kimin? - Evet d~ım ura ~. m.ı o~u 1 yaptık. Do tıım sonra o~u bana 
taksiyi çevirdim. Sözünii bitirmesiyle cebinden ru~ ?r'. kcndısmc gelec .. gunı soy_ doğru çevfrdi: ı 

Zava..lının kolundan tutarak beyaz bir kağıt parçacı çıkarıp lemıştım. - Bakın d~rli bükle bUklc sarı 
1 kalkması ;çin yardrm ettim. Diz gö~rmesi bir oldu. - Evet ama geç kaldınrz de· saçları arasındll ki uzun san 

lcri bülrlilüyor, sendeliyordu. Birden afalladım. Bu benim di. kirpikledniu gölgelendirdiği göz· 1 

Şof'örün parasını verirke:1: defterimden koparılmış evet. Her seyi anlamıştım. Beynim. leri hakika~n birer taze min<'. 1 
- Üzülm:tyjniz dedim, s;z zavallı kadrnın adresini Yazdı- den vurulmu.şa döndüm. yi andrrm?yor mu? 

yardım edeceğimi vaadediyort m. ~'Ull kağıttı. - Dömak öldü di)1ebildim. Küçük kız .i\1inc fincanlarımızı 
!'fasıl ter)okiir edeceğini bilmi Gayri ihtiyari haykırdım: lhtiyar kadın sendclcdiğimin aJmı.ş çıkarken dostum devam 

yordu, - Aman karıcığım o klğıt farkına varmıştı: etti: 
Ertesi a.bah geleceğimi te1 

_ ndc miydi? - Evet dedi. Hep sizi bekledi. - lşte dedi, o günden sonra 
rar SÖ) liyerek kapıyı kapadım. Karım kağıdı avucunda sıkr Bir bey g-ı"!!ecek bizi kurtarnca.. karım:n yersiz şUphc:.:.-ıın rebep 1 

Otomobit kara::ılı:kta kayboldu. yordu: diyorclu. Iliz de elimizden geleni olduğu bu acı hfı<l.iı:;.eden duyclu· ı 
ğu \•a..1..ıt hfilii d :in bir rncma· - Evet bendeydi. Kağıdın eli_ yaptrk ama ne fay<la. ğumu?. rnfü .. terek tees.sür bizi bi. 
r:ı"''" · imi ...,ızlatı rdu rne ge mE i hoşuna gitmedi ga - Ya r.ocuklar dedim ~cuk· ribirimize d"ha sıkı b:ıcjladı ve 

F.vde kanmr müt:OOssir etme· Iiba, dedi, lnr nere<leler! o günden sonra Mine yuvamız ve 
nıek için bir ,,ey söylemedim. Bir anda m.csclcyi anlarn~ton İhtiyar kadın bovnunu biictü: yeknesak geçen hayatrm·z için 

1 

c 42/790 

Milli korunma kanununa muhalcfct~n Beyoğlu Balıkpazai·ında Ncvt 

zade so!iak Ermeni han ~/7 No. da kundura t<ı.mlrcllll;"i tlcaret llc mc,gıı 

Agop oğlu Mıgırdıc; hakkında lııtanbul asliye ıklncl c~za mahkcmc:ı ıde ce-

reyan eden muhakcmes! netlceılnde auçlwtun filli sabit olduğunı:i:ın ~ 1 

korunma kanununun 33.59 uncu maddeleri mucibince De§ lira para ccza!l 

ödemesine ve yedi gUn mUddeUe de dUkk!nnıın kapattlmasma ve lul.<uııl 

katileşliğinde UcrcU .suçluya alt o!mak Uzere lmrar hulAsastnrn U:ı b{-r .,tı· 

ı.etesindc ne~redilmes!ne 6,2.942 tari!ıJnde karar ve::-ildi. (4918) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Başvekllet Ar~iv dairesinde yaptmlacak ( 1500) füa keşi,. l:· "" 

mir işi 6.5 942 ça~nmba gUnU saat 1:5 de Milli EmlO.k mUallrJu 

§ekkil komisyonunda açılt e1<slltme ile ihale edilecektir. Muvakl~ t •em:ıı 

(112,50) iiradır. lsteklller!n en az bir taahhütte (1000) liralık \ıı.; ı c ten• 

iş yaptıklarına dail' idarcicr!nden almt§ olduklan vesikalara l!itı • en ı• 

tanbul vılA.yetine mUrac:ıatln ihale f;Uniınden tattı gUnler! b:ırlç 3 sUrı C\• 

vel alınmış ehliyet ve 0~2 ~ ılma alt ticaret odaııı veııikalarmı lbr"Z ttmn1rrl 

muktazl.dir. l{c§ıf,, şartname vcaair münakaşa evrakı mezkür 

görUıebıllr. f 4800) 

mü ı .. ıiu' 1 

•evlet Demiry.aları ve Limanları İşletme 1 
Umum idaresi ilanları 

28.5.94.2 tarihinden ltlhe.ren. 

ı ,, Sam.sun • Çar§nmba hattında kamyonla nakllyatn alt S. S/ 5. 

2 ,, :Mersin istasyonunda tahmil ve lhra~ Ucretln.c alt D. D u08 

3 ,, Haydarpa~a . Sapanca kısmmda sunda yolcu taşıyan nakil \8 

ıııtalanna alt D. D/2:58 

No. lı tarifeler ll~cdilmiştir. Fazla ta!ııllAt için ıswyo.ıılara mUracPt 
edilmelidir. (2978.4938) 

• * • 
Jılubammen bedellerile miktar ve vaaı:tıan &§&gıda yll.Zllt iki gr•ıp mal• 

zeme her grup ayrı ayrı ıha le edilmek ilzere ( 4.5.942) pazartesi JnU hlw 

Jannda yazılı saaUerde Hııydarp~ada gar binan d&hilin.dekı komlayon U· 

rafından açık ekailtme usulıle atın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.ııtlyenlerin her grupun hizamda yazılı muvakkat teınl.. 
nat ve kanwıun tayin ettiği veııalkle birlikte ekııiltme gQnil aa&tlcri.:ıc kS 

dar komlııyona müracaatları llzımdır. Bu işe alt oartnamelar komlayondaJI 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 500 tüp kopya maklneııl mürekkebi muhammen bedeli -(675) Ura, mu· 
vakkat teminatı (50) Ura (63) kuru§ olup ekailtmeai aaat (U) dJ 
dörtte yapılacaktır. 

2 - 10000 adet tek.Bir makinesi mumlu klğıdı muhammen bedeli (1800) 

lira muvakkat teminatı (120) lira olup eksiltmeli saat (H.16), on d&t· 
dil on beıt~ yapılacaktır. (4582) • 

TURKiYE iS BANKASI 
Ki.1-:ük T :- sarruf 

Hesaplan 

ıu:şıııt,J.Y.K: oı Şubat, 4 

c.111'$rtn ta rlhlerinde 

._pılrr 

a • 
ı • 
• • 

10 • 

1000 
700 
500 

• - .aooo- • 
• -~-. 
• - 150Q,,- • .. - 2500- • 

• - •000.- • 
• - :zısoo- • 
• - :sooo.- ~ 
• - 2000.- • 

Ert<'Sl sabe,h ile!' va'krtkind n karımın bi'tUn ıısabiyctinin !'"'. I B"'v".ıYiinü lıu snbnh bizim scv:mli bir mcrtT ılhct olrlu. 
1 1nJıa ']\'\'Ol haı:rrln.ndım. Karım~be::bi:' _:_k~·a:ğ~ıt:t:a_b:i~r_k:a:d=m:__:a:d~rcs=.:..i ~e=f=c=n~dı~· ~g~id:c:rk:e:n::_:~:ö:türdü:·~··:·~B~i~r~d~c~-_:_~~~~_..:1~'/~L:A~1~A~Z:...::U~LK.:::,,;E~N:.__~~~~~--------------~~~~~~--...... 


