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r~~~e~~i Tarihi AnkaraKalesiOnündekiYesil !Devlete ait iktisadi 
~~~ Sahaya ismet Pasa Parkı.Adı verildi ·teşkillerde tekaütlük 
a~== v Valinin teklifi, Be~ediye Meclisinde tiddetli ve '' Mecliste hararetli. müzakereler oldu. 
Jıeri ~. yer, mevdıana ~ıkmış.- •• ki• lk ) d "' t •• ) 
tar. ~k Almıım bu y\izden sure ı a ış ar arasın a mınne ve şu t:·an 
mahkemelere 

1 
verihn.iştir ve tezahüratına vesile oldu 

hi.kbnlıerin viOOanı onlan cel-
Ia.t balta.sına teslim etmiye ra-
zı oLmıemıştı:r. Alına.nyamn 
dahili durumwıu bundan da
ha açık, daha feci ve 1'ara.n1ık 
bir surette tasvire imkin var 

, 
Umumi harp ve Milli mücadelede Yedek Subay olanla· 

1 rın hizmet müddetleri tekaütlüklerinde dikkate alınıyoı 
Ankara, 27 (A.A.) - Ankara Br·lediye 1 dirmiştir. Uzak ve Y3kın taıihıeıinı bi.nbir men- - Ankara, 27 (Yeni Sabah muhabirinden) - Büyük Milet Mec-

Mectisi bugüıa Vıati ve Belediye Reisi Nevzad l kibesini okuyan Ankıa.ra. Kalm'nin önündeki \ lli;i bugün (dün) ~azı münakale layihalarını kaıbul ettikten son-

mıdlr?. 
Ta.ndoğaWın :reisliğinde ya.ptığı bir toplantıda gı-n~ş. giizel, yeD\feşil sa.ha bugünden itibaren , (( · "\ ra, devletle ait iktısadi teşekküller memurlarının tekaüt sandığa 
güzel ka.ra.rla.rindaın birini venniş, ha..~hrin °İsm~t Paşa Parkı" adım aJmtştır. Ne"''Zad· 1 c. inde Umumi 1 layihasını omüzalkere etti. Söz ıa:ıan hatipler bu tekaüt sandıjl 
en ha.ldm ve en gü?Jet sa.hasmı Comhu.rreisi Bdı•diye l\leclisine sunduğu ve bugün o- . haıkkındaıki hesaplaım iyice tetkik edilip edi1mediğini sordular. 
M'ılli Şef İnönö'nün tarihi adfariyle şereflen- (Sonu: Sayfa 3; Sütun ;_ de) 1 Ziya Gavher, gerek Umum' askerlik müddetlerinin tekaüt 

1 
• Seferberı·ık Harpte, gerek Milli Mücadelede müddetinden sayılmasını istedi. iıılllllllllliıııı _____ • ______ ._ _______________________ _. I yedek subay olan memurlaırın (Sonu Sa. 3 Si.ı 2 de) 

A 12:~~ ~~: Hitl~r'in nutku. lngi ı izlar Rosfok'il Feci ve müthiş 11 K;;arüame s IB -A-Y-AN İNÖNÜ'NÜN ESERi 

Yazan: HOSlyln Clhld YALÇIN 

;:z s:ı1~ir ;~~y~:kte;~ --kart•s•nda- Almanlar da Bath'ı · haskı -- Mayısta ~eriyete ' ... , _____ _ 
çok ehemmiyetli vıe ditkıkate de- d .. b ı t d giriyor Ya r d 1 m seve n 1 ar ğerlıi bir Wnm hakikaıtlerin de unya asını bomb~lamıya a ı n a ~ ·~ 
fıŞkı.rdığmı müşahade etmekte- - U • 1 Çunking. 27 (A.A.) c 
viz. Almanya 'aleyhinde Mütte- ıl d • 1 - Resmen bildiriliyor: e m ı• yet ı• 1 yaş 1 n da 
fik memleketler propagandası- İngilizlere göre .. uevam e ıyor ar Maltanın vaziyeti GeçenlerdP. Çin hlikfımeti 
nın yaydığı nıeşriyat Bav Hitle- tarafından iia.n edilen umu-

~~~er~~~e~J::a:aıı;~~~alar, .. Führer adli salahiyetle - Adaya 4 ayda 11 bin tay- ::ır?1~~~a~::ee~!~ ~~~~~ !Kurumun İstanbul Reisi Bayan KırJar bir yıllıkl~ 
Her şeyden eYveı 'lınlıyonız ki, , zaafmt telafiye çalışıyor,, BU GİDİŞLE yare bomba savurmuş ! , mer'iyete gireC'ektir. Bu ka- çahşmalar hak km da gazetemize jza'ıat ver Ji 

bu kış Doğu cephesinde Almun-ı _., • .___ rarname hülçumete insan 
ya <;ok büyük bir tehliıke geçir- mevcudunu, harp malzeme- ~yıl teşekkül etmiş ol:uı Yardım Sevenler Karumu bu· 
miştir ve ehemmiyetli !kayıpla- "Artlk Bitlerin milletine vere- Mamureletde taş taş "'Kahire: "Malta, mübal:agasız sini, fiyatları ve sermayeyi gün ikinci yılına girmi;.tir. 28 4 941 tarihinde Savm Ha.. 
ra uğramıştır. Rusların ·bir ta- cek kuvvd. ilacı kalmamı~"tu." üstünde kalmayacak 409 u~ğı JQeıŞgul (.'(l'iyor'' diyor kontrol için hemen hadsiz" yan Mevhlbe 1nönü'nün bütün Türk kadmlannı cemiyet haya, 
krm muvaffa.kıy.eıtlei"' elde ettik- ı ~ salahiyetter vermektedir. tına. yararlı, milli müdafaa hizmetlerine ha.zır olıruya daw. etr 
lerini Httler gizliyememiştir. f Londra, 27 (A.A.) - TaymisJ Kahire, 27 (A.A.) - Malta A mesiyJe başlıyan ve faaliyete geçen Cemi,,.et, bu bir yıl ıçınde 
Yalnız bunların bir~-0k kuvvet- gazetesinin siyasi muharriri Hıt R_ ostok yanI .... or, Adası şimdiye kadar herhangj 1, yurt ve ınillt'!t için cidden büyük işler başarmıştır. 
leri feda pahasına ~ıazanıldı~ • J -----'-------=-------· c · eıti k ı yıld'' ·· 'd 
söylüyor ki bu sözler Alman ı lerin aldığı yeni adlı S&li'ıhıyet- Balb'da da insan bir hedefe yapılmamış derecede o 
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emıy n uru uş onum 
milletinin duva"'-'aı teessürü a- !erden.bahsederek şöyle diyor: I t f şiddetli ve sürekli hava akınla- '' D N YA YOL u ' mün::ısebetiyle kendisini ziyaret 
m.ltm.ak için J b::!' ......... ı .... uş ma- "Hasmını yenmeğe muktedir zay a ı azla... rına katlanmakla Almanyanın , -eden bir arkaaa.şunıza Cemıye-
suın bir belagat~~~n':ıdan iba- olamıyan Hitler, gayretleı'ine [A.A .. telgraflaı-ın.®n harbettiği bütün sahalarda en JJ tin Lianbul mcrkem r~isi ?a-

li durum de daha başka bir ehemmıyet ver- h~ılri. a edilmiştir.] yüksek şerefi kazanmıştır. 19 1 yan Hayriye Kırdar, bu yıllık 
ı_:et ~eğilse bile fi . u · ı dirmekle zaafını telafi etmc-ğe R(;!;lt-0.k , c Hoınkel füıbrikala- 11l;:kanundan 19 Nisana kadar - 1 faaliyet vt önümüzdeki sene ya-
g.iştirem.e-L. Mesele duşmıan or- çalışıyor. Hitler İngiliz müdafa- n l.ngJlizl(·r taıra.fından dün ge- g(·<:en dört ay içinde 11 bin dilş 'Üniversite Rektörü Profesör Cem il 

1 
pılacak S<:"yler haGukında şu iza.-

du~unun muvaffakıyet k~n-ı· asını kıracağını, fakat bunun i- ce dordünı.:l bf'fa olmak üzere ııan tayyaresi, Mihvere Afrika hatı venmıiştır: 
~ti 0gı-~~yıang~~ !~u~: Çin biraz zaman geçeceğini frch- t bomharxlımnJ. edilm~tir. T~ y- yolunu kapayan bu adaya hü- Bil sel dün mühim bir konferans verdi ~~ yardım Sevenler Cemiye-
mak d~anın bileceği iştir.Son- min ediyor. Nutkun en ehemmi- ya.r~lec ovvellk.i lıucumlarda çı- c-um etmiŞtir. Maltan1n tiört ay- ti .ıstanbul nwrkezi 28/ 4/941 ct. 

Yetli noktası Hitlerin, mabkc- llffirı1an y:m:!ınların 'ha.la dt vu.rn dan beri tıl!T .. ~ adıgı· bu akınJı:ı.r bü- teşekkül etmiştir; ve 16 kaza· 
ra geref.ıe Alman ordusu içiııdıe melerin yerine bizzat kaim ol- {-ıiiğini te:sbft etmiştir. Dunıkerk (Sonu: Sa. 3; Sii. 6 da) "Türldyenin takip ettiği yol, :milletler için bir ideal liaynağl da şııocsi VRrdlr. 
gerek yüksek id.are heyeti için- mak üzere adli salahiyetler iste- <~ol,F,ın tcltr&r bomlba1ıinm.ış, -------,.------- olursa, biz-Türkler bunruan anoak büyük bir iffilıar duyıacaı.,Fn." I ' Yurt; ve millet menfaatle~ 
de vazifelerini görmemiş kimse- t diğini ifade eden kısmıdır... Alr:ıan sulanna mayn dökül- Hı.ndı•standa hizmet (•tnıe.}; keııdisine Şl"'c:tr • 

kır bulunduğunu da yine Hitle-1 Daily Telegrafın b~makalc- mti~ttir. 4 İngiliz tayyaresi üs- Dün '30Cşam sa.art: 16 da ü.mversite Rektörü Prof. Cemil Bıl- d;ne-n C'~,.ı."lr t'tim.iz bu geçen yıl 
nn nutkundan öğreniyoruz. Al-ı sı'nde nutkun gayesı'nı· dahı'li cep ı::i'n"' d<"•nmemı'ştı·r. f dan E ..... H-"'- . d "n·· l " içer~sinde ~ıı i.'}leri yırıtştır: 

Füh. •· b l k 'd - ·· " AJI h b d'd sel tara m mmonu CLU\evın e unya you konulu mühim 1 1 İŞ man rer 1 un ara 
1 

arşı şı - beliren gevşeklik emo.rl'lerine Bu hücumlar dün sn.ba.h da . a a a a . bir konferans vermiştir. Konferans kal'atıalık bir dmleyici kütlesi 1 CEM Yt;·r 1' l ' APTI I LEK 
detli harekete geçebilmek için '·- b t hd't olmak üzere tc t"-krar olumnıı~. 5"j7-1i Fıaru;ıa- af bü'•ri;.1. b' ııu~. ı .. ~.1.· edi 1, 2. 3 \'P 7 .YU." arasındaki ÇO· 
geni" ve mutlak salahiyetler is- .l\...ir~ı r e 1 • "' - ' m.w tar ında.n .Y"""' ır 3.m:.ı\'CC.y a 1..4:1.!ı\ıp 'lm1Ştir. 

~ Uikki ediyor. j daki Alınan mcv'7..i1erine kL ıışı •• • J (Soı11t ,o.;a 3, Sii. 4 te) 
tiyor. Bu salahiyetleri "rııilyon- ı Daily Ekpres başyazısında taarn1z cd~lmi~~tır. numayış e( Halke\t.i Reisi Dr. Yavuz A- ı= 
1ar arasında birkaç şuursuz i- şöyle diyor: İltı_riJ1eR·ıyf> Taarnızlsr badan kürsüye gelerek, Üniver- ı r..._ _ _,, ____ _,,""""'~=-=mll!I!:!:~,,,,,,,,,,_...,.,....,.....,,,,.,,,. __ ..,.~ 
çin' ' istediğinı ilaw t>diyoı ı:ra da 1 "Artık Hitlerin Almanlara ve- lngilı.z hava naz.ırlıffernm te.b- sitenin Halk.evi i;şlerine göster- '~ a R G a 111 ~ı ;J m G" 1 meselenin vehamctini gizlemiş 1 recek kuvvet ilacı kaluı:ırı ı~lır. li w• d d T k' B diği srkı ilgiden dolayı Rektöre ,,, t~'~ 
olamıyor. Çünkü milyonlar için- Hitler A iman mılletır in ,, "ün g;,ı;.a~~~?~::ı.~ı t.-ı 1ken<le-n ı Eski Madras . aşvekilini şüıkranlannı arzetmişt.ir. 
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. 

de biıliM.ç şuursuz dünyanın her J (Sonu: Sa. 3; ~ii. t: d& A1.ır.·an ta.yy1.~ıre1eri 1ngHternnin kaşılamcıık ısteyenler Rekrorün Sö-.derl 
tarafında çı.ka•bilir ve Alman- 1 , - ·-- w· - - ba ~1 d !k. b' hr . d k 1 k k d 1 
Yada da zuhur ~meleri Almruı ıı t.nraı a:nn 81 1 tr şe e 1$ - argaşa 1 ÇI ar 1 ar Bund"'·"' .,,.. ... ....,, al1""larla kıür-

o;;~ durmuo. o\<lui!u .K'anlllllanı. göre, d(;t)i 1...;r "-"'rnJZ vanrnışl"rOJl' ""u ............. .., ·l'LI>il 

milletinin şerefinıe ve harp işle- il vazifesini if~ya 'alışmasının "'~m· dı·yı,ı;e .• Jrl..d.ö.adar ""ılın',.,n'"h.~ıı~rlıe'.1·~ süye gıeden Prof Cemil Bilsel: ı 
rinın iyi idaresine z:ıl'ar vere- " ~ ~ "' ... ', "Uyanık ve aydın her Türk 
.......,,.. Ray'"·,.ng'ı •. ,.l'thı·cı ·ı· bi'11..""- 1 Doğu cephesinde Alman oı·du- (S(m:u Sa. 3· ~Ü. ~ te) Gandı·nı·n makaleaı· A>....... .,....... .... J!ila.Q sunun mağllıbiyetini ıntaç ede- genci, Kalkevlerini ıkendi evi 
ea toplantıya çağırnııya ve za.- ' biwesine :-ıkıl erdim,ek zonlur. [1 PASI Fi K'TE Allahabad, 27 {A.A.) - Si- j sa)'imaktadır. Uyaruk ve aydın 
ten hudutsuz bulunan salhlıi- Hi-ka-kjtte, Bay ıaıcrin Al- ya.si bir Hint teş<;kkülü oian, her Türk genci bu evlerde lk!iil-
yetlerini genişletmek ıtalebini i- man hwkimlıcrinden ne iı:;letiığ"i Ma.hasabha'nın azası Pazar ak-, tür nlmıya ve iküültür vermiye 
leııiye sürmiye mecbur etmok i- nutkundan }'X"kiila :m!ı)'oı u:t.. O, şr.rnı Alahabad istasyonunda bir gali.r. Bilgiyle, sevgiyle, memle-

~y~l~~s~~:a ~~:~~ş~~ ::~~~~i~;~r:k~riiı~:;~ ~ eı·ı,,.manyada Ja;aonla- nümayiş(~~!fJs~~i.ş~~~~·.d~f- ket du~fc!a:~~~ a;:ı~~m;~)ve 
m•aık icabeder. · 1 çjnde harbin idaresine. rnt-mle- I' -----------.....:........:...------------

de!~~~:~~a~~~n v!a:~:n~fı~: ~~t~ ~~~~~;a :~n~~~~;: nn muvasaıas·ı kesildi Eyu·· ptekı· cı·nayet 
san ile şikayet etmesi çok şaşı- lık. sabırsızlık ve tahaırnnıulsuz- 1 
lacak ·bir olaydır. Biz Alman.va- Htk vardır. Bunun eserleri yer 1 --00--

yı hakimleriyle pek halklı oh,rnk yer, meydana çılmıışt.ır. Birçok ş; ı· A t 'd 
iftihar eden bir memleket diye Alman bu ywlen mah'kemelcre 1 .ma 1 vustra ya a ,.._ bı.., dam rakı·bı·nı· 
biliyorduk. AJına.n. gelc.:nekleri verilınişbr ve haıkimlerm vicda- ~apılan büyük hava . '1.lenç r a 
bize·kudretli krallara karşı "Ber nı, onları cellat balıta.sınıa teslim h b · d 11 • d ı d 
lliidc ha.kimler vardır" diyerek etmiyerazıolamanuştır.A1rnan- mu are esın e. oldür Ü karısını yara a 1 
dayatan değirmencilerin medeni yanın dahili durumunu •bundan Japon tayyaresi 

:e~~~f!!:ri~~a~~
1

~i.:l~~ ~~~~~~/~:::j v~~~~!\~~~ doşoroıdoğo bildiriliyor Yaralı kadın ve katı·ı anlatıyorlar 
ederlerdi. Alınanya.da bu na- mıdır? Ba.c~ka kaynaık.lardan i· [A.A. telg~YJ/ıaruıdatı 
kimler ne oldu? Ya Nasyonal şitseydik inanmakta tef'Cddllft. e- hulasa edilmiştir.] 
Sosyalizm rejimi bu hakimleı nı derdi'k. Fakaıt .biz2Jat, Bay Hitle- Çung Kingden bildirildiğine 
ihtilafını bozmuş, namuslu ve rin nutkunda bunları göriinc.:e göre Japonların Tungu - Man- Dün gece Eyüpte Mehmet a
müstakil haklınleri vazifolj•rin- 1 l>ir ha~d'kaıt karsısmda bulundu- dalay dc>miryolu uzunluğunda dında biri, gayri meşru olarak 
dıem. uz.alk1laştırarak oraya parti ihJmuzu 1n•kar edemeyiz. süratJe ilerlemeleri Çin mahfil- konuştuğu kadıııın kocası tara
komiserlerini getirmiştir; yaııut 

0 
Alınan Fiihıeri Alman mille- }erince endişe ile karşılanma- fından bıçakla vurularak öldü

kabahat hakin;ılerde değilJır, tine o~en sen(': için mhai zafe-: maktadır. Bu mahfilleı·de sôy- rülmüştür. 
Alru.lll h8.kimkri ~ine eskı gele- ı·i vade'tıoişt1. Son nutku i~ lendğine göre Çin kuvvetleri Rakibini öldüren ve kansını 
neklerc ve hak mdhuınları- ·bu sene için de zaferden ümit Mandalay Dolanida iyi hazırlan da bıçakla yaralıyan Cemil bu 
na sadık vatanda,~Ian.lır ve kesrnıs olduklıan oo~a, gcleook mlş müdafaa mevzilerini işgal korkunç cinayeti şöyle işlemiş
hü.kümle:ini, adalet mefhumun- se-ne için ·bile ·~rtık bır taah~~~t etmek üzere evvelce hazırlan- tir: 
dan aynlmıyarruk l/erınektedir- altına ~.Yremiyor ve taıhammulu- mış bir plan mucibince geri çekil Vak'anın kahramanı Cemil 
ler de adalet Nazilerin işlerine nü kavıbetmiye başlıyan Alman mektedirler. bundan 11 ay evvel bir iş dola-
geLmediği için mahkemeleri e- mıHeı..ine bir ümit ışığı gosternri- (Sonu s-a. s Sü. s te) ~rıı:ıiJe ..An:ı~0l·l'"' ,...;• ~:,.+;,. ro 

mirlcrine tabi tutmak istiyorlar. yor. Çünki.ı Bay Hiıtler bu kış es.. ----=----------.:....------------
Alman Führ. er•ın· ı·n Alman ha" - nasmda Alman ~nw:ımdiferleri- • - - - .-. - - • - -.... ~<T'b ........ -x~~ "~~ ~ .. - • .:~:. .. n. .... x..-..:ww~---~~~· 
kimlerinden şikayet ederek on- nm 13.yikiyle vazife göremediği· e 
!arı kendi keyfine göre derhal ni iaşe zorlu!Ma:rı çekildiğini Hı N T Es R A R ı 
hüküm vermiye mecbur edecek sa~lıyaroadığı sırada. ıeJıecek se-
bir tıa.vır almasını başka suretle ne bunla.ra meydan verilmiyeoo
izaha imkan göremiyoruz. Bay ğini temfa ile .iıktifa etmiştir. 
Hiıtler: "Cephelerde binlerce in- Demeık bu yaz da .AJıne.n on:lu
san ölürken memleket gerisinde »ırı için iRusyadu bir ?J.'llf er ümıi.
bir kadının çocuklarının nafaka di. yoktur, demek gelec<.'ik. ıkış taı 
davasiylem senelerce uğaş.Lla- A1man orduları S<>vyet.lerin buz.. 
ma.z" demekle dünyanın her ta- hı sa.hralarında bahan tahassür
rafmdaı teessüs etmiş mahkeme, lerle anaraık beklemek medbn
usul ve adalet mefhnm!arını ıiyetindedirler. Bunu İng1lız ve 
~iğnemek istidadını göstermiş- Amerikan propıaga.udası soyle
tir. Cephe gerisinde hakimin na- miyor. Söyliyen bizzat Bay ınt. 

Racalar, Mihraceler, Fakirler, 
Brehmenler arasında emsalsiz 

bir macera romanı 

Pek yakında" Yeni Sabah,, da 
faka davasiyle Ut,t;-aşmasının ve lerdir. 'Stllll-.ıArl§dJ~lılll••ıılllıı.-Mllllıılll'lllllııllllllllll~lııll-fllllllll._M-.ılı 

k Bii<IAVİn .ııl"'lnl.~..J Y 4"1 1"1'111 W yine Führerin koymuş veya OV· ....v-ı- _...._ ~ 

mil Anadoluya giderken kansı 
Gülizarla 13 yaşındaki kızı Ay
şe ve 9 yaşındaki oğlu Recebi 
Eyüpteki evinde bırakmıştır. 
Cemilin taşraya gidişini mütea
kip Gülizar gemilerde ca.Jışao 
Mehmetle tanışmış ve beraber
ce yaşamağa başlamıştır. Meh
met.le Gülizar evvela Küçükpa
zarda Rukiycnin evine, ordan da 
Besiktaşta Hamam sokağında 
bir' numaralı eve ve daha sonra , 
da Kasımpaşada Hayriyenin e
vine taşınmışlardır. Fakat bu
raya kadar Mehmet hiç bir g iin 
eve gelmemiş, ylnışca öte beri 
yollamıştır. 

Son defa olarak Kasımpaşa
daki eve taşındıklarında ev sa
hibi Hayriyenin sormaSl üzeri
ne Gülizar resmen karı koca ol
duklarını söylemiştir. 

NiMyet Ralıcwğlmıa. 
Bu sıralarda Mehmet artık 

eve gelip gitroeğe başlamıştır. 
Nihayet evi Halıcıoğluna nak
letmişler ve orada beraberce o
turmaya başlamışlardır. Vak'a 

(Bonu Ba. -"· Sü. 3) 

Fazla istihsal t~dbirlerini kararlaı
tıracak olan müstahsiller, dün İaşe 
üsteşarlığında bir toplantı yaptıla 

Fonder Golç Müzesi buoun acılıyoı 
, .. Yeni Sabah,, m Ankara mu~abirinaen:I 
* Fazla miktarda margarin yağı istihsali için gereken 

·tedbirleri kararlaştırmak üzere Ankaraya davet edilen nebati 
yağlar müstahsilleri bugün (dün) Ankaraya gelmişlerdir. Saat 
üçte iaşe Müsteşar Muavininin huzuı·iyle Ticaret Vekaletinde 
bir içtima yapılmıştır. 

Fonder Golç Müzesi &\"tliyoı 
* Yarın (bugün) saat on ikide Alman sefarethanesinde 

Fonder Go!ç Müzesi açılacak bu suretle Türk ordusunda. hizmet 
gören Fonder G-Olç ve diğer Alman general ve subaylannm fo
toğrafları t~şhir edilecektir. 

Emekli Alman gen2rali Gm· bu sabah (dün sa:b:ıh) Anka
raya gelmiş, Almanj.~ Bliyük Elçisi Ekselans Fon Papen, se
faret erkanı, a.skeıi mümesiller ve dostları tarafııı.le.u karı:ıı
lanmıştır. 

Havale tevzlatıada kolaylık 
* PC\~ia İdaresi halka bir kolaylık olmak üzere sekiz llra

ya k; daı ol<ın havale1cri ikamet~ahlarda sahiplerine müvezziler 
marifetiyle te,•ziıni kararlaştırmış ve tatbikata geçmiştir. Bu 
tccrubt iyi netice verdiği takdirde idare, teşkilatının müsaa
ck::-i tliHbetır•de tevziatı daha büıyük mikta:r havalelere teşmil 
edc<·eld İl'. 

Ankar11.Ua pazar yerleri arttırIIIyor * Ankara Belediyesi, halkimızın yiyecek ihtiya.çlannı ko
lay ve UC'UZ bir ~ekılde temin edebilmesi için Ankaran.uı muh
telif yerlorinde kurulan pazar yerlerinin sayısını çoğalt:mıya 
ltaror vermiştir. 

öğrendiğimize göre, Belediyemiz, f smetpaşa okulu önünde 
muntazam Vt yeni bir pazar yeri yaptırmıya karar ~. 
Y enişchiı-in kalabalık bir semti haline gelen Maltepe ve Bo
moııU kısmı için de bir pazar yeri yapılmaktadır. Burada da 
Atatürk Jisc>sinin önündeki geniş asfalt yol ürerinde bir pa.-
7,ar ihılas o1unmuştur. Bunlardan başka Cebeci halkı için, 
Cebe,cideki geniş çayırlıkta muntazam bir pazar yeri yaptırıla
caktır. 

Dıikkau kirası gibi masraflar olmadığı için bu gibi yerler
de n.1nHaı d.aLa ucuza satılabilmekte ve halk, en yakın yerler
den, kolaylıkla ihtiyaçlarını temin edebilmektedir. 
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- Qam:ide yüzden fuzla Af.. 
ma.nın bulunup ln!]l3mQş;l 
beni , dlyorou, 
.tı J.marıttrın da, upk:ı biz.le.ı:- gi
bi, iyi tanı.fla:rı da var, kötü tJa... 
rofl.az:ı da.. .. Bırıtkm Allah C!6kı-
ıı.a bu Ben · 
mıyım 

bir a.rotten ~a bir şey değil
dir. Bizim gıöi orta. smfa maı.. 
sup manıa.rm harlli:a zuhuriy
ıe.. Wdy 
bir ti liQıtaımz y 
ifl . aık i . :pmak 
lilzım geliyorsa. yapmıya çalış
mahyız. Bütün dünya kooa.man 
bir sa.lhaneye dönerse elimize 
oe geçer? Bugün.e. kad1ır bütün 
mületterin veırlikleri kurbaııla:r 
Wi gelmiyor nııı :ki, fulakctin 
hududunu ~niye. c;ı.lışa~ 
hm.. Bırakın .Ailalı a.Şkma. şu po
litika işlerini. Bizler ~U~Qdi işle
rimize •ba'ka.hm .... 

* Y euıek.1tıe, ~ta .Alına:nla bir 
Holla;ndılmın oturduklıı.

n masada yer ıahnıştım. Hollan
dalının İngiliz dostu Olduğunu 
AJmaıılac b8l,"ptcn ba:bseder:ken 
3iıı.irlııenınesind.en, için.. iqi..n. kız1p 
tıiddetlenmesincl ı anlamıştım. 
Maahaza hissiyatını belli &tme
m.iye çaıhşıyor, ağzını açıp bir 
kcliırne söylemiyor .. yalıu?. yeme
ğimi siııirli sinirli yeonekle i>kti
fa ediyor.du. 

Bir güu öğ~y:enm~ son
ra sofradan hep beraber kalk
tık. Amıanyad!a bir adet \ <1.rdır. 
Yemekten sonra: 

- MaJüzeit! derler. 
- M:;retr olsun! dfln ba.ııkru. 

bir manaya: gelmiyen bu kcli.ın~ 
y.i söylemak bir nevi terbiye al&
meüdi:r. Sofra. a.r.lınd iki .Al
man biribirine bu .k~l"imeyi sı.n:
fcdErlı!rken., beıı de, ~anlık
ıa., dü.ı;ünmeden : 

s:ır"' lhnı3.n.ı oldu. ''Maıkassıar', 

limam Sal. adalarınm idare 
menkezidir. Vapur limııına girin
ce llXr sürü ziyaNtçi güverteye 
doldnlar. Karaya çıkarsam tıar 
nınnınk tehlikesine daha nz ma.-
n.ız bul -
ra.y?. ~ bir otelb gider. 
ilk rastladığım masanın ~ 
çoKtlim. Qmmı. buzlu ve köpük
lü bira istiyordu amma, ha.kild 
bir İsveç w.tandnşmm içld ~ıa..,. 
ra:k vis:kfyi tercih edCce@ıi da, 

.. sodalı bir viski ısınar--
hdım. öyle ya! Made.mBti bir 
İsveçlinlıı hüviy. · -al~gizle:ıı
~tim, tam bir İsveçli gibi ha.. 
.re'ket etmek :nıecburiyet:indey
diın. 

Ben masamın başında viski 
bm:dağmı:. y:ndımı )'Udum içer
ken. Makassaz:l.<la.ı: ycrleşmif;I bir· ı 
kaç Alman tüccarhı limanda en-
terne ecliliniş Alınan tica.r.etr ge
mileri kaptanlanndhn bir ~t 1 
içeriye girerdt biraz uz.aktaki 
masada. ':{er ıal<lıla.r. Belli etme,. 

"°iiiye ça;1ı.şanı:k bizim hemşehri~ 
lerin laflarına kula:k kabarıtıyor.
dum. BJrı arolfi aralarında; ismi
min zikredildiğiui iSittim. İçle
rinden biri, iri ya.:rı bir kaptan: 

- Çocukhlr, diyordu, "Em
den" dtruvazörünilıı meşhur za
biti kaptan Lauter'Qach Alm.an
)'a!ya dörmıek için yola çlk.nı.ış 
imiş ... 

Kaptamn b\t bilgi<;liğllıi, kar
şısındakiler gj.irültülil birer: 

- Yia! ile karşıladılar. Bunun 
üzerine bizim geveze ımslclrdaş 
etraf1na bir göı gezdirdi ve 
benim yainız başıma lbir masa.da 
OCurtıp viski içmekle meşgul bu
lundue'umu gör.üne~ · · biraz 
a1ça-ltma.U lUZumunu hissederek 
devam etti: 

- ~!.. deyivaınm.yı.m 

ııü? Kefune $.ıındaııı Ç,mt~'ttaı:ı. B ı• F O O 
IQilra ben de pişı:na.nı olmıu~um. 

... -us 
ımıma, bir 'keı:e olan da oJ.muır ...a~.. · ı d • 
tu. Hollan<l!a.lı sofra, a.ı:kadn.şun, ~Vf I f 
bu kelJme ~'Zlmdan çıkıru:a. der
baıl 1kulaık lm.'bartınuştı. \{fıloa bır 
şey söylememiŞbi amma, herifin .. • • 
hü.viyetiı \:e mdllyotimden Şofor mua vını 
adam.aıkıllı şüplıclendiğj asikan- l ... ~·· 
dı. ezı ere.t o uu 
~. s~aJ~üvezıtcde_ bir ko~- •oföm var alandı 

tuğa gomıılm'iış o~aum bır ~ .r 
Q"8da Hollandalı ya.nundaiki ka:
~ oturdu ve drumdan dıişer 
gibiı lngiliz cliliylc sorup! 

- Sa.n.ıyorum kh lsveçlisiniz? 
~ dille cevnp vcr.diru: 
- Y a.n.ılmıl'"orsunııı, evet İ.ı:;-

~liy.im. 
- Almanca biliı; roisimz? 
Yumruğumu herifin ::."W'.ıtınn 

incı.nıuıemek için kendimi gü~
beli zapta uğrroşara.k, fakat his-ı' 
lli.>'11Wn.1 da ibelli cıl:ııncmiye çıall
f.1.I'&k likaydane: 

- Oh, dedirr(, maz almanca 1 
anlernn. Biz İsveçliler alm:ı.nı.:a 
~ ınfilc(lerle sıkı bil tc-

ıııı:ıs halindeyizdir .Bu itibarla her
lsueçli a.z çak.. ulmaru::a bıllı: ls
veç mekteplerinde de alma.nen 
~..uturlar ... Mesclıl- ''Mıaiıbeit" gi
bi birçok kelimeler vnrdıı- ki 
buıılar1 biliriz. 

Herlfr izahat.una ıkıamımı gp
riiımrüyordu. Yüzü şüphe bulutM 
lariyle örtUilü sordu: 

Şot:öı: Mehmedin... idaresindeki 
Tulas 42 pıakaJJ 2 tonluk yük 
kamyonu dün. Edtrneden şehri
mize müteveccihen gelmekte i
ken Barıthane çay.uı cıvarında 
devrilmiştir. Şoför mumrini Sa
tılmıs ezilerek ölmüş, şoför Meh
met te yaralanmıştır. R diseytl! 
el koyan; C. M. M:ua.vinlcrinden 
Bay Edıp, ve ve.k'a yerinde ke~if 
yapan bel-jeti h.8klırıe raporla
nnda. suçun kısmı aıamını şo
föroe bulmuştardır. 

Yapılan keşfe göre kamyon 
2,5 tonluk oliliığu halde 4- ton 
dar. darı yiı~denmiştir. Ayrıca 
vak:a: ~rinde Ş9f orün biraz da
ha> yavaş gitlllesi icabettiği hal
de va'Va.'j gitmediği v birdenbi
re f ı en yaparak hadiseye sebe
biyet veııdiğj. tesbit ed.ilıniştir. 

Şoför .Mehmet nezaret altına 
alınmıştu:. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Van.lan netice, 17caret 
• 
ır rapoz ş.e 

Vekaletlne arzedilmek üzere 
e tesblt edi.J l 

'Diin. öğJ.cdcn eV1'el ~ oonra 

Vali bu akşam 
An karaya 

gidiyor 

Vilayette, V n.1i ve Belediye Ra
si B. Do:ktor Lfitfi Kıı:dar.ııı rcis
liği eltında !Eki mübi:m tcpJ.an.. 
tl yapı.lıruştır. Sa!lah saat 10 
da yapılan birinci ıtoplantı.da 
vali muavinleri., mıntal~a l..iman 
reisi ve şehrimizin. ta.nınmıı.t 
mahrukat tüccarları lraızır 'bu.
hınmu.'}l r. Vali ve Belediye Rei
si, kurulacak (M'ahrukat Ofisi) de Mahru.kat- Ofisi lıakkıııd!ıt ı 
meselesi e'traiuı..da ha.zıt' bulu- toplanbda eldo edilen umumi 
nanlara:_ izahat \!er.ı::ciş ve bu 
hususta fikirlerinin bildirilmesi
ni i&-terniştir. 

Üsküdar tramvaytar.ı 
Umumi Heyeti 

bmat bir r.qJOl" halinde tesbit 
edilmiştir. 

Vadi ve Belediye Reisi be. ak
IBID trenııe Amatr&yu: gidecek v 
raporu alil.adar vakfileıtlere 82"-I 
zedacckbir. 

Dünkü toplanWa.rda. ayrıc,"a: 
şehrimizde bir müddetten.beri 
tatlıik edilen ta!t tip ~ m~ 1 

selesi de m.evzuuba.h.s edilmiş ve 
şimdiye kadar alınan iyi neti~ 
~ mü~cde edilmiştir. 

15 kuruştan kömOr 
satmışlar 

Dün Ta.htakalede bir kasap 
ile bir marangozun m~reken 

cu_-~ 

Diyor ki: 
Kadıköyünde ekme 

tevziatı yoluna 
konulmalıdır 

Kadık ·yünde KurbaQalıdc.re Cad
deslndo, 2 ~rada 1. H kkı 

Tekcf Yazt.YOI": 

"- Biz- znm:ındanbeti Kndıkö

yfuıde ekmek tevziatı yiw:ı inti
zamını. kait>etmiştir. 1Sin garip ta
rafıo bu intı.zamsızlı!ın ~ 
ıslıdıkö,yüne m.ücluıaı.r krı1ması ve 
:lstanfıulda böyle bir halin . 
memesidir. Bu yüzden bazılanmız 
1%/4/942 ekmeğimizi alamadJ.k. 
Ertesi günu, g&ter<J.ij)itnfz 
le ckmeim vcr.Jmesi ıazımdı. Fa
kat fırınlar bu ~ti "günü geç
miE,. wye kabul etmediler. 1tışc 

BOrosu da ayni cevabı verdi. 

&ım:a tlZl. mülmn. ın Kadı.-

----00--

: AKA GÜNDÜZ 

U ka.lfilık saymıyacağınızı bll
dıgim için şu teklifi orta

at:Jyomm: Elen vatan n b' 
vrusunu yerlerinden didirğin. 

edip getirmıyelim. 
Kurulduğu gündenberi dalına 

m ·· bet ve daima.. mükmnı:n 
gören Türlnye Kızılayı bu ta.. 
r:ıriyle şiilmuılarmı.ıza yari bi 
§üknuı daha eklemiştir. 

Maksat, bin Elen ~cuğµmır 
a.kıhp kurtan!Jnasıdır. Bu 

giidUlm~k şartilc şeklini d~ 
tircbiliriz Bu cocuklnr getiri
lin>c: 

1 - Toplu yer-btthmması güç 
olacaktır. 

2 - Ş\ıraya buraya dağıtın!!.· 
nın imkfı.rıı yoktur. Sihhnt kon
trolU, gıda, giyim kusam baltna 
ların.dan müşterek nı7.am yerine 
pera.kendclik geçecel,tir. 

3 - Çocuklar küçüktürler. 
Öğleden so.ur&.. yapılan ikinci 

toplantıda. ay.ni mevzu. etra.fmda. 
konuşmalara devam edilmiştir. 
~ncaı ~ civar mınta-, 
kalardan yakacak nakli için de
niz n.alk.il barına tahmil e
dilen dcü.lfütin sureti ~tbikı 
da. m ü.Za.k.ere reclilmiş1:ir. Netice-

Üsküdar, Kadıköy ve hAvalisi 
halk tramvayları umumi heyeti 
dün toplantıya çağınlmışlardı. 
Fakat ekseriyet temin edilem~ 
diğinden toplantı, başka bir ~ 
ne bırakıhnıştlr. 

köy fJ.rınlarJnda ekmeğin dumanı 

üzerinde dagıtıldığıdır. Anta.lyadn
ki sıcak ekmek- sntışının Büyük 
Millet Meclisinde koı114ulduğUnaı 
bnkılıf83 Kadıli:iWündcln ~zı.yet 

de hil!: halde tetkike_ muht:ıc; biı: 
iştir. Alfiltadarlar.uı nazarı dikknt-

kömürün kilosunu 15 kuruşa !erini celbederim.,, 

satmakta oldnklan Fiyat Mnra~ ·-----------

Mlıhitlerinden , ana vat:ın.anıı
cL'ın, akrobalarından ayrL düşe
cekleri i<,'in iyi.dk yapa:lım d r
k.en hesini nostaJıye ve melan
koliye uğratabiliriz. kabe bürosuna bildirilmiştir. -

f tbalat e&ıasma 
fiyat tesbitt. 

4:- Ya..n wmı.n <h.-..a.i rğjn edem 
5 - Uzak y.3:kım akrabalar· e 

müıın.ae tleri a.1'saklıklara u..{
rar. 

zeytin 
~ağları 

Bahar bayramı 
Bir Mayıs Bahar Bayramı do

layısiyle üniversite ve diğer bü
tün okullaX!' 1 Mayıs Cuma ve 2 
Mayıs Cumartesi günü tatil e
dilecektir. 

Büronun alakadar memurları 
fahiş fiyatla kömür satan suçlu
ları cürmü meşhut halinde ya
kala,-arak Adliyeye teslim et~ 
mişleı: ve ellerinde bulunan mü
him miktarda.ki kömürü de mcv 
cut narh üz.er:ihden hallra sat
mışlardır. 

5erb t bırakılma 
kararı Vilayete / 

tebliğ edildi 

· Garip bir ist&k ! 
Kiracı, ev sahibinin birikmiş kira paralan 
hakkmdaki talebi kar§JS1nda kendisinden dört 

ayhk banyo parası istedi 

Kısa bir zamanda 
tamamlanacak 

O halıl ne y;apalım; T kl fı 
işte budur: 

Atina Ye Atina civnr:ında bu 
çocukları topluca. baıutdırocrı.k 
yer bulıııak.. kolaydır-. Yar:d.ıınlat.
ı:rımızı müşterek bir nizam al
tında telt kana.lrl:ıru yü.riitebıli:-

Birka.ç gündenberi şehrimiz- riz Bin ÇOt.'Uğun bakımına g.e
de bulunan Fiyat Mw-akabe ~fü- reken insanları da alış , 
dürü B. M:ahmı.ıt Se&d.a dün ög- kendi muhitlerinden bulmak zor 
leye kada.t: birliklerde ithalat değildir. 1sta.n.bula veya Anka• 
eyalarına fiyat tesbiti işleriyle' raya ge ırip her iki tarafı bi~ 
m~fr ohnuş ve alliltada.rlar- takım zor.luklar içine at:ıcafu.-
dan ızaha.t alm.ışbr. mıza hepsini kendi meniı ketl 

ınanila fiy~t t€.sbit edilmeei i 1 ;lıı Yarım yamalak izah etmL" 

Zeytinyağ fiyatJannın set"

best bıra.kılması bakkuVia: Ti
caret Vekiletinin son karan 
dürt ,riıa.yeoo t4llliğ edilmi8tir. 
Kara.ra göre y,üzd& yarım, bir 
buçuk; ilti buçuk 'Ve <l asitli zey. 
tiüyağlar. her viliyette · i'Fiyat 
Mw.-aka.be. Komisyonları tarar 
fından tesbit edilen fiyatlar dar 
1ıilinde serbest olarak saıtıla
caktır. 

SUlıanabroetr ü:t;üncı.ı Suıh Ceza 
Jıfahkenıesi bugun ~ eoteresaa. 
bir bavayaı bakl.ı.. Şehzad@be.şındL 

bi:r ev.in sahibi kfracısım 96 llı:a 
müterakiı:tl ical' bedelinden dolayı 

dava edi,yo.t.', hem par,anuı tahsilioi, 
hem de- mukavele ahkfıawaa riayet 
etro.b"cn kiracının evio.i ~esbıt 
istiyomu. 

li5ine kadar muntazaman verdiğimi 
91)ylemekls bu. iddiamı isbat ctmif 
elu)'OI'. Acab.ıı. dört aydır ~ vcr
ınQıorum. tşte asıl mesele burada. 
Ben evi Jciralad•i:ım 1.aman ~osu. 
vardı. BanY.o kazam bo1'Ulmuş. ta
miri Uı;un geliyordu. Kendisine nc
zak.etle miıracaat ettim. Yaptınrı.m, 
79ptıracağım bahaneleriyle bir kaç 
~ atlattı beni. Tabii bany:o Ubnir 
edilmediği için bu ~i hariç~ gör
m~ i.cap ediyordu. E'<:de ik1 kndm 
iki erkc!iz. Normal bir vaziyette bir 
imawn biç olmazsa ayda iki defa 
bcw,yo alınası lAzımgeldi~ göre 
kad.uı1ıttı için. ~o erkekler içUı de 80 
1a:rr..uf hesap edilirso demek ki dört 
a:7da bizim bu zattan yalnız banyo 
masrafı olarak aylıu:ııt ~ünleri de 
~ edilroei.: sur<>tiY.le ?6 lira 40 
kuruş istemem.iz icap eder. Bu. bir. 
İkinci vaziyet kendisi.ne Noterden 
~ keiida etmek suretb'le bil
dir.dinı. Uç Y,üı: küsur kuruş dll bu' 
ııun için ayırmak .IAzl.ll\du:. Ayrıca 
28 küsuıl lira da evin ver<fili için 
'9eJ'dhn. Bu hesaba göre baoyo ka
aımua yaptırmak ş;ui.i.yle fN. sahi
binin benden iBQyci;e.ti. ~ 98 li
• detiL 37 llradu:. 

Bu .arada ffyat tesbiti yüziin- r'ind vo b·r ('Ynvru!ax Kı.şlasıl 
den~ pıyasaya qıkanlamıy~ it- icinde topla;yıp bakmaJ• dahı1ı 
halfı.t eş_yal.anm.ıza. kısa bır za- ı doğru olur gibi gerıyor bana. 
ic:lp eden tedbirler alı.nnıı41tır. çalıştığım teldifiıni ilgili yerle-

! Diğe.r- taraftan kağıt ve mani.- rin şefkatli ve dikkafü gö:r.leıi-
fatura te".zii işin.dE: her viliı.ye- 1 ne arzediyorum. Bunları kıl 
tin nüfusu ve ih.tiy,açları n.azaı:ı I öğretmek için değil. i:::.; ~n k-
4tibare alınarak hazırla.nıııa.kta leştirmek iqin yazdım. H uüz 
olan listeler itmam cdilmjş ve vakit ~memiştir. 

Rafine, pamuk ve prine ~
larının satışları henüz serbest 
bırakıhnamıştır. 
----:»lM:---~-

Sadeyağ fi~atları 

tesbit edildi 
Dün Bölge İaşe Jlfüdiiril n. 

Milmtaş: Rek'in riyaseti alb.rıd.ı. 
toplanan Fiyat Mur::ıkabe lro.mls 
yonunda şehrimiz piyasasmdaki: 
topt-.m ve penılte.ndetsadey.ağ fi-, 
yatları tesbit edlliniştir. 

Buna göre TiC&1'9tl Vekaleti 1 

ta.J.?ıf ında.n evvelce tesb t ~dilen il 
istihsal muıtakaluınd.aki toı?
tan. v~ perakenda sadeyağ fi)'llt 
lanna: ~n sene verilen yür.de 
Jtishetler.i a~ kabul edilµıi§
tir. Bu sureti~ toptan sa.de~ı 
fiy.aJ:lanna yW:de beş. pcr-a.keu .. 
de yüzde on zam ~pılınışh.:.' J 
A~n: komisytmaı odu.n, tacir- , 

Jeri gelerek bazı tekliflerde bu
lunmuşlat°du'. Bu humısta. bugjlıı.j 
kati bir karar verilecektir'. 

Saat: o ~ dvı~ ~ 
laııdı. Davacı l'ıluzaf.fe.ı: SoJUtıök iii 
yan bir adam • .Alttbürüs saçlariyJ.e. 
kahverengi paı;df.'silııi:.Ylıe iD8aDa tam 
m&ıasiyle iYi: g~esini. bilen btr 
adam halini veriyor. n.ra oluoaR 
da kalt:ndcrm~ı:ep bl!' mt. YalDız 
fevkaltide ze~ okluiı.t lııarekAt ve 
sözlerinden. akıyor. Miyop gıöderlni 
iri tuşl gözlüiünı.ln altıoda f.ellik. 
fellik etrafa çeviren HaDit Halkaca 
küc;uk deftıcrint açmış baz& şeyleri 

not etmeltle meşgul.. 
Hftkim davacıya, şikAyetinl sordu. 

O peltek bir liSanl:ı derdffrl anlattı: 
- Dava etti.tim Hanit Halkacı bir 

senedenbeıi evımde kiracıdır. Dört 
~ evveli.sine bdar kinlmı ~ 
~verirdi J!'akat d6ri ay ev:vel 
bir hal oldu bu zata. Ne kD:tmı gön
dermek, ne de mckt.op yamı8k fay-

da vermedi:. Nihayet yiik:Hk mab-o 
k.emenize müraroate mecbur kal
dtm. 

Söz Sll'ast d:ın ediı.ae aelmiGU. 
~lüklerinirı \12eıinden etrafı btr 
süzdü. Sonra vakııyı eöırle anlattı; 

- Dav8('ı davasında bakh d~ .. 
dit-. Ben- ~irnmı vcrmiycıcek bir a
dam değilim. Nitekim dört ay ~e-

Dava<a. mahke~ bk de mek
tup ıtmxz etti. Bıı mektup okun:ı- 1 

rak dosyaya konclu. Ve dUruşmonın 
bittiği, knnırm kalem.den öğrenil

mesi tefhim edildi. 
Ev sahibinden 26 ltt-a ~ kuruş 

banye Rarası isjiyen zat, davayı ka
zandığından emin olarak ~U ne
teli kapıd ın çıltıp f!ftti. 

bcr ~ toptan v:e pera.kende ~,...,,,.,....,...,"'VV"""~~""""'"""~"'""""' 
sa.t.ı ..... fiyatları tesbit edilmiştir-. 
Tevziatın: bir an evvel yap:ıl..ması 
için wkadarlarla teoınslarda 
bulunmak üzere :Ankaraya gi
den birlikJeı: umwni. k:ı.t.ibi B. 
Salfilıattin bir~ gün.Q kad 
şehrimize dönecektir. 

Şeb.re yayeeek 
tevziatı 

Bölge ~e Müdüı:liiğü ııcthre 
ikinci parti y iyecek tevziatı ic~iı.ıı 
hnz1rlıklarına. de.vam etmekte
dir. Bu sef~rki te'.llziattaı Beledi
ye Koopctari!ine de külliyetli 
miJ<tarda. yiyecek maddesi veri
Jec~ktir. Koopcrntif bu madde
leri belediye ve- vi.Ia.yet memur .. 
lanna d!ıfı~caktır. 

---o------
Mahkum oldu 

Galatacla Alinin ~yhanesin
de hbdii iltadiri oıı~-nld:ı.yan Hay
rett"n, Asliye $ekizinci Cezat 
mahkeme::;i tarafmctan dün 5. ay 
11 gün hapse- mahkum editıniş
tir. 

Bufgaristana gidecek 
motörler yü-k alacak 
Bulgaristaı:ı.a. gitlecek motör-

lerixı bazıları gü.vert.elel!ine yük 
almak istememekte; bazılaı:t da 
haddinden fazla yük almakta ol 
duğu ıntaka Lima.n Reisliğine 
bildiri~tir. 

Liman Reisliği Bulgaristana 
gidecek motörler.e mmıyene şa,. 
lırutatnamelerin.de: ya.zıh hamule 
nuktarını geçmemek şa.rtikl& 
yük almağa meııbur 0Idultlartn1 
alakadar kapta.rı.l.ar.ıı bildir.rniıt-
tir. 

Bir imalathane yandı 
Galatada Necatibey caddesin. 

d 74 numaralı Adolf Loker i. 
mal.i.thanesinde dfuı yangın çık
nuş ve imalathane tamamen ya.u. 
mışbr. Bina, tsmail admda bi
rine aittir ve Alyan& Sigorta 
şirketine sigortalı.dır. 

- Siz isvoççe lkonuşa.billı: mi
Biniz? Birkıaıc cümle terofüue ot.. ~-~~~~!!~!!!!!!!!!~*~!!!!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!~~~!!!~!!!!!!!!!!!'~!!!~!!!!!:!!!l!*!!!!D~&!!!!!!!!!!5:~'!!!!!!~•~·!'_!!:~'™~!::=!!::ıırı&fiiib51W;:!!!~~~~~==:= 
~istiyordum ıh.... .. Ha~r. siz bu suretle- yalnız şu 

"hpılan tahkikat neticesinda 
ate~in Ulüden c;ıktığı tesbit edil 
mişse de tahkika~ d~vam. edi,l.. 
lllekledir. * Fatihte Selim.paşa cadd 
sinde Mehmedin oturduğu 1~ 
numaralı evde dün ya.neın çık· 
mıştll'. Ev. kısmen yandık.tan 
sm:ıxa itiaiy,e tarafuıd&n söndil· 
rülmilştür. 

.. ~ ~ıaın Y ı.~ Dü- ga~eyi takjp ediyozıswıuz: Hilı
fiUDCel~ ~l}-i etmcmıye. çalı- kiımetlerini.7.in hudutlanw ge -
~ gozlemnı OaNa: denızmın nişlebnck ve kaııunla.ruuzı ya
güıı.eş altında. pırılda,.<.\8.n suları: hancılara t.e§mil etmek. Fa.kat 
D8. ~rdim. Acaba ~undakı bu vaaıtalarla böyle bir gaye 
herifm namrla:rında ~ ~~.. gUtmek, balık tutmak için ağa
la.P' va.:<11 da. bu esrarlı. g?zle~~: ~ ~W:nak:- d~ ektil'. Kuvvete. 
le_beoim ruhı.;m~ deı~~nı ku.m-:clic karşı koymak hara1?1-
IDl oku~~rdu · GQzle~. deniz- den ve ba.rba.rliktan ba.7ks. bır 
~ çevınp tdkrar~ondimn~<ll1t· ı;ıey: temin etmemi"'tir. !de.re hu
tiğ;iııl Z8lD!Wt A horüJn.. cebin.<f~ susıındru yalıu.z iyilik usuliinün 
~ mamuıatandan ~ kı~~ tatbiki icap ed<"~. Bu suretledir 
~ c;ıkıaıı.'lll.1§ olaug}.l'W.l gor- ki dış ınllletlcı:'nkiler de dahil 
diim. olduğu halde btitün zabitler si-

Kutuyu ba:na. uzata.raık: zin sara.ylarını.zda hizmet et-
--: Lut;f en •.. ded4. ş~ ~un miye ca-n atarlar. Dış_ milletle

üstı.w.cleln cumlıoyı ingil~eye rlııkiler de dahil oldugu halde 
~ ~ nı.isi.niz? . bütfuı çift;silav sizın tarlala.n-

Deriıı bir .o.e(es aJ.dlm. Höı.ıif ruzı ekmek istecler. Dış millet4 

baDıi b.üSbil.ti.bı aaenıi sanmıştı_ lerinkiler de dahil olduğu hal • 
Cümleyi kelime klalime ~ de. ist:er: seyyar, ister sabit bü
ettim.. Bu~ ~· ~· ~- tün tacirler mallarını sizin Cj~
ladı. teşekkur etti. \ Mna. imlbi- şılannıza koymak isterler. Eger 
banıClaD muvaff~e. y,akayı onlar böyle hareket ederi rse 
~ amma,, ihtiY,&~ızlık onlımt. kim mini olabilir. Ben: 
ederek ağızdan. ka!(ı.r.ılan bır tek bir: prenf:I tanıyorum ki e'\t\'el~ 
kelimenin._~ ne_ynunı altı- 7G (U} tik bir t'Qprakta hü.ttibn 
betler dogııra~lecegı !hakkında sürerken som"& de"thal bü.tünı 
~ ~ ~~~;J: i ratorlıığa hllkmetti.,, 

başlamadan evvcl iki kere dilŞiln Çeuı-.Pe.-iı yet ciddi bir ~ -
ve söz söyleımiye Jcanu?- veroi'n vırla fıkrnnın unu. !'tlazı
mi söyliyccelderini yine yültsek nı.n: en derin noktnsınd~ gelen 
~e söyleme: Kendi kendine b=.r- taaccüp · tile. b ladı: 
komış!" d'tnnczler. He.le benim - Kung Çcu'nıın kit bmda 
vaziy~·;nde bulunan bir km şöyle yazılıdır: "Lu p sliği 
için Y' ·~ rıdaf'Ai atalar sözünün inhitata yüz tuttu ve b..r çok 
il32;in ler tadar kıymeti vardi. kısımlam ayrıldı. Ona. ınülki 

tamamh1)ını m aza. ettire -
Cav-a. de!l.İZİ.Di gec>tHd:en sonra medıniz. Slı. sin bir 'JQ!Ika.n 

uğradlğ:..mız ilk iskele "Makas- kaldırıualt- aklınıza geliy-0.t'. 

-53-Korkaı:ım ki. yalıuz hudutlarda 
değil, evinizin · :inde bile çok 
sıkıntılara uğrarsınız.,, sağa sol'a. gezdirlyorda. Bir sü-

Çeu - Pe - l saygı ile taaccüp ltfittan sonra: 
işaretini tekı-arladı. Sonra göa- - Be?2im hab.zı:.m. tamamiyle 
Jerini kapa.y.a.rnk~ sadakatsız ve vu.zuhSuzdur:. 111~ 

_ Bana öyle geliyor ki, bu ka.t si&i.n bu şehi·e gclişinizin 
metinler tam bir teva.fultla; m.ağ emesi günü a.ranuzda. g:eçcn bir 
lu~t) Orohıar mı· pa'""tor.'ugu~ nda konuşmada söylediğin.iz ha.lırda 

;:)l ._... J kalaca.k sözlerı.· kabn "-tsizliği-
ve galip "Doğan Güneş., krallığı U-J, .... 

na tatbik olunabilir. Beyhude ve me rağ,ncn unutmadım. SIZ dA
kanlı bir muharebeye atılan bü- lıiya.rıe bir m.ukay,ese ıle impara
tün millet eski marifet ve bas$- torluğu, eski nızamla.n.n kıymet
retini terketmiş, ve medeniy&- tar içkisini saklayan bir vazo 
tini inkiı: etmiştir. fet.e.. bundan ile mukayese etıni$hıi%. Ve hi.Q 

olan · t.e haksız olmıyarak bu baha bi-
dola.yıdir ki barbar yau ~ impa~tı>rl.ılk.. içkiiri.. idn 
Japon~n barbar olan yeni kırılabilen vazoya kaı'll .lro~ 
Rusyayı mağlilp etmesinin hig 
bl·.. ,,,ı._..._.,.~..,.M ,~ ...... ur. Yem nuzu izhar etmiştiniz. Eğer im

.. , ~,-<>w UA~ ~PS,t{)riuk: hakikaten. bir istü.f. 
Rusyamn da yeni Japonyayı r--
mağlup etmesinin hiç bir - harbine utrarsa eski J\ivvnhtr 
miycti olmıyacaktı. Bu sa.vaş., ıve kaideler ne olacak! Bu. f81... 

Ç,izgill ka:planın benekli ~ ~ -~~~'nhemfaı:,;~= 
la savaşıdır. Bn sava.,m netice8l ......, ~-..u. ~ı 
in.sanları alakadar etmez. ğil iili. On binlerce intibalar, w 
Dudaksız ağzını, diz ç_mtnıUt dilşUneel.erden sonra ve n1hçet 

~,c;.., ... uza...,.;.. -""-·~·n • .;.__ hidiseterle aydınlandıktan llOn• 
~-~....... ""'"'f:> .. ~~.... ""&...... ra bugün cevaJ! ~ E. 
na da.yadı ve bir nefeste 1ctll ki nizam ve kaidelerin ebedm-
renkli dllmam i~e çekti. ği imparatorluğun mahvolnbileıı 

- AlıUtadaır et;ıxıc. haya.tına w ~-
Diye tckl:a.rhdı. Te.!mı.t al> mtorluk istilıl edilebilir. Sema.-

b.zt ~OO!eri ıeilifunm Oflu Umıi Cin Hillr&ndenJ 

akideleri h.ünaye, beş ahlıtkt ka.· 
ııunu muhai.ı:ı.m v.c int;anlık, ba
siret ve ruhun kıı.vvetinden iba
ret olan üç esaslı fazileti tatbik 
ederek vazifesini ~aptılita.n son
ra; her .Rreos, her na.zır; her va
li, milletin her ferdi de aynen 
akidcle.ti: himay.e, beş ahlaki lrn
nunu muhaiaza. v~ Uç esaı::ıh fa
zileti ta.tbilt edet"ek vatlfclerini 
yaptıktan sonra imparatorluk 
ister galip gplmiş, istex mağ'llJ;> 
alımı~.; ehenıinıycli yoktuıı. llü
tün bu &akinlerİJı.r hayatta olma· 
buiyle ölmE>Jeri arasuıda hiç bir 
fark ~oktur. Eğer oııl.al' olurlar
• miist0sr:ıa. misal)cı:i onlar:ı...y~ 
(l&tacak ve hatta diişma.map bi
le onları ta.I!dir ederek takibe 
mecbur olacaklardır 'ftJ eski 
tiade ve nizaı:ılanıı ediliği 
böylece y:enfümm · tazc!en-
mb: ola.cakbı:. Bilakis, değişmi
J,Cn saha,, dan, muvakk3.t bir 
istifade görerek, geçi,ci biz: mu
'1affa.kiyet.l&, zahicl biz: zaferle 
yahut yalancı bir k&ria uzaklaş 
DUi olan: millet. itibar ve şere
fini vahim surette ilıW ediyor 
"Ve tarihte otuzuncu, altmışıncı 
batına. ec bW:lbı mil
letlerin sirayet tnrik:iy!e bulaş
tm:aan :ı ki1:li, biE 1litlra 

dan baş}ta: bir şey bıralcımyor . 
Diz çökmüş çocuğun, yeni te-1 

n:tlzlcnınm bir çı.ıl:>u -:a y.erle tir
mek üzere ol<l%u. koca. bir lüle.
y.e dıkkatle bakmak için nntkll- ı 
D.ll kesti~ s~nra : 

- Eliti.in in::tmlığın ruhi te- r 
kam:üfü kru:şısmda. bir milletin '{ 
maddi m u!ra.dderatı ne olabilir! 

- "' nıSabah 
Böylece.m.·~ıarya.parak, ~ABON-~E BEDr-e. 1 

mrbiriı arkasından iki Çll hlılktan 1 c.L.I 
n fes çekti. Afyb , ruh:uruı.ı mil-
smnah a~.u·lık d.ök~t'ıi Güldü~ HNILIK 1400 K,... 17.QO K .... 

- Pek genç olau Do ~an G.ü-ı • AYLUC 7llO -;, 14&0 .. 
ıı .ı Kra_llıığı. bunlıhrın 'mhilid.i.r: • AVLU( 409 .. -
Ei~ '!' "Merkezi ~Iil!ı .. g)bi o da 1 AYLlK 1e0 .. .. ,, 

on bin ~ y~ar ve e -er sene- t------------ı 
den s y. dah.ı. makul olw-sa o T A K V 1 M 
da oğ"r neeektir. 

Felz12 lilç bir şey seylenıcd.e.n fkuıın 172 G.ÜN UB AY 4 
dinliyordu. Fakat. ~u-Pe tık •.----· 
söyl medij:i icıin nezaket. simdi 135} 28 1358 
süküti mlS3firin ilılfü e.tme mi 

rediyordi.ı. Misafir- b ı nok 
yı hatırladı : 

R.ahfr 

12 
• Nisan .uan 
1~42 15 

S A t. 1 
011• tlı:iııdt 

s.1'2' s.aı &anr 
13.12 17'.01 Vtıutr 

hnaak 
8.UJ Xzaot 

- Pe-İ Ta Jen, dedi.. Siz b 
nını gay t ihtiyar v:e g~et: m -
kul biiyük karoeşimslııiz:. ~e -
bit. büti.in bu söylediklenlıızd 
hiç bir kelim& alın.ıy.ncn.:;:,rn~ Ben 
de siziD> gibi Doğan Güneş Ifuıi .. 
Iıi!ının pelt genç bir l .. rallik ol
duğuna kaniim. Genç krı:ıl!ık!aız 
genç insanlar gibidfr: Oll!B.r 
hayatı, mübafa.gall l:ıir-aŞlcla sc. 
Yerler. Olirıemek için Doğan. Gii- r;=ı==========:.I 
nes Krallığı, "D 1 ıy Sn.

4:.Ul Vasatı 

ha,, dan. uzaklastı. Onun 
rcti hayatın g:üre,1 ine ı: 
mün çh:kinliğine d ;varın 
Ta Jen; hayatı se\anek bl 
lcttir. 'Arkıa 
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(ANKARA HABERLERİ) 

Polis ve Gümrük mu 
haf aza memurları 
a..ı.ra verilecek - tayım 

bakkandaki layiha yarın Mecli•te 
müzakere edilecek 

Arazi vergisine yDzda 25 zam yapılıyor 
Ankara muhabirimiz tllıbda bildinyor : 

'* Pons ve GUmıilk ~uh~fua memur)anna. .b~~ n4ller t. 
~nı verilmesi hakkındaki llyıha Çarşamba gunu Mecliste 
ınüzakere edilecektir. Uyihamn son şekli şudur: "Ordu men
suplarına bir er tayım verilmesi hakkındaki kanunun birinci 
ınaddeei hükmü Emniyet Umum Müdilrlüğil kadrosunu ve Giim
rük Muhafaza ve Muamele sınıfı memurları teşkilatına dair 
3944 sayılı kanuna bağlı kadroya giren maaşlı ve daimi ücretli 
nıcmurlar hakkında da tatbik olunur. Er tayını istihkakı ma
halli rayiç esası ümrind4>n bedelen ödenir. Ancak nskerf birlik 
bulunan yerlerde bu bedel o birlik memruplanna ödenen er W,.. 
Yini bedeli istihkakını geçemes.,, 
Yeni posta, te•graf ücretleri * Posta, Telgraf ve Telefon ücretlerine bir miktar zam için 
hazırlanan kararname Heyetl Vekileye sevkedilmiştir. Yeni 
Posta ve Telgraf Ucretlerinin bir Hazirandan itibaren b&flıya
cağı anlaşılmaktadır. 

Arazi vergisine zam yapı'ıyor * İdarei hususıyeler gelh Jt>rini artbrmak maksadiyle .a:a 
zi vergisine yüzde yırmi beş nisbetinde bir zam yapılması ıçın 
Dahiliye Vekaletince br layiha hazırlanmıştır. 
Belediye meclisleri için seçim 

*Belediye Mechslerinin müddeti yakında bi~~~· ~
lediyeler Kanununa glSre Temmuzdan itıb~ren aeçı~r ı~ın vı
layetıer ha.zlrbldara başlıyacaklardır. lntıha.bat muddetı, def
terlerin tekJıfl. itiraz vesair fomıaliteler için ıki buçuk ay ge
çikecek, ayını ortalanna doğru belediye seçımleri t.amarnlana
caktır. 

Parti grupu buaun toplanıyor * Parti Grupu yarın (bugün) 11Mt on beııte mutat tep
lantısını yapacaktır. 
--~~....:......:......~~~~~~·~~~~~~~~~~~-

DÜNYA YOLU 
- .Baış tanlı 1 iiıdde -

aşılamıya. gelir." söaiyle iıonfe
l'amslna başltımıştır. 

P.rof Ot:mil Bilse! mii:tn kıben 
lia.lkevlcrinin niversitenin bir 
devamı okiııgnn ı, dünya yolu. 
nu:ı bır bar ve avaş yolu ol
duğunu, her barışı da.una b.r sa
v şın, ve her savaşı bir barışın 
takip ettijlüıi. be.rıf}ın, bar ŞI 
yapanların karakterine, ahvalin 
husuaiyetiae gore, damla d~ 
tigıni, fal.mt hı r mman mud
cktsiz o~. dü.,yanın 'ka
ra yıollannın bantta. sulh. tıca
ret. ve dost.lu.k; sa.vaşt.ı ise duş
nıa.nlık, Jstıli ve o1ıim yolu oldu
ğ.unu anlatarak dem stir kı: 

"Diz '1'i.lrkler bu ıki yolun da 
ezeli ve ebedi, ·a.vıııası~ kı.ı.lıra.-1 
nwuyız. Eıııkı tanhte ve yeni ta
rihle b uıa orne.< labilıecek pek 
çok oı-v llulabılil'lz." 

Rektör, bunJı n sonra, Yavuz 
Sultan Seli.m • .n, K.:.muı1 Suley
ınarun. F hm utuhatından 
hayranlıkla ~ ve 19 un
cu asrın gerek tonıik ve gerek
~ s yası ba.kımU ı k önemli 
bir asır olduğunu b ederek, 
bu lJ.Slr sonunda d !etler.in ~
hala.n;ım yedik ~ a.rtıığıru, dtln
Y'• yoAW-ım PiııY1.aştı.klarınl ve 
arbk yer kalmayınca da biribir
lcrine di\l~Bini ve Birincı U· 
ıaumt.....,.. aebebinı burada 
aı-a.ına.k 18.zım ge J::. ni ttıbarüz 
et.bmriştir. . 

lllr lluka) etle 

I 

baballınnuzın yaptığından daha 
ful& ya.pmak olduğunu tebarüz 
ettiımiş ve demiştir ki: 

··- Bugüwı kadar ta.kip edi
len dilnya. yolunu gördlik.. Acar 
ba ~n yohı da bu. yol mu 
olacaftttır! Bu yol değişmiyecek 
-..:.ıı· ., 
nıruır. 

Milli Şefimiz lsmet lnönü, ge
qen yıl Büyilk Millet Meclisini 
~ nutkunda. bütün dünyanın 
içiDde Çll'1Undığı feci bir harpte 
hasret.Je beklenilen sulhun belti 
d.e TüJtdyemn t&YU8Utuyja ta
hakkuk ed bileccğın.i veeis bir 
şgkilde tebarüz ettirmişti. 

Ttır.kiyenin ta.kip ettıği yol, 
tiitün milleUeı· için bir idıee.l kay 
nağı ob.bilirse, bizler, vatanın 
buı?üne ~ren Türkler bun
dan ıancak büyük bir iftihar du
yacağız. 

BUgünkil harpte bir tarafta 
Bitler, Musollni v.e Tojo; diğer 
tarafta Çörçil, Ruzvelt, Stalin .. 
Yalnız ve yalnız haik iç.in, hak
kın tekrar dünyada yerle._<lffiesi 
için harbetukl rini ıddia etmek
tedirler. Yüce lrlilll Şefimizin i
çinden çok OM'ldnn, 9llımimf ola
ra.k du)duğu gibi - kiı bundan 
hiç ld!ru;Pnin şupheeı yoktur ft 
olgmaı - iddia.lan doğru ise ya
nnın branşını bir savaş ta.kip 
etmiyece11tir ve bana bit.ün dOn 
ya milletleri ebedi au.rette min
nettar kalacaklardır. Bugün.kil 
harbi idare edenlıer, yarıfİk1İ 'b&
nşta dünya yolwıa verecekleri 
istikamete göre büküm alıaca'k· 
lardır." 

&ıld..ı.ıı aonnı.. 22 sene süren 
Naoolyon fut.ühaıtiyle, 4 seneden 
biraz. az.la. suren diınya ha bi- ----------

Devlete ait iktisadi 
teskillerde 
tekaUflUK 

En Son Ajans Haberleri 
Müttefiki ar Denizlerde Hindistanda 
~ · ı nümayiş1er Norve.-i iıaal Mihverciler de Müttefikler 
~ • de yeni yeni haberler • - B3I tara.fı ı incide -

etm~e ğ b 1 d 1 maylşçiler eski Madras başve-
,...5 1t'erme e aşa ı ar kilini karşılamak için siyah bay ı 

hazırlanıyorl.a Vaşington, 27 (A.A.) - Bcll- raklarla istasyona gelerek ba,ır 
'"n"'ın· gton, 27 (A.A.) _ "Ofi,, riye nazırlığının bildirdiğine . 
v..., göre, "Stirtevant., A.merika vekilin MüslUman Birliğinin ın-Askeri mıltehassıslann fikrin-

ce, MUttefikler tarafından Nor- muhribi dün· Florida. açığuıda firatçı. temayüllerinin tanınması 
..eçin ilPline tetebbüs edilmesi bir denızalb infiWo aeticednde hakkında Madras kongresi par-
§imd.i Fransa, Belçika veya Hol batmıştır. tisine tevdi ettiği karar Huretini 
landay& bir taarruz teşebbüsün- * tasvip etJnedlklerini göstermiş· 
den daha ziyade muhtemel bulun Londra, 2f (A..A.) - Ami- 18l'dir. 
maktadır. rallik da"resi Southwold muhn- -...'-! '--~ ....__. fakat 

Pilhakika, Manş ve Şimal De- binin battığım bildirmektedir. wı -r-u •--
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nizi kıyılarınıt bir tanıTuz yap-1 * Pandit Nehru bu nilmayişe iti-
~a~ içi!1. cl~le bulunan ku~etler Vmüngton, 27 (A.A.) _ 7 ilk· ru etmek için iataayana gelmis 
kan. degıldır. B~ kuvvef:I~ .A· kanundanberi Amerika sahilh .. rı ve hir kaç nilmayjşçinin elinden 
~crıkan kıtalarıle .t::ı.kvıy~ı ıh·! açı0ında kaybedilen Müttefik siyah bayraklan a•m.11 ve bunu 
timall ~e yo~tur, zıra .lngıltcre-ı gemilerinin adedi timdi 152 yi b;r kal'plalıi takip etmiştir. 
de tahşıt edılen Amerıkan kuv- bulmu,tur bır kişi tevkif edilmiftir. 
vetlerlnin sayısı aylar g~eden 1 • 
gerçekten önemli bir niabette o- Bahriye Neareti tarafından Eski bafvekil bundan sonra 
ıamazı. bildirilen 80!1 torpilleme hfuiise- gelen trenden de çıkmamış, bu 

PASIFIK'TE 
si Atlantik sahili açıjında ce- aralık bir b.rpfaJık daha ol
reyan etmıt ve orta tmaj<ia bir muş fakat Nebnmun bir hitabe
Amerikan §ilebi batmlfbr. Şile- si ürerine ntlmayİIÇÜ4r lllkfınet
bin bütü c mtırettebab kurtarıl- le dağılmıştır. 

-Bat tarafı l incide- mıştır. Polisçe tevkif edilaıer ser-
S&Wıiyettar mahfillerde hasıl * beM; blrakılmıfbr. 

olan kanaate göre Müttefik mü- 2T ( • 
dafaa hatlarının kısalması ve Berlin, A.A.) - Aderi Glllldi• .lfckd9" 

bir men hadan bıldirill]fOr: 
yagmur mevsııninin ba.şi&mas& Bir Alman muharebe tayya- Ahmedamd, Z1 (A.A.) 
yakında. Bırmnn;ada vzıyette resi silahlı b r. k~ uçuşu t"S- Guu:li, Barijan guetesıle ne.'j
bir istikrai- husule getirecektir. nasında İzlindanın aenubunda "9ttiği bir maı.lede, Japonlar-
General Stilwell n81f'8l.t.igı bir "k" d"" k k dan bahsederek şunları söyle-
teblio"de şöyle demektedir: "Tun ı ı u.şman ara ol gemısfne moktedir: 

a rasgclmjştir. Bu tayyare dtırtual 
g\l'uun Çin kuvvetleri tarafın- taarruza geqerek bu gemilenicn Müteanulann memleket fay-
dan .iatirdadı ve Koping'ın zap- birin batırmıştır. tiasına çalıştıklarını tahmin et-
tından sonra Çın kuvvetleri bu - mek bir delilik olur. Hindi8taı.ı 
çe,. rede şimale doğru ilerliyen * kurtarmak için başka devleUc-
Japon kuvvetlerinin muvasale- Berlin, 27 (A.A.) - Alnıar. rin yardımını araınamaklığunız 
sini kesmiştir.,, radyo81l bild riyor: IAzımgeldlğiai ber vakit llllyfe-

Ma)'lllNO m.ahrer;li.bir telgraf- 10 ile 25 N1S&n aramada ,Al. dim. Böyle bir ,ardım iltemek 
ta yarı resmi bir kaynaktan alı· man denia ve haıva kuvvetleri daiJDlı mildataa ettiğim fiddet
nan maliımata atfen bildirildı· denizlerde 550 bin tonluk ~~ ten cekinme siyasetile uygun 
ğine göre bugün l•ponlann elin Anglo • Sakson ticaret vapuru- döpaez. Ben bu siyasete her va-
de bulunan Mavfti kalay nıaden· nu ba.tınmeıardır. kitten alyade inanıyonm.,, 
leri tahliye edilmezden evvel --.---------------------
mahfiller tarafından bir buçuk 
veya iki aene ite yaramıyacaJI 
bir sur.ette tahrıp edilmifÜJ'. 

AU8TIU.LYADA: 

itler'in nut ı 
karşısında 

tlünya basını 
( &lf lam/I 1. tttdMJ 

haklarmı elinden alıml ve mil· 
lete yeni bir kııt harbine hazar
lanmak gerektiğini aıdatmıiUr"' 

* Nevyo:r&'., 27 (A.A.) - mtJeo 
rin nutku ve biJhe- "Almanya 
hı:wbi kaybetıtiği ta:kdirde ~ 
nun A.Jmanyaıı.uı yok olmaaı de
mek olceğı" hekkmdMj klaım 
i zerinde tefsirlerde buhmuı 
Nevyork Tim18 gıwıtesıi fi:>yle 
diyor: 

''Bu 4'ıwneg. bir fatihin, keııdi
sinı fe.ti.h teWcki 00. bir miJ.ı.. 
te yapa.cağı demeç değildir." 

HitlariD mıtlomdekf .. itlrar 
tından ve yıaJwıt Siyı.na.yi m. 
mal ettiği şeylerden çrkaracağı
mız tescili ne olUI'SIL olsun, ha
,.ıe llaepla~" 

Ameda ve llOllllıcnwlıa 
Atr' 1 

Anbra, 71 (Rıadyo gu.et.i) 
- Bitlerin Rantagdalti nutku 
muhtelif memleketlerin buan 
w ~ blıhia menuu 
olmılfbar. 

Londra raılyoau mubt2lif dil. 
lerieı yaydığı neşriyatta., bu nut.. 
9u tahW ederek demjştir ki: 

"Rıa.yştaP" Hitlere sonauz .,. 
Wıiyetler vermiştir. mt1er i&te
'9ği adamı azledecek, istediği a
damı iciam edllbilenetür. Hitle
rin AJmanytııd& büyük bir muha
ıetetıe k~ a.rbk BU A'Ö' 
tDrmes bir oha\htrir.'' 

Amer.ika bama '99 ~lan 
da ayni mdtalwan ileri aür
mt*tedirler. Aıı.ııeribn radyosu 
dl,or ıki: '"Jlitlmo bu defllki nut.
tnma .. harp mıkkında bir 

lllyJıwnedl Hitlm' dlıhi R~ 
~ bu sel'8 majhip edileam. 
aejini .Ahmııı be\Jırnw, UmiD ede-
11liycr." 

Moek.ovıa mdyosu da llJDlan 
eöylemigtir: • .A!manya ~ba
har taarruama başlamıp, fa. 
kat bu taJtTUZ Hitler tarafından 
Alman halkına açılını1Jtır. 

(HER SABAH) 
Karne hırsızlığa 

r.~: .A. C. Soraçoğla 

E kmek kame usulüne b!ğ
laodıktan sonra Türk va

buıdaşına bir a.ylık eı1ımek rıZkı
nı temin eden bu kame paradıııa 
da üstün lıir kıymet olmuştur. 
Çtiıikü maııtıkan karnenin para 
ile de temin edfumıemesı ıcaJ». 
dar. E1et, GiliyOl'lllll, kame ... 
tanlan ilerİJ'I süıwek: 

- Paraıı V8l'9ll dl.Mlüiü gaı. 
lıyıor! diyecekeini.ı.. BıUbuki pa. .. 
rayı venp d.üdiiğü ça.labilmeık 
içia aı;ıWaıı imme tedariki 11-
-.-. ~ bnıe tedari
ki iıııe ..- M.nıe hırsıd&ğı il9 
mümkün olabilir. Yoksa, aUll'I 
bir kaide olarak, her va 1idaşul 
teık hır karna..& o .. ve 
o vatandaş da ş.:J<er ast:~'l 
YeMire gibi kend"""ıne cltmegı 
hanmı eden bır hastulıkla. malül 
bulwunadıkça nefsine bir aylak · 
ekmek hakkını bahşeden ~ 
ne.mi herhangi bir ücret muim
bilindıe başkaauıa. devr erniye
ceJ;>ine -öre, ıkanıesinı kimse
ve veremea. Satılaaı ıaarnclerin 
ya fazla karnelerocn. ! alı t ..,. 
herhangi bır yurtd ın gi nli.i'k 
nzkı çalınarak şuna. buna l>ef
kes çekikliği «endilıginden an
lıaşılır. 

Bir aybk bir ek ek k rn.
kaç kUl"U*1 satılab lir? İki, UÇ; 
nihayet bee liraya. 

HaJıbuiri be., lira gibi hasis ve 
IJdiçüık llHlıddi bir menfaat ~
runda bir yurt.dqa bir a.y a~lı
ğ<l mabkfun ot.mm her vıoo ı n 
kolt.y kotay yw lenebilecegi 1M 
yük değiklir. Şayet bu çirkin 
ticaretin huin faili: 

- ~. ben kimsenin~ 
ğlni çalıp baekUlna ~. 
Fazla k~~ verilim. • 
cek olura. lr.lb&ha:tinden bu) Lik 
bir özlir ileriye sürmüa olur. 
Çünkü ıbu ta&dirde zarar vcrdı
ğı fert değıl, camiadır. 

* M uahip Sa.it Efondimıia. 

Japon s6zc090n0n Sultan Ma.hmudun: 
demeci - Bana oyle bir özür bul ta 

kabahatinden büyük olsun! .. Ueri bir deniz üssünden ka · 
diyle bildirildiğine göre Japoo 
tayyarelerinin yolunu JıcestUrt:en 
sonra biitUn Müttefik tayyare
leri Port • Derwine dönmüşler
dir. Japonların 8 bomba, 3 av 
t.ayyaresi muhakkak olarak diı· 
şürülmUştür. Muharebe clenbdn 
üstünde ve Darwme bir kaç mli 
JDAMfede cere)'all etmi{ftir. Bu
lutlar araauıdan çıkan Müttefik 
tayyareleri Japonların 24 bom· 
ba. 4 av tayyares"nc hücum ede
rek bomba tetkihni y~ 
dır. 

. _ ... iarafı 1 htelde
ettkla.rm terbiye işini üzerine a
laca.\ eleım.nla.rı yetiştirmek ga
yesiyle bir bn açma. ~
aünde bulumnuş, bu münasebet;, 
1& ll!lırin blittln goca mu-. 
seıerı gezumıştır. 

ToQıo, 71 (A.A.) - Japon Emrine kiU'Şı, hümlnn kohı-
ııilmie, f goc.a ili* Jatl <ilcu- JaBlnlmetinia 8Öd8ti l'1 demeç- mı çimdftdemmi w ı-Mi9'U' 
luna .w;.-'-""-'- 28 ı-.:a.- vıe 9 te bulunmuştur: ptlrgazap: 

İsmet Paşa 
Parkı 

Küçük çocuğun giydirilmesi, 
ylkan'"$81 ve IDf8Ul edilmesi, 
tedavisi, gıdası hazuianması 
hususlarını nazaıi ve a.mell eu
rette öğrenecekler için iki aylık 
bir staj görmeleri lı:lti görül
müş, bilahara açı1acıa.k kreşler
de bu genç b:ıyanların hizmetle
ri karara bağlanmıŞtır. 

Çocukların ta.bsil çağından 
evvel millt pıayelere göre da.ha 
Dk yıllar için terbİV8 edUmesi 
ni diişündük; bunun için Çocuk 

!Beş t.arafa 
1 

inelde) ~1Waa •·•• kurm ve öğret-
kunaıı Wrlifinde. .Aııkanmn mealsin mitafarit pro~ 
Milli Mücadele tarihindeki kah· nı hazırladık. 

raman ve muaf6:r batrMmı • Cemi)'etimi*ı ...-,i "Ye tica
bedfieıııtirmek için Btlyült Millet ret birilikleri nwmna bhrmnan 
Meclisinin ikinci toplantı de\'- -1rerlerimiz jçilı topladığı ~ 

İŞ Bla*asına yabnhğı 
resinde Mala.tya Mebusu olan (17.750) liradır. Bu yeiWınnn 
İsmet Papıwı 13 İlkteariD 1339 içinde kaDlann yaptığı yarciım
tarihli ıkaıwn teık1i.tleri iiBerine lar yoktur. 
Ankaranın müstakil ve ~ç Gönilllü haetahliacı olmak i· 
Ttlrkiye Cumhmiyetinin ebedi çtn mm.caat edm '9lll9 bayan
derlet merkezi olmak ~ 1anmmıtuı (91) i ~ 
kazandığını hatırlattıktan son- kurslarını ikmal ederek kendi
ra, tezkeresini .... cümlelerle bi- lerine sertifikalan merasimle 
tiriyordu: - dağıtılmıştır. 

Ank'ara kıalleanin önthıdeld Yine aelB'lerimiz içhl {MO) 
tarihi ~ saha ima.r kara- ekmek torbası, (2000) parça 
nm atnıış otan ~lisinizin bu pantalon w g&nlek dlrilnWJ. 
inıar sahasının, namını ebediye- lkazalarmam gıelee t.et.nılar 
te kada.r ~t"Bcak olan Reisi- ~ (178) çift yUn çorap, 
cumhurumuz, Milll Şefimiz An· (107) çift eldiven, boyım atıkıel, 
bra Mebusu 1amet. lnöııU'nün fılllil1, aubaylarmus ~ bat ta
Aıııkaayı. devlet meriuııli yap- 1 ne içi a&Urh kuzu kill'Kü hedl
ma.k için Büvük Meclise sunduk- ye edilmiştir. 

6"~4'ü,,. "-&il - İran hükQmeônin Japonya - Ur' ..... '·J:.-erkek ış. ~. 18 has-- - A .. e y&ptJOnlUll, c -
ıta hastahaneye yatınımış, yUk- ._yui müna&ebetıeriDi ancak idam! sualine karşı da: 
sek tahsilde bulwıa.ıı 4 genr kı- İngiliz tazyiki altında ,,_iş - Afhıdenııiniz velin!meğa, 

• -s olduğu oazan dikkate a1marak \ll&lfde su.itan zannettim.. a.a-::J::: ~~'! ': hanın Tokyoda bulunan elçlai bını vermesi giü, bu bllyük ka
ieıaine nakdea )'lal:dmı yapıimae, ~ mmaleket dipkJmab ba.hattin özrü bizzat l\l fthc. 
kimsesiz bir bdm. Dari11icezeye muameleeine talat ~ de de buyük olduğuna göre, 
~ tir. lmrne hırsısuun para hırmmıdan 1 ŞUBELıi:uN MFSAfS1 da eşna' bir mahl\S olduğ\l ba-
Şubelerimizin yqt:Jğı işlere dillğinden meydana çıkar. 

gelince, bun.lardaıı Adalar şube- * 
at. yoksul halka üç kere et, ek- M mtakanm biricik kuyua-
mek. süt. kömür ve diğer yiye- - ısa. 1m'ldl 1 .._ _ nu telvis ettiği ıçin herifi 
cek maddeleri dağıtmıştır. ~ur bir hava kuvveti olmakaı- --"- rıöt.iirüderken cellat ~a-
Bakırköy şUlbesi ve Yeşilköy :;; başarılamaz. MUballğa et- ~YUlalf&P 5')l"DUJŞ: 

nahiyesi ise.. köyleriııtle hulun.an meksizin Malt.aıuıı 400 bomba _ Artık uf;te in.kira Jümuı 
asker a.ilelerine yardım için 300 uçağını mAf&'" ettiği aöylenebi- yok, ift.e asılmıya gidiyOl'BUL 
aile~ 10.000 kilo kömflr, 330 ki- lir. Malt& olmasıydı bu 400 tay- Bari güıWwıı itim! et ta, hiç 
lo bulgur, 36 kilo ha.lep yağı. 358 yare Sovyet cephesindeki Rus olnMa.?.Sa vicdanın rahat Un. 
ıkilo fasulya, 227 kilo pirine. 400 Mahk.i"'L .. nı .. - AJ'Fhua cevap 
kilo mangal kÖJllÜriİt 4.000 'kilo :a: laer gibı 70 tOll bomf>a veımis: _, ... ......,- _, ,,_ 

nohut dağııtmıfbr. Malta, gösterdiği mukavemet- - Camm ata. kuyu}'& blll bir 
Beyoğlu ve K"adtiy şubeleri, le mühim miktarda. hava miiret Şey WNdim. Keoar:ma ettim. a-

9evre içindeki yoksul halka. yar- teı..tını Sicilyadaki uçak mey- ~unla ittim.. ... 
dım etmiş. lıılulıbM; hafJlaJara, danlarında tutmağa muvaffak Kama hıDMvnıa da mazenıtı 
taleobeye imk.in dencıasınde yar- olduğu gibi dÜflnaıwı her git· bundan başka bir şey değildir 
dmılarda bul~uşla.rdır.. . geniş ölçüde bomba ve benzL· Ku·ru tıalvia edildi ya. biz om 

Sa.rıyıe:r şnhenz., çevre içinde- harcamaanı da W..'llin etm~t·r. bakalım. 
a 300 yoksul halka. ıki kereyi-~ ..-liiiliiiiiiililİIİmmıııill ____ .. ______ .... , 
yecek maddeleri dağıtmış, ayni ır , 
?,,Amanda bir ~ ~a:k genç &lif#. B"i6ia ,.,,_..,,. - S .. ef ••M/4Jtw kase,... 

~~;:a: İNEKLİ BAKKAL 
mış ve sıı:ııari4Jer almıştır. Sergi 
Tokatliya.n saJonlarmda da ay- Yedinci basımı da çıktı. Ciltli olarak f50 kuruş 

n~= ~~ sete- ~ lt•et Halit Kitabevi---• 
de :50 ta.kire~· r.e_ytinyağa, 
sa.bun, kömtlr dağıtmıfbr . .Ayn- tr 1 ' 
ca ııeşr!Jr&ıt ve k?nferanslara da y Ar iN AKŞAM PEK Siaemuıada 
ehemmıyet verdik. Bu meyanda 
Parti ve Halkevi salonlannda 
13 konferans verilmi tir ve ay- Sn 1p en mö1r.enune1 ve ...-a-m• 111P m , 7 111« ' 7 S 

nıu ~lano.ı muka.yeee edea 
Pru&:eaor, Ruocmın pek çoık o il, 
~ d.ul ve daha ıacı olar; ~ 
Ql>K d:.M a. kısa blr barış devresı 
bıraktıgıru sôylemış ve harp so
nunda dünya mm Ueri ıçin çok 
gilzeJ şeyler vtdedildigı ~ 
tatbik edilmecliğini, yenmıa J'&" 
nılene kıydığını esefle hatırlat;. 
ınış ve: 

lan taribtekl a-,ldiflerinin taş- 11lı okullardalli. yollsul çocull
dığı isimlerine izafetaı ve o ha- lanmtz igin (2010) parça et:ık, 

c• .. t.·•fı 1 l110t •yfadat tırayı tebcilen J.met Paşa IW'kı celtet ve pijama dHdbniş, 40 ço-
Emin Sua'lr, ağır himııet. ya.pm adı verilmesi aunııtiy.le wıreflen- ouk bmua &Ondenlnıiş, 12 81 

nca Bayan İnöııül'nün beyanna
mesini einema ve gazeteler va
sata.siyle yaydık. AGIR iTTiHAM "Dört ymlkıD dtwleu.el1 yal

nız bıri kendisine teklif edilen 
tartıan reddetti; demiştir. K:m
di öz ha.kkını, istiklalini mtedl 
\>e aldı. Barışa '&llıf&ıı biit.üıı mil· 
letı re taıkip edDecck dünya yo
lunu gösterdi: Bu. da. Türidy~ 

dir.,'Tarilı Bir Mau ... 
Tarih bir ~r. ~ 

Yayı hükmedenllr ba m'!-"'• 
lnede hüktım &b«'ier· Bugüokil 
haroe sebep, 18'811 :.itin ~ 
ği tohumlardır. 988 ma göniinıe 
girmiş olduğunm iM llarpte Bd 
taraf, milyonl&rca. imlam keadl 
~almış. Kara, deniz, bar-
""~ biri>ir'lerlyle • 
lnana&ZCa. vun.ışma;ktadırlar. 

Bia, hüıkfmıetiınizin Gcıiyasetli 
lıaraık.et.iyle lbu dfuııa yangının.~ 
aa.baıa dışındayız; f a.:ka.t tesiri 
dışında değiliz." 

Türk'ün Va:r.lfesi 
Hatip, mllteakıbm; Fen Fa.

lraıteei yan~ misaller al
ın ve her '!'ürke d n va.zife
~. milli birli ğlamlaştır· 
lna.k, bu hususta çalışmak ve 
\t tan uğrunda evvelce a.na. ve 

dirilme.ıtini ar:z vıe teklif eder.im. Prevaııtoryom ve Sanatorycma 
memurlarla hafif hizmetler aa- Vali ve Belediye ~ 'bu yerleştirilmiş, çdk çocuklu ail• 
sında bir fark g6zetıJnıcsi lüzu- teklifi bütltn izanm şiddetli w lere entarilik ve çamaşı.rlıık v• 
munu mrüdaf aa etıti. Hüsnü Ki- sürekli alk)flariyle kanJUanmıt -----------
tapçı, bUtçe encümeni namıaa == --~varh~ Lıoilizler Rostok'a 
verdiği cevapta yedek. subayla- .-ı r.r-- .,~ e 
nn ~ müddotlerinin tıe- bir şeref katan v~ onu ebedileş- AlmaalarGaBath'ı 
kaütlük müddetlerine ilave edi- tiren adları üzerinde heyecanlı 
ıec-nı, bu şekillerde yirmi beş teahlirler ~· bombaladılar 

-..... Amaramn ~ftmet JllılriDeaj 
._.. do&duranlara tekaüt h*- olu•• halı!kında Tlhtiye Büyük _ ... -.ıı ı mcw.-
la ftl'ildilinden a.ynca ağır ve- .,.... tn ... ,.;:...:_ -..ı ......... ..tt'*-1.. 
ya haftf hirmet diye ıbir fark Millet lılectieiı*ı 13 .&ı:ıu.C91-ia n ,.,.aran ölenlerin_..,,,.. J ---

~. Ticaret Banka· 1339 tarihli tari1al lranrmı, bu ..... mnlwt.....-. Yüksek 
• --...a..--·- da bu ·'·--·-. mesut fır&aıtta.n fa~ik 1nı ıwAiı bmn.beleri& Y&DllR bGln 
.-~~~-.'1-....ı.ı_..;~- eıynen ~: balan şehirde çok bİQ'(ik hMazo. 
~ mıu- ~~-- ~ ...... ___ -............ ı.r -ııııtır" 
Bankasının ayn bir fekaüt san- "Ankara '9"'"" ... ™™ & unuye ~~ ~ biJdirilA~.;.ı 
dlğı olacağında.n bu bmın Mi- Devietinin makam idanwi ol- Yme -e•· 
küJJUeri dahilmde obnadığını, te- ması ha!ldnndaık:i Malatya Mebt!- - gtft evvelilııi ~ ~ tay. 
ı.-üt· ; .. 1erı· gı"t..at..na hilkftmete BU fsmet Pa(ıl. ~ yanıleri Brartiı ....- mwılleme 
- 191 """"""' ıtSlifi BlıuııiS olarlık Qıkrv hO•mı ~ 
yük oiacağından bu ~ umum 2/188 n'lllmlıl'ftlı dir rna..-·- ~saat .nri~•\a+..:~-
----- i · """- mitiaEese 9Ü ftwine tkanmnı eı.lli mcUm&- • ... -.u~ .-. -~· .wc:w.uıw çın ıuı:ı- • ninee ta.mim olunan 10/10/339 1wca -r=tın ~ G'lmM•ndaa 
cuda. getirmek suretiyle hü'kfi- .. _....:.ı..u ma·~ 13/ 10 SSt ta. ~-
met.c;e tetkik olunma.sıma lti:zmn "4U-uu:ı ~ .n-.ı- alman ~ 
gösterildiğini aöyati. rihli as.met içtimauı llaiaci ~ _Ber~ . _ 

Geç vakte kadar maddelsin sinde bilkıraa aynen ~ ~ = ~ .=•..= ~ 
müzrkeresine devam edildi 16 miş ve Am.. l8hrinin Tlirld- ~ . ~ 
madde kabul olundu. Bir madde 1 ye De\rlll!!tinin ımbm idareai ol- Akden"ıdeı ~ 1 ha.va •vatla· n--- ~u.ı Meclis '"'-· ması eıJmeriyeti buna ile tıe:rar- nnda ~ ~ '2 ugllk ay-
encu.uu;;ıug Yt::n.A&L ~ ~~ n ~ 
pmt.. gtDıil t«ieswcMctu. nir ~-. 

YENi iŞLER 
yeni yılda. yapacağımız iş

mre geliılce, Cemiyet merkezi, 
varidat ve maaratuu dlbenlemiş. 
kendi varidat mmııbatar.ını tes
bit e~ ve eıtmektedır. Bundan 
başka yaz mevsimi ıç!n bir eğ
looce programı hazıı lamış, bu 
programa göre halktan eğimce 
yoluyla yardım görme), karara. 
bağlamı~. Aynca !Stanbulun 
en yoksul ve :ilÇi muhitlerinde 
lralka. en ucuz bir §Etilde öğle ve 
akD&m yemeği vs-ebibne imki.n
l&rı Ü21erinde hamiıJdarda bu
lunmaktayız. 

llk okullar yardım bfriiğinin 
üzerine aldığı tahsil çağiyle Ç'A>
cuık Esirgeme KurtD!lllllWl yv. 
dun yapmaık mecburiyetinde el
duğu çocuklarda.n mida olan (). 
kula gidemil"ll veya gitmiyen 
çocuklarh meşgul olma.yı Ce
miyet esas iş olantk UzeriDe aı. 
ma.yı bir borç bilmq,tir. 

Yem doğan çocuğa bakacak 
elem.'anlar ye~ ft <ll1kın 
tmıiz ler y. vermek, ça-

ROBERT 
.TAYLOR 

BAŞ ROT ,TERDE : 

• RUTH HUSSEJ 
WAL TER PIDGEON 

--....m AmıM1lla .... - hava kuvwAs:t n iıJe:lnJdle,...... 
.11111 nefis bir • '\l'e lm.hramudlk ph Ml'L 

~Ua en gtmıl bir 1Wlll -.neU ... 
S-'atan en mti: • • I* e-6 ••. 

GEORGES BREN 'in • soa......., 
Beverly Rebert'in &ı bttyük 11111""81a,.- .._ 

llaştaalııptia ftlllldi 

llADJN HAKiıJI/YETI 
PERŞEMBE A Şl' MI 

LALE SiNEM Si DA 
--..ııın ön nlanmd " •-----------R!'l!r- -~~~ 



r,.AZAN: M.S. Kangal 

YÖR0·KALa 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ......... , 

i'abıt .Aliço, bir e:rıda. paçata,. J Daha 90k ekmek llBZ"heuı: de. •. 
dııa inen lmtcmıım llmnkanadiyle - Piç iMustıa.fa.yı daha çok 
b:ışJladı. Yram hasm:mm 6nden beğendinı. 
"" lrohu!Jdannın eltmdan kalla- - N-e g(lml ~. değil 
nm geçirerek atbsmchm kit.- ad? 
ledt. - Pehtmm herif &ğrusu.. 

Vaziyet ~ idi: Paça)aT, - R!arşı ~ kalpeağa 
lfsnj§lin elinde.. Kel Miço da. ~ı 
1aı paçmra karşi oosmım k4'1- - Eh!. • .bt bir Prel ~ 
QJk 8ltlannd:a:ıı bağlamış halde m. .• 
idi. Biri paçalarla hıasmırn ~ - Bannededm. Baka:lım itim.
tip ~ e.ı:b. tstü dtişür- Mini aldatır.. ' 
IDiye ~. Diğeri de........... - ..... . 
mıtiyfe çelkerek 'V'e öUkeftk hem - Sen, aldaıtınwı 
paça1a.n 8Ciktmıfye çalışıyor ve gibi geliyor ban&! .. 
hıem de hasmı yıan döndürerek - Belli oknaz usta!.. Pelıli-
ısırıt.ını yere vurmıya çalışıyor- "N.lllrlrtır bu.. 
du. - Dedim ya... Sen, ondan iis-

Kel Aliço, ejderlıa. gibi kuv- tün peh.ti.vansın.. Senm açmaz,. 
vetli ,bir adamdı. Kolları d& u- 1arın var.. Onun yok .. 
21lln oldıuğundan kazkıana.dmı - Amma., o olk.kalı pehlivan. 
tam ma.nasivle doldın muştu. - AJ.oa.y eıtmeı! .. Yörük Ali.. 
Memiş de koea elleriyle demir Bana da mı? . 
gibi baııulariyle sımsıkı paçal:a- Dedi ve, güldü. Yöiifk de 
ra gOOıillmüştü. ka.hkaM.vı bastı. Gever;.e Ça1ıık 

Bu hali güren seyirciler de durur mu?.. Hemen lifa karı§- · 
bağrışı çoğalttı: u; 

H • t _ Kn,,..:..ı-.~- ... lnu..- a..:....:- ı..:~ - a., Memış.. ...'sua.ı.eu. fLMTV'" ~ au-

- D3yan Memiş!.. çük değil zm? 
- Sık diı:;tlni Memiş!... - Ya! .. 
Pc!11\vanl-lr da bağırıyordu: - E! Pehlivan oldu oğla.n, 
- Memiş, tazele paça.lan.. hakkı var aeıvinmiye .. 
- Daha gir içeri... Dedı. Bu sır.arla Kil:ı:ı:teci; has-
Mücadele müthişti. Eğer A- mı Bursalı Tahiri tek paça ba&

liı·o. ka7..kımadını mıukav~-netle · ~. Bursalının altçılığı çok 
ve, şiddetle tatbi:k edeme.zse yüz l iyi idi. . Faıkat yorulduğu ; aşi
dc yüz mağlup d\işe<'ekti. Ve, 

1 

kardı. Hız.ı tk.almamı.ştı. 
daha ziyade Aliço, tehl:i:kede idi. Künt~ci, Bursa.lıyı kem.$.Peye 
Müca<l: le aneak iki üç dıaıkika aldı. Biraız. bekledikten sonra 
simlü. Zaten fazla süremeu.di. doğrudan doğruya künteye gir
Birdcnbirc ve bir anda Aliçomm di. Ve, hasnunı aşırmak için ge.. 
paçıl ba~ları koptu. Hasmııun rildi. Ve, askıya altlı. Acele edi
keçebentleri elinde küldı. Bu, yordu. Bursalı, yüzde yüz m.ağ~ • 
Mcmiş iç'n miithlş bir ıta.lıhsiz- lu"' oluyordu. Hatta Ça.2ıg.ır, ba.
lik eseriydi. Aliço, da.V'.ayı k:-ı.za.n- ğırır gibi: 
mı.~ oluyordu. - Gitti! .. 

Gözleri kızmış olan Aliço, Dmıeye kalmadı, . Kiinteoi 
h.ıtsm:ıru beklebnedi. Fırsat. •ka- Has;ı.nın altta, Bursa.lmm listte 
<;ırmadı. İstinaJtşız ka.le.n ve, bo- olduğu görüldü. Bursalı Tuhii, 
ır.ılmış olan Mmı.işi, kaz:k.anadiy- tam vaktinoo bir topuk ellemesi 
le çevirercü s!rti.istü yere vurdu. 'rapa.rak has:ımru yenik düşür
Ayağiyle göğsüne basarak ba- mü.<rtii. Bu, ani ve beklenmiyen 
ğırclı: bal herkesi hayretlere düşürdü. 

_.,,.,.... • " ' ~ .-·•-1',, - -- ~ .• - - . , --.- •. .ı. . - ·--

TUNGSRAM 

28 NlS.&ll . 1942 

·~ ":~~·~\--.· .. ': .' ·.}i 

İLE SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dlştertntzi fırçalayımz. 

1 RADYO PROGRAMI JI 
~ 28 NiSAN 1942 
7.30 Program 
'1 ,83 Hafil 

Program 
7.46 Ajans 

Haberleri 
8..00 Senfonik 

Parçalar 
. 8.15 Evin Saati 
12.30 Program 
ll.38 Türkçe 

Pliklar 
12.45 Ajans 

Haberleri 
11.00 Türkçe 

PlAklar 
18.15 Çocuk Estr

geme Kuru-
mu adına 

18.00 Program 
18.03 Radyo 

Salon 
orkestrası 

18.45 Ziraat 

Takvimi 
18..5~ Radyo 

Cocuk 
Klübü 

19.15 Fasıl Heyeti 
19.30 Ajans 

Haberleri 
19.45 Konuşma 
19.55 Fasıl 

Prograau 
20.15 Radyo 

Gazetesi 
20.46 Viyolonsel 

Soloları 

21.16 Konuşma 
21.30 Orkestra 

Eserleri , 
21.45 KlBsik 'Nrk . 

Müziği 

22.30 Ajans 
Haberleri 

12.tfi Ka~ 

, . . 

·· AKBA Kitabevi 
Bankalar Caddesi 

AN KABA 
Her dilden ldtaı;, mecmua, ıa
zete ve kn1astye satış yeri. Her 
Usanda kitap siparill ve abone 
kabul edilir. Şubesi ,J01'tur. 

Telefon: 33'17 

,, 

onuneu ierttb birinci 
çekUiş pl~nı 

7 Mayıs 1942 
tkramiye lkramiye İkramiye 

Adedi Mıktan Tutan 

1 
2 

-4: 
20 
40 
80 

-tOO 
400 

2.000 
4.000 

80.000 

Lira Lira 
20.000 20.000 
] 0.000 20.000 
5.000 20.000 
2.000 40.000 
1.000 40.000 

500 40.000 
100 40.000 
50 20.000 
20 4:0.000 
10 40.000 
2 160.000 

86.947 Yeklın 480.000 
Yanm bilet 1 llra '.l1am bilet 2 lira 
Yfü: bilettıe 21, 74 bilet ka.za.nacn.k1r. 

Hasıla.tm 3 60 ı ikrami3 edir. 

l 
ı 

-Teheyy!. Aldın mı paracaz- Künteci de şaşırmıştı. İşte Yö- ___________ __..:. ___ _ 

~~ll~~· ... ir~:f~t~ a- ~~d~run pehlivanlık dediği Eyüpteki İşç' i aranıyor . 'I 
Zavallı Memiş, mağlup ol- Künteci, maıhçup olduğu h:aJ- . , . 

muştu. İştıe },femiş, böyle bır l de y\?!I'd<$1 kalktı. Fakat rengi cı· nayet I t b l El · Ltrilı "' . "''" el 
M0mi:-;ti. Eğer t'rllih ona yar o- hırsından be:m·beyaz <•lrtııı ştu. IS Bn U e.n J . ı rB~Vag Ve ı UR 1 
lup da Kel Aliçonun paçaları PisiEJis.1ne yenilmişti. Hep acele· (llq laıatı 1 lnol uyfada) işletmeleri Umuaı Müdürlügvilnden: 

Devlet Demiryollar:~1~:İarı 1 
kopm.aımış olsaydı. Galibiyet sine ve te:mkiaı:srt.liğine ·kuı"ban yerinde yaptığımız tahkikata 
yüzde seksen Memişin idi. olmuştu. Laf değil, usta pehli- 1 nazaran Cemile bu sıralarda bir İ(ıletmelerimiz Şi&li Tamirhan~ için imtjhanda göstereceti Iyakata gö-

• • • vanlar: boş1uklan da.ima kollar- arkadaşı mektup yollayarak va- re saatte 35 kuruşa kadar ücret vel'lmek suretiıe' 6 U>rnacı, 3 oobinör, 3 
Memişin gerek kii<::ük orta., lardı. Nitekim BunıaJı da: ıkolla- ziyeti anlatmıştır. Cemil aldığı elektrikçi, 6 elektrik . te6lvi1ecls.ine ve.yine imtihanda .ıc>stececeği liyakate 

gerek büyük orta ctireşleri er mı$. · mektup ürerine İstanbula gele· göre saatte 15 kuruşa kadar ücret verilmek suretile 10 siliciye ihtiyaç 
mın ileride bir başpehlivan ola- BUl"S'alı, eevin:ınişti. Arl!::a.daş rek karısını bıraktığı evde ara- vardır. 

28/5/1942 tarihinden itibaren: 
l - Samsı.µı - Çarşamba hattında kamyonla iıa,ı,!iyaL;ı ait S. S/5. 
2 - Mersin istasyonunda tahmil ve ihraç üctetiı-ı.e ait D. D/508. 
3 - Haydairı8'a - Sapanca kısmında suda yokl: ta~yan nakil vl@" 

tBlarına ait D. D/258. . 
No.lu tarife.l(>r l!igvcdilmiştir. Faıla tafsilat için istasyoalara müracaıı' 

edJlmelidir. (29'18~ (4938) cağını gösteriyordu. Binaerıa- venik düşmekle hlç olma:usa ken mışsa da bulamamıştır. Askalikle iılikası olmıyan isteklilerin nüfus hüviyet eüzdaru, büanö-
lcyh, Çıfıt Burgazlı ne kadar disi -:Jip çı:kımıştı. Cemil Sevim adında bir Ç<>- hal kağıdı, 4 adet vesika fotoi'ratı ve şimdiye kadar ı:alı~ oldukları mö- ===============================================~ 
usta elinden çıkmış yaman bir Cazgır, söyleniyordu: tuktan karısının KüçUkpaza:da , eesesclerden allllmış iyi hizmet vesikaları ile birlikte 4/5/942 tarihine kadar 
pehlivan olursa olsun, Memiş, _ Vay canına : OJur şey d&- ~~ehme~e beraber ya~_a?ıgını ! saat H den 17 ye kadar idarenin Metro - Han zemin katındaki Zat tşleri 
onu uuhakkak ha.klıyac.aktı.. ğil !.. 1nsa.n .hiQbir şeye güven- ) . ogrenmış ve hemen Gulızarın ve Sicil Müdürlöifirıe müracaatları liizumu bll,dirilir. ( 4983) 
Nitekim g-iir~ uz.a.dikça Kel Me- ı memeli.. oturduğu mahalle gitmiştir. O- =========================================== 
miç;, Çıfıt Bur·ga:<lı çobana gü- YÖ'J"lj)t ·AJi de: rada kızı Ayseye rastgelerek o- m .,-7 lid .. ,,:, d 
reşi bindirdi. Ve, bindirdikçe de - Usta! Pehlivanlık bu... turduklaıı evı öğrenm~ştir. Ce- P. T. ı .• vmami Mı urluğün en: 
ga'.ldbe çalacağı anlaşıldı. Gördün mü nıa.sıI elledi topuğu mil bundan sonra karısı Güliza- . . :ıa _ . 

Yörük Ali, babasına.: beril ' rı bulmuı, ve Mehmedin evinde 1 - tdare. ibtiya.cı o r~k aşagıda cms, mıktar, muhammen bedel ve 
- Bu, Kel Memiş .. çok çetin 1 - .Tam yerinde be!.. bulunan ke~di eşyalaı:ını kan- [ m.uvakltat tenunatıarile eks.itlme ~ ve günleri yazılı malzeme satın alı-

Karar hülasası 
c. 42/'192 

Milli Konınma Kanununa mııhıı lefetten Beyoglunda Yüksek.kaldırım' 
dtı caddede &4 num~ınıd~ kolonyat·ılık ticaretle !!leşgul Pandali otlu Ayıs
ltıvus hakkındrı tı;tanhuJ Ashye tk · 1l'i Ceza Mahlfomes.nde cereyan edeO 
muhakemesi netll'esımle :<udunun fiıli sabit oldui:undan ,Milli KorurııDI 
Kanununun 31- 59 um·u rnudt>l <-ri mudbince yirmi beş hra para cezaın -Ode-
mesine ve uc gün rrıudrit·tl,, d~ tlukkanının kapatılmasına ve hüküm kat'i' 
leştiğin.de ücreti suçluyu ait olmak fü:ere karar bulisesının Yeni Sabalı. 
gazetesinde ncş:redilmı ·ıııtıe ı:v l /!\42 bir hinde karar verildi. ( 4949) 

bir herife benziyor. o kadar acıeıle önüne, w- ı sın1 ve cocuıdarmı polıs vasıta- ı nacaktır. ı 
Dediği zaman, Çalık, oğluna; 1 dına b::ı.kmadan kfuı.te aşırılır siyle olarak Eyüpte Gümiışsu- ı 2 - R~pah zarfla yııpılaeak e~slltm~ye .iştirak ed~ek taliplerin ~u- ' 
- Oğlum, sayılı pehlivanlar- mı? B()"le olur işte! yunda Zeynep Hatun mahalle- vakkat temınatkmpalakbuz : bank~ temınatekmsil~ktubu ile =lUll ;esıka~ 1 

dandrr ou.. Gormi.1yor musun . Tüh' K . ytıan ı Hj,çe 1 . de Hüsamett.n sokağında 12 larını muhtevi a ı za rım belli gunde tme saa en ır saa ! ••••mm~ 
t'lıtu~lannı. zorla oyunları bozu- mağl(Jp old~. vr şe · !:naralı eve ~ınmıştır. evveline kadar Umumi Müdürlük bmasuıdaki Sat.ıruılma Komisyonuna • M • En eon modaya muvafık 
yor.. - N{,~ hiçe olsnn uetta! .. I Katil Ani.atıyor vereceklerdir. . ' . . . . . . BÜ t .. M o b i ı ya I 

- Çopar, Piç Mustafaya kar- Tam ~Jıvanca ma.ğlfrp oldıı.:.. Katil Cemilin anlattığına gö- 3 - Açı~ eksil~.4! lştirılk edecek taliplerın ıkinei maddede yazılı U D ar 1D1z1 
ı,ı güreş çıkaramıyucağa benzi- D~kkat ede idi. H<ısıİı.ı hor gi)r- ı re; bundan 15 gün evveı bu eve vesa.ikl4! birlikte belli gün ve saatte me:ı:kür komisyona mtiracaat ed<-eek- Çeşitleri çok olan, lstanbulda RızapaŞa. yokuşunda 66 No. 
yor. i mwıoJL o, hasmı kesildi diye ta.sınarak kansı ve çocuklarile · !erdir. . ..... ~. Ah d F •t • A M 

- Çıkaramaz .. Ona Piç Mus-ı &ldınşet.ınedi. Fakatıel oğlu bu .. j bız'.lıkte yaşamağa başıamıştır. 4 - Şartnameler Ankarnda P. T: T. Levaz~ .~udurluğünden ~~- me evzt 010 Srİ Obİlya 
ta.fa derler.. Bak bell, Allan göstern:iesin, Cemil bütün bu müddetj karısı bulda P. T. T. Leva:z.ım Deposu Ayriiyat Muhasıpliiınden parasız verılir. Mağazasından alınız. 

- Bı::.n, Ç'..opann yenildiğini ooyle davran.maırı...: Bilsem ki, I Güliza.rı kontrol etmekle geç_ir~ (2000) (4887) 
i.sıt.er.im.. 1 hasmım leş haline gelmiştir. Yi- m~tir. Vak'a.nın cereyan ettiği 

- Ben de .. Piç kalsın~- ( ne tam dört yüz dirhemrniş gi- Pazar günü beraberce Yemişe Muhammen Muvakkat Ekallt111e Ekeiıtme z Ay 1 
Kozumuzu pn.y ederiz. f bi tutarını.. Bü~ aöylemiyeyim gezmeğe gitmişler ve orada CiNSi Miktarı bedeli Teminatı fekıı GUn ve Saati Tramvay tdaresincten aldığım 102 Kılıçali Askerlik Yabancı Şubesin~ 

ZAYİ 

- Cok sürmez bwı.1arm ~ "'"" ..... " ...,~;...,, y~no mazla.r böyle.. Mehmede rastlamışlardır. Karı- 1 - Asgar! "" 98 den aln1ış olduğum terhis tez.Ker~ 
...; artık 1 .• ,,_h G"T ı Mehmede bakması saf toz nisa ır n · ... ap .... 2 .!>,.,, 1 zayi ettim. Yenisini alacaiundan er 

1 
_. .. __, ~ ~~ · d 10 to 9 000 -5 K -•· arf 14 ..... 2 1 nwnarah v~zife kartımı zay, ettim . 

oy• · · .. - Büyük söy eme.. ~ şa- $1 u ızar Il . . . . . 2 _ Kazma kiirek 705 adet Yenisini .alııcıığınıdan eskısınin hük-
- ~ de oyle ~ediyorum. ~ insanı.. Uzeri~e Cemıl kendis~~ Nıç.~n mü yo-ıt't.ur. kisinin hükmü yoktur. 

Hakikaten çok surmed\. Re\ l B"yük' ... İin'.00 töbe' . baktıgını sormuş.tur. Gulıza.r o ============"=1=8=="====3=·5=56=·8=0====2=6=7=====A=çık========14=·5=·9=4=2-=1=6 Takaim Cll.mhurlyot Caddesi s1 
Mcmiş, hasmını toparJa.dı. Çap- ı - ~ akS-Oz d ......... duk da benim kocam,, diye cevc..p Elektrik ldaresj montörlenndett Görelln Çar91 mahalaetılndert 31a 

razlasürdü. Budaıyarake.yaktıuı -;:·;; B ne uşunuyor · vermiştir. Bu cevap Cemili pek#'* ZBV'rt.JN TÜRK ÇOCUKLARININ•••m•:-.. 9269 Cernil ltbil. DoOumlu BllAI oOlw Sami B•fl'' 

nıa.ğlfıp et.ti. . . ı ne~ ~ı Tahir kaldı orta- fazla müteo...ssir etmiş, he~en Heyecanla ~ biridk !,lOOUk gazetesi bugün ~. ---------------------------
Kel Mmı.iş, galip g~ti .. ~ d.a. Gülizarı orada bırakarak Ebu be 

1 

• 

da l'.öriik Alin:i.n yıa.nına d~ ~ Salkın çın.gene de Piç Mus- dönmesine &.bop olmn.ştur. ÇOCUK SESi 
tü. O da diğ!"'r. has~lann~ gu- ta.fa. ötürnıtt."İ.n.. . ':B"!: Ne ~al(,, · 
reş neticelcruu bekliyecekti. _!1 ~ bir şey söylemem... Cemıl EyuJ?te ~ır .~ı~e rakı ı;ı.ı-ı 

Yörük Ali, Kel Memiş gtireş- Künteci oovle olduktan sonra., mış, fakat bır turl'u ıçememış- MÜESSİSİ: FARUK GtlRTUNCA 
leıırü biti~nce .. gözler Ço~la., tıer şey olabilir.. tir. Gece geç vakte kadar Mezar Baştanibaşa renkli saıyfalar bir tablo tkıymeıtıindedir 
Piç Mu.'i'tafa.ya.; Bunıalı Tuıhirle, - ÇOpan yabana ıa.tmamalı.. lıklarda dol~tıkta~ son~~ s~at Bogün çoeuklin:mm bir ÇOCUK SESİ alına. 
Kümer.iyc ~vrildi. Onu ben, bili.rim. Ne Çingenedir 23 raddelerınde evıne don~uş~ IDkB.yeler, Şiirler, M~Uar, Bilgı· sayfaları.. 

Kiinteci de, Bursalı Nı:iri ~ o .. KıedJ canlıdır o.. ~r .. Cemi~ kapıyı aç~ı.ş, ıçe~~ T~t : 7,5 KURUŞ 
va ... <; ~·av~ yola g"t.inniy~ başla- - Yedi canı vardır onun.. gı~ış ve ıçerde kans.ıyl.e M~ . ' l'TrTT A ~ & l\T 1s Ülk y 
m ~·~ır. Kiintcd, ha.snun:ı. bindi- _ Dur lYc:ı.kalun. .. Fakat senin ~~ı~. k~şılıklı . rakı ıçtı~lerı~ı ..., ~ ...... ~~· : tıanbul - ü Kitap urdu 8!i?m 
rıwırdu. GörUıüyordu ki Piç icin iyi oldu Küntecinin yenil- gor_muşt~r: Cemıl .. bu v:~!~et u- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 
ıiust.afa Çoparı &-iiplireookti. mooL Nla.sıl olsa Bursa.lıyı çıkar· z.erıne Gu.lızara donere u ne olmuştur. rayı almak üzere yere eğıldim 
Künteci Hasan da Eunmlıyı ye- nıaık •kota.ydır. Bıra.k, Piç de hal,, demış, f~~at maktul b M~h- Ko:run (}iüizar Ne Söylüyor Bana da birkaç t ane vurdu. Mt:· 
nccekti. Hatıt.8. b;r arn.lık ~ mağlup olsun.. met kalka~ak sana ne 0 ~ı.m Hafif yaralı olan Gülizar §Un- sele bundan ibarettır., demiştir. 
gır : - Yoo ... istemem Piçin ma.ğ- karım,, ddiY~.~v~p · v;~ış~~ ları anlatmaktadır: Ayşe N e !Jiyorf 

- Herifler, kesildi. Uzun yol- lCıp olduğunu .. Onunla. güreşimi Gülizar a e şnn .ı a~. ·· _ Kocam Cem.ille Mehmet Cemilin kızı .Ayçe şunlaı1 <ın-
dan geldikleri için idma.n..<m: vıe ayırdetmck ıis.terim. Çoparla na- benim kocam odur,,. di;ye so~ evvelden tanışmışlardı. Vak'Q. }atmıştır: 
y~rgun olduklan axı.laşı.lıyoo · "1:i olsa kozumu pay etımişirndir. tamaml_:ı.mıştır. <?emıl bır?enbı- günü hiç paramız kalmamı.ştı. - Gece babam Cemille M~h-

Yörük Ali de soıdıı: Fn:kat Piç M'UBta.fa ile boy ölçüş- re bıçagı.nı çekmış ve evela ~~h v----- Cemı"l, Mehmetten 2,5 li- t · · l d B d mfık ıste:rim... medin üzerine saldırarak g~- ~ıı me ıçıyor ar ı. en c uyumm, 
- Ne demek istiyorsun usta? Dcyi:n.Oeı. Qalık eöz:e karıştı: elinden, karnından ve muhtelif ra ödünç almak için onu evvela tum. Gürültüyle uyandım. Sonra 
- E! Uzun yoldan gcldileT.. _ O, böyle 1lioe dalgalara gel- yerlerinden ağır surette y~- kahveye sonra da eve davet eti. öğrendim ki babam annemle I 

lataınbul gibi ~en heım de ar mez Dflima zora lroşa.r.. JIUŞtır. Mehmet bir aralık Cemı- Evde bir müddet beraberce iç- .Mehmetli bıçaklamış.,, 
rnba ile k.onaXh.Y'a ikonaıklıya. _·Neden lbalba 1.. l1n elinden kurtularak . çorapla tiler. Hatta Cemil birkaç şarkı HA.diseye el Jwyan C. M. Mua- 1 

gelınişler .. ('..örmüyor musun, ilk _ Ned6n olacaılrT Plç Musta.· tJOkağa br~ da Kilrkmer- bile söyledi. Sonra Cemil Meh- vinlerinden Necatı Kütük<ı'iioğ1u '. 

- Piç Mustafayı yabma. ert.- uw.J,U.I fi..,. ünd ...... -..tanmış ve yordu. Bu sırada ara.lannda bir alakadar olarak geç ıvakte ka-
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eller gibi göreşemiyorlar.. --·-~P ~mmi:ni istiyorsun? meri caddesınde 34 numaralı &- metten parayı istedi. O da veri- bizzat vak'a yerinde hadiseyle 
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, 

mamalı. Güreş uyduramıyor d:a - · ya.!.. Tin ön eyere :rw--· münakasa çıktı. Cemil, bıçağı dar tahkikatla meşgul olmuş-
ndan. (Arkası var) ölmüşt:ür. ..,_,.tıkt kaparak' Mebmedin üzerine hü- tur DiKKAT: 'ffffaplanndakl paralar bir sene içjnde ~ liradan ... ~ 

0 ;_~~· d ~ O Çon->"" · · ~ Cemil, Mehmet ~u.<t an son- . b' ka def da r M. ktfil M h ed' k' ftsmlyenlere Umımiye çıktı~ takdirde 'lı 20 fa:ı:lasiyle verilecektir· 
&..!.< l "' .. ~~ r- ıçm -;;;t A. o.maıudhı aarwçotııı ra karısı . Gfili.zara.. hüeum ebniş cum ett1 ve ır ç a w · a e , m m va a ye-
vuY eK···em·ld.i r-..trara.mıy .. acak cm. "~ Mildll•O: M, Samı Karayel onu da bırka.Ç yerindmı yarala· du. Bu sırada Mehmedin elinde- rinde muayenesini yapan Tabibi Kur'alar •nede döTt def9 11 Mart, il ilıuiraıı, 11 Ey• 

• • ~..... b- a-ıd•,,.,: (H. Bekir GQrsoylar • mış ve~. da Eyüp kom~- ki para yere düşmüştü. Mehmet Adli Bay Enver Karan ölUnün itil ve ıı D.iriuciı.i.nun t!s.iW:(·r.iade 9(!kilooektil'. 
r~ .. K~tecide ekmek VU... ~ Qenıaied.ı"' earaQoilJu tnatbuaı) liğine ~yle birlikte t.eshm can havliyle kaçınca düşen pa- gömülmesine müsaade etmiştir. lcı~m•ml!EE'C:mm:sı:ıı:ı:c:ı:cı:~~:i!:ZZl::f:l~DIEID:?!I!~'" 


