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Bu sabahki 
.. 

haberler 
Fransa 
sa biline 
blcam 
ne için 

yapılmış? 
Almanlar Akının 

Rus sefirinin yardım 
talebi üzerine 

yapıldığını söylüyorlar 

/ngilisler ihraç teıebbüıünün 
muvallakiyetle baıarıldığını 
ve karaya çıkan kuvvetlerin 

vazilelerini ;yaptıklarını 
ıöylüyorlar 

Berlln, 29 (A.A.) - D. N. B. nin bir 
askeri kaynaktan blldlrdltlne ıöre İnl'i. 
llzlerln Fnnsada Salnt-Xa1.alre denb 
ii.wıine karşı 7aıımış oldukları te,ebbilı 

Alman müdafaası karşısında. tam bir 
muvaftakıyetııiıllk~ neU.t·eleııml~tlr. 

İn&'ili:derin bu teşebbüsıi SoTYet ıe. 
firl Malsky'nln inciltereden ıste:llj1 icfl 
7arclmı nsllf'S.lle :yapılm~ olduiu teba
rü etıt.rllmek~lr. 

İnl'lllzlere l'Öre 
Londra. 29 (A.A.) - Fransıs aahme. 

rinde düşmanm en mühim denizaltı 

üssü olan Salnt..Naıalre'e karşı dün sa. 
bıah yapılm~ olan akın hakkında fazla 
tafsilat ıelmişlir. Bu hususta Londrada 
cece bir tcbllt neşredllmlştlz. Akı.na ı.. 

ürak etmiş olanlar ıfmdi ~limen avdd 
etmlşludlr. 

Camııbell muhribi içine yerle)ti.rJlmlş 

olan 5 ton yüksek infilaklı mevad ol
duğu halde tcsblt edilmiş ola.n saat J,H 
de vaktJ.le Tlrpi~ zırhlısını barındırmış 
olan büyük dokların esas kapu;ına kas. 
den to lattırılmışta. 

Saat 4 de inılliz kuvvetleri çekildik.
ten ıoonra tlddetıi bir infilak duyul. 
muştur. 

Akmcı kıtaat klll'aya ı;ılı.mı,, düşma.. 

om şiddetli ınub.alt'feilne rdmen tah. 
rlbat yapmış ve vaılfelerlnl başarml.Ş

Iardır. 

BüyUk dokun kapısının imha edilmiş 
olduğu tıızl:ıslle umulm:ı.kt.adır. 

inıf Ilz bombardıman tayyareleri 
bombardım:ınlariıı. bulunarak bu akının 
icrasını teshil etmişlerdir. 

Bilahare daha fazla tarsHlt verile. 

ccktlr. 
Almanlar dun bu bilcuınun büyük blr 

sürat ile yapılmış oldutunu söylemi~
lt-rdir. Bunu ıeçen Umumi Harb sıra. 
ı;ında Belçikada Zeebruıe'e karşı yapıl
mış olan akma benzetmişlerdir. 

Ruslar Leningrad 
Novgorod demir 

yolunu kestiler mi? 
Lotiira, 29 (A.A.) - Bir isveo pzetesi 

nJn blldirdliine cöre Ruslar Lenlnırad. 
Novıord drmlryolunu kesmlşlecıllr. 

Bu ıabahki Sovyet tebliği 
Moskova, 29 (A.A.) - Bu sabahki 

Sov:ret resmi teblili: 
Kıta.atmııı dün taamıı1 ha'l'eketlerl., 

ne devam etmlşler ve meskun birkaç 
mahalll ıerl almışlardır. 

Ceı>henln bazı bölıelerinde düşmanın 
anwiane mukabil hücumları ~endllerlne 
atll' zayla.tla tardedllmlşllr. 

Kıt ıeferi bitmit 
Loııdra, 29 (A.A.) - Oslo radyosu 

dün kı'j seferinin nihayet bulmuş oldu
tunu söylcmlştlr. Bununla btraber yol. 
lann eriyen karlar 7üzllnden r.amurlu 
oldutundan dolayı harb harekatının 

hemen beklenllmeme l llzım l'eldltfnl 

btıd lrmlstlr. 
---~--

Stalin ve Molotof 
Moskovada İngiliz 
sefirile görüştüler 

Londra, 29 (A.A.) - Stalln ile l\Io-
1otof dün l\loskovada yeni İngiliz sefi. 
rinl kabul etmişler ve keudlsile iki sa
M 1"örüşmll$lerdlr. 

Yazı ı,lcri telefonu: 20203 PAZAR 29 MART 1942 idare itleri telefonu: 20203 Fiab 5 kurut 

B. Hitler Bulgar B&Jveklll ile görüşürken 

Bulgar 
Başvekilinin 
bolşevizmin 

~·········-···································~ 

Rusyada buzlar 
çözülmiye başladı 

. . 
i 

aleyhinde 
sizleri 

''Bulgaristanın takib 
edeceği yol kesin 
olarak çizilmiştir,, 

:~.Tebliğlere 1 

1 gire barb j 

vaziyeti 
Merkez ve şimal 

kesimlerinde Sovyet
" Yeni nizamın tesisi iler büyük kuvvetlerle: 
için ilk şart bo: şeviz- ı taarruz ettiler : 
min yok edilmesidir,, : 

''Savaşta 
Atıl değiliz,, 

Sofya 28 (A.A.) - Bulcar b2şvekili 

Filot, Sobranla meclisJnde ili ı.özleri 

ııöylemlştJ.r: 

1 

B\l&'Ün, Avrupanın aklbetlnl tayin e. • 
decek olan savaışta ltıl detlllz. Bulcar 
mllleilnln hiirriyeUnl ve lstildallnl ko
ruma.lı lı;ln zaruri olan i>ütiin fedaklr • 
lıklara ve bütün pyretlere, milttdikle
rine lmklnm müsaade eWtl nlsbette 
tam bir yar.:lımda bulıınarak mazide ol. 
dutu ılbl her zaman baıır nlacatına 

(Devaml 5 inci ıayfada) 

Türk - Bulgar 
münasebetleri 

Bir Bulgar ıtazeteıi iki mem
leket arasında münaaebetlerin 
doıtane olduğunu tebarüz 

ettiriyor 

! 

l 
i 
ı 

Alman tebliği taarruzların 
Boıa çıktığını bildiriyor 

Berlin 28 (A.A.) - Alman ordu
ları bı14lnımandanlıtının teblltl: 

Kerç ,.arun.:ıdıuında ve dolu cep. 
hesinin oenub kesiminde d~manın 
hafif taarruzları ve kcşıf iı.arekd -
lerl püskıirtülmüştür. r\lerke.ı: ve 
şimal kesimlerinde diişman muh. 
iellt yerlerde t.:ınkların d.& yardımı 

lle ve büyük kuvvetlerle bo)a çıkan 
taarruzlarda bulunnı uşlur. 

Alman savaş tayyareleri dün rrce 
1\loskova.nın aS'.ı:eri eben1mlyettekl 
tesislerine hücum etmiştir. 

Dünkü &'ÜD dotu cephesinde diiş. 
ma.nın 21 tayyaresi \'e 3S tankı tab. 
rib olunmuştur. 

Püaltürtülen hücumlar 
Jkrllıı 28 (A.A.) -Alman rad -

)'OSU bJlillrlyor: 

'l\lerke?: kesiminde 3ovYetler 13 
kilometrelik bir cephede topçu ve 
hücum tayyareleri ile deı.leklennU. 
Şiddet.il bir taarruz.a. ıeçmlşlerdir. 
Sovyet kuvvetleri bilhassa < iddi ka. 
JıblaTa utradıktan •;onra püskültül- • 
mü,ltrdlr. Bu çarpı malar esnasın. 

da 11 Sovyet tankı tahrib edll.mlşUr. 
Ltninırad kesiminde ı\hft&n atır 

topçusu şehrin sınai ve uJ;eri he
deflerini topa tutmuştur. 

Ankara, 28 (Radyo itBZetesi) -
Bu:laan:a «Slova» gazetesi, Türk • 
Bulgar münasehet1eri hakkında bir 
başmakale yazmıştır. Gazete diyor i (Devamı 5 inci sayfada) 

\... ............................................ / ki: (Devamı 6 ncı sayfada) 

İstanbul niçin et sıkıntısı çekti ? 

istanbula getirilen koyun 
sürüleri geri götürülüvormuş 

Dün narhın kaldırılmasından sonra ilk defa 
olarak mezbahada koyun kesildi 

Et narhmın kaldırılmasından sonra son zaına nlarda piyasaya :to.> un gelme. 
dün ilk defa olarak mezbaha.da. 349 ka- mesldlr. 

rama.rı kesilmiş ve kasablara tevzi olun. AIA.kadarlar birkaç giin nvel şehre 
muştur. Get.trllcn canlı :koyunlar kilosu mılhim bir koyun surüsıinün getirlldl-

72 kuruş üzerinden sataımıs, bu ureile tini, fakat istenilen yük ek !la.ta mıiı.ı. 
kasa.bla.rda perakende satışlar 140 kul'U· 

terl buluıınuuhğı için süninüıı geri ~ö. 
&a yapılmıştır. 

Diın ayrıea 2000 kuzu kesilmiştir. tfuiildü('ünü tesblt. etmişlerdir. Bu•ıdan 
Kuzu etini~ · kilosu 19_ kuruşa kadar sonra getirilen sürüler reri ıötiıriılmek 
düşmüştür. • • ~. lstenlldl.ii tnkdJrde alikadarlarc.l va • 

Ko~ eUnln ~lıal" ,.ımasına sebeb dıete müdahale edilecekUr. 

• 
ikinci kiğıd ve 

sellilos fabrikaları 
işletmiye açılıyor 

Sümer bank umum müdürü geni 
fabrikaları gözden geçirdi 
Fransız 
sabiline 
bir lbraç 
teşebbtisl 
yapıldı 

1 

Kağıd sanayiinÖ lüzumlu 
ham maddeler yurd 

içinden tedarik ediliyor 

Alman tebligi bir muh
rib, 4 torpitobotu ve 

9 hücumbotu yok 
edildigini bildiriyor 

lngilizler 100 
esir bıraktılar 

İzmit 28 (Husuı.i ) - Shmerb:ank u. 
mum müdürü bu sabah Ankaradan teb. 
rimlze &"elmi.şt.ir. Umum müdur ~hrı. 

mbıılekJ aanayl mUea>e6elerlnde tel.kik. 
!erde buJımm~ bütün tcsl lerl ceımiş

Lir. Umum müdur. blUıassa. inşaatı ta. 
mııunb.nmış olan ikinci lı.ljıd fabrikası 

ile sellilo:ı: fa.briluısmda ve lnsa halinde 
bulıuıan klor fabrikasında t.eUdklerlnl 
cenlşletmfş Ye bu fabrikalann bir an ev
vel lşletmlye açılması için Kerekll ted. 
blrler1n ahnmasını allk.adarlara bildir
miştir. 

Umum müdür t.ttkllderl etratında 

bana su beyanatta bulunmuştur: 
«- Dn1etln en mühim s.ına1ı tesis. 

!erinin bulundutu hm\te g-eldlm. Ba 
tesbıılerde wt.ıdklef'de bulunacatım. İkin 

el ütıd ye sellllo'I tabrikala.rınuı 1.ııfaat ı 

tamamen bllmlşür. Her Ud fabrika ll'ı 

Saııanea. ıölünde.n lstlh.ııal e.lllmeı.te • 
lan ıa tesisatı kalmıştır. Bıı tesls;&~ın ili. 
sumlu maddelerini barfı;teıı reun..ı 

mümkün olmadıta lolo memleket ıla -
hilindeki fabrika Ye atel7elcnlen teda -
r1k etmek mecburiyeti blsıl olmuş&.r 

Öyle ümld ediyorum ki her lkl fabrika 
am işletmlye açılması nlha>·ct dort a~ 

sonra mümkün ol~aktır. 
Klor fa.brlk~mın inşasına denm e_ 

diliyor. Bu fabrika da bu ,.ıı sona~ 

tamamlanacaktu. 
Kitıd sanayii için lüzumlu hllm mM' 

deler memleketlmlıden ~mln tdılmek 

tıe.:llr. Yann Sapancaya -=lderek ıa k 
&!satını tetkik edecetf m.» 

An~t -- Kabir için yapılan 
projeleri beğenmedik! 

/\Te yüksek cepheli bir kışla, ne 
kurşun kubbeli bir mabed, ne 
de kırk sütunlu bir Akropol! 

Sen Nazar mevkllnl ıöstcrlr harita .!'·-········ .. ··-----.. ---·-- ' 
Londra 28 <A.A.) - :Seşredllen bir ~ Kuracağımız abide bir devrimin, bir hamlenin, bir taze 

tıeblitde denlllyor ki: E fikir ve enerji kudretinin ifadesi olacaktır. ilk bakııta 
Bıııilnkü Cumıırte91 sabahı ilk saat • E bize h'eyecan verecek, onun cephesile karı1laşanlar Türk 

(~~yfada) E dünyaaınm orada kaynadığını anlayacaklardır 
• 

la.gillz 
Kralı 

milletini 
duaya 
çağırdı 

"Muzır kuvvetler 
yok edilmeden 
sulh olamaz,, 

Londra 28 (Rad70, saaı 10) - Kral, 
Puıkaln yortuJa.rı arifesinde; lmpara -
torluk halkını duaya davet f'ılen blr 
nutuk söylemiştir. Radyoda 12 dakika 
süren bu nutuk derhal fransızca, Afrika 
ft Hind lisanlnlle de neşredilmiştir. 

Kral demiştir ki: 
Size son defa hlt.ab ctUtım'dcnberJ 

çok ()etin ve endişeli anlar geçirdik. 
Ba>·r ltmız altında çoktanbc:-1 sulhun 
ve ref'ahm nimetlerinden istifade tl _ 
mlşken şimdi harbin biltun faclalarile 
ka~ılaşan milletıcrln tthrahıııı p11ylnı,ı. 

tık. Kalblerlm!z bu imtihan saatinde A. 
vu trıılyada. Yeni 7,eli\ndada \'I' Hin -
dlst:ındaki arkada..<ila.runızla. bt'raMrl.ilr. 

(Devam1 5 inci sayfada) 

\,.,_ ............................................................................... _ .............. .,.,, 
YAZAN : BURHI N CAHiD L.ı5 

(Yazıs ı nı 2 nci ııayfada&i ((Sabahtım 
aütumıınurz.da pulS\caksını.z) 

Sabnhaı> 

Bulgar ticaret heyeti 
Ankaradan döndü 

Heyet mübadele edilece~ malların nak:inde 
kolaylıklar temini için temaslar yapacak 

Bu1 gar tlcnrel l'.cyetl azaları 

Bir müddettenbcri Ankar .. da mi.ı I An!a"'m ) ı Bu ar !l' n ıınmn 
zakere edilmekte olan f urk • Bul. imza eden Bu'g.u M ili Bnnka 
gar ticaret anln~masının İmzaland -ı Miıdurlerınden M. To e 'n r )t-ı>ı 
ğını dün yazmıştık. (Devamı 6 ucı &a)fada> 



2 Sayfa 

Hergün 
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lngiliz ordusu ile 
/talgan donanmasının 
Avrupada 
Oynadıkları roller 
Arasındaki benzerlik 

,_j ____ Ekrem Upklısll 

) ' 

Resl•ll :makaleı 
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(f!i11[Tarih!ensayfalar~ CDE iZCiLiE~ 
meşhu~=- ~İao' Son hlldiselerin aydınlığı • 

altında Akdenizin stratejik 
f ermank durumuna bir bakış 

Tari ın 

sahte 
YAZAN: KADf RCAN KAFLI ( ''Son Posta,, nın denizci muharriri yc:zıyor ) 

T e:vedelenU AU Paşanın muhasara tanda.ki ihth11 büSbütü.ıı alevlenmfştı;'>'ı>mı.k1.an oe&lnmtyeeeğl ştipbtSh;dl. tı&"linlerde AkdenlıWe fnaUyct ço. 1 edllmlş ve suiistii sürat.! ıs mlldir. l\laltaya gitmekte olan tıir ııakliyı- ce. 
altında kalı ı iki seneye ya.kta .lnurşld P~ devleti ölçü.süs n'asraflarn,hlurştd Paşa htku.mdan vazgeçU; ha - , . Plmışhr. Gerek denizaltı geınl. ı 25 l\lart tarihli İngiliz bahriye neza misi kafilesine italyan deniz kunelll'ri 

şıyordu, Bu adam l:'auya clvanoda bir fedaıkirlrktara mecbur cdiyoı'du. ,\li Pa.'yatına il emek ü.ıere tesllm olmasını l~rının ticaret harbi, ~·erek denlzust.ü reU tebliğinde Akdenlzde cereyan et : taaı:ruz; etmek ıstemlşler, fak t bu k;ı 
kral gibi yaşamı.ştı; şölıreU Avnıpaya1şa altını rica cttl; ;isyanı bastıra.catwı~lstedl; mdrtubl:\r ı-hllp geldi, Ali Paşa ~uvretlerlnin carpı.şmııları ve bundan il mlş olan son deniz muharebesi hakkın. Clleyi koruyan inglllz; kruvazor le mulı: 
bile yayılmıştı; şark masallanna yenUttı1söyledl; razı olmazlarsa. Pargada indv.\_listanbula rltmm şarlUe teslime razı ol .ışka hava kuneUerinln dP. taıırruzlu. da izahat yardır nu tebliğe na:raran (Devamı 6 ncı 
ilave edilmiş \·e bu mıı.sallann Jtahra • ya çddlınek lstedl. llalet Erendi kendi 1du; fermanı btklmek üzere kaleden çık. rmın fazlalaştığı alınan haberlerden an 1 · sayfada) 
manı da Ali Paşa olmuştu. Bu şöhrcUn°slne para vermlyen bu i&d:.ım lınklmıd~ tı: beş on adamla birlikte Yarıya gö - !aşılıyor, Bu rada denb.altı gemilerini~ ('" '-

en miıhlın sebeblerlmlen biri de o sn_,dlyordu rd: !lündckl küçük bir adaya çekildi. de blrbtr1~·rlle ı;arpıştığı bildirllmcıı.te _ 1 ··~on Posta nın bul nar. ~sı · 12 , 
da Yun:u~sl.anda istiklal lıArblerine baş.j. Sakın ln.ıuıdm!ISın vo güvenilmesin. Halet Efendi Ali Paşanın i taııhub dir. Bu hadiseleri şağıda sır:ıslle kıy _ \.. " 'J .l. • • (

9) ) 
lanın~ olması, Avrupalılanıı eskt Yu _ lhülali körükltyen kendisidir. Onun 'il- l:'elmes!nt asla razı del:fldl. ('ilnkü o metleııdlrlrkeıı Akdenlzln ~enel ı.tr;.ıte • 
nan san'a.t esrleriııln tesiri aHmda ka_ cuduna yok edince UıUlil de kendiUğln. uman AU ;paşa birçok blllnmlyen ~Y- jlk durumunun da ne merkr:zde olduğu_ Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
larak onlar lehinde reıılş olçilde nesri. den bU.ecet\t.lr, jıerı ~işıha bildirecek, ~ntrlka.lar mey. nu tekrar C'Öulen ge~irmek laydah ola okuyucumuza bir /ıeJiye takdim edeceniı; 

ca.ktır, - "' 
ya.t.ta bulunmalarıydı. Meşhur }'r.:ınsuı Padl...""11 buna kanmış ve işte ondan dana ı;ıkacak.tı. Hurşid Paşa da suç Sold.ın saihı: 1 2 3 4 S 6 7 ~ q 11 
şa.lri \1ktor Hüıro başta oldulu halde sonradll' k1 "All Pı&Şa üzerine büyuk bir ortattnın bu endişesini haklı buluyordu. Afrika hareketinin ehemmiyet kes • l - İı!mı (2), 
birçok edlbler Yunnnlılan tebcil, Türk.lorctu göndem.iş; kumandanlığa eski Bu UAbarla Ali Paşanın mutlaka orlıl- betmesi, ltomınelin ktı\'Yctlcıiuiıı de • Nota l2). ] 

1 1 ııl:ıdC"n m .. te 
lerl tahkir lçiıı kaleme sarılmışlardı. ve:zlrlenlen Hurşid Paşayı tayin etmlştı.1dan kalkması lazımdı; 0 ka!kmıusıı ken_ . u madJ ikmal mlkllyııtıııa lhtl. 1 2 - Atlara rn. 
l\I~ J,,.r lngil!z; şairi .Başrenun giınüllU1 Hurşid Paşa tam Halet l:fendlye ya_ diler! 'kalkacaktı. yaç go!krnıeleri, bir ı.:ır.ırla.n İngılh:leıln rulur (3), Nota 2 
olanılk Yon.an lstfkliil h~ketlerine ka_lraşan bir adamdı. Tepedelenll Ali Pa .1 Ordu ıncwudunu fazla ;röstermek su • .l\Ialtayu gonderdlklerl bir kafilede itaJ. (2). Karadenizli 
nşması da buna ald dellllerln başta ge_IŞ'.lyı ele g-rçlrdlkt.en sonra ddP edlleN'kjrctl~ sahtekarlık yap:ın ve bÖylec:c bıı- yanların deniz ve hava ku\·veUcrlle bu 1 13). 3 
leni.erinden biridir. Meşhur ı;\lontel1bl13'il~ harlnelef'den ba~iyordu: o ha. z'n"yi dolandıııuı Hurşid Pa ı yeni bl" nakliyata ta.:ırruz etmrlerine imkan ha. 3 - Nota (2), 
Krl..~n rom:uıını ok117anlar orad:ı Te- ~ ·n..,•t~ mahsuben Ramdiyl uyuyor:'sıhte\arlrk dw ündü, Biç kimse yalnıs zırlamıştır, ~·emeidcrde, sala 4 
pedelenll Ali l'aşaya aid kısımlar bu Jhııt.ta İ61.&nbuldan yığın yı}m alt.uıla.r ke•tdl emri üzerine AH Paşayı idanıa ra. 23 l.\lart tarihli inrııız teblllfi lııglUz talard:ı kuliımılır 
'urlar ,.e bunlar ohtmmlyetle göze çarJ"°tlr~yordu. Emrindeki askerler hep·ıı olmnı:dı; buna cesaret cdeınerdi; fn. denixa.ltı ıemilerinlıı 9 ıı:ıkllye g('misi bir nebat l3), No. 
p;u-, lücrotli klmseLerdl; çotu da Amuuddu; kat padişahtan bir idam i'ermını rellr- b.atırdıldannı blldinnektcdlr. Runılan ta (2). 

TepcdeJenıı Ali Paşa v.albn v<' kan dö- onlarm sayısını ook gösteriyor; ona gö ml"6C~ gayet kolaydı. iste Hurşid Pa. b:ıŞ'&a ayni tebliğ'Cle biri Argonauta sını_ 4 - Esil bir 
~ücil bir adnmdı: IAkln muhit ve devlrlre masraf knrşı ... ıt.• ahyor; farkını ceblne:şa böyle bir fet'Dllln tan.zi~ ~tmdl' k• a. fıııd:ın diğeri Ammlraıdlo '!llillo sınıfın Türk me;Jeııiyetl 
öyle bir knrskter t.a!ilıyonlu kı bu ku _atıyordu: bu buyuk bir sahtekarlık, bir rar verdi. Demen husıısı kulıbı vasıiu - dan iki denizaltı gemlstnln lnı:illı de : (3), Itnbıt edatı 
surları orad ki hlarecller için ıneziyei ' htllftstı; lakin de,•let hazine hıdeıı yo1.j 11e hazırladı. . n'zaltı gemileri ta.rafınılan b:ı.tırıldı,:ı (2). Olr peynir 
saymak IAr.ım l'ı-llynrdu. Va.Jctllc onıı ,,m: çeidlen paraların mühim blr kısmı Bu fermn.nda güya p:Wlş h Jiur id bildirilmektedir. neli 13), 
fazla s:ıliıhfyetler ve k.uvvcl toplamak dıt Halet Efendinin hazinesine git(iği P ~vı Ali Pa hahkındn. şcl'ka.t ve İnglllz denizaltı ıemlleri baza.o tor 5 - Sola (2), 

9 · ııi'dulı verllınlş't.f; bir mlıddl't devlet<! tçin meydanll çıkmıyordu. me.ı'Jı nıl'ıt gösterdiği, onun vucud1ınu pldolarlle düşman nakliyeleri ne tııarru: Tersinden 'lkur .. 
gerçıekten hizmetlerde bulunmuştu; Tepedelenll Ali ı•aşanın göl itenat'ın -yok etmer.cte geç kaldıtı için az.vlıyor. etmişler. b:uınn da suyun s:ılhın'l çı • sanız arkadn.ştırlO 
idare edilmiş ols:ı.ydı onun elindeki kuv. llaJd ka.lede yıımnda bulanan askerler, du: sonra onıı aman yermiş ise bunu karak ticaret harbini top ateşi ile yap_ (2). 
veti devletin iı.leyhlne detll. leblne kul- h t.ta b:ışll(',:ı acbmlan, üçer beşer ka. ka.bul etmlyeceğlnt )'1lı:ıyor; Ali Pı\şa - mışlardır. Mukabil tarafın denin.len G Bir sıvacı '..c==t======'=r==::::=:..::=======:=:=::.==::::!J 
b.nm."'\l: mümkündü; :~in yapılamadı; çıyor; Hurşid Paşaya sığııııvorlardı; zırn1nm ldrll vücudunun dünyııdan kaldırıl- nrndahıı.le 1 tehlikesi olmadığ'ı zaman _ aleti (4), Bir erkek ismi (4). ı 3 - l.'ab;ıncı (2), Yollamak ı,ı). Xot.e 

bunun da b~lıoa sebebi Tepedelenll Ali ondan parlak vidler almışlardı. Hurşid m!lsının en büyük arzusu oldutunu bil. hırda bu suretle Jıııreket el.nıelı ve ufak 'Z _ ı·atınurdan basıl olur (3), As.

1 
(2). 

Paş:uıın padişa.hlD hu j kaı.ll>i ohııı Paşa bu vadlerinde duruyordu; bihlcceldlrlyordu. bir duşm:ın taşıtını batırmak ioln tor • yada bfr memleket (5). 4 - Yilayet (!), 

devleti bir tdam entrik.alarb parmaf'ı Ali Pa.~nın yanında pek az kimse kal -! Hurşid Paşa sahte f'rmanı es\;I i\Jor:ı pido zayi etmemek 1 tenlr. Ancak he - 8 _ Asker (l?), Bir uzuv (3). . 5 - Silmek, l..'1lldırm. ka(3), Cisim!& 
üstünde idare eden Halet I:fenllnln su. mışh; buna ratmrn teslim olmuyordu. \'llllsl Ko..~ l\IWıııtd P~aya ıerdl: def mıllıinı olursa kendisini brlli etme. 9 _ Eşya (3), İtki {3), Bir renk {%). rın parç:ılıııuncyan en kuçlik ıı:u~ (U 

yuna ı:öre hardtet ctmemH11dl; bu a. Hurşid Paş:ıJ"ı: - Bu işi sen yaparsın ve elbet ço mt<1c ve trhlikeye ı:imıernek lcab edince 10 _ Bir renk (2), Asmaktan emir 6 - Bir ırk (3), Beraber (3). 
dam ise ~hsi me.nfaatlerlnden başka hiç - Kalede ook cephan var, Sakın hü- mükafat görürsün! ılenl:ır.ıltı gemileri torpdolırlle hücum 'Z - Te.rsfnden okursanız kafadır es• ...... b (2). 
bir tcsl.r altında de!'fldi; en değ etli kim. cunı edilmesin. E'~r eıdlllrse bu ceııha. Dedi. vnpar r. Yukarıdan aşatı: Alm:ıncıı el-et {Z) · 
selcrl bile s:ı~ Jtoendlslne k~rü korüne nenin üstüne çıkanm ve kendi elimlcl Me-hml!d Paşa yeniden ~ou r.innek Her iki fl.alyan Mnlzaltı ı:-emı .. ı de 8 - Alnınktan emir (2), Yus k:ı.ru 
U.b! olmadlklan foln yok ~ekten çe.,ak$leTim; ben de shı de ma.hvolur.ru -ılçin çıkan büyük fırs:ıh k:ıçıracak ka • torpido ile b:ıtırılmıstır. Arı:ona.ııta 600 1 - Ba~ımaın arltll ı \;1), Gök yüıll (4). 
kinmeml. nıız! d:ır budala değildi. tonluk bir deniz; Uı ~emlsldlr. Amml • (4). 9 - Te1efonda söylenir (3), K6pel 

Ali Paşa muh~a iken Ynnanis _ Diyemk ~hdid diyordu. Du tehdidi (l~vamı 4/2 de) rnı:llo Mlllo ise 1460 tonluk bürük bir 2 - Tabi (3), Ko)unl rın otladıtı (%). 

~ • e e .-·~~ deıılı:aU.. remi.sidir. 1940 senesinde in,a yer (4). • ~ 10 - Paylamak (4), İşlemek 'I). 

-- ---
- - -- ., 
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Roma, 28 (AA.) - ltatyan or-. m~~:F=~E~S~~=~~~~~3[f.::i=~:§~ 
- Yo'k, ıbunda olmaz aslanım. ollJiP olmadığını muayene etme • _ Baka oğlanc·l,. bız' cHızı- :luları umumi karargahının 665 nu. : 

P 
•- ··n. ı· ··rı ı· h · ' ? ~ ..... ı ..ı.. '1 • · Nakleden: A1uaz%ez Tahsin Bcrkand 

a ... ona o~e ı o Ke ı amur - mıştı. değilüz amma, sana edeceği eyt ınara ı tQQ iği: : : dandı: . .. . . Dl\Şarıda de_rleyip toplıyarak lüğü anın kadar ifa edebilirıüz. Timimi ocnub · batı bölgesinde E - ·~= ~rl dem:! tr.ze bir .- Beni anladığın ve vaziyeti ..; 
- Baka efendı buba,, ,g<ıı.lerını 'k:ıırmw ydllu hır peştemala boh _ Heri unsuT?ıl·r ara-sında dün gece Y"· ;y?r~ us 1 : 

0 aştır atan he - mm müşkülştını takdir ettiğin iç.n~ 
iyi aç. Matuhlar mclfıbesı değiliz. çaladığı elbiselerin.in buluınduğu Dedi. Camekan kapı önünden t ıb' . :P•IllZ zevt: uıyuyoı-sunuz. Sanki sana teşelk!kür ederim yavrum E: 
Köse, Halıl.ın elini tutup boynunu sediır ~erine oturunca acele acele 'başnııd'a bir sepet dolusu peştemaL pı.an b'ır ~rpışm; osn~ı~dn elı. Ebüfbün bu olan ve biten şeylerde~ sascn ben de bunu düşünüıyor<:luırn] 
uzattı, bır so!Uk gibi hafif fısılda- giyiruneğc başladı.. Kuşağını sarar. 1~ €':~ tellak.başı Recebe seslen. mız.e ır mı tar es r g~mıutır. :mes'uJ benımişi.m .gibi.·· Halbuki Bu nikahı bozmaktan başka çare: <lı: ken ıköse ademin gülilınscye gü _ dı, cıki sıcak çay> ısmarladı. ~n hava kuvetlerine meneub :beni bu ımüthış iııdivacı yaµrnağa yoUmu.r Ben de bütün prcnsibleri : 

- Nigarı görmek istemez mi - lümseye geldiğini gördü. Baş teL Ç~.yları .~~.şü:nceli içtiler. ~Pa~I"?- ıt~ıfiıer TdbrUktaki .liman tes~eri. ~t~~· 'hatta icbar eden sız değ!l mi bir. tarafa bırakıp mahkemey~~ 
siz? lak Aıınavud Receb ona ÇO'k saygı na !'Uya goruyorum sandıgı ıçın nı ibom!balamışlar, hır ticaret gemi. :rrus~ız? Sen de, Yusuf Num:ın E- müracaat edeceğim. : 

Patrona Halil olduğu yerde sen- gösteriyordu. İhtiyar doğru Patxo- ces~Tet edip. bir şey sor~mıyordu. şine jsabeit lkaydetmiflcr ve na.'Va ~Cand~ de.:. . . . - Çok iyi yaparsınız. E 
deledi. Düşmemek içın taş d\Lvara na Halilin yanıma ge.Up oturdu, İlhtiyar ellerıni çırpıp bll"er çay ~va~rı~a 3 düşman tayyaresi dü ~ ~ıle. ug:ruına ~nı feda ettın:z, . -:--- Belki de benim para için buE 
dayamh. Büyüyen gözlerle b~ı - camları buğulanan gözlüğünü e _ dafila ısmarladığı zaman dayana. şunnuşlC1J1clır. ltafyan tayyareleri e.Y- :benı _brr u~ube ıle~ t_rorkunç bır ızdıvaQtan vazgeç.miıyeceğimi zan.: 
}"Ordu. İhtiıyar te'k kelime söyle - linde tutuyo.rdu. Halile bakıp gü. madı, yalvarır gibi bir sesle boy • Tlca iki Hur:ricane tayyaresi tahrib ~~aJ;lıikla eviendrdım2. H~~ de nedcn1er buı'lunur. Onlara bunun~ 
meden uuıklaştı. Wmscdi: nunu lbükıtü: crtmil§nerdir. !nik"filıta~ ~vveı. ~u bana g~ter ·ak.sini isbat edeceğim. i 

Patrona Halil ilkin ardından ko. - Kimseler yok. burada rahat - a3enim bu'ba?n.t Nigar sağ mı. Düşman ttayyereleri telefat ve ha ;~emek ~çın .~~17'.?en jckl~nı Y~P.. Münir Bey söze karıştı. ~ 
şup yakalamayı düşündü. Faknt söyl~~~~~· dır? Bnna taze hayat verirsiz? sar yapmakeızın Yunanistandııı Pat !1ın~. .. u ~· ~f1 b'a ıka tüy. - Demek izdivacını boıanağa; 

koca !hamam lçintlc böyle bir ha- ~ı'l.ü~unil peştemal udle silip K&e karayağız delikanhnıın r.as'ı bomba.'hm"•la-.ıı H ~- :kerım uryc ~· Yğ.e . ır . kad~na knrar verdin örner? : 

k t
. ,,. d' h b l temızlcdilctcn sonra az daha so .• . , . . . . . .,, ıu r. ava " rşı : anm dıyemıyece ımı hıssettım E t H l . : 

re ·e ın ır..en ı esa ına zararı O- kuldu: - .gö'Zfıerıne cliıkıkatlı dıkkatlı bakarak kmna ıa.'teşt1c hasara uğmynn bir :Rüyalarıma girse beni kabusla~ - ve. e e annemın rn.7kt~ ·: 
lacağını hatırladı. İhtiyar bir şey başını salladı. d.. t • • • __.._ : . . ..Jo h .~ı, 1• k bundan sonra ibu kararım husbu .: 

S··,~ı e ı've ;...., asıl orl yabı' - İçeride Zelihanın öldüğünü . uşman nyyares.ı yere inmeye tcvar :ıçmue a,..,.,ırtnC8A adar kcl"kun,. w· ı. t ''l şt' A k . . .: o.,~cm Y r ..... .,c n z 1 - - Beli Haliıl, sağdır. edilmiş ve müTette'battan dördü e- :bir insanla bir evde, bir odada bı; h~ nl IA.a 
1
• e .. 

1

1· nkcat ' sızke sa1:11ımı: 
lırdi? saylemiş id1n. Do~1111 mu? H rı . . .

00 
b v : ~l v • ıs erımı ooy eme en çe ınnuye .: 

Halvete döndüğü zaman arka- Halil lbüsbüıtün şaşttdı.. Helecan. a 1 sevınç ıçı e agıırdı: sir alınmı.ştır. pıatah.-ta y~a~~ · ıg!'1Un imkan tn. ceğim: Maddi bakımdan değil; fa.~ 
daşlarmı lharıl harıl yıkanırlarken lı lıelecn~ı sordu: . - Ya .bizi arayıp sorar mı? ~savvuT cdılcbıhr mıydı? kat manevi bakımdan bu köşıkıcn: 
buldu. Ali elindeki su tasmı dolu - Zelihayı ıtanır mısrz? Ihıtiıyar İihıtiyar başını eğdi: Askerlik ,·~ıerı· 1 : .. ~n?"?, ateş ve h~yecanln bu ayrılmak bana pek ağ:r gcliyod 
kurnanın içine bırakarak sitem g&leri parlıya parlıya gü!dü: - !... Y' ~sozlcrı soylerken benım kulağım. Çocwklluğumm:un en güzel gunl<'.: 

tt
. Beli Keme .. ı...·-gazda Ievend Patronan"" k lb ·da tatlı bır ses· . ·ro· ~· . . . : e ı: - · ~.uu.l' .... a i hızlı hızlı • .. · .. . rmı geçı ıgımız ve annemızın: 
_ Nerede kaldın yoldaşıı."11? Hamzanm çiftliğine götürüp Q{apa- çarptı: Şubeye davet : - Ne ıguzel gozlcrın var, ne se. son nciesini verdiği bu yerleri b·r: 
Patrona elini alnına götürdü.: dığıınız Zeliıhayı tanırız. _ Bizi unuttu mu yoksa? [Göz.. seşlJdaş As. Şubesinden: ~vimli kızs.m yavrum!" kelimelerini yabancının eline bırakıp gitmr'k ~ 
_ Başnnız ağrım~ idi. (Etrafı:.. - Tanır mısıız? 

1 
Emrıkll deniz önyüzbaşısı Çorlulu se- :~ıe:.ar edıyordu. Bu sese hafifçe ve lbir d'aha buraya avdet etmemek~ 

na bakındı, ihtiyarı.n dikkatli dik • - Evet. Merak etmen İbrahim erinde iki Y~ damlası kaynaştı] fer ğlu Mustafa (1'139). :günuansyerek etrafıma baktığım pek güç! : 
katli lkendisinc baktığını görünce Paşa nerede okluğunu bilse idi, cgözden irağ olan gönülden dnhi Emekli deniz ıüvertc Jüzbaşısı :&ıclı. ~z~an. ~em ve Münir ~erle:._i? İhtt •ar davı. hafifçe alaylı ol -E 
güflümscdi] bu gece yıkanmnğa is- imdi siz ya tersanede prangada, iTağ olur irni'Ş!• derler. med otlu Mchmed Ccnıll Ba.ymdır = 4?z17.rı~~ deh tle banı:ı .dı~ıldıg.ı. duğunu farkettı~im bır sesle yf'.: 
teğimiz yok. ya da, ahirette ohırduntrl! - 1... (1040). :?ı görduan :re on~an behrsız bır i.?C'nine cevab verdi: ~ 

Ali crözlerini açtı! Halil bağı.r<b: _ Benim b··~acığun, ,.,eden ce. :ışaretle teskm ettım Bu sahne be- ...... ademlk'ı genç k"rını ı. la' t" : '"' İ w.ı ,.. Yedek top tetmcnl Ahmed oilu Fuad : · · i i 1 ğl d' ıı; b"-1 - ın ~ · ·u '·: 
_ Ne? Yoksa çıkacak ımısın? - Ya brahfm Paşayı da tanur b . 

1 
Kıbns c•s•s•ı. · •. nı ıç n ç .n e en. ırm. e5e .~amış.. reclldüd tcrket:me:ıı-e karar vcrd ·1 ,:. 

v ? va vermezsız? Yoksa Nigar starı. .. " .. t O d k n. d ,_ f ı Öm "' - Beli, başımız ziyade agırıT. llllSız ·. b f1.J d v • : 

1· a I·Aa a vır nın .ge ı.p e- o balde onun hıç olmn"' a rnn"rlı"! 
b 

,_ +ı...4·; b" dah U'-'48 egıl mi? Bu ı;üb:ıylımn pek acehı 5ubemlıJC1 • · 11 ... ı ıı;., .. 1 ·· l •,)< " • 

Çı'kıp .rıiyinclim. Taşrada sizi eA- .ın ... yar ır a güldü: .:rın AU'laö.nıı yavaşça şay e F.oy c - bir menfaat elde ctJncsı ço,· t ... ~b ı·.: ıc:. Be · (Arkası ) mürıu:a.a.tlıırı ilin olunur. 
1

A leriz. - lı... Anı da tanuruz. cNiıgL var !mesni istiyordum: o~maz ırnı? Bana gelınre knr:ır ı: 
Halil :köse ademe kaçak bir göz n> To;pkapıdn c Vezir bahçesine:. 1 i ':_ Ucube dediğin, koıimnç di. Ü'Zerinde hiç bir tazyık ynpmn E 

'1tıp :halvetten uzaklaştı. cah ile lkalld'ır1ıtığını dahi bilürim! İstanbul Belediyesi Hanları ı :ye tarif ettiğin kadın karşmda du- niyetim yoktur ancak suınu d'.l: 
Yalan değildi, SQğuklu~·dn ihti.. Partırona Halil birdenbire karşı _ iruyor. Bir gün evvel onu !kardeşi-söylemekten ke~dimi mrned -mi -~ 

varla konuştuf'ırtan sonra ha'kikaten sındaki ademin eline yapıştı, men. Şehremini tahsil şubesi ta.bsııdar mlilıürlerlncltn ısz No.lu mtilıür 181319,z. ;nin kızı zannetmiş v~ ona: cNe yeceğim; senin yerinde o sa"lı : bnş1111a bi:r ağrı yapışmıştı. Ağrıyan geneler gibi !kavrayıp !kendine doğ brJJılnde zayi otmustur. Ba tarihten ttibarc.n 1ıu mUhilrii muhkvl hcrlıanıi ıhari'kulade gözlerin vnr!:t demiş ; genç karımı bırakıp diirı)'a'l n 1b ; ; 
beyninde bin sual karıncalanıyor- ru çekit.i, baş parmağı altında ike - btr makbuz veya vesafkln hüktimsüz oldutu bulanların en akın bcltıdb'e itin. Ac.~ba bunu an1~~ ne Y?vardı. acımda yaşıyncak yerde annem n~ 
du: Bu 'köse 'kendisinin ve arka - mik olup olımadığmı muayene ede- tah&lı şubesine veya cmn11et karakoluna teııılm etmeleri nim olunur. csgGS) iBu düşünceme gU~umsedım ve arzusuınu yerine getirir, onunla b r: 
daşlnrmın adlarını nereden bili - ce'k, kemik ydksa, cHızır Peygam.. :içim eğlenmek istedı, Öme.rln be- !ilde bu verlerde yasnr ve ço't: 'd 
)ordu? Ya cNigarb nereden ta - ber> diye yapışacak, cNigiırın b~ D vlet Demiryolları işletme u. d ~ni !kendi yeğeni farzetme~in~en ~s. çocı..nk sahibi olurdum. Ser.in aıı.~ 
n yordu? Bir an için garib bir velı- luncru,ğu yeri> hnber vermesini is. • en: itifade edere'k ameamm fı'kt'ıne ış. calk böyle bir hayat için yaratıl -E 
mc !kapıldı: Sakın, bu atlem umul- tryeceddi. :tirnk etmek arzusunu d\ıydum. mrş oldu.jtunn emin!m. : 
madıık yerde beklenmedik zaman.. Genç ademin ihtiyarın parma • Mubamm«m bedeli CIOZ16) lira. 175) kuruş olan muhtelif cins ve cb'atto 1 - Bu mütlhiş izdivaç bozulma- AyaJra rnllmnş, snlondn clola '-~ 
da sı'kılanlnrm imdadına koştuğu ğını yoklı!yan eli birdenbire gev. ısos kilo oellk elcktrGd <2.4.19'2) P~e l'ÜDÜ Ul) on cllrde Ba)'darıııı. Ilı.dır. yordu.. Baş parmaklarını )'o;el r, ni ' : 
övlenen cHıızıır Aleyhilsselfı.m> ol- §eyip sedir U2erine düşüverdi: Kö- tada Gar binnsı dahlılndekl komls;ron tarafından pazarllkla satın almııcaktır. ! Sesimdeki 'kat'iyet bütün baŞ!an kditu'kllarının altına geçirerc>k Ö~ 
mnsın diye düşündü. H:zır Aley - senin baş pannağı demir gibi scrıt. Bu tşe &iımek s.tlyenletln C15SZ) Ura (52) lraruşluk kat.'i temlnat Te kanu,. ~ana çeviroi. Kocam hafifçe tatlı .. merin lknnşısında durdu, sözün": 
hissetamın bas parmağı 'kemfltSiz ti. Demeık ikcmillcli idi. İbtiıyar tatlı nun tayin ettıtı vesalklc birlikte 11ı.u.rhk cüııü 5:1.atlne bdar lı.omls;rona ınUra. aşan bir sada ile bana cevab ver- devam etti: : 
olrlul:runu işttmişti. Ne diye onun t~tlı tebessüm edere-lt Halili:n ce • c:aa.tıarı Jlzımdır. di: (Arkası vlll') : 
elini yakıılayıp parmağı:tjda kemik neşipi ok§adle B11 lte aht prhıa111eler koml~on4an ı.arasız •la.rak iaidıbaakıa.lır. UM6) '--·- __ --.. ·-- , , _._ ...................... / 



4/1 Sayfa 

Halk manzarası 

SON POSTA 

- Dırsn:ı, yahu! .. Jıırsızı! .. 
Fakat komiser, ppkası elinde, ]&aş • 

ım.et.ıc Uerllyonlu. 
Yerlere k:ı.dar etfler'ek: 
- El"et, JDllihm!" dedL Bamclolsun 

Ja'kalaııtlıM ~hrln tereli namına! .. 
Madaın, (itti.kr-e ba:t rct.I çotalarak W.. 

rarbdı: 

- KJmi yakalAdılar? 
- Hırsızı! •. 
- Ha~ hıf5ızı? 

Mart 29 

iatlyorum buna.. Ba dera malı.saduaı Diye ba~ınlL 
- Bu aclamı l>ıra.Junauısı ~yorua.. , - Siz l'lllıllalnla! 

anlat&bil41m mi? Sonra, dileacfnln bırakılmasını ftekll. 
Bu, halk ara.smcb bir infilak oldu. ,yerek, yuhalar arasında h issiz taldı. 

Dilencinin üstünde toplanmış ol:ın h ld. Dilencliıln .Yiizu Jı:an lplndB idi •. s:ı. 
det v.: h karet, bu defa kadının üstüne bhnm blr tarafı tamamiıe yollllUIUq,, 
rcıorlldl .. Pis hakaretler vuıruh keıtbeW.. tu .. başı çırçıplakh, f&Pbsı. sanllı şap. 
iğrenç ehdid~r tıercnnüm etti. Kadın, kası aot:ata yuvarlanmıştı.. Bacakları 
blrkao sanlyl', bütün vücudunun sankl iietüncle Urtlr tltriycrek ua.Jdaştı. 

Yazan: Oclave Mirbeau 
Noel arife 1 idi. BU&iintlıı kurşun rt:n

l'İnde ve evlerle bahçelerin Jıarla örtülü 
~nı lstiyen pirlerin şiirleri Ye taş 
~amaıoı ressamlarının tanlderi bilifuaa 
el.arak. sıcak ve n~'ell bir g-ijnr.ş va.rıh .•• 
evleri \'e rehreleri yaldızlı_yan ve, den!.e 
kaı'şı, ceıhıtJ yerlnln sanları üstünde 
otur'.ll'lut; ufacık lbtiyarlarm sırtuu ok • 
f&,YAn bfr CiinCS., C.. (ehrinln eobkları 
Jfı.lda clolu 1411 Ye ı-ealnenler, oradA, l!iA

minü rrovl&r halinde, en glbıel n en 
ıii!.ünr Pasar elbi elerlle süaıaunlş, atır 
atır clolaşıyorlanlL.. Atel7eler taUl et.. 
mlş. dükkanlar pariıyordıı. .. uva, he.r 
larartan. portabl Te cıllfJı tahta koku

l•m sürüklüsordu._ Daha renkli ~·~ıde.r, 

ilaha nhte ehnuJer, claha nadir tatlı... 

ba.r, daha haşmetle donJltılmış came • 
ki.ıılal', her smancJau daha fa:ıla ddı. 

4ebe, parla.klık, muzlbUk.le, teıid çeşid 

arzulan uyaııdll'l7or •• tekrulı.ytn'Clu. Bu 
ııeş'e dctildl - çünku neş'e h:ılk ara • 
em.da, bllhaıssa şenlik yapan halk ara • 
unda yoktur • bUWs bu, clMi Ye ~ne 
sömii!.ü, adeta esrarlı bir şeydi. Bunun 
9CUioh ifadesi, dantel oelenlıleri, h>ek do. 
kumıLlar, panl pa.rıl mücevher kntıLan, 
,Merlemc mm.nl1"1'1 ve pek kı;,metll 

wrette süslü, rmk renk 1aprakbr l'C 

)l('llelcrckn bir yatak üııtünde bir rahibe 
edaslle rah~vetkirane ya&.ıruŞ, 3'•ğh, 

pembe. dümdüz küçük silt domuzları ö
nürule duran gözlerde rarkedillyonlu. 

Türkçeye çeviren: Halid Fahri Ozansoy 
m-d!IMı:, bNJblan için deill. kendisi iç.in hepıSf, birleşmiş ,.e kardeşçe bir atııta 

- Çantanızı raıan 

yapiıtı muhakkak .. 

hırsw ... Bu 

bu mütehevl'lr h alk tarafıııd:ın t.aarruu İşt.e 3ıünr& o uman, madam, lttitiin 
uinlması ~I çirttln bir Şt') c katlan • vücmlu tttrl,re tttrlye ara.bara l>!ncD. 

lıP tnap mecbur k:ıldı, Bu esrmda balkm yuhaları arkasından 

Çok :ııarır, ç..ıt ıaizeı bir kadın, bir 
pcrol dükk.Anının ijnünde a.rabasındaa 
bıdi. Şebrln yabancı.sı. fakat fl'De ~eh. 

rln pek bl tanıdıtı bir ..adındı, Qiinkli 

c... nln fkllmhıden ft sakin hayatınd.uı, 
Parisln ~ 'R çamurla k1'larile 
b:ıDd!slne nıcldettili bir sıhhat aramata 
sıe)cyordu Zengin ve cömm!dl \!e hiç 
söstcif yapmadan bir köşkün sahibesi 
tdl. Bu k~ bahçeleri meşhurdu ve 
fakirler, telikıeıt saatlerinde, buraya ce. 

]ip bi surette ~ndıklan ipin k.admı 
seviyorlar, yahud daha doğru.su, Jüksu 
Te mmnldle&t.e harcadıtı puular yiizün. 
elen ona hllrm~ ecllyorlardL .. Fakat o, 
b«kMlnklne benamiyen itiyat!larından 

•91.ayı halkı &rıilcndlri1orda. Son derece 
burjuva okın bu kiiçük fehre, o, JA,tlf bLr 

1a~ı ns~ er~M :W ~1 -il' 

bir yaşamGk endlşe5f ceUrlyordu. Elit.ün 
bwıla1', ~ hllfafelerln oUJmııı r.r91niş 

-'anelerin !içinde iaasmıt.ı. sıkışıp kal
mış olan )erJUorl heyecana düşürüyor. 
da. Hem sonra bir Yahudi De evli de. 
ttı mi lcH! 

Kadm, şlnlıllldıeo halkla •olu ol.an 
dük.kana pnti. Çok ~ur elan bu 
dükiri.nın sahlbf, burMla, en garib mu. 
banflıe m:ıhsollerlnl iisUistüne rıim::k
la idi: ş5erden sahneler, bomboııdan 
aşıkane flkn.bv, meyTa şekerlemcle • 
rl.nden.. kcmcunç aSkeri hlld'ı:relrr, ttşhir 

edilen bütün g ıibelc.rln hedefi idi ... Bu. 
ra;ya, bfr Uyatro, bir panoraın.1 seyrine 
l'elir gibi ,.cJl.yor!Jlrdı . R~lk, devamlı su
rette bn meşberin öniinde duruyor, her 
cün, buracla. 1•n kaldırımımn bu kısmı. 
nı dOl.iurarak ve burayı b~ltmıık için 
bir palis memunmuıı bütün g.1yretlerine 
rağmen &'idiP cellşj giitleşiirere.k b:rbirl. 
ni taldb ediyordu. ntrdenbhT., umumun 
cl!JdQtsl:&lftfnden ı.tlfadc ederek ve a.. 
rabanın ):Mtılı:lan üs&ünde ihtimal ma. 
c!amm uınıtmae oldutu etrıah altın eer. 
çevd.I k.iiçilk bir kadife çant& g6züne 
l~dl. acl.DMl&\ bir malalük, .. ,.ı1, cle

rla1 ll&IJDl'J; param paf\'19 elbiseli blr ne. 
"' mlleuoi, bu oantayı almıık için bk
bart'.bt yapt.ı." Fakat tam ltu sırııda 
ltönmüş olan arabacı uzun blr Nlık ko. 
pırrdı: 

- Bır.ıu. \'Ar!" Hınıs var!" 
C&mekfLllul önliwtc kendinden ceom1' 

olau bıalk, bu ~ıitık ü.sUinc il<-.rhal dön. 
dil... Ansam bütün çehreler ~kalllis et. 
mJş, gijslerde vahşi bir p.şkınlık ve ideta 
bir debtet JIM'la.mışiı-

Halk: 
- Ne \'al'?- Ne nrT" 
Diye uludu. 
Arabacı, bı'kuoç, &19 cıılftinleprdş, 

tdau'ladı: 

- Rırsıs ftl'! .. Hll"SJZ \'U'! .• 
Birisi, yuaınıtana göstererek 90l"lln: 
- Haa&i hırım;? 
TO!lf.oparhık ola• J'hlel1 kia \'e korka 

lfa4e eden bir başkaaı: 
- Hına nerGaeT 
Dedi. 

ha~1urdılar: 

- llın;a nerede? 
A.raba<-ı: 

- Orada!~ Orac!a! .. İşte o!. 
Di.re cö.sten\I. 
Ve kırbacıuan 1&C11 Ue, dilendnhı r.a. 

yıl başına dgttunda. 
Derhal onun etrarını şaniılar. Üzeri

ne Jinni Yumruk kalktı... l"irml ajıı., 

lnısar gibi 9m'atma ~ talıklrl sın-urdu.. 
lar: 

- Çalmış: .. ('.alm~! .. 
- Ne? .. :Se? .. Ne çalmış?. 
- Polis koınlBerl! .. Polis komiseri! 
Tam da b11 aralık, polis koıniserl. al
ı~ beraber 4'0kakta dolaşıyonln." Bir 
lı:a.labılık, uzatılmış yumrııklar, takallüs 
~tm•ş cehreler röırcrt'k tırlanusb .. 

- Ne "nar? .. 

- O:ılmış! •• Ç.aba14!. 
- Kim çalmış? 
- Hırsız yahu! .. 
- Nerede o? 

Halk: 
- El-et, evet! 
Diye baJkmlı. 
- Bir dlleacıl bu!.. eUıl:9elll llM'9m 

pafTa bir adam 1 
- EYet! .. ent!. 
- SJzi temin f'Clerim ki, ....anı ~-

ket'ek! •• 

- llra\o,. bral'O .. 

\'e m:ıı:lam, o saman, ar~"
çük ~ntayı, ye, omuı.una •iriift lalr 
"1is eli ~ıuşuıif olan .-aı .riiJll ıll, 
lf'netyi l'Ördü. 

Kom~: 

- Haplse! .• 
Emrini ~rdl. 
- E~! .. ewıt!, HaıQel. V.nm te

~~!. 

- açlarını kopann!" 
- Derlı.inl .. 
- Çenesini kınn .• 
Madam her şeyi anlannt'b .. Dedi W: 

- A!1'eclerslnla, koınlaer elendi.. Ba. 
Pt'k ağır bir iş def;fl.. ehemmiyeti yok .. 

- Ne çalnns!.. Maliemki puta elimdedir, ~ bu sa. 
ılialk bllmlyonlo. Araba& p,.,et ft- vallı adamı hapbe cötürmeabd taleb et. 

- İşte! .. İşt.t!. 

karla, hah eW: miyonun! .. 
- l\ladamın çantuını çaldı! Hal mınlda.nınata baflJıdı. Soradml 
\'e K"!le kırba<'mm ucu ile, ba k:u)ar burudan: 

g'Ül'ÜltQJcn mütoosslr olarak, ınııhcup 
- Oh oh! ıar_ Ah ah! larl 

mnhcub arab3.nın bir lı.öşcı;lne giı.lenen 4ttildl. 
ktiçük c:antnyı ıösten!L. 

Adalet adnmı: 

- O! O!. ook aiır •• dedi .. ınenrur bir 
iş!. lla)dl eıuıcle7ln ı.anu!. Hınıısı en -
seleyin .. Hapl.set. 

- llap!se! . evet .. eveı! haplsır!. 
Halk lntlkaaı sevinci ile coşarıU el~. 

ıinl oırı>h. 

Bu anda, ık kadın dükklııdan eıkı • 
yordu. 80 ~iıltil n hcyeoandan b&)Tet 
ve endişeye düşerek clurdu.. Bunun se
beblııl son!u.. KcncHslnl aDı:ışladılar". 

havaya kalkan b:Lstonlann üstünıle za.. 
ter ~ti olarak birkaç şapka mksettl 

- Yakaladılar onu! .. l.'akalaclı~! 

Madam: 
- KJml yaka1Bcldar't 
Diye sordu. 

K~: 

- lmkfuu yok, madam" diye bllcllnll .. 
Bir mllial lazım.. Şehrin ecren için .• 

- Sebrln seren mmozu.abahs c1elll. 
mOO,.o .. Ben zarar connedlm. Rlo bir 
şikit.~tt.c bulunmuyorum.. Sizden ba a. 
dam bırakmanızı taleb edlyoruın. 

Komiser lnad etti: 
- )Unun .. madam .. şehir.. bünnet .• 

adalet adamı \'e şehrin saldulerinden ol. 

aııaın h:ısebllc benim vaılff'm." 
- Bırakın bu adamı!. 

Halk arasında bomurdaıımıa roğaldı.. 

önc.ıc mütehayyir" sonra b lc1c1etli .. sonra 
kinle dolu nazarlar ona onrildi .. Kadın 
bUllla.rı connedl.. Kulaia ieoa oarp:uı, 
bıakareUi birkaç söı çınla.ılı .. o. buııl&rı 

lşltmooi.. Sabırauhkla, bWm Wr aeale 

·- lilJl!ltı• ~etiae NMler -·--· 

- On~u: 

- Aşltt.e! 

- Kaldırın şuna! 

- Gebersin l"abudller! 

:riikseliyorclu. Çilrnü bir kadınııı ufacık 
panna&ları onların 1MDOelertnaen w 
d~erinde.a bir Jl&l\l& iman eti kurlar • 
m~ 

Kadın: Halid Fahri ODn•Y 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Jlt1U11l11t tarUal: 1111 

100.000.000 Türk Lirası 
&ubc ve aJana adedi: 265 

Zirai n ticari htt nevi banka moamelelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankaauıcla kwnbarab Te lhbarsıs taaarnal heaalılarmda ea 
.. 50 Jlraı;ı bolıınanlaru ııeııede ' defa ~ecek kur'a ile ILl&iıclaJd 
pana cöre lkraml7e datıtalacakilr. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 LirA 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 ,. 
100 .» 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )} 

Dlkkat: Heaabluınd&kl paralar bir ıenc içinde 50 llnclan ..aaı 

düşmf1enlerc ikramiye çıktıtı takdirde 90 20 fıu.laslle verilecekUr. 
Kur'alar .enede t defa, 11 Matt, 11 Dulran, 11 Kyl61. 11 Birbad 

kanun ta1'1hlerlnde çeidlf!fflltlr 

... -~- . -
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Memleket Haberleri 
·ı . b l di · l .&danada zmır e e yesı ça ışıyor Çukurova çilt~isine 2000 ton 

Fuar, turiznı, ekmek fabrikası, çocuk hasta· 
nesi ve şehir oteli işleri tanzim ediliyor 

maden kömürü veriliyor 

Ad.ana (Huruıri - Bu yıl mazı>t 
noksanlığı ve bir kısım traktörlerin 
de teknik sebcıblerden ötürü işleye-

İsmir (llanı.a, - t.mir ~ ~. Far b&arlddaım& elmc11 memeleri yüzünden Adana çiftçıle. 
!evkalide a.lnıalin de....wıa rabaeıı blr ~ * bala ~t.ar. Fuar lçinlri, eflerindeki çift bulıar kazanlamı 
taraftan eeblr ~ alıaat.mıdan de..W ~ HBamla. maddi yar_ıtamir lftıtİrerek derin nanaıı işlerin. 
yerine ~ öte t&rartı.a laar, ta.. clım1ar ,...ııac.tı dıi malıtellf Vekilde lrullanmağa karar vennişkrdır. 
rlzm., ekmek fabrbısı, oocak bubm,,. leClu M lttfralı; hlmıeleriai eyıraralı: Falta.t bu defa da kömür buhranı 
\'C $eb!r o~ll ~I işleri tamim etmek ı.nla. ziraatimhin temelini tec.kil eden fel_ 
le mıewulcla.r. Beledi.ye :relıdmla Betad Dlter tılınttıım ~ ~ ~a._ han itini sekteye uğratmştır. Bu hu 
ubleblcioilu MBU Şefe $dllr iflr.riDi nan OM'* ıa-ta.- illtimiillcletn Cüm..lsusta vilayet blr d"lekçeyle nıüraca 
anederkeu ,.apda(U lflel" bakkmda la~ baYl'ILllUDda tinale, Sı~ ve_ıat eden Adana Çiiıç:ler birliği. çift 
yeni direk'Ufler a~. ldllıal9 taraAadan •~m. smlr.buhar kaz.."\nlar İçin Mayıstan [y -

l'illawtt dlrdctit JD.DCııı.ı.o. ismlr En. ~ llutlıaeel l'.ce Wl&'eslnla bürik lul sonuna kadar 2000 ton maden 
terDM)"onal fuarı on lklael aPıPI ıo bir ~ma ~ wnıeek bl)'lilı:lük. kömürünün bcdeH mukabilinde te. 
Ax.....L.- 94 .. •--'LL-1• her 8CDe oJ4atun tıoıllr. Basi&nerıla ,.anmıla timdi bir de . . . . . b .. at .. ·1 6 .. ~ "' uw....... mınını ıstemış. u muracıı uzer ne 
dan daha mlilı:emmel 1ıılr AnUe kul• (l>ennt 6 Del ~) vilayet de Ziraat ve lktisad Vckci -

~ tetlerine keyfiyeti bitdirmİ§tlr. 
lnönU ko~suna hazır:anan Edirneliler J Ziraat Vekal.'.:tinden v~lay~te .8~-

!: - leıı bir yazıdan /\dana çıfıçılerının 

~ 1
1 bu iatek!erinin hemen yerine getiril-

~ '\ ~; f mesi içi:n Eti Ban~ Umu Müdürlü.: 
< \H , , rğüne yazlılarak. 2 bın .ton mad~n ko 
\ \l l mürünüın temin edllmh olduğu 
\\ , memnuniyetle anlaı:lmı~tır. 

~ Tokat Çocuk E•irgemc 
1 Kurumu balosu 

Tokat (Hı.."9ltsİ) - Geliri fakir 
c;:ıocuıklarLn fay-<lala.nmala rı İç.İn bir 
looırtümlü balonun verilmesi kara<r. 
laJtlrllml.ıt ve aeçkin Mr heyl."'t şim. 
d.iden lıaız:ıtftldla.m bafl.am~1'1'. Ba. 
onıun hianayeaini valimiz lzzdttm 
Çağpar üzıeırleni.ne almak suret:Ie 
bu kuruma kal'fl yakın alaka ve 
bağlılıiın.ı hi.r koro daha belirtmit
tir. 

·----c _ -~-·---, --- / Çorluda zirai •elerberliğe 
dair konleranslar 

Edime (J:lusu.l) - 29 Ma.:rt ı bafkardart tarafı.nda.n ~btmnış Çor1u (HUM1sl) - Buru Ziraat 
günü E.skiflliırde yapılacak o)an 1 b.rdır.. . . v mdkıtdbi muaUimJerindcn Şerif 0-
lnönü Türık.iy~ bir.inciliği. mü.aba • ~e9ı~. odınmizd 1 Y.~pıldıgını,gankulu Tdldrdağ, Malkara ve Hay 
kalar•nda. E.dırneyl tems•l edecek bildırdiğım. kıır KOIUMI m.w.abak.a - bolu.de zi.rai edcrbeırlik mevzulu 
o1lan ekip atletizm ajanı Hüı.eyin eında hazır ibuJuoa11la.rdan Trakya~~. ı__ fe-n" ,·er.d!Bct-en 8<>1\ra 

.. -.:!:it..-:.. k T Sah . Ö J!K.lft"r K1Un .... " • AJbayra:kdarbı idaresinde buıgün umuanı .,.,..~ ve 1 l n ney, Ç h.ı ln L k"" 
1
.. dı" 1i 

ehrimi:zden Ee'ki.tebire ha.rekeıt elt. ııaker'i kumandaınımız, bcldiye or Y~ ge 1~· oy u ve l' 1
' 

ş · .,.· D"" ..L isaflr ek.ipkr bu. reisi. beden terbiyesi müdür Halkevı •alonunnu dolduran kala -
mı'll'.ır. un <J'C m . _ıL • b .ı.4_ •~. d"nl • . ~ ı d ı 

jradan ayrtilını•r ve beden terbiye.. ve ~la.Tıtıı lbır araa. ııöı a11ı..K. 'Dır . ~ eyıcı arpa n •. •rn 
· -·-ı.ı '' · la v ı_ı,!.L t-·1.,..... mevzuda i4kı konferans vennı,tıır. sı merwug an ue &J&sı r e "'ıus;ıo ..... J-· ____________ _ 

•wr.-xa.r~~ 

Tarihten sayfalar 
(llaş tarafı 3/1 de} 

- .Başüstüne, devlellüm? 
Di.rr«U sırtına birbiri Ustüne iki :o

culı. kiırk giydi; yanına on beş adam al. 
dı; g-öldcki kayıklardan birine bindi ve 

«Son Poataı) 

kıiçlik adRya ıeçü; Ali Paşanın oturdu. . 

tu eve ıittl. Ali Paşa istanbı:.• yolcu - - Haydi oğluan, Allah seni u., şey söylemeınŞi. Çünkü tanımı.. 
lııtun kararlaştıtını zannedcrelt sevin - tandır.ınası:.n! .. yordu. ÇuıPmınalar oldu. Gür~ 
ınl,ti. Melımed Paşayı hemen çaı;ırdı; Kara Ahmed, tost.oparlak guzel ba.şlach. Ahmed, ilik elden h~ 
>·anın.da ıı sadık ve ac;tT adamı olan To. vücudumu yuvarlıyarak meydan na saldı. Ve, gıcın bükme iU!"eşl 
pal Arnavud vardı. yerinden gı..vti, kazan diıbine geldi. saldırdı. Hasmı Mollanın Mehl'De'1 

Fakat l\fohıned P~ idam rcruıanııı•ıı Kazan dıbınde çinıgenc Karaka. müdafaa vaziyetinde duruyordu 
ı:cldithıi cü)a esene sö.> leyince .Ui l'a- çan, Kel Mulhsm. · · Dramalı Yassı KW'nazl.ı!k ediyordu. Hasnu dene 
şanın yiızu karışlı; gözlerini blc anda A'hımed, Kavalalı Mollanın Meh.. YQrd'u. 
hiddet bürüdü; Topal .\rnavud da on. med, Filibeli Durmuş vardı. .. Kara. Fakat Mollanın Mehrned, beş ~ 
dan aşat detlldl. Ali Paşa h t llll'.u ı:ı. kaçandan, Kel Mwhsınden otes~ o da!kika sonra hasmının çdk çetiD 
banca.sına davnndı; l\lehıned ı•aş;ı a- derece iyi pohiivanlar değildi. Iki olduğı.mu sezdi. Güreşın on beş.i.D. 
Leş et.il; Topal Arnavud ela üyle yaptı; }>ehl:van daha vardı k.i bunların ci dakikalarına doğru Ahmed, hu. 
o :ınd:ı lki tarar ar.ısında i&.:nans11 bir hiç kıymeti yc:~tu. Parsa toplamak mım çaprazla toplryarak sürdü ve, 
ııarb b3şla.dı. 1\Iehmcd Paşa.ıun alt utta için meydana gelınişlerdL meydanı .baştan b~a harman~attı 
t..-alan adaml:Lrı da Ali l'~m bulun • Yani ortada se'kiz pehlivan var. Nihayet çengelliyerek hasmını aL 
dutu odaya doşeme allıı:wLın kurşun d!. Dört çift gürc.ş kurulacaktı. tına aldı. 
yag'dırdılAr; tahtaları ı-~u kurşunlar_ Caııgır, bunları eşliyı:?cekti. Hancı İsmail ağa, eski bir kmd 
dan biri Ali Paşayı yaraladı ve clcvlrdl: Küçü:k pehlivanlar yağlanma • o~ içi'? güa·eşten anlard~ KA;
Ml'hm(!d Paşa.nU} ada.mi~• hemen sal - dan evvel sıraya geldiler. Cazgıır M Ahımedın tuiuşlannı bPgMıdı. 
dırdıl!u: bu seksenlik kurılurı işini bl.

1
Ka ra Ahımcdi tanımıyordu. Ötekt Ve, .MoTianın M;hmedi yeneceğfM 

tirdiler; ötde '.l"upal Arnavud da öldı.i _I pe!hlivanlar malumdu. Yabancı kanı o!du. Hatt~ 1anında bulunma 
ruldu. Daha b:ı$a ohilc:r w. yaralılar pehlivanlar "da Kara Ahmede ba- S~ezlılerden bınne: 
ranlı. llehmed .. Paşa hayaı.mı tisttiste kryorlardı. - Nasıl ıbu1uyorsun Kara Ala.. 
ı:-iydlğl iki gocıığa borçlu oldu: İki kur- Cazgıır, çingttne Karakaçanı, fi. medi?. .. . 
'lwıdan bic la11Cak iki küt1tü ıldc:.rek onu libeli Duırmuşa eş tuttu. O, biraz . - Çdk guzeL. Senın methetti. 
hafü yanlıı.mışh; dlteıi ise sahte fer.ldişli bir pe!hlivandı. ğin çocu'k. 
ına11& yajlışıp kalınışl.&; böllbnk.i o za • Kel Muhsini de Dramalı Yassı - Yenecek Mollanın Mehmcdl. 
vaUının ue suçu nrdı; kurşun onu tan. Allxınıed1e eşledi. Dramalı da çet:n - YHemhı deM~~ ~d~ladv '!ie1necletk. 
dm ett.ı.renln hakkı idi. bir delikanlı idi. Kara Ahmedi de - a ~ .a•ıır ~- .. e ga • 
osmanlı tarllılnde uzak > er'ere giden Kavalalı Molil.anm Mehmede ver. baJ •.. Ötekılerı ~e goture:ek·: ·. 
mzirk•.re beyaz ferman ;eıildigl ve on.idi. Mofilarun Meluned de dişli bir . - Ben, zannedıyonı.n: kı, b•um 
lann bunları diledlkleri şekilde doldu. pehbvanıclı. Dığer geri kalan iki çıncene de Kara Ahmedı yenemi • 
rarak iş cord.Ukleri çoir olmuştur. Fıı- pahliıvanı da birbirlerıne eşledı. yecek. · · 
kat W:criııdc tutra olmaks~ııı boyle ye. Cazgırıın ve, bütün Serezlilerin - Bana da Öy'ie gclivor .. . 
niden ve t.anaıuile saJıte bir krma.n ya. gözü çingene Karakılçam:la idi. - Çok tat'lı bir güreşi \'X.. 

z.ıldtiı o tıamMla kadar C'örülınil~ değil- Aksi lfınet lbir çingene idı. Usta Hem de çok rgirk.i... Hıç hns~"'* 
dir. Asırlarca herkes La.rafından büyük ve, iyi lbiır ,güreşçi idi. Meydanı bek'.l~yor •. , 
bi.r rnwuUa karş1lan·.n rcnuanl;mn da koparacağında şüphe yoktu. Yal - _ Ce9Ulr da ... 
artık sahtelerinin yapılablldli:"i anlı\şılı_ mz Kel Mutısinden çekiniyorlar • Dedi. 
yodu; arlık devlete ltlına.dın De derece dı. 

sarısıldı~ını söylemete li.ızum yoktur. Çazgır, duasını okudu. Küçük 
Bununla beraber meshur sözdiir: per.'ıilivanları layık bir tarzda tak. 

cBerkes etuttni bul ı., Ali Paşa bir de· dian yaptı. Ve, gene onlara göre 
rı. bir köy ahallslne besa vrmlş. Arna. menkıbelerini okudu. 
vudlarda besaya ne derece rl~et olun_ ÇaıJgıT, Kara Alh.med için hiç bir 
dutu malumdur. Ali Paşa buna ratmen -------------
birtok g-Ünııbsız zavallıyı idam ctt.lr -,tekArlığıo kendi te.mellttlne konmuş o. 
mlş. Bu lUbarla, ettlilni bulmu.c; olu_ lan bir kurd oldulıınll, otulları dtter 
yordu. j .• u.rdlarla birlikte kemirecetlnJ düşüne. 

Hurşid Paşa lnı bidLc;eyl büyük :z:a.Cerlmlyor; HUl'fld P114&ya ıönderdltl ıayet 
diye 1stanbula bildirdi; Ali Paşanın ve parlak ve uzun lııir ferma.ula hareketini 
siUıl&rı Ahmed atanın kraik başlarını takdir bv.yurl11'or: müUfal.lal' JollUJ'or. 
conderdl. du. 

DnW timdlllk mıwaffa ellua uh-

KaTa Alhmed, hasm·m alt na a.. 
hr alımaz durmadan s rı uladı ...... 
kündeyi dolduırdu. Mollanın Mch. 
med, elsiz ayaks12 g:diyordu. Bir 
kaç !kere şahlandı, kündeyi sıyrrt. m• istedi, muvaffak o.amadı. B11 
mm üzerine dağılmamak için ge.. 
rildi. 

Faıkat Kara Afımedin zorlu lkı.w • 
vetinden lkıumulamıyan Mehmcd, 
nihayet gerginliğini kaybcttL Ah. 
med. hasmımn çatılarını dıığıtmı .. 
u. 
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Telgraf', Telefo~ Ve Telsiz Haberleri] 
UZAKDOGUDA 
TEBLİGLERE 

GÖRE VAZiYET 
A.ıdaman adalarının 

işgali tamamlandı 

Yeol Dellal Z1 CA.A.) - Birıaan1a 

Wıbliii: 
Tuqu cepheelaııle danmı fyileşmişıe 

beıuiyor. 
İrrauadi ceplaesiDde, 'lllll&'U bÖ)Ce • 

81ndekl son c-ellşmeler üzerine hatları • 
JlllZ1Jl yeniden dii.ııeıtilnıesi •«ekmiştir. 

İn'atlacli cephesinde bir 1ehir şld -
deUe bombalaıımıştu. Yaaıın bomba.lan 
atılmış ve !iehrin dörtte üçü barab ol. 
aııınştur. .Askeri basarlar pek a-z ol -
muştur. İııs:!llca kayıblar da çok azdır. 

Andaman adalarının iıgaJI 
tamamlandı 

Tokyo 28 tA.A.) _ ismi blldirilmfyea 

lıılr Ja.pon üssünden: 

27 Mart.ta Ja.pan knneUerl Andaınan 
adala.rının iş,.alinl tamaml.a.mışlar:lrr. --o---
İngiliz Krah milletini 

duaya çağırdı 
( B.qtarafı 1 inci sayfada) 

Onların orad;.ı anava.tanda.ldler kadar 
sükünetle düşma.na karsı k.oydaklarmı 
'itiliyoruz. tktidanmızda olan bütün yar. 
dınu kendilerine yapacağız. Ve Amerl -

kan kuvvetlerinin şfmiltlen onlanıı ya_ 
nıbaşuih yer almış bulundukJanıu bil
mekle babtiyarıs. 

Şimdiye kadar çok Sametli hir 11 rö. 
rülmüştür. Bugüne kadar ı;a.rfettiilmla 

pyreta azımsamak, lHiyiik bir hata ve 
hem Jrendlmld, hem müt~fiklerlmld 
eok zarara sokmak olur. Millet bllSin 
her zamanltlnden daha. blrllkıtr ve şlm.
diJcl kadar ~UD surette hiı,ı bir zaman 
çalışmış değildir. B11nunta beraber da. 
ha fazlası yapılamaz mana.ın çıkarılma. 

malıdır. Takım halinde çalumıaınızı ıs. 
lah edebiliriz ve et.meliyiz. Nasıl ki sü
rati de ıslah etmemiz mümkün ve lii. 
nmludur. 

Ben tamamile kanUm ki, 6nümiizc161 
:rol, ne ka41ar sarp ve taşllk olarsa. ol -
ınm şimdiye kadar tarihimlTAle 7aptıh. 
m.ıs gibi, o yola adınle ve yüttk feraJl
htile takibe de'Rm edecethı. 

((Savap çok fazla yaldapnrt 
bulunuyoruz)) 

Şüphesiz k.i, içimizden bazı kim 
seferin bundan iki buçuk yıl evvel 
dağın eteğindıc buhınduğumz zaman 

İng."lterenin 
Hindistana 
teklifleri 

Cripps memnun; Gan· 
di birşey söylemiyor 

HinJ MilliyetpeTVeT Patiıi 
ikinci Reiıinin açık mektubu 

Rusyada buzlar 
çözülmiye başladı 

(Blıftarafı 1 inci aayfada) 
Sovyet lebllğl 

Mcıs.kova 28 (A.A.) - Scnyeı l'C. 
ee tebMi:i: 

27 Mart günü cephede biç bir deii
şildlk ofnıa.ıqtır. 

Rlom 
mahkemesi 

talik mi 
ediliyor? 

Vlclay 28 (A.A.) - Stıef&nl: 

Bf4llll davasının talik edild!iiııl l>Udiren 

Vaziyet rie 
gösteriyor? 

manya.da icra olunan taarruzdan han-
1:-isinin Japon esas hareke!.lne ııllı;lct.i 
merkeZi teŞkU ettiği b.111.ııemiyor. Bu 
tereddüdJer.i doğura.o başlıca amlllerden 

26 Martta 15 düşman tayyaresi. dri.. ısrarlı rir.1yeUer dola.şm.a.k.tadır. Maa - v .sakşukia askeri nsiyet deniı ve b. 
l'ri de, lUaleeya hareütıru müteakıb 

iÜfÜ}ın.~ür. Biz 9 ta.nare bybettik. mafl.h şimdiye tadar bıı !ıususa. aid res.. kara cephelerinde durmadan in- ı 
Um •aıı.. b r nutuk söyliyeo bir Japon süzcüsü 

27 Martta Moskna civaruıda iki Al- mi hiç bir tebliğ- neşred cmı_.. .kişafla.r ~iistennddedir. Burada, son • 
lllllıll tanansl cllişüriilmiiştür, :: günlerde röıe ça.rıxın nokta, kara ha • nün, ~lalezya işc"alile bu mınt.akadakı 

hedefin Ja.p0n bakımında.o elde e:Ulmlş 

St.okholm. 28 (AA.) - lrıanı.. girmesine muk.abiJ deniz cephesinde ba-
F'mlller bir ada İfgal ettiler Tu"" rkı'ye - ·ısvı·çre rek&tının nlsbi bir duraklama devresine oldutwıu il&n etmesidir. Ondan sonra 

devam eden ve Birmanyayı cl'<!l"ek Hin 
Yeni Delhi 28 (A..A.) - Sir Cripps lır kayna:kıl!a.rda.n gelen fakat heınüz 1 reka.tm hi9 bir fa.sılaya utramaını., ol. dfstana vasıl olmak dbl bir maks:ıG 

Cuıaa aabahı 'basııa to.Jlant.1B1ada, şlm - resmen teıvid edllmiyen. haberlere ticaret an aşın ası mastdır. Kısa süren bir duraklama - &'Özet.en Japon ta.arruzile bu sb:ıler ara. 
eli- kadar ya:Pt••ı "'Öru"o.mel••den "'Ok göııe, Fin bvvıetleri Helsinki"nin dan sonra Japonların şimdi Binnaoyada .. ~ h ,,_ - "' " ... v sınu.o. er h.aııgj bir tezad bulunuıı bu-
mem11- olclııt-11 siylemiştlr. M1llllllL l 00 lcillıometre batısmda Hogland du·· n ·ımza edı.ldı· tekrar faa.liyete koyuldukları ıröze ~rp- lwunadıtı, billıassa. teemmül edilmek 
ley.il saraba.ttea uzak 'b11hma11 bazı tek- adasını iışge~ etmişlıerdıir. maktadır. Batta bir bakıma ıöre, Bir - lıizun &elen bir me~ledir. Uzakşark lı:ı_ 
lifleri yeni.ten kaleme '\hlığıaı, fa.kat Moakova cephesinde buzlar manyanın mukadderatını tayin edecek rekatı bu şartl.v Jç-inde muhtelif fnkl-

bunla.rda hi,. .. ,r ...... ,
1 

,, ...... •--mı" 
0

, .. 
11 

ço"zülüyor Ankara 28 (A.A.) - Bir müddetten- ehemmiyetli baıı:ı muharebelerln cereyan 
v "" _.. ,,_u.ıua .. ,.. • L beri Ankara.da müs:a.kere cclllmekte olan , _ __, d .._ .... ._ b"ll De-'- hesi şaflar arzededul"Sun; Libya ve ııark ceıı. 

ğunıı bildirmiştir. ond'.ra, 28 (AA.) - Mos.k.ova e~ e ..,...n:ne 1 r. u<a cep nde belerinde de mül.e\-a.li, faka.t me~-zii ha-
--L __ !..._ -'.., ı. ___ ıarın ço··.,.;;:ıı-egve baş.. Türldye - İs-riçre tfcuet ve tediye anlaş. Ja.ponlarm gayreti, İn•lltere \'j! Aınerl. k u 1 Si Cri ·· 1 J.dı- vcy.-ıcııun.cı..., "IAIZ.I .. ...ııuı " re e er o u;tor. Bundan evvel Alman 

r P.PS IOY e liem _.: ladığı haib.er veırilmeıktedir, ması buri:n Hariciye Vekilliğinde Tür- kanın son Uza.kşark üssü olan Avus - ların tatbik et.tikleri ta.biyeyl benlmsl: 
TC!;.lfler~n ka.ltul edilip edllml~eet;lnl Lenin-ad cepheslnd-... Ruslar ldye adına Türk murahhas he:ret.l reisi, tra.lyayı tecride matar -ı... •örünmek. R la ~-&• "" birinci '"' ... • yen us ı-, cepheye se\"keUJklerl biıyük 

öğrenmedet:ı Hiadstantlaa :ıynlmak ta. - ilerliyor Barit.iye Vdı.lllitl umum litlbl tedir. Sa.tomea, Santa Knu adalarına s..~ tl 1 ··~ -. .. ne ere mu...,madi surette, fakat ayrı 
savvıınmda değilim. On riiJı lçlıule bıı Stoık.Wolm., 28 (AA.) - Sv.ens- mua,,ıdnl, birinci sınıf orta elçi Cnad yapılan cıtarmalar, por Moresbl etra - ayrı kesimlerde taarruzla.r yapmakta • 
h.ususta. bir fikir edinebileceğim, L o .. .,._JLI\.__ _ı_.. ga__._..;....ı.n· h·-·-·ı Aç*1Wn ft TkH'et Vek.llllti müsteşar fmi.ia cereyan eden mücadele bu k3 - dırla B taa _,_ 

'1'.a _CllJlllalU ... ~ ~-· .....,..., •- r. u rru~nıı nedefi, hiç şup-
Mmaaileyh, Gandiyi tekrar ıörınek malıaıbiri hitdJ.rjyot": muavini. Cahid Zamanıil ile .uıvfçre a. naatt doturuyor. Burad'a, JaPonların hesiz, bir taraftan, Alman cephesinJn 

ümidinde bulunduğunu ıli.ve etmiştir. Leni.ngrad oepheainde iki gün dına isriçre murahhaB :.ıereii relsl fe- harmeti, kademeli bir tnakkl 'le llerleme zayıf bir noktasını bulup yarnı:.ık ,.l' 
Gandl bir .. l 1 ..: .. u~ı: maıbıaTcbl.erden eonra Al~ deral delege Ebranl araamda lnna edil. ti.biyesine day&ruYor. Yeni Ginenin iŞ- bö l eh--• bl 

Yelli Delhi 28 ~A.;o:_ es;.::: Sir ==bir ilc"ilit mevkiin! bırakmak miştlr. ıaU son çıkarmalan hazU'ladıtı ılbl ye. dl:::.afı:;;;:~:~n~a~:t~:ru:ıı::~ 
Staffertl Cripps Ue cöriiştükten senra zorun.da kaıknt'Şllardır. Ruslar 15 kL ni yeni çıkarmalarla da Avustralyanın lenmesine nkit bırakmaı:J.ın ihtlya.t. kuv-

kenilisinil.eıa harb aleyhlnıie "bw.unup D11 Jomctre bıdaır ilerlemişler ve Lenin.. Yaz saaı·ı hakkında tecridi tamamlanmk istenmektedir. Fi- vetlertni yıpra.tma.k ve ilkbahar lçln on_ 
lanma.tbfı sorıılmuşt11r. • gMıd - Novgorod demiryoJu ü~erin. lipinlerde de JaPon faaliyeti artmıştır. Ia.rı takatten düşürmektir. au. .. ı:mn. bü-

söy~ıı::;aıar.r:r::av:::u ~~ı:: ~~\T~1mMı miinakald·erini k~mit- Başvekaletin teb Jği sa J::;::ıa:: r~::a~:le:::ı~rul~~= =~:!~~~1ı:~:ı~=~a~~;:ı1:;s:: 
mlştlr. telif suretlerle Jza.h etmek mümküııdür. tahakkuk etibıllkJerl lclclla eılflemı:zse deı 

Ga.ncll, Cripps ile yaptıtı ko1111şmadan F ransada Marcel Ankara. 28 (AA.) - Baş:veka. Münakale yollannm maması Ja.porı kuv. Almanlara raha.t. ve huzur vermemek 

1._, ~ t.eib'liğ edimiştir: vetlerinin çok ~niş bir 3&haya. ya.yılma- noktasmcbn muvaffaklyeUI bir ta.eh 
memııun cizüküy@rıJu Fa&:a.t Yeni De - Deat'a yeni bir ı - 31 Mart 1942 Sııll'ı gününü ıle zannediliy• kl, bu memnunluk maı.. laı'l, blnnet.ıce bu kuvvetlerlıı ikmal ve mücadelesini muvaffaktyeUe 'dameı et. 
lak surette ba cöriişmeliea ileri cel. .k d a 1d 1 Nisan 1942 Çarşamba gününe iaşe bakmundan ta.bli bir zorluk duru_ tlnlilderi inkir e:lilemn. Günün umumi 

suı as y pı ı bailayan gece aaat 24 de bütün nnma rirmeleri, ltu ltmııısta ileri sürii- mannrası bu m~rkezdedlr 'I"~ ilkbaharın 
oüydtillr. . • TOlll\9, 28 (A.A.) - M. Merce1 memlıe1cıelt dahilinde seaM.er 1 a;;ı.at J~lıecdt başlıca sebeblenilr. Fakat ılın.. ilk ılık ~-ıerı. ım _.,.'ar 1-'nde taraf. 
Hind Milliyetperver Partisi ikinci D •uuı _.w il' 

eat .dün akşam Tourıı·da bir kon. illeri idnaoıddtır. ~kadar hasımlan iç.in bir kapalı ku- lan lııalmakta.clır. - ** 
Reisinin açık mektubu fıe.raıne 'Y'Crdiğ1 sırada suika.ııte me- 2 - Yaz -.atinm tatbik mevki- fıll halinde kalan Japonya hakkmda v-e 

Bcrlhı 28 (A.A.) - D. N. B. aja:naı JlUIZ blm)ıftlT. Dinleyicikırclen bhi inde bu1un.duiu mücklet zarfında o.amı ni;ret 1'e kararlarına dair her han.. Hı·nd ı·sıı·kıaı cemı· -
-.Dııliri:r•: ldonferamr;~ yanar bir fi,dt fırlat terifeleııde ve mesai aaederinde u.. rf kat'i Wr htikiim vermek kabil ola _ 
-.. lllllltllıettM:ner pa.r"6i ikinci ml'J ve elbi'981er.ind'en biT .kıamının mumt h.ayaıtm hCT trÜO bir eaat e-v. ma.maldadır. Cünkü böyle bir hükme 

reisi SuMtu Şaa4i.ras sir Staffonl yanıma.sına edbeib olmuştur. Fişek veıl be.şlaına.sını istihdaf eden gaye. varaWlmelt için dayanılması zaruri o. yeti reisi bir tayyare 
Crippse hita.ltea bir açık mektub neş - sön.düru?.db.iJm.iıtir. Bi~ tıevkifat yJ bozacak hiçbir değişiklik. yapıt. lan malüm unsurlar maalesef mevcud 

retmi,ştir. yapı.lml~lt. miyaec&llT. değildir. 0 kadar mevcud değfullr ki k d •• ıdu 
Metai meçhul Iııir ra.tlyo merkezi ta. onun :ra.ldbleri dahl bu ~arb b:ışlama - azasın a o 

rafoubuı ia neşredilen bu mektubda J ~ dan evvel, askeri ka'biUyet ve kudreti Tokyo 28 (A..A.) - «Rowloonı> tlııln-
bil= :!:rd;~~~1~k~!~~tarı bir a- Bugün SARA y Sinemasında 1

1 
!:k::u.:a:~:. flktr ve kanaat sa_ ~:;~e ise koyunda düşerek par. 

da.a bıılmalı: r.ıonh&r. Biı: İqlliz Tidlerlne Bonıılan clolayıd.ır 1ı:.1 kara hareU.tı- Haber alıındıtma cöre, cİndian Natlo-
manmqoru. Ben em.isim ki Hindistan d.& IODI'•» nm unat•lmu Pratıcm 16 yqında DonJaaa nm lnkiıııaflannı haaırlıJ'an deniz faa. DiLi Conclb relsl Satya.nanda ile Hind 

hgillslerle lııolrllkte h&net.medli'i tak • M J C K E y R O O N E y Uyetlnin ftÇbıeleri hakkında bemen lstik1il cemf)'di reisi Prita.m Singh bu 
tllrclıe, ~lö J8Ü dMieUeriılden blrbdn heılıdle mndak bir &ereddüd ciıre kazada ölıniişlenUr. 
tceaviizbe utnm~tar. Bu bıısasta CECILIA p ARKER ve LEWIS STONE çarpma.ldadır. Bu sebeble bir taraftan Bu ld adam milli duyguları dolayı • 

9 
zayıf 'bir lllümal We ;rek"1r. Eler cenıı1ta sarbo ve bu suretle AYUStral- sile vakWe BIDcUstanda lnrUls1er tara-

W•d müJ,eüal l>lrıu: .,,.17orsaım ft o- De 'beraber emsalsiz lıir tanıııa yaraUlldan :ra:n tıecrid ıa,.-eal:nt riidea hareketle Bir. fından te'Vtdf edllmf8ıll. 

nu Jıar1' fa.cılahrııtdan taırtarmak isti • 
;renuaıs Mlteri Üllleriıdn Bindlstanılan 
uzaklaştın.imasını temine çabşuıız. ANDY HARDY KELEBEK ~-.. Türk filmciliğinin, Türk dublajının, 

musikisinin zaferler harikaıı • 
Türk 

kıi kadaır kendilerini ferah hisset. Amerikada çay 
meclikllıeri anlar oluyor. F aka.t ıunu.t. 

ı:tıenoell a.IJ]t macerasmı •-'laka cörü:nib 

Bııaiin aai 11 de teuili.Uı maııtae Hayali aib.rıüfüııunla Odlu evve] zamaın meısalJluını gölgede bıraka
cak Bin.bir gece efaaneLerini.n en güzeli, e~ a~ hikayelerinin 

en caa:ibi 
ma\Yınız ki. $W'aŞ1! çok daha fazla sarfiyatı azaltı!ıyor 
yak!laşırnış l:ııuıl.!unuyoruz. T epe)'le tıT. (AA. H ~---•••••••••••••••••••••••1111& ... 
maındıgvımtız ni.sbette merrilldkctin a. Vaşingitloını, 2S · ) - arb r -,. 

li . lba _ _ı _ _.._ Seaeierla, a7ların, baftalar111 en büyük zaferi !Han 1 
dalelıeri ~" smirleri kaıtıta.ş.. ı.t.Lıdi mıeıc aı yı ~lnaa a;m;l ay~ 
mış, ka.lbinin vuruşları daha. fazla lık kafi mevcudu bulunan ça.y istok. T Ü R K Ç E 
kuvvet ve int:i.a.zm ka-za-nmı,tı!'. Ken )arını~ için Bir.le.ık Ame!ri. o p 
di-si1e büııün aeıınalar altında ve bü. bela, çay earfiyatının ezaitılmasına K L E A T R A 
lıÜn ikli~e m.ücadele eıttiğimiz . _;..,.; 

• • enlıllJ" v ... &aüo'Y'"'r. 
ıınuızır ruhun menfur mah.iyctı hepı.. ------

miz ta.rafından anlaşıldıkça daıye.n- Bu'gar 8a!i:Y8kilinin L iLE s1:1l1EMAS1'1\TDA 
maık bl1L'lllJllRJndaki azmimiz kuvveL T R l Y.. J Y .ı 
lenmdttedir. Biliyoruz ki fenalık bol~evizmin aleyhinda kuıvved'ıerfoe karşı hakiki bir clliad Y E'81ı Wr •nallald1et, .ııaa1etsls bir ılhtişaa, 80D8U1 allullar ara&lllU 1Mi.. 

Sözleri ttin lsianbul• baYl'ILll ediyor. açmış bu'lu.nuıyonız. Eğer bu kuıvvelt PrefT&JDa l.li.ve elarak: 

ler gaJ&b e-edeb&cck oluıı-sa hürriyet, (Ba,tarafı 1 inci sayfada) WALTER DİSNEY'ln reD«U miktla-lndea 
müBarnaha ve hüsnüniyet ıayreti ıı- kanaa.tbR vaNlır. BuJprlsta.nm takib e. • ı • ı 
zun nesi&r devamınca sönecektir. deoetı yol, kesin olarak çizilmiştir. Ve l 1 • D EN 1 Z Z C 1 L ER -
Düınyayı baııaıb eden muzır kuvvet. 
lcr yere sCfTi1medcn ve tamamile bu yelıılan her aykırı rlııllş, )lzj ancak .......... B11&'Üll saat 11 de 4ıenı:ili.tlı matine 

zarara ve boZ&'Wla röt.ürür. Akiıtetimb ' 
yıolk edilmed:en sulh olamaz. Deniz_ 
aşD"l ka.rdeıı,Jerlmiz ve hcm.ş.irekri.. müCıtefilı:lerlmizin aki~me ayrılmas 
rnAı:le sıkı bir a-rkadaşlık haEnde şekiltle bailıtlır, Meıalekeümliln refahı, 
l>h~.İ'S,, kalırıaıman ve kuıdr~t1i 
mUlitte.fiklerimizle İtıtihad etmiş ola 
rak vazifemiz tamamlanıncaya ka. 
clar ceeaıretı'le ve usanmadan ileri yü 

~. 
Duaya davet 

Önümürzıdt&i imtihanı ba.şıumak 
İçin Aılaıhın yardımına ih!tiyacı..,,ız 
vudı.r. Bunuın İçin de mi1letimi ya. 
rın d~a çıaığırd.ım.. 

-0---

Londraya göre 
Alman muharebe 

gemilerinin 
bulundukları yerler 

Ankara 28 (Radyo razetesi) - Sali
h)yetU İnıilh mahfellerin sire Alman • 
1arm Tiı'plt. salfı ıaarb semlsile Ad -
mlral Sobeer ve Prim Öjen kruvaıörk>ri 
Norve91D Tronclha.yıı J.lınanuıcla, Sclaanl 
horst ağır kruvazörü Kielde ve eşi 
Gnelsenou da VllhelmsJıaiende 'bulun • 
malı:tadırlal'. 

ye.al A:,ru)lla caııdasuaaa un Wr ıe:r 
olamaL aı 1ftl aı.DWI &eeuüsö 1,In 
ilk şart, Avnıpya w onun asırlık ae. 
tlenfyetiae kaı'şı ite.lenJteri mevcu Cll 

~ teı.Hbleraa ı.lrini ktkU etlen 

.. ~--· yelı: a1n..eswtr. 
Bnlpr mUleU eılmftd 1'eynelıllilel Jııi 

dlselerle ıMinaselııetlf olarak keaıllslae 

t.evdi etlileıt ı.litüu nzlfelerl, ontusu aa. 

yeglnch! reretı clıM Da.şannakta•ır. Bul. 

gac- milleti, tyWea l1i1e pnu kavrama
ıı.ıır ld her ne kaü.r dirişmüyorsak ta 
bizim için meveud ola.ltilecelt bittin teh 
Jilıtlert ye 1'1itün iildnlerlle ha.rb halin • 
deyiz. V~zlfemlz bbe manevlyatHD1%1 

ook yüksek tutma.tı. &'ü.zel Bulcaristan 
topratınuzln bahflt'!ttltı bütün tmUn -
ta.rı işleterek istih.u.lhnlzi kahil olduh 

katlar artınnatı emretmektedir. 

Bulcar llaşffklli ııinlerlnl söyle ltitir. 
ml!jltir: 

Bugün SU M ER Sinemasında 
ALLAN JONES ve NANCY KELL Y 

tBl'afından çok güz~ bir tarzda yaıv.tılaii 

MAVİ RUMBA 
Eğlerııeeli, kahkahalı ve gö:zıl'C!J' .kamaştırıcı aahnelerle dolu fiil 

mıi'lldıe gürzeıl şarktla'l' d'inliyecek ve yıeni danalar göreceksiniz. 

Bugün saat l 1 de tenzilatlı matine 
' 

Ş AR K Sinemasında 
LENi MARENBACH - Hans Söhner 

ve KATE DORSH'ln miiftereken temsil ettikleri 

Gönüller Aldanır 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

SnC'tliın en heyecanlı dramı, en hİMİ aile faciası, seyredenleri göz 
yaşlarına garketmekte ve misnaaız herkesin ~akdirlerine mazhar 

ohnak'tadır. Bugün saat 1 1 de tenzilatlı maıtine 

1 
Trondhaymda bulunan gemilerin, nt

gflizlerln tahmin ettikleri ;rlbl atır ha. 
ea.ra uiramad•lan anlaşılmaUadır. 

İstılJdıaKmlıı:e cesaret ve l ti•ad lle lıa
k&hm. BugünJı:ii deoırre bu sayede li:rık 

ohınıı. Shndlye ka41ar öievleTlmlzi mu_ 
vaffabyetle yerine getlrmı, olmamız 

biitü'fl Bolra.r milletinin, memleket mu
kadderatını Wyasetle idare eden kra.lmın 
etnfıııcla teplanmış bulunmasmdaadll'. 

~-----------------------# 

Türkçe aözlii 

TiiTkçe ıarkılı 
Biiyiilı reoii ve lıorola LEYLA 

Sönmez bir a~kın çılgın hasretlerini, ölmez bir 
sevginin acı nağmelerini terennüm eden bu müs 
tesna büyük eser, tarihi ve kalaıik Türk muıikiıi 
nin dizi halinde en ruhnuvaz ve can alıcı parçalarile 

ıüılenmittir. 

T iiTlı milli maailei hayatımızın ~ büyük hiidiaeai 

60 kişilik 40 kişilik 3~ kişilik 
Küme su heyeti 

Musiki ve prkılnnı hazırlayan: 

Kemani SADi l ŞILA Y 

Pek yakında: En büyük ve müıfesna Türkçe filimleri 

göıtermek le müıtebir -

• •.••••..•.•...•... Sinemasında 

TORKIYE KIZilAY CEMiYETi MENFAATiNE 

BERLIN FİLARMONİK 
ORKESTRASI 

Profesör Hanı Von Benda'mn idareainde 

lstanbulda yalnız iKi KONSER verecektir. 
KOI18Crler: 

31 Ma.rt 942 Çarşamba giinıü akşamı saat 21 <le 
1 Nisan 942 Çarşamba günü saat•l 7 de 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmı (iransız Tiyatrosu) nda verilecek. 
tir. Biletler: Şehir Tiyatrosu eiıelerlnde aatılmaktadar. 



& Sayfa 

Fransız sahillerine 
bir i ııraç 

teşebbüsü y pıldı 
(BaJtarafı 1 inci sayıada) 

le.Ue Saint ~azaire'e karşı yapılan bir 
luiçuk l.aarru.ı esıusında her üc senise 

· mensub birlikler müşterek bir hareke\ 
yapmışlardır. Kuvvetlerimh; üslerine 
doner dönmez yeni bir teblit neııredih: -
oeı.Ur. 

ALnan tebliği 

SPOR 
Buaün yapılacak 

liy m.~çları 
Günün en cazib oyunu 

Galatasarayla Vela • 
araaındaki oyundur 

Berlfn 28 tA.A.) - R~i teblit: Liı maçlarınuı ecri bırakılan oyun -
İngilteenln dolusunda Alnıau sava' lanna bugün Fenerbahe& ve Şeref sa. 

tayyareleri &"ilııdüxuıı mul.eaddid liman_ halarındA devam edilecektir. Galat.sa -
lan bombalamışlanlır. İki Ucare~ ~misi ray • Vela DlJlçı mü tesna, diğer o -
has:ı.ra uğratılmıştır, yunların hemen biç biri cnlb değildir. 

Husu.si bir tebllfrlc de bildirilmiş ol- Kaıımpaıa _ Taksim 
dutu iizef'e İn~Uz deniz kuvvdleri Saint ..,..ft~ tak l'-d . --...ımpaşa ımı, .. e sonuncu va-
?\azaıre dcnb.allı üs~üne ı..ı.arruı; elmek _. .. _ b 1 T , imd ... h 1 1 . . pye • .., u unan aıs en .... a y va. 
ve lımanm . bendini tahrlb etmr-k ıç_ln 1 ziycıtte olmakla beraber, bu maçta bü-
Lolrc nehmın ağzına asker çık.armaı:a t . d ..... U 1 to 1 1 d T k ı •n 

· - •-•-'-dl n~-..1· ,_ un -...a n p aına ı ır, a s m ..... 
t.eşebblb e ...... q•u r .............. ın ...... pısma 

kımı yavaş yavaş kendini toplamata baş 
"""rparak o-~·"ı a'--•- ı.ı''7'"re infilak ~- ,_.., ......._ """ la.mıştır. En zayıC halile blle derli toplu 
mıwldclerlle dolu eski bir Amerikan tor. fut.beol oyaıyan bu takım, Kasımpaşa 
pldo muhribi Alman bahriye topçusu -

karşısında öyle kolay kolay boy11n eğe-

«k dd'ildlr. • 

lıtanbulspor - Beykoz 

' iLAN 
SON 

1 __ , .. 
Aı kullaıulınış bir makarna fab. 

rikası tesisatı aranılmaktadır, B11 

&ibl tesı.sat satmak fstb'enlerln 

Beyotlıında İstiklal caddesinde 30! 

nuınarar.la SAHiBlNl'l SESİ Ma. 

tazasında Bay Vordlk'e müracaat 

atmelerl. Telefon: 44934 

( Tl'Y A TBO LAB) 
latanbul Belediyeli 
Şehir Tlyatro.u 

Tepebaıı dram kınnında 
Bugün saat 15,30 ve 

ak,am 20, 30 da 
PARA 

Mart 29 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutulan israrla isteyiniz. 

l.tik.lil caddesi komedi ltısminda s D k E 1 
Bugün aaat 15,30 ve ı ayın Q tor ve ezacı arın 
Ak.şa.m saaıt 20.30 da ..ı .. ••lf• 

SÖZÜN KISASI r 

,..SATILIK HAN"' 
Eminönü Yalı köşkü caddesinde 

CRa.'!Sn ec1.a deposunıın ve Besler 
çikolata) fabrikasının ıstieannda 

buhw.an 8,10 numaralı Meyvaboş 

Hanı 31/3/942 Salı ıü.nü saat 14 
de Sultanııhmet Blrinı~I Sıılh Hu. 
kuk mahkemesinde müza.rede Ue 

Bir müddetten.beri iptidai madttelerinln noksanından dolayı plyasa.ra 'lkarmata devam edllemlyen: ' 
nwı ateşi altında daha hedefe varmadan 
havaya uçmuştur. Bahriye topçumıa 

düşmanuı hiı.cumbotl.arile flter taarruz 
ı-emUcrlnln büyük llto5mını )Ok etmiş ve. 
ya atır hasara utratmıştır. Düşmanın 

karaya uker çıkarmaca muvarcak ol -
\luğu yerlerde bu kuvveUer tt!'ıg-i&hlara 

taarnn etmek ve şehri '5üla ,,t!'.rlemt!'k 
ttşebbüslerl esnaaında her !lmıflan Al. 
ınıın lut.'alan tarafından yok edllmlşUr. 

G~n hafta acı bir matlU.blyet ta • 
dan istanbulspor kaybet.miş olda,tu pu
w.nı ve sarsılmış olan maneviyatının a_ 
cısını hf'r haJde Beyko:ıdan çıkaracak
tır. Be:Yttot takımmın oyunu sürprh: •e 
tıesadüflf'rkı doludur. ista.nbulspor, bu 
takımla ,.apacatı maçı, havadan kaza. 
nılacak bir O.f'llJ olarak ele almamalı -
dır. 

"- satılacaktır. Dosya 3/942. _,, 

FOSFOGENOL, KİN IOTONİN "Basit ve arsenikal,, 
SİKATRIN, MAZON MEYVA TUZU, 

GASTROSODİN TOZ 

Şimdiye kadar alınan haberlere 
göre bir toııpito muhribi, 4 torpito 
botu vıe 9 da hücumhotıı yok edil. 
mi,tir. Di.işımm uğradığı çok eıhem
m İyerli lcanlı kayıplardan başka eli 
ım.izıe 100 den fazla esir bırakmıt
tır. Almanlar 'hiç.bir ham gemıisi kay 
betm.emiŞEeroir. Denizaltı ü:ssünde 
de biç'bir hasar olmamı~ır. 

Şafak eökerk.eı\ Abnan torpito 
bo&n daha k.uvvetli bir İngiliz tor 
pİto mıuhıtlbiı teşkili ile karşıl~lf
lardır. Faik.at dü man teşkili mütead 
did isalbeı!lc:r aldıktan sonra a.teşi 
kesmi~tir. 

Dün gece Alman gece avcıları ve 
karşıikoyma topları Alman koyu ve 
~gal altındaki Hollanda sahili üze
ri·nde uçan oldukça. zaşıf hir düş.. 
man pomlba teşkilinden 5 tayyareyi 
d ii şü mniişleııctir. 

Birkaç JngUiz tayyaresi Baltık sa 
lıinerinde ve cenub A\manyada izaç 
uçuşları yapnuştıT. 
1~111- Pwlse beyannameler 

a:tılar 

Paris. 28 (A.A.) - Dün a~~am 
aaat 21.SO de gece yarısı arasında 
Par.ı.ıı çevr.eısincle hava tehlike İşare
ti verilmi tir. İngiliz tayya!'Cleri be. 

yıanna.meler atmışlar~ı.::_ 

Bu'g1r ticaret heyeti 
Ankaradan döndü 
(Bat tarafı •l inci sayfada) 

tmde Bulgar nicareıt heydt>i dün An.. 
kıaradıan ~rimize gelmi,tir. Bu1gar 
h~ti fdhrimizde karşılıklı mal mü 
bad.dlesinin naklinde kı<>laylıklar t.e.. 
mini için a.1akadarlarla temaslarda 
bıilunacalc. ve birkaç gün l!Onra Sof. 
yaya gideceıkltir. Yeni Türk - Bulgar 
ticaret alilaşmasının tatbikına pek 
yıakındn başlanncaktır. 

Diğer ıtaraftan Türk • Alman ih. 
raç maTiarının fiatJarının ıesbiti nu
wsunda i\:ıO°T müddettenbcri yapıl
malkta olan temaal.ar da bitmi.ştir. 

Türk - Bulgar munasebet!eri 
(BaJ tarafı 1 inci ıayfada) 

- Türk v.e Bulgar ımiDotlıeri an' a 
nevi bir dostlukta birbir.in.e bağh. 
dırlar, araı2rında hiç.bir .ihtilaf mev. 
cud değildiJ" ve bu d10sıtruk. açık ve 
ea.mim.id1r. 
G~ Umumi Harbden aonra 

BU}gaırbtanın ilk cLosıluk paktını 
Tüıik.iye ile akdıeıtıni~ okluğunu ve 
bun.un bütün Bu}ga.r milleti tarafın. 
dan menmuniyed'e k.a-ıışılandığını 
kaydeııt.ikıtıen aonra, ounları ilave e. 
eliyor: 

- Bazı ocnebi?er, bu Türk • But 
gıar ~nıu bozmak. istemişler 
ve bunun Jçin biftıassa Bulgarista. 
ol·n Balka·n aınıtanttna girmediğini 
ileri aürmüşlerdi:r. Haıl!buki 1:ü~k 
devılet a.daınları, Bu~ariatanın nıçın 
bu antanta girmediğini çok iyi bil.. 
dikleri gabi, Bulgar arazi talebleri. 
ne muvafakaıt edilmesi için tava~. 
eutıta dahi bı&ınmulilardır. 

Türkiye ile Bulgarista-n e.rasında, 
dkidon oid':uğu gibi şimdi -:le hiçbir 
pürüzlü meseılıe yoktur. Kendi coğ
rnfi vaziy'teılerini iyi takdir eden bu 
iki meın!elıoot. bu vaziyetin icabla. 
rına göre hareket etmekle beraber, 
eamjımi dos~ukhrını da idame et
ti<rmek'ted i der. 

Y~ta Çocuk koruma yiıK5f"liş 
emıdlimizin en mühim en kuvvetli 
basamağıdır. 

ÇocUk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

BeıiktaJ - Süleymaniye 
Beşiktaş, rakibine aazaran çok kuY. 

vetlldlr. Süley111JLDl1e için sonuna k.a -
dar müdafaa lle l'eCf!'()ek bu maçta her 
hand lblı- miilıava.Q bek.lemek abes.tir. 
Beşiktaş clllenıe, ba maçı 1üksek sayı 

far1dle blt.ıreblllr. 

F enerbahçe - Beyoğluspor 
Fenerbahçe takımının biinyesioıleld 

bozukluk hala devam etmektedlr. Bi • 
rlncl ligde son ~terini .raşıyan Be1ot
lıısı: or bUe Fenerbahçe için bir tehlike 
ııayılabllecelı.Ur. Normal 41U"t.lar içinde 
bu maçın calibi ı>e& tabii olarak Fe 
nerbahcedlr. 

Galatasaray - Vefa 
Bartaum alıi.ka ile taldb edilecek ma

çı Galatasa.rayla Vefa arasındadır. Ge. 
oen hafta tstanbulaporu nyı.f bir halde 
;rak.ala.rıp matlüb eden Vefanın, Gala
tua.ray karsısında aıkı blr mü.oadele 
.rapacatı muhakkaktır. 

Ll&" şampiyonasnın en kuVTetU nam.. 
2IC4l olan Galatasarayın büyük, küçük 
bütün maçlara ayni chemml1etl ver -
mest, bulunduğu mevklin en tabii lcab. 
laruilandır. 

Vdalılar da, Galatasarar l'lbl 1l%1lll 

paslı oyun sistemi iç.inde olduklanndan 
bu maçın enteresan tarafiArı her halele 
çok olacaktır. 

Ömer Besim 

lzmir giiretlerinde lzmitli 
gençlerin muvaf lakıyeti 

İzmit (llusıı.cıi) - Koraell l'Üreş ta
kımı sı>0rd:ı. t'Qk Deri bir mevki kazan • 
mıştır. Bu dt'ğerll rençler her müs:ı. -
)>akada birçok birincilik alarak dön • 
mfulf'rdlr. Bu df'fa güreş ft!'derasyonunun 
t.ertlb ettf!i lımtr mU<ıabakalarm:ı da 
l~tırak etm.!$11!'.r ve raktblerinl blrer birer 
.renmlljierdlr. :Set.lce şUdur: 

Ser~ 

56 kiloda lzmJt.ten Sezal .Tü.rsUz İz -
mnnlle İlba.mlye sayı heııablle pllb. 

61 kiloda İzmit.ten Niyaz! Yıldız, tı. 
mirden Ali Bcrrake sayı hesablle pllb. 

6 k119Cla. izmlt.ten Mehmecl &idrar İZ
mlrden Ali Çelife 1,45 de tuşla gallb. 

7Z kHoda İz.mitten Beslen Kışınba.y 
fzmirden Ziya Elblre sayı hesabile ıalib. 

79 kl.lôda İzmltten İsmail Topçu iz_ 
mirden l\lubarrem Candaşa ittifakla. ıa.. 

Ub. 
87 klloda tzmıtten 'Enver Yener, lı. 

mfrden Ömer Ylfite tıqla ıallb. 
Greko-rumrnde 

56 kiloda lzm'tten Sual, lzmirll Tür. 
kiye Udnel<d Recebe yenilmiş. 61 kiloda 
Niyaziyi hmlrden Farlı yenmiş, 66 ki
loda Mehmed Akkar tzmlrden Ali Po. 
kert tuşla yenmiş, 7Z kiloda İzmltten 
Be<ılen. İzmirli Abdullahı tuşla yenmiş: 

7g kiloda. İnnlrll Muhlls f.ımltten İs -
maili Y"nmlş, 87 kiloda İzmlttf'n En _ 
ver Yener, lımlnten Rf'ceb Salmanı 45 
ııanl.redf! tosla yt!'nml5tlr. 

Mekteb maçları 
Şettf ve Kadıköy !lllhaoımda mekteb 

maçlarına dün deVMn c;31lmlştlr. Tak • 
sim, Erkek 1\laallhnl 3-0, Uıı)riye Ve_ 
tayı 4.0. Galatasaray Pertevnlyall 2-0. 
Işık İstanbul lisesini 1-0 Hayda.rp:ışa 

Darüşşııfakayı 1.0 yenml terdir. 

Bir lngiliz petrol 
gemisi batırıldı 

Tokyo 28 CA.A.) - Domei ajansı bil. 
diriyor: 

Pasifikte hareket yapan bir Japon 
denizaltısı 7402 tonilatoluk Spon•ll• 
tnı:lllz petrol ıemisinl batırmışt&r. 

.................................................... 
f · Prı•a Malb11&11: 

1'~.ra.l Miidiırti: CUıaıt Babaa 
8ABW: A. IJu·em UŞAKLIOtı. 

Milstahzıarları yeniden ilwu'a başlandıtını ve plyas&r.a lüzumu miktarda nrtlmek&e oldutunu an: ve 6te4enbttl ba 
milstahmrlara karşı g'österilen büyük ıüven ve ilgiye deva.mlarını rloa ohmur. Umumi deposu: J 
MAZON Vi. BOT f l)N ~CZA DEPOSU: ~ efelMll Cad. No. 31. İstanbul _ 

DENİZCİLİK 
(Bat tarafı 3/1 de) ı suna medyundıırlar. Denlzilstü kuvvet_ 

rlblerlnln atılıan taarnzlan karşısında leri, deniz.altı ıemllerl ve denb hava 
İtalyan taarruzu neUcesJz kalmış, ye kuVTetlerf ile daJma kendJ nakllyatlarını 
italyan deniz kuvvetleri matlübiyet de. k.eruyabilmişler ve Mihver naldi1atına 
nllecek clrecede hasara ·.ıtr.&.ınışlardır. azami darbe lmMrmlşlerdlr. 

ZZ Mart Pazar l'ÜDÜ otlcden evvel in. BJraz ela Uzak$arka bakalım: .inı'll. 
ıllb kru.aıör ve muhriblerindeu lbarei terenin müttefiki olan Amerika da bir 
olan ve Amiral Va.rom komutasında bu. deniz muvafCaklyetl kaııanmıştır. Bir 
hman haftf filo, taarruz t;den İlal.ran A.mer:llıaıı filosu kruvazör ve muhrlblerle 
knınıörlerlni pu.ııkürtmüşlerdlr. A.rnl Japon 1.Kali altında bulunan Wak.e ve 
ıün itlrien sonra Lltterlo sınırı bir mu_ Marns adalarına taarruz etmişlerdir. 
barebe ~misi ile Z atır \ruvazörün hl. A,Jni umanda Amerikan han Itunetıe. 
ına.reslnde tta{yan knınzör ve muh • rl dıe bu taarruza iştirak etmişlerdir. 
ribleri tekrar l'Öziikmiişlerdlr. Bunan ü.. Bu akından mak.sad bu adalardaki 
zerine İnıillz amirali nakllye fllosuna tesisatı tabrlb etmek Ye karada Ye de. 
koruma.t maksadlle bıı ltalyan kunet. nlzde 6ulunan tanarelere baskın yap. 
lerlle derba.I ~masa ıeçmlş ve onları ınak olsa ıerektir. Amerikan teblltlne 
meıvul ederek kafilenin serbestce yo • bakılırsa bu hareket muvaffa..kl.retıı ol. 
luna devam etlllf'ırinl temin eylemlşUr. mW)tur. ve Japon kuvvetlerinin milda 
Denlı muharelaelerl şöyle olmuştur: ha.le etmeie .akit J»ulamadıldarma ıGre 

İnclllz muhrlblerl bir t.ar:ıCtan İta! • bUkın testrl de bAsıl olmWf d.emektlr. 
yanlara &iindüz hücuma yapmak üzere Bundan evvelki ya.zımıT.da. da belirtti_ 
500 metreye kadar sokulmuşlar Ye tor. timiz &ibl rerek bu hareket, rerek A • 
pldolarını ale,slt!'mlşlt!'rollr. Bu 11ırada İn. merikan denizaltı cmllerinln faaliyeti 
ılliz kruvazörleri toplarının ırüessJr o. b&kkmda alınan haberler Japonlsrın de. 
labilt!'ceğl bir mt.saft!'ye kadar düşmana nlalen ve havadan ciddi ıorluktaı:ta .e 
ııokulmuı;lar ve tnı:lllzlerle İtalyanlar a.. ufak mikyasta taktik taarruzlarla ktrş1. 
ra!'lında topçu muharebesi .r.apılmıştır. laştıklan anla~ılıyor. S. C. 
İngiiiı muhriblerinln torpidolarından «>---

lzmir belediyesi çahşıyor 
(Baf tarafı 4/Z de) 

KUPONLU· VADl:LI · M~\YDUAT 

HER·AYIN·BrRiNDE·PAJıANJN · J:9AtZI ·VERiLiR 

T0RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 
bir tanesi Llttorio sınıfı muharebe ıe. 
mhıne sıabet etmiş ve ayni zamanda İn. 
&'iliz kruvazörlerinin actıtı topçu ate11l 
de ba remide yanıma sebebiyet Vt!'nnlş. 
tir. İtalyan atır kruvazörlerlıı.dt'n biri. 
nln de ağır hasara utradıi'ı tnılll:ı teb. 

dotum ve lntlz.ar ha tanesi kunbnak ~--••• 
üzeredir. J KUŞ TÜYÜNDEN--~ 

lifinde zllcredllmektedir. 
Bu muharebenin stratejik neticesi, 

tıabli tn,.lllz iddialarına Köre, kafilenin 
Yoluna devam edebilmesi ve İtalyanla. 
rın buna mini olamamac;ı dolayL<dle in. 
rlllzlerfn lehlnMdlr. Taktik bakımdan 

incelersek ıündüz cereyan ,-den deni:ıı 

muharebelerinde muhrlb hücumlarının 

muvatraklyetı pek na.dlr ahvalden oldu. 
tu ıibl büyük topların karşısında küçük 
topların ve zırhı daha fazla ıemlnln 

karsısırtda daha hafif t?emllerlıı mu • 
vatfaklyet elde etnıeıerl 1>iisbütün ola. 
tan östü bir lşdlr. 

İtalyan filosu bir muharebe cemf?. 
iki atır kruvazör ft 4 hafif kruvazörle 
muhriblerden, İnglllz filosu ise 5 hafif 
kruvazörle muhriblerden ibaretti. Bö.rle 
iken Londranın iddialarını dotru diye 
kabul ederek İtalyan hasarlarının inıı • 
llzlerden fazla oldutunu düşünürsek 

taktik muvııffaklyeUn de tam manasile 
İngllılılerde oldutu tebarüz eder. 

tnılllz kafilesine Pa.zarlesl KÜDÜ de 
fialyan hava kunetleri uarruz etmişler 
ve bir vapur batmıştır, Bir fnrlllz mub_ 
ribi de hasara utramışsa da lima~ ıı. 

Gene f:mılrin belll başlı işlerinden bl. 
rt. olarak bir ekmek fabrikası inşası için 
tetkikler yapılmaktadır. 380.000 Ura sar 
file meydana ıeleoek olan bu fabrika • 
nın teml"lleri oturtma beton kazıklarla 

atılacaktır. Ekmek fabrikası bütün İz. 
mirin ekmek ihtlyaemı temin edecek. 
ekmekler mevcud fırınlar va.sıtaslle bal. 
ka tevzi edilecektir. Bu işin etüdü h~. 
nm tamamlanmamıştır. Yakın zamanda 
faaliyete ıeçilmestne inUzar edilmekte. 

dlr. 
--0---

3000 ton kömür geldi 
Y ellkıenci ve Tan vapuırlaırile Zon. 

guJdakıtan tdtrimiz.oe 3000 ton ma
den kömüıtü gelmittir. 

ZAYİ - 19Z9 &enf'~nde Edirne Havsa 
ilk okulundan aldığun şebadetnamemi 
kaybettiğimden yenisini alaca,ım. Eski. 

sinln hiıkmii yoktur. 
l\lehmed Kii.mll lto.runlo 

Tek sütun santhni 

deb'?ldlci bildirilmektedir. 
İnıillzlerle İtalyanlar ara<ıında şlm • Batlık maktu 500 

diye kadar cereyan eden deniz ça.nnş • 1 nci ıalıile 400 » 
malarının bb.e ötretUtı hakikat İr.g"iliz I 2 nci aahile 250 » 
Akdeniz kuvvet.lerlnlıı da.ima İtalyan - 3 ncü aahile 200 )) 
fara üstün dövüştükleriJlr. Akden!"Cin 1 4 ncü aahile 100 )) 
buıüııkü durumunu hülasa etmek için /ç ıahile 60 >> 
dlyebllirlz ki: ~lllzler Cebelüt.t.uık,, 
l\lalta, İskenderlye ve Süveyşl burüne '"""""lllS ... o_,.n._..~~ll'llıııı_.._,_.,._._..5ııııı(Jll'lllllııı_.,._,,__......,. 
kadar elde tutabllmelerinl Akdeniz filo. 

Taşra mU.%erllcr!mlz ıçl.n pır!a!ıtalı ve elmaslı sa.a.t.ıerl.n ,ve:ıl modeller! teL 
mlştlr. Eıtı&ıll g!bl 15 sen~ teır.lnattıdır. Ta.şrada.n sipariş etmeıc .stiyenlere 
k.ata.l<>A' gönder!lır. Mcktubla ctstanhul PQSta. kutusu 184) adres!l\A müracaat. 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

YASTIK, YORGAN, YATAJt bQ•nmak bem kesenize ve hem de 

nhba&iniU 
faydalıiır. 

BiR KUŞTOYO YASTlK 2 LIRADIR 
Yast.ılk. yorganılan da pek ucw.ıdur. adl'ee: l.6ıtanbul Çalı:mak~ıl.ıı.r. 
dal.yacılar soka~ Ömer Bahollu Kue Tüyü fabrtltası. Telefon: 

San. 
23027 

İstanbul Levazım Amirliği tiatan Alma 
Komisyonu ilanları 

Çift 

311,000 Orijinal Up kundura. 
20,000 B. tipi kundura. 
Yukarıda yazılı llwıdural4'r pau.rlıkla •'* aluıacaktır. İhalesi 3/4/HZ Cuma 

ıüniı sa.at 15,30 da Toph:ınede ist. Lv. A.mirlitı satın alma J.;anıh;yuııunda 

yapıl:.lcaktıı'. Ueıısinln t.ııhmın bedeli 420,HO lira kat'i teminatı 42,lOi> liradır. 

Nümuneleri komisyonda ıuruıu.r. İsl.edi.lerla belli saatte komlı;.)oua &"elıne 

.ıeri. c 660.3971' t 

1 Beher kilosuna 27 kurWj tahmin editen ZS &A>n kadar yeşil mercimek alına. 
caktır. Pazarlıkla eksiltme i 3/4/ 94:? cuma ıvnü saat 14,45 tle Tophanede 
Lv. Anıirlitf saluı alma Komisyonundıı yapıl:acaktır. Kat'i temlruıtı 101Z lira 
50 kuruştur. Nümuncsi 60nıisyondı' ıörülür. Beş tondan apğ'ı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplerden de , lınablllr. isteklilerin belli vakitte komlsyon.ı relme. 
leri. ( 66t!397Z) ı 

Matıda yazılı cam şişe ve matralar pazarlıkla satın ahnac.aktır. İhalesi 
'7 /4/942 Salı ıünü saat 1' de Tophant!'clıe Lv. Amirllll satın alma 7tomk.ro • 
nunda yapılacaktır. llepslnln tahmin bedt!'li 7905 lira ilk teminatı .;92 lira n 
kuruştur. Nümunekrl komlsyoub ı6rülar. Taliplerin belll vakitte komisyona 
gelmeleri. ı 

Cam matra 
tı~ şlşest 50 c. c. 
• D 100 •• 
• • 150 .... 
• • Z50 D D 

• • 300 D D 

4500 Giyim ııt nalı. 
6000 n katır nah. 

10,000 Adeı 
10.00tl • 
10.IJOO • 
10.0110 • 
10.000 • 
ıo.ooo il 

(663.397") 

Yııkanda yazılı nallıır pazarlıkla satın alm:ı<:aktır. İhalesi Sl / 3/ 94! Sah 
günü saat J4.30 da Tophanede I.v. AmlrHği satın alma komisyonunda yapıla. 
cıaktır. UcpSinin tahmin bedeli 9750 lira ilk teminatı '731 llrn ZS kuruştur. Nü.. 
munelerl komisyonda görülür. isteklflıerin belli saatte komisyon'\ ı:el. 

meler!. CG62.39'73) 

15 ton sığır eti alın:ı<'aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/ 3/ 94Z Salı günU saat 
14 de Tophanede tst. ı.v. Anılrlij':i satınalma kimis\'Onunda ya.oılal•aktır. sarL 
namesi komlsvonda ~örülür. fsteklllerln teklif edecekleri fial üzcrlndeo % 15 
kat'i temlnaUarlle belli &aatte komisyona relmelerl. (650.3924) 


