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Ra•,ada lıartla ilerleyen bir Alman lıola 

-Bu-s-ab-a-hk-11 MUAZZAM 
~~' BiR ALMAN 

haberler TAARRUZU 
B@* • laglltereal 

Baırada 
tellllllere 
glreıoa 
wazlpt 

Diin yurdun muhtelif 
• 

yerlerinde lnOnii 
k0$USU yapıldı 

Eskişehirdeki koşuda Ankara 
1 inci, maarif 2 inci, Eskişehir 

• 
3 üncü, lstanbul Sinci oldu 

TlrldJ8Y8 
llllgarlıtaa 

Eski bir Bulgar 
nazırının yazısı 

"Türklerle kavga 
etmek için ortada 

sebeb göremiyoruz,, 

-
Adanada yapılan koşuya 

621 atlet iştirak etti 
Eakitehir, 29 (A.A) - lnönü ma ıiderdt Demiıwpor bandosunma 

kOf\*I bu8'in E..kifehiri Sivrihiaa. itıtinltile bir ıeçid reemi y~ıılar
ra bailayan Akpınar cadclai üzerin dır. Hav.nıcı yağmurlu olması.. 
de .u kul.i He lltadyom aruında nğmen etadyonı çok kalababku. 
yapılmııuır, Saat 14 de halluwincle Binlerce halt lnönü kofUMllla ıire. 
lıoplran atleller otobmlerle 1ıtacl70.. (Dwaml 5 IDci aaJfada) 

• 
2 inci lnönü zaferi Rlndlstaaa 

teldlBerl 

Almanlar lusul 
e Kafkasya petrol 
kuyularına birden 
saldıracaklarmış 

Donetzde şiddetli 
sovyet taarruzları 

puskurtuldu 
Sofya. 29 (AA) - Kral BorL -

;~~j§f~ B11J1lk zaferin yıldonnmo 
Teklifler dün Yeni 

Delhide Hind milletine '!1:::y~o::!:· Murmansk limanı <1>enm1 ~inci IQl..ıaı merasimle kutlanacak 
istemi,- _gece va gUndUz Edenin beyanatı 

........ 
11 

<.U.> _ ......... 1ra.. bombalandı Ankara radyosu geniı bir program hazırladı 
...... ema1;w1e ,..,. ••• 8rUura .._ .,,...._ • <A.A.> - &Mu.on: Rusyaya yapılan yar- Halkevlerinde konferanslar verilecek 

bildirildi 

rafmdan ~ ~.. .. ....... ,....,. ..... ........... Bedin. 29 (A.A.) -Alman or. dım.ar ı·kı· mı·sıı·ne 
....., •b ~. lıll'IOk ............. llMetll •...ıara elaları blıikumandanıhiının teMiii: x ·· ·· ..J...a.. 

eapl ~tlMbr j K _ ..J_ nd A1m k ld vnümüz~i 1 Nisan Çarpmba de de ~ meruimle kutlulaea. 
Eneli lll'ttaa;ra domla7 ........ -..1a. . eıç :ysım-•l a an .._ Çı an ı aünü ikinci lnönü zaferinicı 21 inci caktır. 

amıla Blndl8tıul da lılr domlnJoa olaealı Bmlar 1ı1.....-~ teml.U - Wll t1ıerYareleıri. toptu biT hatdıe bulu 
· ft bel' balnmdan dlter Britann domln. J'erek lqlu. mal..-.lnln 9"ke4lldlli 1 nan dütman zırlıh arabalarını yok Leadra, 11 (AA.) - Dia Gallea'de yıldönümıüne rallllamaktadır. ŞehTimizıdek.i bütün Halk.evW 
,_ duletılerl ile aJ1Ü ~ al&mda • u.anı tıelallLeılen kartarmata caıı.. dmifleniir. Novroai.1t• e yapılan ha. Wr _... bepa&Ua Mluaa baricl7e 1 Kuıtu!utı eavqımızda büyük bir meraaim .için aıenit programlar ha. 
-·-"·--ıu·-. Ba __ aı-..a•-•·-m ...... 111oıtar. va ekıınl.rtnda liman ve demiryolu umı Ueıa. ......._. reni kmlı7ela kıymet ve ehemmiyeti haiz oı..n bu zırlamıfla.rdır. 
_._.,..... - __., _. •1'111Dde ~an ppalaa ;rarcluma me•ud zaferin -"önümü bütün Eminönü Halkevinde yap·'---L 
Dfleri kabul etmealne batladır. Dtln l!e. IMllDITadıD dolmuda General l'edl.. tlelıilleri ile i'ld ticaret ıemi•ine bom ymu NllÇ115 
Dl Delhlde matıbaM &oplanilaında nnlakl tebri kurtarmak loln rml bir b.lar i..ıbet .etmitıtir. lld mbllne o•tatuu ___ 'lllld_lnD_lttlr. memlekeıı\e o)duğu ıibi tehrimiz. (DeYamı 1 Del ...,, ... , 

Crippa lll'ltuı1a &ekllflerlnl tirle hillA.. &eeebböıl ,.. .. ..- " ıı tııometn .._ Donetz ç8VJ'elinde Rumen ve Almanlar.· "1ngı•ltere, 
• e~: dar llıerlmalttb'· Alman kıt'aları bazı kMiınlerde tıid 

1 - Muhaaamata nlJaaJe& ..Wnce v .. ınıtona.... c:htl1 diitman taarruzlarını pu.IWrt. Sovyet Rusyadan 
reni lılr letldlab esulre Ulluna tamim V&flnl1on 19 <AA.) - ~tbaJa w. müt1erdir. Doiu cephesinin muhte. 
etmek ıotn mtlntebab 1ı1r mecU. HOi- ra Mmala nrahad helkl de Alman,a. lif b.ıimlerincle dUpan, bot yere korkmalıdır n diyor) ar 
leeek. • (Denml 5 inci aa,ı.tla) (Denmı S inci aaffacla) Berlln, H (AA.) - NaUonaı Zelt ... 

~t::::= Tnrkiye fş Bankasında :s:=..~~= ._...._ karlı bir Japon taarraamı_ 

~~~ tevdiat hesabları 107 ===-=!'::!..-: 
~E g a milyon 859 bin liraya vardı ~::!1~:.~:~:·1.!:rd. 
la luınılatıü. 

1 - Preuler •• Wr IDW..lt meellaf 
~ekler. 

7 - Ancak barb aalddeUnoe amcu._ 
tan koninl alımda 1tultmd1lflllacMiv. 

Blncllatanm müstakbel bara& .-ele. 
•ı kşldl eten bu .-uner. llbul uer. 
!erinin banlan kaltal e&aelerlne bat. 
hdır. 

CrlPl'S 1"I ak$&lll radJoda Bltul ml1. 
lettne Wlllflertn eauııu laala edecektir. 

Hind sularında Japon 
danizalbları 

Vlti. H (A.A.) - lllndWımm Madrd 
Jlmaoı ininde Japon denbaltılan el. 
rillmiiştür. 

Budapfltle, 29 (A.A.) - ltaL 
yan kunnay ba .. nı CavaDero üç 
sün ltaldtian sonra Budape,ted:m 
bardtet etmitbir. 

Galatasaray - Ve/ a 
maçı yarıda kaldı 

Hadise hakemin Vefalı bir oyunctayu dııan 
çıkarması yüzünden patlak verdi 
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~ Reslmlf Jllalr&leı r -= -Her kopye fena değildir Hergün 
İtalyanın ekonomi 
Durumu 

,.. ___ Ekrem Upkbıll 

"'ir tatra hiikfiaeı reisi vakttle okllD. 
& maya deter bir nutuk sö1led.L 

Bu nuUuuı wnumi durum ile hiç il. 
... yok. 

BbıJor MaueUnl M sateNlen ltabae. 
c111er, ne de uat yalun 'bir ..U. lhU • 
malinden, bu defa ele aldıiı konu ltal. 
1anın ekonomi dıanımudur. 

D yor ki: 
- diaUarın tl ........ D ribelmelli 

ile spekula11on Jmiilerlnl doprao Ud 
amild r. Bmnm SODD eaflasJ .. lll'. Be.. 
jim bunun onune ~eı:.melldlr, afra bunun 
cıınune ıeçmek iç.la ,erekli olan vasıta. 
larla sarsılmaz amıe maliktir.-

Son 20 111 lçlDde &cer beter 711 fasıla 
ile üç bet defa italyaıa ıltmf!k fırsatını 
bulmuş olanlar faşisi idaresinin memle. 
kelıte vücuda ıetlrmlş olduğu başar171 

tuıılk ehnek\e mıit.&ebldıllrler. bu lda. 
JT>n n çalıştıtı lıadaı' a:ıhnklr oldutu da 
muhakkak, )alnı:ı butun bu mesi,feUe. 
rine ratınflı ekonomi ııahasuıda asır. 

lardanberl denenmiş tabiat bnwılan • 
nm önune n:ısıl ~bllccetlnl cidden 
mera.it ediyoruz, e~r muhterem B;ışve_ 
kil malik oldutunu söyledlil vasıtaların 
ehıslnl tasrih etmek sahmetlnJ de lhtl. 
1ar etmiş olsaydı, a10l derd He mu:tıa. 
rllıı olan diğer memlekeUere ele büJik 
bir bizmrt ifa et.mis olurdu. 

Hakikat lllClllJ' ki: 
•Bir de.Jet mllhıeılf mecbllri1ellerla 

woru altmda, verrfden ve istikrazda.n 
temin et.Uii ıellıin üstünde mura la.ra 
sirlşecek ol111'9a an: ve taleb ka.lclelıl 
dıf'rbal kendisini ıösterlr, deküleıı ola. 

in-nlann ı.ar1aruıı1a b.ap.I ve lead kllvvetJ, bazılannda la Jt~al ve lcad 
hnetinln 70klıaiana brtl lada oablma. aebM etme, c1aıanma kudreU .,..._ 
dr, B11 haıletlerin b&ıan ltb:bıe fazla lhtl1ao ıörülir. Baan ia dlterbabı 
lai.mmu blseec'llHr, fakM biç ltlr zaman yalnız biri ile tam bir baprma ıemlıı 
edildltf rörw .... .-...•. 

( Şehir 

Tabla& blae bmnlwa 11m111 olaa HUin mıewl;reUeıt lılr anıda lllwa elma. 
mutlaka bir taraıuu 1ılraa eblk, 1ahed fasla bıralar. Bana ımbbll ellmbe 
budadsu bir tımlin ftl1DlttU ld, onllll adına ..takHclıı derls, kafamnclan lcacl 
edemedltha.la bepumdan kopye eder, bqbsmm balutlanm kend•mlse aü • 
mune alı.nz. Der lloPJ&Clhk mutlüa fena dejlldlr. 

aberleri ) 
Bulgar ticaret 
~eyeti yarın 

Sofyaya dönüyor 

İklacl-İaönl zaferi Kıskançhk yüzün
den Sarıyerde 

bir cinayet oldu 
tan üstu miktarda para ile satın alına. Heyet bugün temaılar yapa· 
cıH k:ıdat mal bulanmaz. bulanmayın. rak mübadele edilecek 

Boyok zilferin yıldonomn 
m.,rasimle kutlanacak Halid isıvinde biri luuıa~ı 

aokakta bir erkekle yakaladı 
oe rakibini yaraladı ca cLi na.ı yüksellr, buııuı maıyyen malların nakli iıini tubit 

mildarda. ın:ıl tebrik etmek leln yerlie. 
cek para. dün aJnl miktarda. mal için edecek (8aftarafı 1 İnci sayfada) temsiP olunacaktır. Evvd'.ıd ak§am Sa.rıyenfe kıe. 
•alim ş olanın bir, Ud, b:ııarula uo miB. . .. merasime l~i'klal Mıırşi?e ha.olana. "ÜSklildaT ~bvinde msuime kançl:k yıiiıünden aiır bir yaraıla. 
Udlr.• A~kara.da imzalanan Turk • BuL cak, lnönü zaferinin büyük ebem.. saat 20,30 da beılanacatc, Ecve~ ma va'atı olmuftur. Hadi.anin t&f 

Bu, bir hastalıktır, her h:ıstahğın ~·~ llcarıet an:la!"Jl'\Uı mÜZ~C'l'c!ıeıin.e lmiye tini tıebariiz et.t ' re11 konferansı Gilreein'iın bönü zaferi baık!kındalu ailatı §Udur: 
bir del-ası olılutu ıibi bu basta Jitn da ı~rraBc ...::.t:_n ve cvvelk! ~n ıefırı. mütea&:ıb miltı rakslar 0)-nanac.ak. konferansını müteakıb istiklal Haır. Sarıyer civarında oturan .Hadid 

I"- mırze •~" Bulgar Mi»ı Ba.nka1ı t b" • ___ .._ d ·ı 1 k 2 -~ deıaaı vard&r, iki lörlu t.ıtblk ed ..... Müd ' ı4er' ,. . IT. mı ~n mm fi r er 0 unaca~ laminde biri 90ft zamanlarda lta111ı 
Devlet. 1a masrafını ırellrile ôlçeTCk . u . ındlen ~· Toçef ın .rıyase- BeyoğTu Halce-vinde meraısime ve mil?i ~lar oyn~naca~tır... INafiadan tiiJ>helomneğe ba.tlam ı., 

kısar btr taraftan da pi) asaya çıkarmış ~~ Bulgar tıcarıet h:>'eıtı Y'i:ıZ n aaaıt l 8 de ba~anacak .konferana 'W: Kadılk.oy Haılk.evınddkı tor~ tır. Halid karısını büyük bi<r aı.ılda 
0 

dulu paranın miktarını eksiltir; yahud ,,. .... ya fı~r.dkct edec:~ktn. .. . 1 bıT koro loonse.ri verilecek.tir. eıra't l 9 da ba.şlanacak, konfs~l eevdiğiınden, oınun bir başkuile 
da p11auJa çı.kannıs oldutu para ile ' B:Ag~r t~ar~ heyeot! ~ugu~ ihra. Sq'lk'ta.J HaJkıcıvind.C emekli At.. rnutea'kılb bi!r musiki k.onseri verıı.. münaselbeıııte bul.wnası ihtimali kar 
...ım aloıacak derecede fada malı te. ~ v~ !ıtiı.~ ticaret b~ıklerı umu. bav Emm Dallk1Tıç lnönü zaferi hak kcdttiır. tıeında dıelli gİıbi olmuı vıe her yerde 
d.ırik ederek meydana çlkarır. Dalma mı ıkiıtıbl~ı i1c tom~slarda buluna- ıkında bir kı<>nu~a yapacak, m üte.. Anlkara radıyosu d11 lnö~i zaıf~- kansını takilbe baflamıştır. N'ıhaıyet 
kortıak olan sermayeye bina, toprak cak. ve mUbadol~ edılecek maNarın ak.ben eıviın ar kolu Uaıra fından bir Tinin y·~ıclönümii münasebeıtıle genlA evvdki a1cşa.m genç kadını Ahmed 
Tl'Ja mal ~kllnde sıtınabilecıek bir li • em Cl ve looJay hır ıekillde nak.lı hak koıneer ven1eoek ve İatik?il piyesi • bir p~ram bazı~ıtt r. adında bir yabancıle birlilkıte ao. 
ma.ı tedarik eder. FakM de't'let harb ~d!:·w~ar ~rarlattıT~laT~~ır. - - kak.ta ııe:zedeıluıa yaluılamııtır. Ev. 
h l!nd bulunuyorsa ınasr:ıfını k

1
smala B~ ~lımLZe ~ore yen~ u k l. Galatasaray -Vefa maçı yarıda kaldı 'V'CJa lcıcndini gölftermiyoerck. bir müd 

1DUllt r olmadıtı rlbl, bütün kuvveünl talk r tılrıot a~ aFadsı ~."'! 1 dl. 1 det peŞlerinden tak 'b e'tmİştİ.l'. Ka. 
harb Is Uısallnt' tevcih edeceği için 111.. a.ıı ~ arına Jstına . ~m.-<te iT. rısı Ne Bşılkı tenha bir y ere geidik-

tlök ı cek mal tedaıiklnc de Bulganstana memleıketımız.dle:n pa.. leri zaıman lbiTd'enbire önler.ine çık.. 
ıasar.ı u e mu.it, bahnumu, kitre, zeytin, balık (Baıtarafı 1 inci sayfada) 1 dan biri kal'şısmda naslblerinl bu SUTetle 
muktcd r detıldlr. O zaman Alınanyamo bazı yağlı ıtıohumla r, palamut ve tildir. Bir oyuncunun asabı bir an içln alm•fla.rdır. m~ bıçağını çıeılcerdt Ahmedi muh 
mısaUnde olduiu ılbl, bu ldl\ ~. ıe~l>lri kuru meyvalar gönderilecek. Bun .. ~ulur ve olhayet bün1e ılüzellr. Nite. F. Bahçe 6 - Beyoğluıpor 1 talif yerlerinden aiır mrettıe yara1e 
bnkin nlsbetlnde ıo~nun e IJIUlln ur. laıa mukabil Bulgarietandan man.. kim dün Enftr uzan borla !Uraza lil.. Fener~n Be1otlusp0rla J&pt&iı mışHtır'..ıı · kıh _,_. _ __,ı 
mald.ı beraber bir üçuncu ~areye de baş ga] kömürü ve muhtelif aanayi mad mm ıörmemlt Te uhadan tekllmlşii. ~ cıldatp hazin cereyaa et.U. Llrıle . iu~i mütea -'-v~-~1 Yc•nD'C 

nrarak para ile satm alın~bllecek_!°· deleri geitiııti~tir. ldareederin bu itleri böylece idareleri 90Dlll'leıa -.u11ette balansn Be1otl11SPO. ~lfe'D....,~Ita memD uSaıuırı ~~ya 
bn adam batına satın alınabilen JJM~ • Bımda.n b .ı. Bul . bilmem 'ki dotnı mıııılur?" nm., Fftlerb&hçe Ul'flllDda ıhterdili ~ıaın1~ar<1Jr. iin rıyer •wn c.e.. 
•-·ını 1.--•- olarak tahdli eder. Faka\ :.. .,._ ·~: I gar~st,~nd, tran. za hikimı?iğiıne sevkedilıen Haı1id, 
- ae...... aa IU're'Ü_, olClllillf O an ~ gJ mu. s 1 • O makaftJIDet .... faDI hayret bir clereeede 
bu içancii tedbire hiç bir aızantı ve h"o 1__ iv1 ·~"9 b _ı __ • • _ , Bef:ktat 11 - Ü eymanıye .a~ yapıldıktan .anra tıevkif e. 

b bil ek -vva. ç , as ve azı uem ır mu. lıdt, Hftllnl bütün 971111u, Be1otla9P0r dıihn ... t' 
bir ıllı.i.:>et ıloturmadan llfYUJ'a m 2lCllTlıe.den bir kısmını bize verecek. İki tıalumm araamılakl kuvvet farkı lıalesl önünde Fenerhahoe mabaclmlerl ==ı~==ır=.============ 
gat la&b.amlle ltle1en tefkilatıa bir · dünkü ~ı ~ böylece 11.0 rlbi bir 0 kadar bozuk o)'1ladılar kl, en mlkem_ llOllla ııapç* HlllmeUo ıııkı bir eüWe 
dl'aı d pline bağlıd r. Her vakit, ber trr. ra11tla bit.ırmlttlr. mel fa•tlan kaçırmalda ideta hlrblr. llk &'o1ii 3 üncü cla.ldkada ~ptı. Galata. 

79* istenDctltl slltl tatlllk t'dilemes. Halk ıfü·leri, halk musiki ve SWe)'manl1elller Uk cJenede 5, lldnci !erile 7W1S edb'ortanlı. Bö1le bir baJ sarayın aiikinetle ılnam eWrdltl oyun 
"1ter taraftan bq&rl ile tatbik edildltl halk oyunları gecesi devrede 6 ıoı yiyerek aatlam takımlar. huy icılnde bir sol 7apan Fene~ Vefa kalesi önünde ber ceçen dakikada 
7erierde 6e maJmıru Yardır; para ce. clevreıo sonlarına kaclar bir törll dl. ayrı bir tehlike olnwOl'ila. GalaUaar'aJ 

-•ı .._._ iisaa ~otla BalkeTI, •Halt •llrlerf, halk -
eebillllllk lcln 'ftSlka de .. en ıN" ın • ~ ... welemedl. Be1otlasııonm blr bilcwnun. bücam hattında Glbldtbtln blnıı pbai 

•- l.._t d Ytieda maalıılsl. ha• 01unlan• cecesl te'1fb et... 
denameye mah-e o ,.,. 911 an • T k ş· ı· da daha top hnada ikea aıakları bir • hareket et.meal takım için sararlı reel.. 

tml J cı halde mitCllr. Bu receden maksad mahtelil de- a s•ım iŞ 1 nan hikmetini ka1be ı o ar. 9 u • • birine ıabldıiı için 1ere Jllftl'lanan Fe. •orcla. Galatauı'a7ıa H .ballnclen laU.. ..... ~ ... •-ı ._ ""-'·rıaı atıp rirleııJe. mabfdlf. bölcelerde ye&isen ı ' ...-ıe iMi Uo ~ • ••)_... : ner bletıial taJrunıu u daha beraber. fa.de -luna nı.n Vefalılar erftlA mii.. 
Ü lüt ..,.lrcbll halk flllrlertnl ft eftl'lerlnl, lnıctln clahl B kd 1 ,_ mah:uırlaJ'1nı atarak Y rur e &'-,.. • •• y ere yo u llii Jaasırb7orda. DnrenlD su ~- sa..&t. bllihare ba~ 'bir bülwlJ'eU bl 
•---"" a..- 41a buı ~ tamamen ulını muhafaza ı U mektedlr ki, ttbtm an...,.-ı ..... ııı - lerfnde Beyoilmpor penaltaclaıı bir col le ele aldılar. Bu anılan IUbaren iki ta. 

il bıl ... sırrı eclerdE çehnmakta ve sö1lenmekte olan 
muhtel'f'm Sinyor Mmso n n uu ;raparak ilk kırk bq daklkaşa berabere raf1a da slnli'll Jıııaftkatler ~ı ve 

-cı ballı aulan ft tiirkiilerlnt, orijinal ka_ 
naaıl keıfetmle oldu ... ar. Uzun masraf " emeklerle ricu.. bltlrmefe maftffak elda. __.. -a.. ta'bll hakem l&r&lmılan •ık 

ı l 7afe&lerlle halk 0111nlarıaı tanıtmaktır. _,, - -
SpekülalJOD uluılue rellnne, la J&D c1ıa ret.irilen Taksim • Şlıll • Bil- Fenerbaboetıln canh haret.;etle 'batla. aik kesiliyordu. 01anda Usttlnlütil en 

.. il !5 Nisan Oumı&rt.eal aat Z0,31 da Şe. 
BafYekiU tatların )'tlUelmesl ile 1PC:_: bir Komedi dJainınnda yapılacak olan Jiikdere ıolu amanla bonlmııa dıtı devrenin tiçöncü dakikasında K. Fik kısa mmanda elde eden Galatasaray 
ıas1onu yeke! terine batlamaktııa .,.... bqlamlfiır. Der bakıma muhtail retin elMlle beraberilll bozup rallb va. cİnamıı Jaüeumlarını biraz latekshı ıa.. 

~• b• halk reoesfnıle. as ealanlaT, s&1ll -
haklıdır. Falıat bu nolrla4a da ....,_.e. ear &ibi, bu 101 ela. ülml bir ıı.ına ~ete reçU. -..au. Vefa bleslnde sevkli bir kom.. 

U ~nler ft o)'Wncular lo memll'lı:etlerılen .,..,._ .. 
k t mı ,.en <ı srekiitls1011 e ren. ve cltıı.kat istemektedir. Çok sert re- Fenerbıahoe ant bir baskınla 6, 9, .e b nezon 7apan Galatasara1 Gündtizün 

...,..,1._ri ~UrDeeelltlr. 
ke del' küçük tliccarınkhıl 1- .~ n. ~ bu kış mevsiminin n bilhassa ıı bıd claklkalartla lo sol daha 1aptı. mtalıkh Jıir paaUidan ııonr.ı 26 ncı da. 

....___., bil Balk ~ Karacaottan, Da41&. 
ckn ayırcletmek ve büiiln ...... ~ • aon karlartn bu 1olun 1er yer bo. Beelod aaJldan llODra orun tam bir ldkada cıemıı nsıtaalle ikinci rotil de 

ı.tf11, Se1ranl, Klrotlw; .leak Omer, 
Jiilü esme beclefi üerincle teplamak ll'lllmasmda büyük bir müessir ol • pandomima idi. Düşe bi.ka rıurele top yaptı. Qhel paalarla refen OJ11Dan 36 

• _ ... rl .. ed GeTbfti; DenUI: Ernramla Emrah, •..ı Od •--• 1 fut 
tcab eder, slra yann oaa ..,_ • --~ BaJbardla Z11ınl rlbl halk ealrlerlnln e. dutu fiiphesizdlr. ~n başlanııcm- pesinde tlQf&n ...-... 0111ncıa arı 

1 
- neı claJdkasıoda ('ene Glindibden r11tan 

tın ut'iıeUe .aldltl ~ malı .,....... 9el'lerinden ..,omı. paroalar oltanaeak- da nlsbeten mahclad bir fedaklrtıkla holün acıklı halini en parlak bir tek lele bl bir paal4an llOllra Afif ook stlsel bir ee 
bt,e venneııl loin on blnleree ktlçilk pe. ppılabllecek olan ansalar, samanla ı&ftenlOer. Ve nlba~ &'7 nC!I c1akibda ktlcle llçüncll rolü J"&ptı. 39 1IDe1I da • 
rskenclecl tnerincle ~ ae ka4ar id'B.. • Nzf" .,...ıan da~ mın anmnl ye .,eni -.ıan bir in .. ma. kik'iik FDaeUn tıildkhn yaptalı 80D ._ k1bcJa kafa Ue dirdüneil U7111 1a.pan 
...... 19e •fısı nlhaJd Wrkat dldDeJi hlıednl alacaktır. Beledı)enln. bu J'lle mao 8.1 Fenerin ralllıifetlle blW. GiiDdib kftlcllnl ama azan atkıslaHL • ..,.. ........ .ta Aaatlola, cen•b Anatlolma. 
&'f'tm~ elan bilJtlk QektUIQenea trarlr An .. ohllll Karadeniz: Tana Ye 1.ı IMrlncle uaaml bir lleıif ıaP. Galatasaray maçında co ıneı daldkacla J&pılaa •tr btleımula 
ti ,... nde atrasm•lt o •erece ,.,..,, 8erhlld Wlrelerfae rlre taulm olanmot 1 tS'&l'K bir an enel faaliyete seo - Vefalılar •bayı terkettiler mldaft Enftl' ()emlU .uu .... Jaallem 
busu le ba, bli7Ük pklliaJoaca lııe- ..- p1anı arzaclar. &kal talullrcle taratınaan •luMl&n flbnlclı. Ve ba hl.. 
rincle kanun kadar lktısacll tedbirleri "baarlanm1'&ır. ~ bire mal elacak bir 1" pnn Urin puh ~ 011Ul'D daha sl1ade a- 411tıe btras manca ırllren 'bir mtlnaU..11 
kullanmak ta mürnld•nt11r, fakat netice JDetlllla llı&llaanna temin keJft1e&hıe 7ü11 blre dahi J&palamı1acaktır. ~· idare .. en Oala&aaru Vda maolb ohlL 
-ne fazla ist4115a1e, 'bllbMP para k!Y. l J kalesi iç.inde taUanlata bir komhlne • CS üneö c1aldkalla Emerln teldltt bir 
-~ ... ,...... • ...__. lll 

81n7or 11...Unlnla adana okuma' ... frildkle Galatu&ra1 -ncıl • 0 J'&pa. 

TAKVİM • Mart 

~ııml Hll• 

18~ -M.rt 
l'l 

c;(JMŞ 

s. 1). 

& ,., 
11 16 

ôtl• 
a. u. 

E• U 19 
v. 1 47 

30 
Pazartest 

R. evvel 

ıa 
lkiadl Akıe• 

s. ıJ, ~. o. 
16 12 11 81 
ı ao ıa -

-Kaam 
141 

Y.t.ı 

s. IJ. 

IO CM 
ı 111 

Ye clinlemlf olan tt.aı1anlar tilphe 1ok ,.. ( rall deYl'Qt 1.1 bK1rirken Vefalılar • • 1 STER NAN - ........... .J-a. oldular!.. .K.._ __ __.. __ ,m 
ki lllr lld stln loln lmendllerlnde biraz 1 _, • ..,......,...... UllMll"DCM 

ıy1msera •11:J111"' o1aeaktan1ır, fakat l 5 T E R 1 N A N M A ı Kadıköy sahasmdaki maçlar 
tto Jl)clanberi lnııanlar YUlere o 1Eaiar Kaıunpaf& 4 - Taksim O 
unıbacblar ki 1111yatı s6rllleJ'I tere11ı Dün sece fnglltere Kralı Lon. sanda 22.30 da havadis bülte.. :iki tuım araaUMlakl a~ laftı •ün 
edlferlar. dra radyosunda bir nutuk aöyle. Dİ okmıarUa spiker aynen fU IÖ3 idi~ aoıkoa 'belll elıla. ilk 41nft bir 

r / '7 ı 11 _ •1 dl. Nutuk gece aaat 22 de hafla. ı.n,._:;~:..!:~ Britanya lmpara. sel .,.. ...... ıtann_.alll&r, ı aa71 c1aha 
C!7Ull1" ~a.bu9u. dı. Saat 22,30 a kadar muhtelif " uu7... Japank _,1 7.1 kaııanclalar, 

Umumi Meclia Çarıamba 
ıünü toplanıyor 

ı.tıanl»at -ı aaecıllal ..._tiaılelli 
~ ..-a M8Ml ...,,... toplantı.. 
1ıw1m ~. Mecn.la lıa ._ • 
lnf ... ,....~ ......... .,. ... 
..... 2 1 

1 • eilleeeldlr. 

llsan'arla, batta Hlndce bile nak toru ba sece tut 23 de bütüa Beykoz 2 _ 1. Spor o 
ledlldi. İmpU"atorluk balkın11 hitaben Bartanm sü.,,rlzU m~ da ba OTU11da 

Buna muıkahll Ankara rad10. bir nutuk aö1ll1ecektlr.» oldu. tstanbalsporlalar bit.ün 071Dl te. 
1 N A N nmme& ilaha rtbel OJ'Dadılar. Fakat lkı iSTER 

iSTER 
mlthhn fırsat J"&lı:ahJan BeJkopslular 

1 N A N M A 1 her de'ft'ede yaptıklan birer sayılarla, 
J bf.eahalaponı Z.O mall61t etmete mu .. 

watıa oldalar. 

Mart 30 

Sabahtan Sabaha: 

Tabiatin nizamı 
insanların nizamı 

,.. __ Burhan Cahid , _ __., 

L &le mevslmlnde.Yb. Güller tomar. 
eukLandı. Bülblil elif dôkmeıe 

baf1adı. TablaUn ~ nlıı.anıı yunı.. 
ıor • 

Fabl relpo &ablaW lnsaular bır tur. 
Ul kendilerine nizam kııraml,)'orlar, Bir 
tararın eakl nizamı kaf1l ı&rafın yeni 
nlDlllDI& a.rm111or Ye bu nizamsızlık 
~ kısanlar birbirlerini kırıp ~eçlrl. 
Jel'lar. 

Eakl eflıanrlrler devrinde iskcnder, 
Bira, Şarlman, Atllli, Cen&lz l e ben. 
-.rlerl de kendi nlumlarıaı karmak fçin 
~L isa ile .Hasa le onlan 
taldb edenler ıle aJnl al&am dan ile 
insanları birbılrlerine ceçlmıi:ıterdl. 
Fransa lnkılibına temel olan hukuku 
bqer 'beyannamesi de ilk dmokrasl ile 
eski monarşl>I blrblrlne ceçlrmlştı. 

llmperıalizm, komünJma, na'llzın, fa. 
tl:an ayni iddialarla dün;yaya nlum 
wıennırk b1ıısmdadırlar. 

Bu maheer bu :maksadla :açılmı ır ,;e 
bu r.aza davanın aon cıel8eııl ıorulecck. 
tir, NeUcede haiıgi nizamın p b ça
lacatı belli detfldlr. Fakat hanr nizam 
bildm olursa olsun bunan da bu ün o 

reliP ııeemlı ailamlar rtbl luaa ı ta. 
ribJnde blr reçld olmaktan ba$k bh 
nrtı.k ~~ mıalaakk.aUır. • l 

sam. tntbam tok l.Jl 1C7lerdir. Ceml1e. 
Ma nlmmı, dün1anua alamı ne kadar 
•tl&m olar. insanlar o kadar mes'uıl 
o__.. Fakat losanlar ribl cemiyetler 
ıle 19'n için bJD&I' 'ft tafarlar. Uzvl1eı.. 
t.e bir ma7a saklıdu- ki meniml cellnco 
oanlanll' "" bir eski ktırpn 1ara ı slbl 
bir lriıleden patlak .erir. itte ba Pham.. 
mm uzviyetin çaUamuına Ye 1enl bir 
ulıba dökülüp şeklini buluncaya knclar 
lşlemeııloe «bet> olar. B• uzvi barekf'
Un siyasi manam nizam, .aakeri man&SI 
baılb, •!.'ilm&f manası ela eeraıettlr. , •• 
lıısan1* ljimıll bu oetfd b11branl.uı13n 

Mr .,eıls1nl ıeçtriyor. 

Talılatıe sellncıe onan ıılsaaı det1'mi. 
1or. Gene rfllJer a(ıyor, Mllllllln- IUl
JOf Ye wprak 1*J'if'GI'. 

c!l3u11han Cahid 
Botazlolnden N!psl .&boJ imulı 

karil.me: 
- Müı&leanız dotnıdar. Alakanıza 

teteJtkür e.ierlm. B. c. 
······························-···················· 

Taksimde dün 
akşamk · ya gın 

Dün ak1Jam Taksimde Llmariln cad. 
c1esbule ideal aparlmıaoınm iiat kıLt ta. 
rai,'Uinda, her kat için 1ap~ olan 
küçük ahşab kömirliik odacıUarınch bir 
yansm oatuıut, Walıe clerb&l hadise .,e. 
ıtne rlderelt atıeşıi sönıliirmiifthr. Yan
rmm ne eekllde eıkt..iı arqtırılmaktaıdır •• 

İğfal ettiği kızı fuhp. tetvik 
eden genç 

Abmed isminde bir reDil Beyotlanc1a 
rutlaclatı H 1&11nda Slranas lsınlnclt 
bir kızı ltfal ederek bir müddei mlina. 
llebe4ıte balundüian sonra, başkalarile 

de fuhuş 7a.pmJJ"a tetvDt ettlii nakuba
lan ihbar tberlne JDeJdana eıtmıttır. 

Ba ahllb1s reno. llısln aUeslnln "
•beU ti'lerlne JakaJ'1 ele Yermiş '\'e ad. 
Hıen sevttedllerek 90rp hWmlltt ka

ra.rile tevklf olanmuştar. 

Sin.emada iskarpin çalan 
yumurcak 

Bimlcl lsmlnı!e H 1llflllh lıılr çoeuk 
ftlm ee,ret.mell here rtnllii Sirkecide 
bir sinemadan proaTamcı matmazele ald 
bir t)!ift lskarpln plmıt, 1üalanarak ad. 

llyeJ'fl ft!l'flmlt&fr • 
Suçla eocak, Suıtanabmed 1 inci sulh 

cesa ıne.hkemestnde 7apılaa dUT11$1DUI 
sonunda 15 ~ müddetle hapse mab • 
ttilım edllmt$ilr. 

PAZABTESi. S0.3.1942 

'l.30: Saat aıan. 7.33: Balll parçalar 
(Pl.), '7.45: Ajana haberleri, 8: Hafif 
paroalar (Pl.). 8.38: Evin aaU. 12Jtı 
SU& a1an. •.IS: ltarJtlk prJula.r, 
12.45: AJaa• Jıaberlerl, 13.30: SP.mal 
Şarkı ve tarldller, 18: Saat uarı. 18.03: 
JIMJ'o dam oltleatnaa. lLH: Ziraat 
takviml. ıs.55: Fasıl beıeii. 19.30: saat 
ayan. ve ajans haberleri, 19.ts: SerbeSt 

5 dakika, 19.50: Karllık ,.m ve türktl. 
ler, 20.15: Bac110 •azetesl, 20.45 : Bir 
halk i~üsil ifrenlyorm, 21: ( Ölret. 
men aaatl). 11.15: Şam ye tlrkila, 
2U5: Bad10 aenfonl orkfıltras 2:?.30: 
Saat ayan, Ajans haberleri ve borsalar. 

c Yeni neşriyat ) 
BAVACD.IK VE SPOB - 30'7 inci 

.. .,.. ~. ieln•e ıınerakb. istifa_ 
deli .,....ıar Ye &ilael resimler y.utfır. l't. 
ata ıt ~. Tanl1e eı1edL 
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C DENİZCİLiK=ı 
Matapan deniz muharebesinin 

SAN' ATE 
•• 

Uşaklıgil birinci gıldönümü 
- ı - ıda. söylenemez; ancak oularıu dedi.klerj. lıu-m ve şahıslarm hwıusi,.etlerf, nlıaa_ ( 28 --art 1941 ) 

VslUb nedir? 
Yazan: Halid Ziya 

B u sualin ccva.bını tll-hsU oatıDUD1 ne inaomak için v~~ikleri kaldealn,lyet bü6ü.ıı ıefeırrüat ve tafsilat üshibda IW& 
ilk zamanlarmcianberi arıyoruua; Y".lh'lld, buldbldan tarıfiu etrafını blrllt'celli eder.» ( 5 p 

on?aıı .s1>nra yıllarca. edebly•t muallim. takuıı ıerhterıe çevlrm~k ıaıım ıeliyor. hu t.ar~t 11.e üslubun m"biydt ıııraı an ''. On OSfa,,_ nın denizci JllUharriri yazıyor ) 
llğınde, altmış senelik yaucılıkta. ge~n' Bize eJebiya.t derslerınde üslubun u. ilaha a.bir olmı.t1 bulunuyor. l\u sayılaD B d dan evveı,, yaLunt7da Alı.deıJz l!ıalva.n muharebe gemisi ile 6 iiruvaıör kruvazörlerin takribe 

100 ha~atımda. ~uno. .sa.rih ve lusa bir ~v~b mımü \'e ~usı.ısi şarLLırıııı da. a_nıatırlar.jv-•sıfl.ıra d!lba sonra g-elen. miınekklcUeı e ıeçen son çacıı~nıaı.uuıın ve yı-di muhrib görd:.ıklrrini \'l' bu ku,_ d JJ'I n nıil ~erisfll. 
vetmek 1m~ı~ı bulamadım. Zib.nımde11dı. Uıouııu şartların baııUlda. vuzuh ya.nı1 ll'kın, 11amauın, mevkii.n, ıçınde bulunu. bahsetn.;ş 'e AJı.d~nlzin bugıi.ııkıi. duru vetlıı renubu şarki blC<ametine styrd_ e . 

1 
er. 

bnnw1 mahı~· j, dal .... - i'-'- k lınak .... '--t · ı· ıa ı .. -- munu belirW-"e "-•l•'m"'t·ı... - Biraz sonra İngiliz kruvıı.zürleri il.al · .,e me · r ..... guuiı; r ...... Jer1 açı o , s........_ yanı ısanw esas n ~e ve ID.4İşet tanının, fotiınai ı;ar• .. ,.... .,, -ı "' mrkt.e olduklarını hah~r ·trdile:r. . k .. 
1 

• 
v;ır,• faka.t definitloo denilen bir tarll kaidelerine uyıwı bulunmak... Bu lki !arın tesirini de ilave e&mişler, Vl' biiy _ BlT aene evvet 28 M.ut 94l Bu esna.da İngiliz kruv.ı.ı.Orlerl hal- :aarn k~Ud\·~:ıf~rı e

1
ri ile trmas cttJ!er Vt! oft. 

cilınll!ı.:niu içine ooları topluca ve a"ık.lşart ,...k l.abiidir ve dl"er umumı şart. leli.&dü ""-'ıt" b •a'-ı~ kaı'llnın ıle ... ll onun de İnc-ılizlerle ·ta' 
1 

... n 1 1 0 :ırı üzerine l'ekmtk malı;. 
"' ...., .. ~ .... ., ... a .. 

1 y;1.nl:ı.r .!r&ı..nda ~·anlann •o mi! cenubu sarkbindr ldil,r dil 
~,4 bır şeki!Ge sıkışl.•rm..ı.k lÇLll h••aıları d.ı birfü sürii.kler. Ü~üb va.zıh ol,.lbayıdı Ye mılne•iv•tı· sah•sına ald büt••- :\lıa.tapan deııiz 01uh:ı.rı>i>e:.i Jsıni,.: .~ı'n sa e geriye döntrck Ct'nubu 3.r!..11" 

• 3~ • ...... ~ ••" ve simali garbfyt se;ndi:vorl.ırdt. İn::;-iliz St' tfl i•-ı 
bir rare arıyor11D1. İşte bu makaleyi m.ı.lıdır elbe&.te, ilk' na.urda okuya.nmllıwruaiyeUerin bir m.:ı'kesi ebe-mmiyeHnl ~ir çıırpışma olmu.,t.ı.ı \'r '?ll .:Haı tt:ı d.ı · yre ~er. ... )'an kruv.\Lör:erı bir 
yazın.ağa. başlarken de o 9are.,yi ke!)fe idrakiru,ı çarpacak kadar ıa91k; sıhııaıelalmı'itır. lnı:-iliz vt> Yıınan muhriblf"ı-1 deniz İİT.e- muha.rr-be ~nılleriıı.e ~ellnoe bunlar da ~Devamı !/~ del 

heuıu vası..I ulma.dım, hfüniyonım ~n de lD<llik olmak ic.a.b eder; lloÖyleyişt.e v.I Bu suretle biz bir inı:-iliz, b:r Rus, b'r rinde k:ılanları topl.ınuİa ç:ı.h ... mışl.tr-
içlı~Jen nasıi çıkaca&ım. 7azıl)>l.a lisanın sarfını.,, aahvına tam.\)Alım.an, bir FraJtı;ız edibini tetkik eder. dı. L:i.kin gemilere taarruı eden 1,a,ya_ 

Tarif? Bu, ilk hamlede pek kolay ıö. mile uygwıhık olmalıdır ki sahibine ıı. !len onların ushibları :uılstndıı.n ıl'kla _ reler buna iınkin verme.liginde-n .ımL 
runcıı bir ~eydir de tiışebbüs ettihçelsanmı biliyor ıle_nllebilsin. h.ze bwıL\r rına, içinde yaşadıklan devrin hususi raı Cuwıingb..ıın ital.rada. den;z kur 
zorluklan anlaşılır. Arablar pek aşikar aolahlırken, hatta bu iki ~rhn tehim. tesirlerine, aralarıııd.& ı:-öriiş ve· duyuş nıaylığına. bir tt>lgrat" çekl"l't"k kaıa7.ede: 
-olan şeyler için az.barö .ın.ineş şems • matuıdan olarak safvet, tabiat, müta_lbakıınından farklarına varıncaya kadar !erin mı?vkHni bildinniş ve hastane ı:-emi 
ırü.neşten da.ha. ziilıir derler, iakat böylejba.kat, ahtnk v. .ıı. kabilinden umumi bıitün hu.wsiyetlcri bumıu'i oLica;ız. si ı-ö.n.derilınesiııi istemişti. İtalyan ma. 
diyenlere (ıllele her iC1den ""el şu ıii.. vasıtlaraau balı.ııedllirkeu ,., daha sonra • Bunwı bo.rle olduğunJ.o. biç şiıph<'ye !<a.nu teşekkür etmiş ve 'ran\nt.udan bir 
ııeşi tarif ediniz,, deniltıe epeyce boC<'. nıenu ne olursa olsun mutlıl.ka. meveu. mahal yoktur. Elbette bir Tol$.oi bir lustane ı:~mi,inin ,-ola çıkarıldığını bil 
layıı.caJdardır, /di;reıi lazım. gelen bu şartlardan ba!ika Switt'ten başka, bir ){ontesquieu bir d.innişti. -

Bize KCnçUi'imiıde .Franau: hakim vt! mevınıun hususiyeUertne göre drtişen
1

•'ioot.e d.eıı ~ türlıi yaı&,t·a.kiır. Bu lUata.ııan dtniz muhart~iııdt"n sonra 

( "S;~ Posla,,nm bul m~nı: 13 • <1>) 
Bunlardan 30 tanesi11i hallederek bir arada yollıvan her 

okuyucumuza bir ht1Jiye takdim ed 'Ceği~ 
Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 T 'i '} 
l -- L"zak!)ark!a 

bir fuırb ı..ı1ıası 1 
(8). 

2 2 - Vücuddıt çı_ 

kau ş~lı.inhli. t2J, 
B.r mus1ki aJdi 3 
(3ı. 

4 3 - l\Ie11hur bir 

edib; Buffoo'dan WibMla.d ederek «üı.;..ıt.ili derecede evsaf '8 lzak ed.llirken
1
ha.kikat; daha va.zıh bir yurette bız ken. lng,lizler, İtalyan bahrhP-si içiıı «Artı:. 

IU.b lnlPaJl~ ti. kendisidir~ derlenil. üı. ı:-en~ yaşı~ di~lenilen derslere tam biri di .. 'lt.ırk edebiyat ill'mınde ınip.llt re muharib l>ir k~\·vet deıcil:ilr., diyorLırdı. 
tad Re,-.ı zade de «Talimi eılebiyat. .. talteslımiyeti netıeesile bunları hep an • muracaat e'liersek anli\rıı. Bu nokt:ıyn Bundan eT"Vel lnglllzler L9-tO ı.onb.ıh:ı
bu tarifi biraz daha süsii7erek ve sec'alıa11Jık, fa.kat asıl esas i\)ln « Cı:ılıib ne.1 telıra.r avdet edeceğim, ts!ıibun umumi rında Tara.oto limanında İtalyan filo. 
~üraoaa.t. edeı:ek «0slfıbu beyan aynile:dir'!ıı ~iye bi:za el.ar bir dıı.irede sıkıştıra.,vası.tıarından ziyade busu.'i vasıflnı bi. jUDa İJ\usl..ıous tayyare o;emisinıleıı u. 
ın!l<olndırıı demıştl. Bununla şu mefhumu rak bır &ualın cev·•bını kısaca bula.mı; ze muhanirtn tıyneti ve maneviyeU' çunılan _tayyarelerle bir baskın yapmış_ Mıııı.r hiikwnıl•rı 
çıkarmış olwdum ki üslubun a.rasınııanlyara.k ı<ii...tubu ber•n .ıyrule iru;.ıı.11dır>1 1hakkında ifşalarda buhınur. Şohrot, ze.

1
tl~ı: v~ .lı:"lyan muharebt :rınilf'<iııılrn (6J • B:tKlam.ıta ya 

~'.llnı:ı~ r.~bunu, -~!~etini a~lamakjmubhem naz.-ıriyesin1 l.ekra:rdan başkalrat'et'. neQbf'JI.. hll~et, ci:tad-:t. v. s. bır, lk-isını l:Kllır:ırak di.ğ(•rI •riııi de ya. rar l2l · 
mumltwıdur; adeta üslub, S'4hlbınln Jç necat çaresi bulamazdık. kabilınden emarelerle muh~rririn ruhi rala.mışlıı.Nı. Bu renııh.•ı:I İ'a1 yuılar ı - Tersinden 
yüzünü ak~t.tlren blr ayoa mesabeslıı., Ba.<1lıaJ~rını bilmcın. bııınin ~t'n işte1 esrarına. hulül ı:tme-k yollanııı hulmU!J !ekrar tamir etmişler Vl' h:ııt:i. b.ıtmt_ bir oıu.si.kl tabiri 7 dedir: fakat asıl üslub oedi.r, o :-.ynanın şu satırları yazarkl'n rene föle-yıoı. Pekloluruz. mış olan muharebe geınile-rinden bir <21. Uagı:)ama.ıı: 
sırrı neden lbvet.tir 1'e ne yapmalıdr

1
i.,·i hatırımdadır, mekt.ebden çıktıkta.o Bunun için ınes.-eli .ıynl es:ısı. aynl ta.nesini de yüztlurmüslt>rdl. ( ~) • Vazife l2) • 

ki onda akseden suretin DJAhiJ"eUnl an. sonrııı bana hususi ders veren Fr.ınsu:1vak'ayı muh~llt' nıuha.rrirlt>rln k,ıılemin. İşte bundan sonra. '!7 )l:ırt 1941 tari. :; - Ilir erkek 
larnal{ ınüm.kün olsun? ·drbiya.t muallimi Raymond Pere'ye b.r den çıkmı~ nıu~ıır şekilltı d~ göriııı hlıiJe Slcilya.nm ('t'nubu ~rklsiııde i. 

Gene bilirdik ki graphologie diye bir ı:-ün evinJe, derıı esnasında bu suali b~ıı lnhlil elmelidlc, l\Jtkkbll'rde talrbf-ye 'alyaıı filosu ilk defa tekrar denildı: ıö
feıı v.aı+;hr; yazının şeklinden, teferrüa.1ır:ıd ettim. O zaman o, bana brınen l't'. bir mevzu verillnee, bWll:ı.rın yazd·ttları rüoüyordu. 
tından sahibinin ruhi ve l'ilı.l'i h.ileUntv.ıb vermiyerek yerinden kalktı ve kitab müsveddeler arasınd<1.n her birinin nı:ı. İsktndt'rİyt'dt> bulunan İııı:-lliz filosu 
keşfetmek clıı.lyeslnde bulwıao bir fen •. .Jdo'abına l'İdel'ek biraz araştırdıktan son.!neviyt'.'tleriııe ald farklar pek barl7: ~ö. da hr.ıuen dtııize ('ıkmaka haı;•r•aııdı. 
Bu fe-nnln isabetine kail olunca üslub r:.ı tlinde bir kltabla rel.dl ve k:ır~ım:l riinecekLlr; ve iş~ burıda.n do!ayıdır ki Kruvazör filo<;u ökle vakti vt' üç nıuha. 
hakkınd4 serdedilen iddiaya daha ko. oturarak sayfalarını çevirdi, çevirdi, :ıkslne lhtlnıal verilmlyı•cck bir kanaat_ rebe remi~1 akşaın üstü dtniııt açılmış_ 
Iayhkla. inanmak lcab ederdi. Ben, kr.n. «Size, dedi; l\lannontel tarafmdan ce.111' ciislübu beyan aynile insandır .. ka.ide-

di hesabıma üslübları ıyrı a)Tı vasıflar vab vereyim.» slnf' sarlık kalmalı: icab eieeektlr Matapan deniz muharebe
3
i 

gösterl"ll moha.rrlrlerl tet.ı.dk t>derkt-n On doiolzuncu asrın bu meşhur edibi Frnnsıı: fikir erbabından Y. Y. Say 
onlarm beyan tarzından manevtyetkrfni ve münekklii aşalı yukarı şöyle diyor: diyor ki: nasıl cereyan etti 
lııtıidlal edebildftlme biç bir sam.1ı11 inan .. Lisanın ruhu. muharririn fikir ve ru. «İıiılla edenler vardır iri üslüh ııan'a.tl :?8 Mart sabahı erkenden lıa.va keş_ 

Ş 
• tine çılııan İndliz tayyareleri Girfdin re-madım. Şu halde Buffon ve onu takib ruhuna atd vasıflan, mev:ıuun ••rzı velbir Jfsan, bir söz işJndto ib.ı..rtttir, 

edenlerlıı hepsi aldanmışlar m17clı? Bu nev'i, iasvirine- wmin fıeşldl edl'n e~s. (Dtvamı 31'? dl") nubıındaki Gavıfo Mlacıı:•nııı cenubun. 
~ da ve l5 mil açıkta ,·ııt.orio Veo~to adlı 

7 - Bir k.aı:im i9ID.İ (4), Blr :öz ren.! len isim (4). 

gi. (3J. 4 - Nikab (5), Ailara vurulan (4). 
8 - Ha.dişe (4), Himım (4). 5 - Xota (!),Beraber (2). 
9 - ~ota (2), E~lyetl! (4). 6 - K.adm haslalıkla.rı 17), Bir ı.a,. 

ıo - ~~ttlf'l' {il), Üye l3). wn (2). 

Yuk.andan aşatı: 7 - YaymU.. reklam etmek (4). 
1 - Bir vili.yetlm.is (5), İna:illere 8 - Blrdenbltt (3), Bir renk ıı>. 

kralı (4.). 9 - Destani (4), Xıımus 13). 
2 - Göstermek (j), Bir ';İ!,lek (!). 18 - UJmak&.a eıuri hazır <Z), ... 
3 - Eııki e~ hi~Uere veri. vimll (S) • 
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Köse gene ses çıkaı-maclı. Giyin... 
ınesı bıttıkten sonra te.lak Rcceb
d ... n fenerıni istedi. Receb kü'Çi.ilk 
el fenerini dolabdan alıp ızzaı:t:k
tan sonra çekill~ gitti.. liıtya.:: fe -
neri sessiz sessiz yaktı. Gözlük 
camları a1tmda ışı1dııy:.ııı yeşil göz.. 
]erinde bir keder okunuyor, Pat.. 
rona Halil nutku tutulmuş gibi a
b.1.: alıık bakı~'Qrdu. Köse 'kunı eli
ni uzatıp Haliiin b:ı~:ni .tuttu: 

- Kal!k iım<li. 
Patrona miknatise tuıt..u.lan iğne 

parçası gibi ihtiyarsıız a_yağa kalk
tı. Köse iııd.em y~va~a mını1clandı: 
-Ç~ahm. 
Hamam bpısım.a geldilcleri za -

man duırap azıcık düşündükten 
sonra .başını .döndürdü : 

- Var arıkadaşlanna seni bun
da :bel<leanelerini söyle gel. Başka 
biır şey söyler isen Nigar için fena 
oluır. Eyüce mülahaza eylen. 

Dedi. Halil giyinik giyin:tk ha. 
mama koştu. İçeride Ali ile );foslu 
biı1a yıkanıyorlardı. Halvet 'kapı
sından başım u.zat.ıı.r:.ak .. !kenclisı 
gelinciye kadar hamam<lan ayrıl -
mamalarını:. ~·ledi. Bir şey sor.. 
malarına ımeydan bırakmadan dı ~ 
şarı f ıcladı. 

ihtiyar elinde küçük fenerile 
hamam kapl:Sı dışında bt;kliyordu 
Patrona çabıcaik döndü. Öteki b'.r 
ş~ umurt.mtı"? giıbi k.aftanınm iç ce. 
bine saldırdı, biraz arandııktan 
sonıra üç yazılı ikağıd çtkararak u
zattı: 

- Baka oğlum, şunları dahi gL 
yiındib,timiz mahal karş1s1·11daki P~Y 
ke üzerine birer kulaç aralık ıle 
b ıraik, .gel. 

Dedi, Patrona Halil yazılı ka -
ğrdlan fener ~ğma tu.tmak iste -
yince yavaşça sordu: 

- Okuıın.ak ıbilür müsün? 
Patrona kaşlarını kaldırdı: 
- Ydk benim bltbam, bilmezi.iz. 
tiıhtiyaır ses çıı!karımadı~ Ha1il"Tı 

ka,ğıdları 'hamam soyunan~ yerine 
götürüp bırakmas~nı beı'kliyordu 
Üzerine iri harflerle b :rçok satlT
laı· yazı1ı 'kağıdllar, İbrah:m 'Paşıı
nın ıka1ıve ocağında bu1unan el ya
zısı beyannamelerden ba§lka bir 
şey <leğTidi. Halil merdivenleri iki
p:r üçer sekip kağıdlan sayımına 

Malta, 29 (AA.) - Malta'nın 

cl'uşmaııın hclbr:ı her .g.un atllgl y& -
yerine bıırak.tı. dönerken .tellak Re- yin nesisiz bifmeyüz. Baka, al e-l sek infilak :mackieli ownha sain.a.ğı 1ia.k!cd.en: Mıı~ Tabaüı Bcrkand 
celbe rastladı. Receb karşıdan kar- dersen ke.n.dün bilürsün! yüzünden ciddi sıırett.e ~.a ~ : - Tuh.ar <ediyorum oğlum, se-1errn-r:1t'tiği biT şey var: Şu küçük. 
şıya ıgülümsiyerek sordu: Abd.iil.gani efendi Halilin yi1- ramı~tır. !nin üzeriınıde her hangi bir taz) ik kızım eli helecan ve üzüntü ile tid 

- Ne o yoldaş.ıını, Abdü\gani zünc eoğl'u 'kaldırdığı lk.üçü-k !ene- Sai~t Jeaın şövalyel_e'Ifo~rı güzel ~veya testı.· sapmak is:t:~~·oruım1 rıİ!'Or, -011.u buradan uzak!aştıraca..i 
efendi ile nü gide:ı:süz? ri indirdi,~ kalan :lini Patro- beldesL olan Lavalet şimdı tanıimı. ~amma ~·anm 'SaattenbeI"i uy1e aletı ğım. : 

Fa.trona sdkuJıdu: nanın omurzuına kodu: yacak der.eced'e zarar görmü~tür. :cayi1b şeyler söyledin ki iikı·im; Ve bu defa beni kolumdan çek_: 
- Anın adı Abdülg.ani müiir? - Benden şüphelenür ımüsüz Osıad1 ~aa_nlar sarayı, ~üyüJc. Sain-t Jsana 'bildi.rmeJ:ten ke~dlıııi ~lamı. li, b~lı.çeye götürdü. _ j 
- Beli, Abdülganidir. Yesar sa- oğlum?. Jean b1ıses5 ve Karmeltt ve YU:nan :yoruırn: Annenın yapt~gında .isabet Gozden .epeyce uzak1aştığm1:z; 

hibi adamdır. - Beli ııbuba. Sizi daha şunda Jdiseleri ile Brıitanya Jmparatirluf;u. ]vardır \'e son arzularmı y.azaı'ken, zaman kolumu ruaktı, k~ .. s.ı.ında~ 
- Ya ne İ§ yapar yoldaşım? tanıd:lk! nun en eski ilim. yeri olan Yuna ;müstal<l>el torunlannı değJ, ası1 dimd.Jk durdu. iki elini omu:z:lan-: 
- Anı bilmem. Zenıgin adam- İlh.tiya.r gi.Hdü.: iiıni veıısiıteısi ha:rab okn binal r n ~seni dfü~ünmüş olduğuna yüulelma koyarak yüzüme baktı. .Ne ka-~ 

dl!l". . - Öyle .ilse var gerü, sacığa git. ·- J d s·ı . 'd :L. ·-~=-a L~ra. !YÜZ !kaniim ... Bu .mesele de 00.Y- dar u.rwn !boylu idi Yaraabi! o -= 
rn ııı:.~- ;ı..",..ı,a bı"r c:ey s- 1 s.w.cıa ır. I• oıma a uo.ı &.UtiC naaa ~ 1 ld kt '-.3: :.ı.. d b k"' ük" ,_,_ ı ..k • ;ı.e rcu\: llJ~ " oy eme- liki c:Jıan bir araya gelse gayr.i N:L v • • • - :tece an aşı ı nn sonra i=lılll n" nuın yanıın a en uç wr ıınz a..: 

den ay!'ıkh. Patrona te'k:rar ha- garı .gör.cme.ı.sin! ra ugramıştır. Saınt :Yunn ın denı;z. :kard~i başbaşa bırakııp ~ekilly-0- lıyordum. Yüzüne bakmak iç.in! 
marn bp!Et önili:ı.e çıkınca AbdüL Dedi, hı~a ilerlem~e b:?şladı. .de kazaya. uğradığı yerde kurulan' ]ruım ben. başuını kaldı.rmak rnecburiy:tiıı{ki 
gani efendiyi b:ııraktığı yerde bul- Patıronıa ardından .loo~.ııp kolunu tariM k'rıse tamamen hazab olm1*- : Bunları sö)·lerkcn ihtisar da.J1 idfun. : 
dUı. Dı.tiyar acele acele il~rledi. kawadı; tur. Bu Jwlise miladın bir; ... _; ~a··~ Ebana dönmüştü. . . - Ömer ile de.d"gvin~ ne ~·aptı •• i 
Kıöşeıri dönerken döndü: (Aı-lcası v•) da:nberi mevcud bulunm:k;a --idt : - Onları kendı hallerı:ıe bır.a - ğmı ibilm.iyor, boş )'IE!re im:d edısor.: 

- Kfığıplan bırak.t1ğınızı ldm.. ~ jkal:ıın çocuğtıITTl; sen benımle b~- Va•k.tHe işlemiş olduğu ibudalaca: 
se gördü mü? s , d . u'"• .. b :raber ge1. bir hareıketi tamir edecek yerde: 

- Kimseler görmedi. an ate aır : sıii nedir? s EFmdıen tutu~ ~aldırdl ve b~ni ba;gün büsbütün aptalca işlel' gÖ-S 
- Aferin. İımdi benimle gel. :'kapıya doğru surukledL Ağzının rii~,;or. : 
Ha1i.l biıikaç adınn .gidince te- , .... D tanlı .3/l ~-> 1 ,_ bul :içinden su sözleı·i mıddandığmı n·z· b'-L-ı·..: ..... : .. 0 ı.-;;.ı.ı..,_,.,,,J 

d d ·ıı... • ld ._ _. Fi! vası o .... uş ll11>'Gllu; :. : . . , - D. ı ıru 1~ ocı.~ m.ı ..... ~ 
ıredıchl e el" ıgı'l.lı 0 u: mesele fiJa.la etıaAıbr. Ba iddia ilk üAiı. e~·Je bk _ ........ _ •..: i 11ayreıt1e ışıttım. . haki!katen .budaiaca bir ~ıketii.: ~ • .ı. b -md· b • b&. " •-J-.- -.. OIUID &rll$1D. " Z d 1 k ' } h 1·.. • - ıPetHm ıuu am ı ı , enı ne- Iuşt.a dof.rmnğwıdao şitPlte cıi:ileml,,e • dan ui!iain. mubarriri.in . ......,. : - amane e ı. an.ı an ep uoy a·· h.. _,ı.. •st",ron dud.ak arım:" 
reye giYt.ü:ranek istersüz? diye dm-- maaenıı~- n a· D d r· ,.. . .... ~ u iLNTlSCIDUI' 1 ;ı-

cek Wr_ ~t lıiüuminde C'ihnıiir - Dl, tıpıetial gÖl'Jmık Dliiı.ıtWıdiir, ea;ıQ ~- e lır.<l_ ı~ank alk urlıu. ıdauf'lku cli~rkı - cı •e u:.tırabla büküL"Tlii~ !I<~ -! 
du.. !ili! de esaaaıla ,-aalıştır Berbangi bir lcindir JU üslitMı beyan .ullile iıısaa41r : ar a uşup a . ar aı en :l- rem Bey.irı ~i yaşaro:. ! 

Abdülıgani efendi gülümsedi: vak'a bir fikir sahibi, yahud. bir ahmak tlıeıvinee .ı-"-· Wr biik;;- -ril-' ._ :rı lar:ına e:bemımıyet vermezJer. S -..l b' k ;ı.r . : 
N . A 't k · •- 1 " -·- - .... ...., o-M ~ "_,,,_ da ı--1 b" .rı. k -- en menı ır r~ın 1 ... -erı -. - ıgann yanına g me lSw::- &aulmıJap, 11a1iıiM ltir adam J'abull. blr y-· ..__...,.,_ vakıa& kailin -·-L---'-'- • .n..:ıil.amız n Ad ın .1· ellil.C.- se- Z U Ş . -· . :: 

' ı - • ..,..._ "' Te ......,, ..... T......, : . - d marı ava ı aY-ıyeıcıg m T' sen .. 
mez misiın? liaJııqıi.m ial'aIJ&d&a '8svir edlUnce ibaff. hü\•i:ı·etJnl tieiU. ~ni umaoı.la n1u :sı bag;r ı: .. · •k d k , ..a·;.· . : 

Halil az daha diişecekti. Neyin ka baka ldllıer alır· dr v~ en . . . ım:1' : - Neler söylüyorsunuz dayı! n <:11'. bu . a. ar ~ . se-ı; 151 ~ 1 • ~ 
nesi oMuığunu bilmediği bu köse Jann !e.. ~ özer.lııacl~ ur~ :,.ı:ı :.~ mu~, -;::ilin, ievritlin h11&Us•. ~ Ömer öfkeden sararmış hir haL takdır ettiğ:nı ş=;mdı daha ıyı an: 
adamın ~end.is!ae ala~ ettiğ~ni s~-ı h&.t'.llıknufLır; onlıu- anai vak'.a,.1 bılflta11uış = e c .. · 8-nt&I' '11:19 ~ :de yerinde~ i~rlamıştı. Ekrem Bey hyorurn.. i 
Dll)lOl"<lu. Ar<lunıdan bır tuzaga du- ka uw,e&er4en cinniişw41r. ös·ıe iki ı.eraı.u ...... eftt, ıiö•ü1t .. _ ~başını çevırdı: _ - Be~ de onu sevmiştim. Yo~a: 
.;ürü!ımeki.cn ürktü. Ya bu adam .arni a!Uye 1ııı1ır •ubanirl ciilüe "'- la:ıp h"1 -~ ~okta'l'a gde~k ~eva'!t'1rnf i - Ne ol.muş'? dedi. yle mı hareket ede~im'? . i 
furahlm Paşanın adamı tS'"'?. Y:.?, par. ılruıanı esaetlr phtld 4s:ran etthir. t1Jıyoruz' uslub ned!r! Bu 511ıılın kısaca ~ ~ Bir saniye i·ki €r'k~:< göz göze - Yamız Şazile oğ'luı:ıu ·~:ı .ta-i 
lrnahhn Paşa Zelihanın öldüğünü Mesel& acJj hlr mahanir bbıe: •.tlütlahin açık b1r cevabını henüz but.ım.ul.,ık. ~ :bakn,.c;ıtılar. nın1ı•yordu. Senı ona bır duzıye: 
baher alıruştı. HaliH eie g€Çinnek terin naraı-md& biirik Wr scı:-vet, salıı.J Bize tahSll. çağımızda anlattılar, bü. ı i _ Son sözlerinizi proteısto edi _ owthet~11elde aranızı bulacağmı; 
ı.çiın 'böy1e ıbir tertib kurdcmmuEŞ- binin silletı.tl, neu.ltet "4l .a.rafetten tün brlagat kitabları da bunu uzun u. 1 :Vıoruım dayı. Ben dışarıda türlü zanınedıyordu. Hata ... İnadcı oğ i 
ia? .. Şayed böyıle olmamış olsay- mahnualyetiBl ~t) llly~cek olsa sun izah eder. Üsliıb üç nevidir diye öit. ~tü.rılü kanlarla diiş:.ip ka.!k>mıyo - lanı büsbütün hiddetlen~irm".kt~ 
dı şu ıkö.5e herif Halilin arkada~- b'z bu fikri böylece kabol ederiz, fakat rendik: Sade, mu'IOOil, a1i.- Bwıların :ruıın._ Kar.Jmla olan mün~ebcUe - başka bir ~ey yapmadı. Bakınız,: 
larm:m, Nigar ve Zelih~nın adla- •l'lli fikre bir bürik ~rdria hlt:ml ı Tasıflarıru, birbirine nisbetle farklarJnı k ;me gelin-ce, biraz evvel de söy insdııncla hfil:a devam ediyor. Hay 
r.l!Il!l nasıl bilir, cvczir bahcesin- tercemaıa ohuıca •· ı.lze likrln •:ıh.~- anla1.ırlar, ve üçünün de arasın:ı birer :.ıoo:,ğiım gibi, bu tamamile şahsi b. b~i karısının nasıl kJ.yme• j ve: 
den:. nasıl ve ne suretle bahsed:e- tlai fetidk ~tlt-.cek s11rette başka lalr yol: ııa.tı.ı ra.sı.ı ıwrıardl. ;meseledir. Hat.ta annec!ğ min mel:' ~üzcl bir inci olduğunu bilrciyor.i 
biliı:rdi? t~tar ve serveti •• naklselere kartı bir ~-1 !J'e~ QJun11r ki zaaaa.u ile aıe be. ~tubu bile ~-c~m bu hu:mstaki .ka ·Budala!. . .. .. ~ 

'Bütün bu d~ünceler Patrona- ta. bir alpec telli.kkl ~cek k.a.41ar mu • · ıatat k.li&Dları k&ld.ı, ne ae oıılaı-ı dul :rarumı degıştıremez. Anladınız mı - Rıca edenm böyle soyJ.eme-: 
mn 'kafası içinde biır şimşc-k g:bi dallaae ih'atlar111a aiişcııleri ataDW.ra.cıa.k ~ura.ıı Wriü türJü ka.ideleriıı biikmü.M ~dayı? yini.z, beni mahcub edjyorsunuz.i 
ça!lnp sönerlkeın ihıt1yar Abdülga~i lair :nıetke,r.e .anr., Ortaa Ulaa ntnız kerkctln !lisuuııa ~ Ek~1 Bey. ~e~~ine &cıyor - Ben de Ömerle ~üştel'ek b'r ~a-i 
etinıdeıki ıfeneri gen.ç adamın yıu_ Y. Y. s.y fil miit&leumdan aenra 1,-1 s07.ıeylp d•tru yar.ımsı :iizumlMlar. ;!nuış gıbı omuz silktL yatı tas~nrvur etımıyorum. b .nu ıs.: 
riine rtuıtuyor, ~afasmm içinden meşhur Fransız hakimi La Brnyer'r. saz Bir kere iyi si:l'leme1t ve Jo?nı yazmak @ _ Hakk:ın var. Ka!.Jalıatli be • t~jyoruım. Sizi te~in ederim k"~ 
geç~nleri 9:>irer birer Q'kumak isn- vererek onun şu fıkrasını ilave ediyor: <si istihsal editiıace uhila beıtırsin foim. Fiikrimi açıkça söylememer Ömerin sözleri ~nı :zeı-re kadar: 
yormuış gibi dikkatli 5ikkat1i SÜ- ı<Matlyecllikte oynıyan biri 1l1Hllff&k ~ne z~·kine bbWıetiae gÖft ken. aidim. Sözümü geri aklıaı. Za\rail müt€essir etme.il. Ben ay~arca e.v-i 
züyor.du. Halil birden.bire kararını olamayınca. 11Hidalthıler ealDl ~n: "Bu • ...,1 ... d' d ... r'· fakat 

0 
nedir? 1Juna ~anneciğin dünyada olsa, oğlunu vel ona ay.rılmanıw teklıf e~ 

w ,. • b 1· d k' 1 -1...t...-·- ~ .. ır ı-r•- ı-ı..a.t m•v.affak .... ıgın en or;a • • d __ , v ffed . ..J· •=-
\•er<li sag eımı e ın e ı pa anm __,, VK... • -= .ıa., - şt k ztr sini lıiı: u.;nci maka :k1Z huıgımı a emetx.ıı. ...,.,1. t 
ka.ra 

1

kula:klı sapma atarak tehdid clıasa lfl41p kııdle evlm:mıek .ıst .. rkr.» leara bı"°-~-
1 

va e. • : Ancak, ihtiyar yaşurun bana (Arkuı var) • . * ye ır....aa un, \. .1 
ettı: ,,_ ~ ,, .. _ B. z. uıaklıcU •• _... .................. - .............. _ .... _ --·--............. , 

- Bna ihti'Y«r, kimsiz ve ne. 11iiıtüa ta •nhdiıe:melerııc w •-. -
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Sovyetler 
Finlandigaya 
barış teklif 
etmişler 

Mart 30 

14 Mart bilmecemizde kazananlar 
R-el.sfnk.J 29 (A.A.) - Sa-lii.hlyetll Fin H :Mart 1arihli bihnrccmizde (" ................................... - ..... .. 

m:lh.fellcrl, g~cu 15 Mart.ta Sol')'eUer k:ıaan.an okuyucularııuı~m IsOıuleri a. • \ 

Yoldan mektub 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Sab~hd, . 1 Gü1ii7•rımı Sa~.h~t.~ Senin acem.ili. insan sıfa.flle bazı tavsiyelerde bulun. 
Senden kaçmak içın yola. çıktım. Bn llnc, teyJuğuna plu.yonıı:n. Ol~ada.ki mak istedim. 

ta.raruıdan y~ııan barış tddüinden. t:atıı1a 11W11dır. lsta.Dbıdd~ bal.anan o .• ~ Küçük okuyucularımıza 
balısecUlmeshıe ancak şimıli müsaade el~ kuyneularımıım Jırdlyelenni Pa.zartesı, : 1 

akı;a.m saat beşte beni bekliyeccksin, bt'. yeme takıldıktan senra Denim Juutulup 
mfşk-rdir. Perşembe ı-iinlcrt ti~~den sonra 'b'ttı.at : Gazetemhe gönderilen brlımece 

15 Ma.rtıa. S~v..·et tayyareleri, Fin dW idatehaneaılzden almmrı liıuD14lr. E mdrtub'larınm -uzenn· b b 
aım yttıme sana bu me ge ec=. ~ca. ınıı uşuneme 'Far4lı, bilki.a ' · · ktul> ı _._ ı ı.. .. .- ğ d .. ·· din. Etraftaki yapışık saçlı ya.pına omuzlu 

Bellı..i biraz baY1'Ct e>ıleceltsin, keudl ı.-en. bir halde; fakat. kaçtım. Belki llu ya == kenilini koru! To.P~ını 
• ~ l'&şrada lballl.D&DJa iyel ~ : e e eme • 

ile YQZıbnış a.şağld.aki beyannameleri at_ · ruı hr-d eri 118., • hal (Bilmece) keli ... ~! · - ııe adreskrine ciDder•lir. ., ... _... nın ve 
dine: ralar beni uzun zalli'ln yaşatmaz· bım.; _ • aJt step yapmak, colıln e ıra. 

.. rıni ,...... • rası yolalıen yanında.ki kadınıı ikram • 
mııılardU": bıınıecenin çık!ığı tarlbla ya • 

uYoldaşlar! Silahla.rıntzı atmtz, !3 Bir Atatürk tablosu zılması liztm.dır. Bu ~tdlara - Nasıl? Vecihi 'benden kaçmak ce. sen go yecc ....... ın. • 
saretini ve kovftüm bulabildi h:ı.! ili1e. Otaz beş yaşında, tecrübeli, eluımt11 laı1la bulunacak bda.r açık&'öz olmaz 
ceksin. !>el.ki de benden kurlnldağun ve eldllkı.ıa aklı başında bir adıun, yirmi h&,Jratta DWWlffa& olmak i~la ki.fi se • 
için sevintoeksin amma, ne de olı;a, ka. 1k1 yı1şında rettaa bir kw.n uııattıtı a&a bebler detildk-. 

Mart günü barış günü ola.cakhr. Ma. İ&tanbul Ka~ lisesi 4..C dt>n 417 riayet edilmeden cönderilecek 
re.şal MJLU.nerbclm, doiıı K.are!şamrı Filıret L'lukutln. mektublar kur'aya aok.ulmıya •• 
mii.'91oa.iı.bel hududlarını blaat çizec.ekt1r lki Jiaüne kw·pm kalem caktır. : 

dıa'* nr-ruıı ~tra.-z lurilıu:ak. Şitlldiye .lfllsıl takıldı? Bıı cok ~rib, çok acı bir ~. cüııelsia.. Bir ıüa l'euıpl\iin 
~r etufında pervane Kibı .d•laı;all, bir ~Iedir. Bunu sea aah,,va.mazsın sa • -.oe ı:iizelliğtn cide<ıek.- ~ii 7&t& • 
küçük dııd.ak biikÜfİİJI iç.in b!nirlerine bıabat. O adam yorulmuştu, hayattan J'lı•na dHUR eft1"11611 1"lalar ..aldun. 
düşman kesilen er"kıekleri ma.ğnar bir ta.. beklediei bir şey kaln1:ım1$h, hırpalan. İiUI dala& tabak yok oıartar. 

ve bi:ı de bu hattın rer~ine çekilece:Jz.-. Tolılrda~ _ _._ _, \ : 
15..22 Mart arasmilakf batta, nisbeten :med Se 5 -- '*-• Z.B •n il Meh. '9 ••• .-........................................ ; 

sakin reçmlşse de 23 Mart pnü şlddeW re&.. • 15..A dan Bilge Gökalp, .\ılapa:l.an Avcı. 
topçU çarpışmalan tclı:rar başlamıştır. . Brr fite kol.onya lar sokak No. 40 da Şefik. htan~ul 

IstanbuJ Yeni Nesil okulu sınıf 5 ten 69 uncu ilkokul 5.A dan ~64 Bekir Önal. 
vırla yanııuia.n uakJaflır.d.ıkın ha.lele lm m.şh. Sendeki taze heyecanı masum bir Sabahat, dün yanındakJ ~oe: 

defa bir er2<ek. bem de sem ileı.tye se. co~ neşesi sandı. onu benimsedi. Se. - Onunla ~vlflıirim, eJHlaa •nra 
n.n bir erkek birdenbire hayat.uıdan u. nlnle beraber yalmı ömrüne bir renk. ınes''lil ol•rıu:, 

a'lclaşıp kaçıyor. Bu işte 9eııi mküoiik tatlı bir koku, iyi bir m.ıı.ks:ıd vermek Dtyollll1111• «O» tleditia lıeailll. Meıs·ud 
bir inUkamım. Bintz öfkelencceksin, hl'. istedi, etleoetfn ~fik ~o.~ 
nim halckınub blrkaç fen& sö.c. birkaç Demek sen beni paralı biT !!dam diye 

Bu ııoıltti dinleı-:0.en 0 "',.encin clriak. 
küfür 91lrof'M'.aksm Te ondan sonra... kabul ecleeek ve 9tnim paı-aml;ı r:ahat 

1aruıdaki ma~ur ve 1riist"ab ~he~ü:ntü 
On41Ml s.onra keomllne b~a '!.ir oyun. bir iiımür ,sürerken rinlünii ıriippe a -

bet"t"tnnedim, bl-ç b--nm.P\!hn. Seni 
cak se~ceksin Sabahat. şık1armla eğlentir~cektin, iyi~ aM Bu. '"6~ nerelere siirliklemez o! 

Cripps Gandi'yi evinde 
ziyaret etti 

Yeni Delhi 29 tA.A.) - Sir Staffor4 
CrlpJ16 refakathıde Pandlt Javaharl&l 
Nehru bulundulu bahle bu s.ıbah Gan.. 
dbıin evlne gelııl!ş\ir. MwnaUeylı kon.. 
rre üyelerinin toplanmış olduğu salona 
a.lmnıışlır. Jkşaiuıı lten'ia yaşamamış. henüz n• işl"'finı dakoılr& ıseol• üerine aastl 

olgunlaşmamış bir ı-enç kız • yirmi iki 1dicum eilaeiiğime, 'SN ft o 3·:ılll$'lk Aman S3 baha.t dikkaı rt o küstah --o---
yaşında bir pocııK • sıasıl bu ka-:lar ka. ~h. doliunna emulu genci ••DUA - pluşlü a,ifamdan kend1n1 ~orn! Yazık Küçükçekmece 

olur sana! 
;rıtiız ve zalim olalıllir? Tem~ bir yü:ıı ma.dıinna bili şaşıyorum. Bunu ya.• civarında sahilde 
a'l"kasıncl& kh1i düşfuıeeler, ı-üzel bir ç;ıydım beLlıl kıfmdelti ifR t.ira:ı: ya • Eter tesadüf bau •ü.nkü sözlerini 
lıalıp icinde çirkin emeller ve duyp.lar •. &ışırd1. lşltıirınesıeydl, bir ., llODra seninle ev. bir cesed bulundu 

S.m kim.~n ve nesin sabıAh.lt? bl bir Pc.n:n '"' kaı:lar ısemıek Jtiçln Soaba. lenecektllt. O Ama.il harici biitön teh.. Küçü'k.çdkıınece civannda .Ambaır 
aile ~rJ.<ılne nasılsa sokol.nwş bir şey. b:ı.t? 1Uaclealıkl stnıin kooay.a var .. tan llkelere karsı seni ben vikaye edeeekt1m, b "köyü .tıihnde ~feıeısih bir ce. 
tan! S:ı.na yılan diyecektim. bu keli • tıo•ra lııalka bir erkeiin k.UIU1 arasıaa ıa..ua sen lteat ~ •lıdatıı.rU 0 eed buihıtımllıŞitut', Hidİ9e •dliyqe 
me~i yazamadım. Çünkü bakikatte he. lr0$llea.ktm. bil keo&yı kentli etrarıadaki :SÜ.Pı>eTi ınen.ıt dmete lrOlllUl Wk... bldirilım..iş, tah.ltikata müdcle.ıumu.. 
D.ÜZ 0 dereceye dii.~edin. Ş!nıclilik fet. llctbNltil ~rin arasında• ııeGeme2 A ...... _ ..... _,;_ .J.... o.A._ LJ __ --"' 

Ftı.Itat e ~lert -"-.. -'- -- ms nıue."'-=-~n . ınan rMU1N1n11 
tanlığı şeytanlık denceslne Qıkarunkl" miydin? --~ - ....ı L r-___ ..J d bütün "-11•~ .. .....__ •~ ~ ıııı.oymu,tıuır. ~ı muayene e en 
iktifa eliyorsun. Fakat b:ı. :-z uman v~ »Onn. benin1 yihilllle ı.-iilüyer. so. ....,.,...... n.ı:Ma R • _ ..... __ ~-La.! t:'_. v. ...J_.L: nlnlc karşı ta--.. _._ --ıyc UIQ.l!UI l:.AVet 1'.WB.n uı::ınıne 
daha böyle devam ederse Sen wılandan !mlgan kedi t.&Vtfi&rile ~)01 CÖğSiime .... ,, .. 5"'"'mıem., J.t2'Qll"O -..1.--L ' ' 

" nım Sabahat be-• bL. ....... _ - ı-• ~ ~. 
1l:a daha :ııcblrli, alrebden ee 1bh.ı za. d:ıyıyordun. • l.U •r ........ '1'91'1D•J"•: H"- ..ı· • __ L • • ..ı......._ı_ ceksln. • aalM!lnln 'lll&Rlyeti ara,tlr~ 
rarlı 'bfr ım.hlilk o,acabm. - Senl.n JQRIJllda dJnlen.i1onua. senin la ·heraıber, cesedin geıçeail«.de Ha.. 

Bunu anladığım için ıtenden ka~hm sıoak sevgin ı.eai ım~'ud eı1.i7~. Sl'lıi Yalnız Sitil lı.en.Uni o J'&pı.şik saoh ytnl~& açıa&.rıoıda. vuJu.ııa eelen 
9'bahlll&. Ben lı:l, ayl&Nanr.m ne yük_ sevfyorma .Y&la.ac1, i&I 1ötlü, aeıüaal. ,.aınna omu"u riı>Pelenlen konı! motör kazam ema.sınct. hoğuılan 
.tt ve ne DMDıasla * maksadla sa:aa peı"elıJt &aııılıa! Veelht tayfa.laman birine ai.d olduiu 981111. 
;rak1aşmıştım! Bu akşam •:a.t beşi.e senlale Mıloşa. ---'~dı ~~-~-- ~ ~ 
Mil~ trem 1eVllliyecektin, hayır, JDll-'Mlllkım.. Bafm Terime lMı ıneı.tul>U ~ ~"'~ ---------

p.nllŞ sôsiedhn, ~ ı,en\ 9"İyor yollamak istedla. 1'1\çln? Bisleıiml tah. '!O ~1san Paıariesi clinil sabaJımdall Elektriği ol mı yanlara 
gibi rörün~ ~ttlibli 'l'iteaill'ecekU11, iil flaiei'e '(lll.l!ŞIYWea: Seni bekktme • .at NJ.a.n PertıemJııe &iinii akşamına ka.. • d•ı • 
baya.tını, giUelllğinf, sıcak hUıkırini yal. nwk ı,1n .na!? llayu. Seıuietı iuUkam dar ıne~b ıre ıelgra.fınım. Cocak Esir gaz fCVZl e lıtyor 
DlZ baııa 'f'Cl"lll!~cıMUa, • hatde bf-.Jlden almak tein mi? Bl,)ı:K •• C) aalde? ~e ]tununa ~fb&, .... ~ : Evlerinde elektrik olrmyan kim. 
ne is~lııl'l ~-- ~tralml a1&n 11m1ln 8ıl.bılllll4 ;yawwa. Seni ı.ka&Jaınak. mw lr&ın111 ıUı.ülaırmdaa bW.undağuaa -.elsin gaz ihtıiyacını temin İçin a.. 
~1mWd ııippe'laW!a a,rı t.'tr ha.mur. seni hırpalamak istiyorum, fakat baya,, •ym ~Lıhn. tÇeea Esir•e.ae ita_ likadariarca. üç aylık fişl:er dağıtıl.. 
dan yoğuruldutum tçln beni at-& 4iii.. t.• ıeat Wr C'iD tM&~ ve t"UmU saygıyla hatırlatır, malcıaıc:ltt-. Bu fi,lerlc 2ax tevzi.atına 
r;ür~ bir &W"lf meselesi Dıi_1apJlll$. _,., •D41ıaa ~ Bwlu• ..- .-. .- .- -. -. - - -. - - - ' öni.imi.izdeki l"'a-"'mba iÜnü ~a.. - ...._,.,..~'WF~'W--~ı ~r 

Wıı ıııwıa, her ~ye raimen ieoriibeli ~ir ~aktıı:_. tmf 

92 Gök Ziya. y 
•oarlok Jiiya. kol.~mtTGf 

Miirekkebli kalem (Son PoSta hatıraııı 
(Son l'o.>ta hatıra!ı ı hbnbul dek Usest 8'mf 4.F ...... n 

A.n.ka.ra Atatürk erklit ilk okulu sınıf _. 
4,.C den Fikret Göktan, lstanbul Beyıı1,. ll58 c~m.aı ~yhe.n, ristanbııd Kumkapı 
zıd 5 lnd llkokuldun 307 h 121! 8ülbiıl. '4ll'ta ok11! !..A dan 514 İbrahim ~. 

Diı fırçası Alüminyom bardak 
<Son Post. hatıralı) (Son Poı;l.a hatıralı) 

Tarsus Türkocatı okula ruur 3 de 45 İzmit l"eııi Taran eltahl sınıf 2~ dan 

Hayrün.nis:a Mis, İzmir Ju.rantin:ı bi. ' allln&t'alı AJ'te!ll Şeıa • .Kenya llikbıti 
nü Hkoku.hı sımf ı 4-tn '2ô4 Er~ I~. Ht!milliye lll<okuıu SDlıf 3,.A liaıı J'Zi 
men, ltesldn sıtma mllcadete 'ltlllaat ~ Ahmed örenç. İst.e.ubul Bc~kl.a~ eirlıtei 
murıı Ali Yılmaz kızı Akay. orta okul. 3.A dan .2t Sadet4.ia Ak,s"Üll. 

Di~ nacıına Aym1 
K:adınhan mahkeme ıahrt ~tllti Ah. 

med Vstüınt't kard~ "Mnıılafa 'östüntl, 
(Son Posta hatıra.il) 

Bursa Ctimbm'l~ <Mftsl !"lı•. -ı9ı> eda İst.anbııl Davud,pa.p ort.a okul 3.B itıeıı 
Ali Saip Akr:fi'. &.mir 1C&T\llY&b :mer. Z87 Mahir, htanbol Çarşamba 15 iad 
'kez oırta olnıhı snuf l..A tan JU ıEl'ıiDa okuldan 389 Perihan, lst.a.nbul Kara. 
Ullaran, Ltaribul 15 lnd ilkekwl sınıf ı-ümriik orta okuJ Z..B den 3e ı Aybar.ı 
4..A da.n Berrin Se-yban. Do(a.ıı. 

X..itah 
Mulıtıra de/teri 

Vezl.rköı>rü Gam flkokuJ ıunf 2 dmı 
56 l\Iürül'Vct. Pal.as. MCMl.an~ a :ismetpa? 
mahallesi Bil&'! sokak No. 9 da Nurt611 
Sıa."31. ia&a.uul Fatih Gelenbe\'İ oı1.a e., 
kulu anıf 2.D den 679 Sedad l.'rselı;uk. 

Albiim 
(S- Posta Jıai1ralıJ 

SeyiCcacl emekli sübay lılüre3 ya km 
Sona :K..-er, Eılirae lise ort.:ı kısım 3.ı\ 

ü• 1161 İlu.aıı Ada.la, İstanbul Yeşildi. 
~ &._.,•paşa sokak N'o. l de :U:uhit. 
tla &ıbL 

Kolnıln uıburı. 
(Son PostJt lıatıraiı ı 

Di,.rtıabr Z1)"& ~ enı. .Aıf 

Lüleblal'P& ubri pesı., llG8. Oölik 
1 ilen isıtetmen M. Bora ka.l'deşi .:u. 
ılul.bh.. ineı-lı\I ~ okulu sınıf s~ 
da.u C!9 iU Abmlı, ~d 1D1 , c ııa. 

m'llk rabır1kast sahlbl •• uri Ön:n R 
Fıtna.t, İstanbul Zc~·rck erta olcul ., f 

den ın BU1 İDözü, istanbal l'u~~1 
H tiııcli mektelt ~C den .'\J'iıı ~Mlm;n 
fztnit a~ri posfa 1752 böl\ı, UlCl'SI 

Sa.bllbattlll Gii--. 

KtJrhJ()star 
E!lkişeblr lisesi 4..A dan HG; 1:mme 

Altul', Diızce 1smetpaşa o'kul ~ııııf 5 ık>n 
53 Necmf't.tıi.n Paslı, Re~n z., ft•r o~l 
5UUf 4 sea 231 Zati. Sönmez. 
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~ Memleket haberleri 
Biga da zir at s~f erberlik 

DENİZCİLİK 
«Son Poıta» nın ıpor tefrlkua: 18 

(Baş tarafı 3/1 de) 1 vod& gemi yannıağ'a başladı. 10.000 ton. 
müddıet İıı~litieri ta,ktb ettilerse de, her luk Zar.&. kruv-.uörü de .ıyni akıbetle 
halde mak.sadı anladıkları.nd~n olacak, kuştlaştı. İngilizler 3500 ili 400ıl met

ı:-eciye döndüler, Bu defa teması kaybet. reden ate~ a.çmışlardı. 

ltfllK:trllAlılil@fc 
memek Jgln iuclliz kruv-AZÜTierl de şl. Beyaz bir b;aretle t.esliın olduğunu 

Ahmed hasımlarını kolluyor ! 
Çiftçinin traktöre şiddetle ihtiyacı var, bu yü 
mahsulün bereketli yetiştiriımesine çalışılıyor 

m~li :arbiy.e tevec<ıilh eıt.ıler. b_d~ircu Pola ya. ~ı:ilh:lerin Yer\fi~ 1.'1".~· Pehlivan .güa-eşinde çatıları da • 
Iki sa.at böyle seyret.tikten sonra saal rıbi yanaşarak Italyan kruvaıorunu.n ğıtım.aık deoneık bir tabirdir. Yani, 

11 raddelulnde İng'illz kruvaziııleri (Vi~- müretltebatım a~dıktan 'iO~ra. bl~ t~rı>•. ge!lgin duTan ·hasmın kalçalarını 
torlo Venet.o) yu l:'Ördiller. Aı sonra 1- do ile bu gemlyı batırdı. J.•iume de zara ...,. . k ı-~zımaık. Bu h. J 

gevı.şt::ıvme ve, uv • . • , ası 

Blgıı., (Hwıasi) - Kara kıştan henüzlvam edllmektedlr. 7.lraat bahqcsinden tal:van mu.harebe ıremlsl İngii!zlert~ ate~ da yanarak balitılu. oldulkıtan sonra hasmım künde ile 
kurtulan bucadald renç ..... rJer de mısır, bu se .. 6 '-~Jka me;rva.l.ı ve ua.eTWs•111 aQmış bulunuyordu. Knıvıa7.örlere refakat etmekle nıan t. a!k k 1 l ... ~ 

1 

..., .- .._ . aşırın ' o ay o ur .. 
susam, bostan ve bıırçak tarlaJannı sü... 10,000 den fazla tid.an tem edilmiştir. İşte tam bu sıralard:ıdı.r )'! rForml. talyan muhrlblerl 1111:"lllz rııosuru tor. K· Ah d h· smının bozul 

.. 1 d · lı 1 ı· ara · ıme , a -
rüp haz.ırla.mıa"'a. ı.~~ 1 a.-·~1 arııır. B··-· ... an gi>nderilen binlerce dııt ti. dable) tayyare ıemislııden uçurulan do. pJ:fo bucumu yapm1ş ars,\ a ona n 1• d - .. ·· k ·· dey'ı tazeledi 

11 _.. ~ w...... . ı uıgunu goruınıce un . . . 
Yerleri f;P.zla. oı.a.n traktör sahlbleri d.a.m dahi halka tevı.l ed.ilmelded.ir. Şe. IıaDmA tayyareleri Vittorlo Ven&t.o ile -ıar eden İnı:-ilız.ler isabet ılmadılar ve Ve ıbirdenbire askt')'a alıp aşır _ 

da.ha oıweden sarfı la:wn "'elen beıuiıı, bir ve köylere daiıtılan akasyalar, cad- refakatindeki kruvizörlere ilk torpido 1>11 mulırLblcnlen iki veya üc tanesini '- 'k ld .. 1 maga · oyu u. 
m.--ıııt, petrol n ma.kineyatı ribi mal. ~lere dikilmiş, her birisl muhafau al. hticıımunu yapmışlardır. 00.~tTdıl~r. MoElanıın Mehmed, tehlikede 
zeınelerini hüJı:iimeUeıı lstemişlel'dlr. tına alınmıştır. Bunla.rdan ba.Şka ziraat Torpido hücumımu môtea.lub İtalyan 1 ~rler yalna; lkl tayyare kaybet. ·d· A 11.. d' 00· le çarcabulk Mol-. . i 1 1 11 ı ı. n:ııme ın y , 
Bunhı.r nı.it l'e :ıanıanlle ıe.ırılip ar-Az.i. memorhıtuııca birçok hububat tohum. muharebe ~isi de cerlye dönerek ka. mışlcrdı. ta yan arın ba.tmar.ın cem .e: lanın Mehmed gibi bir pehJivanı 
$l.h!blcrine teV71 edilirse, i'azla randmı.ın an d.3. ~lr. Toprak sabibleri çınınak ıarure~nl his...et.ıniş ve İnı:fü:a ~i ~~ yaralı idi. Fakat muharebe cemısı mağlub etmek üzere olması Screz. 
alına<'atı mubıa.k.k.aktır. bir karış yer bile • ek.ilm.edik k.almasm kruvazörlerine ateşi kesmi::;tlr. Bu remi. ussunc avdet edebildi. li1€ri, Kavalalıları şaşırttı. Bu, 

Bu mal:r.eme celbcd.Jl~ birçok yer. ~ye ça.J.ışuıakta, kalem aş.ıla.rı yapılmak. nin bu sırııda blr torpido isabeti aldıtı M.alupa.n dıenlz muharebesi ~k .~ı~a. yeni pehlivan ü,zerine bütüın göz_ 
lcr ı.c,~ kalacak 'l'e istifa.de edllemlyccck ıMır. kuvvetli bl~ ihtimaldir. . . ca böyle olmu.')tu. Alınan eıı muhıın ler çevrildi. 
b'.r hale ,elt~.ıcld.ir, Çok ı;alışkaıı olan Biga bağlarında şimdiye ka.d:ır yeti. Saa.l llh ı'addelerlnde lngılız tayya. ders şu oldu: Hancı İsmail ağa, heyecana gel. 
ekim ~leri meuwm Ömıer m.alzeme eel. şen üzii,mJer hep ka.lm k.a.buklıa v~ ply~. releri Gavdo ada.cıtınm 80 oıll ga.rbında Torl)İd~ .tayyareleri yalnu T~rantod:ı. mişti. Ser117.liliğini unutmuştu. 
'lell.eriı.ıi yapwış, kaynıakii.mınıız da bunJsanın tutmayaeatı clmlerıll. Eskl bag. Cavoor smıtı lkl mııbarebe gemisi, 3 olıluğ'u. 1:1bi ~imanda. yatan ll'emıle~~ d~. B~ıırıı.ıyQ·rdU. 
W'ı ~iıd oldıı.ğu mak~mılan l.stemlşiir. lot.lar da: t<Bizim topraklacanı.zda. ince kruvazör ve 4 nıuhrlbden ibaret lklnei ~. seyir halindeki bir Clloya. da nrnessır Af~ . Ahm d b r 

1 • ı ı ı .. .. ı .. t' . - enn c e ... Burada on lıadar t.r.a.ktör, on beş o. )ta.buldu narin ü.ziimleır yeU.şme;ı!ıı diye b r düşman tilosıanu haber verm ş erd r. olabiliyor, du~an renı.lletın ıı &ura ını A~ . A ,t..--.J b 1 
t i 

. _ ~1:r =ııaııt;.."U e ... 
ra.k makinesi ve beş ta.ne de b:ırnun bir :rıibnlyri vardı. Yeni b.iicılar, bu Saa.t 12,15 de CForm.idablel tayyare azaltıtU<l.a.n sonra deniz kuvveler nın B...,1• 1 tm ~ I r 

1 --'-'- ,_ 1 1 . . ı· .. - ~ e e og Uım .. 
mıakıu~ var:lll'. M&lörlıe işleyen bu z. 'dd' vahi oldutunu Leerübe Ue a.n. gcıu;....ıdcn uguru. .... n ikinci b r torp do yetıişmesı.nl t.emın edeblllyor, bat a muş. . . . 
raa.t aletleri, mu-hltte çok iş l:'Örmekte, ~ 1:;':ır. Birka9 senedenberi burad:ı tayyaresi fMIPU İtıılyau iilosuna ta:ırrw kfil bir durumda.ki hafif filoya a.teş aç. Se~ezlıler, Isma~l ağanır~ ~mge: 
'\<\.bilılerindcn maada diker köyler zürra._: ç; ı:-iizel sofra mümleri yeUştltlni eOi. BllD..laruı da italyan muharebe ı;e. mış olan muharebe gemisini hed.efnden ne duşmanı oldugunu l>ıld~klerı 

d •·•--'- a---•-4-dır Burası -•~•-e en az bir torpido 1-bet ettlrdlk. b.li orlard iıçin ses çıkarmıyorlardı. Kavalalı. 
mı.o " "'""""""" Y--...-- · rören meraklı kl.mseler, bıı sene buda • ....,.,..., ay~.'. Y uhaı. be 

1 1 
d~ lar, pehlivanlarının mağlub düş. 

n.ırmaza ha.nannın adeta bir lıubııbat İs 1 ....ı,lrd kslzi a lcri k:abuı eclileblllr, çünkü bundan son- Jn&'llız m re remı er arasın ~ .. , . . l 
-'-· d dıklar• asmalarına m r vvn e • ra İ1alyanların siira" asaım .. •tır. Ba h il '·· .. leı·den memesı ıçın onUı hıza getınyor ar. 

\'C zahire a.ı,_.rı ır, b ür t ~ azmetmek "4 ..., buluııa.n r am e ... uv.ızor d 
Onun içiu ~rçok ziraM aletleri de şılama&b ve unu e meıre - Saat 15 de Rogal Air Foı·c.e'ün Blen. Perh balen İn&ilb ı:-eml kayıbl:ırı ar.ı. ı: 

ebrimialA! lınal edilmektedir. Ba cüm. ıecılr. heim tipi bomba tayyareleri Cav&ur tipi sLnda bulunmaktadır. Diğer muharebe - Mehmed dayan!. 
1 ~en olarak Bet"ga.macbn bura tezıah. Şeker riıatland.ıiı lçıln ~~: pe~: g'emllerin bulunduğu 1t.aly4U filosuna gemisi Valıiant idi. Dlğer krU\<azörler - Topu!k elle. ~ehmed... . , 

!arına& sipariş verilen mubılr denilen yapmak üzere birç~l~i ~· 
1 

ek bomba taarrun yaptılar, Orlon, Ajax ve GJouester ldl. - Çabulk yetıştır ellemeyı .. 
pa.m.uk ek.mete mahsus makineler dahi milda.rda 1>-0St.an ek soy em • Saat lG,15 de donanma tayyarelel'i ii.. işte İtalyan doııanmasıııın artık mu. .F~kat atı al~n Üsküdarı geç t· 
budla yapıl:mı.kt.a, yaılttıi ceçmeden ı.c, va.ld~ fevt.etmeden tarıa.ıanuı bu iş çünoü defa olarak Ualyan tilosıına ta. tıa.db bir luıvvet ~yılanuyacağını söyle. mıştı. Afıım€d, bur haml.ede has~ıJ?ı 
ınah;dline ı;~vkolunmaktadır. içiıı ha,url~ktadn'. Velhasıl, lıer .;~.r. arrw; ederek torpjıdo at-tıla.r. İkinci ve diklerinden bılr sene sonra ıene liart aşırdı. Molla Mehn1;~ın. te~eşır~~-

Bir Q'lft hayvanla ceredllen bG maki. de olduğu cibi şebrbn21ıle de • bu.~ i\pünoii tollpldo bueum.larındıın 10.0011 son.lan.na doğTu bir tanesi Vittorlto ve. ğ~ yere. vun.·mmş.. Gozlcn ıgoık yu. 
n!'lerin her iki tJt,ra.tında - Lohum ko. ma.naaUe • bıi.r ı.lraaıt tererı.erlltl ,oze t.onluk Pola kruvazörünün de yaralana- net.o sınırı blr muharebe g~mlsl olan bir zundeıkı. yıldızlan sayı;ııştı. 
yııcıak • kovalan vard.a. Makine işle. çarpmaktadır. rak süra.tlııin azaldıfı anla..rpldı. Üçüncü itı:alyan Wosu İnıillzlerin Mııltaya gi. İsmail ağ~, oturıdugu )yerden 
dikçe l>u kovalar harekete g-elmekte ve torpido hücummıda artık bava karar. den cemi kafJlesi11ıe taarruz etmiştir. Fa. fLtlaı:ruştı, bagırııyordu: 
açlla.n topra.b • delfklerlnden • tohum Bigada Kalkaalı bir alim mJŞtıt Ye İtalyanların ba.raJ a~şl pek kat bir eeM sonra rene barb t.ıllhl it:ıl. - Aferin Aıhmed! . 
dök:m!'kted:ir. Çok basit ve ta.kat ot.oma. vefat etti kuvveuı Jdi. yantann yüzüne ıfilmeınlş ve amtr:ı.1 Sanlki Aıhımed, kendj yı;ti~ır .~ 
tik olan bu makinelerin arkadaki alet. Kan.nhk basmak üııere iken İn.filiz Wlan k.C>tDuta.sındak:l İngiliz hafif knı. mesi, çOk yıld!!r tanıdıgı ~ır delı-
ltti de _ tohum saçıldıkt&n sonn • top. Biga (Hutsu.sl} -: B~a.d.a seksen krııvazör filosu dii$manla tekrar teması v&z6rleri Ue muhriblerl ttalyan filosuna kan'lı idi. Hayıır, onu yenı tanı -
ratı gfunmekte ve böylece ikl 11' blrdtn yaşlarına varan degerh S.lı:ml-crden temin etmışU. kaçırarak nak\lyelerinl himaye edebtı • mıştı. Dö.rıt beş gün ~~ak .ol~yor. 
ıörmırk.Ledir. IKafk.a.sya'h Harun, g~çcırı. hafta şe~- Amiral Cunnincham saat (22) racl. nılşler 11e İtalyan muharebe C'Cmislne du. Fakat çok scvnı:ştı._ Ihtıyar, 

Ri bozulmadan on °btŞ 1lrınl ııcne.rimizin bir mahallesl sayılan İdrı delerinde Polanm bulunduğu mevkie bir torpido isabet ettirerek yaralamış. yetmişl.iık olan İsrnaıl aga, esasen 
işle:esi pra..ati edilen bu ma.k.inelerlc

1
'koru köyünde kııta ~İr hastaılıkıtan daİ«' bir ra.pe>r aldı ve o tarata teveccüh lardrr. S. G. iyi !kallbli ·bir adamdı. . 

l'iınd"' yirmi beş ot'u ılöoüm pamıık1eonra Ailahın rahmeıtıne kaıv:uşmuş etti. Bir müddet 90nra Uo düşman knı.. A'.hımC:d, hasmıını. ~. beıJ ~akıka 
ta.rtatıı wliilüP eldlmeldedlr. Biga ima.it ur. Araıb ecLeıbiyatına ~akıkık .va. va:ıöırü ile blrka9 muhribin karaıtıl•rı D k 1 Z 

1
. Q l içinıde 1bll" çapraz'. b;r ı\.Ünde ıle yen 

lıi.tbıaııt>lerlnde yapılan kalbur ınaklne.lkıf olan v~ ihnindeın istıfad'~ ~ili.en belinnfşU. Bu sırada blr İnglll:1 mnhri- ,. 0 tor • a 1 ge ;ı difk;ten sonra galıbıyeıt temenna -
Ierlndeıı de beme.ıı Mnıen her &öyde bi. bu kıymetll.'i adamın ceınazeısı b1rıllçok. binin ıştldajı. ile aydmla~tıtı ıo.ooo ton. I Belediye tar~ı.sında.tl mua,:rene- s~~ lbas1p meydand'an yerine dön-
rer t;a.ı~ v:ı.rdır. Zlraate f'tnalıkla.rı do. kaclirşinaı91aırı tara~~dan ka·ldtr • lult Fmne krnvnötil W~rspJt.e (a.ınJnl hane3inde !Slleden eonta ha.!ta· du. 
kuıı:ın caııava.rlarm ltlltm:ı dahi Ur. mış.. köy mıea;a.Tlı-gın<la ha.zırla nan gemisi idi) tu. 38 ııantlmetrellk topları.. \. lal'1Dl kabul eder, ~ Zavallı M~11anın Mehm~d, af~l. 
lül"r tarafından önemli blr ~ekilde de.kah....l.re_gi..~~~"°-. _ _ nııı ateşine macu taldı. Daha Uk uı. - lamı§tı. Oldugu yerden güçhal ıle 
,~~---~~~...-.-v-.vwr.-r ..ar_...... .,...-...._....- ..wr......._ - .......- ...... -

yerine d!önehilmişti. Ahmed.in haa. 
mını bu kadar çabuk yeneceği ak.. 
la gehnediği gibi gal:b gelırn€si ih.. 
timali yoktu. 

Alhımed, İsmail ağanm yanına 
gel'<ii. sı~tıına bir hav.u alarak ().. 
turdu. Meydanda güreşen güreş.. 
çileri beklemek mecburiyetinde 
idi. Galiblerile güreş yapacaktı.. 

İsmail ağa, Ah.medc: 
- Aferin A:hımed sana!. 

- Çabuık kıvırdın MehmedL. 

- Çok iyi gÜl'('Şiyorsun oğlum... 
- Mehmed, çingenelere naza ,.. 

ran nasıl bir güreşçidir? 
- Az farklı. .. 
- Amma yaptın İsmail ağa!. 

Çok hafif geldi elime ... 
- Görd:fun ... Az gelcl: sana!. 
- Kar.aıkaçan da böyle ise ... 
- Yoo ... O, daha afacandır. 
- Bunlarıın içinde hangisi duha 

güreşçi ve tehlikeli. 
- Ha, Hezaııgradlı Kel Muhsin... 

Bak şu!. 
-Ya ... 
- Kıı1qHnarda çingene ile b\.. 

çük arta başına berabere kalınu, .. 
lardır. 

- Amma yaptın İsmail ağal. 
- v allafrı !. 
- Demek Kel Muhsin yamlD 

pehlivan!. 
- Çinıgeıne dıe öyledir .. Bak gir 

mıüıyor mu.sun, ilkisi de nasıl gün.. 
şiyor? 

- Çiıntgene ve Kel Muhsm... 
Klll".kıpmarın lküç\itk orta başlan 
demek ... 

- Evet geçen sene güreştiler .. 
YJ.rmi çift pehlivan içınıdıen bafıl 
kaldılar. 

- De5ene bu.gün zordayız. 
- Ben, Olliların sana bir şey ya.. 

pacaklarma ümidim yok .. 

- Sen. yeneceksin on.ları? 
- İınşallah! İsmail '.lğa!. 
- Baık ç.iırııgeneye neler yapıys 

hasmıına!. ., ... 
(Arkuı ..ar). ... 
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lgra:f, Te e Telsiz e 
ırmanya IDJJ ~u:dun İnuhtel.f yar~erindel Japon 

c phesind 1 ~ö.: ü koşusu Y .. P ldı basım 
mabareba .. ı Basya De 

(Bqtarafı 1 İnci sayfada) Pi9t ib:eriıade Jal'ış il.atıma kadar yal- 10 Q İ iter& V8 Bu W şıtdao biri fnUhab edllmec\lil 

klzl•tı oOk gençıler.ı n.-r<ilretle ~fal§lı)'lor, ge.. llDc& koştu. 4t aet.rellk araltkla Saba_ m şgal Hindistan takdlrde her reçe.n &iinıio müstevli le.. 
91 çid rC$llllndıen sonra lsıiklaJ MarıJ bıaUin Sanı-ar All.kan ikinci oldu. hlı_ıe kaydedilmesi zaruri olur. 

çalındı, Bu esnada Atatüır.k koşu.u. Tdaıik neticeler: --- B irıoaDTayı işgal ederek Hindi.da- lnglltere 1reçeo harbde llındıslana ba-

J poı lar Çinlileri 
çJkilmiye 

mecbur ~ ttiler 

nun birincisi f..treE A:> dın ıd\iaar,f 1 AYi R •k• na nuruz edecek blr Japonyanm z.ı \ad.er yapmış, sonra bu ridler muh 
takım!» sahanın kenarıındaki -direğe S. S;;: ua dlaarif talamıo iZ •• 1 usyanın 1 1 neJer ya.pmaya muktedir olablleceılol telif scbeblerln tesırUe t.utula~m~ 
bayırak çeltınıi~tir. Törenden aonra Z - Sabahaıtbı «Ankara• ız •· 31 Pl!k e&buk k'8lldiji lclodlr ki İngiltere Irındlller, reçmlştekJ bu bfldlseyi 1rele-
a.:letl.er otobüilere binerek koşwıun s. 1/5. meselede hareket lüadllıtanla uzlaşmak için oraya fevka_ cek !cin bir bürban sayarak bugünkü 
bar.cıket yıerme gitmişierdir. Ko{uya 3 - Rıza işman da1ao1Malıı ZZ a. 31 ilde w murahhas condes-dl. Herkf'sln anlaşmanın rolunu peşin elde etmek 
Ank:ara, Antalya, Edırne, ESkııehir t d 1 t Wldiit clbl bu murahhas, incllterenJo lstfyorla.r ki haklı sayıla.bilir. Fakat bu 
Gazıantep; Hatay; İstanbut; İzmir; s. :·_ Mllllfala Kaplan 41Ankaraıt zus arzını ay ın a ması Maüor.a •diri olup 800 zamanda inıt- hesab:la yanlış olan şey, diişma.n kapılft 
Trab~o.n; ıx>nguldıık bölgeleri ve •· Uz lıalıılnesJne ithal edilen Slr Slafford dayandıiı şu sırada, Ulodlllerle tngill'ı_ 
Maarıfı tems li takmlarle beş grupta taleb edı·ıı·yor CriPllB'Ur. Jerin hali bir anlaşma .emini bulama.. 

'T'. h . . yap:ıl:ın ~me:lerde derece alan. atlet : :: ı!::~!;:::u -::.-::~ımu. sır Stafford Crlpps eski bir sosyali5' mış olmaları V"' gunterfn kkl'fler H' 

' ungu ş rzn n !er_ gırrntşleırdı. Ayrıca Eski·-Lı'r De *· İet.lmai kanaaUerlnde dliır"en bm•u- mllk&Wı tekllıf1erle faydasız yere za,·ı 
k k d 2 ,.en Takım tasnifinde: u _ olap gi~ıeşldfr. 

so a u.ıruı a mırspor ; .erkek lisesi bir; tayyare ı - Ankara ıı Pllftlll&. «- RuBYa ihtiyacı olan ham ne esaslı bir cleflşiktik oıduiuna cıaır ,. _ __, 
, / iahrıkasl lbır, Kütahya böl esi bir 2 - Maarif takımı 19 pannla. herhangi bir haber ~vcud olmadı&ma aıqılM-ft ıııman zaman t:ok semih 

Çarpzşnza ar o ugor_ . ıtak mla husu:si olarak mus·· agb··'-aya maddeler i,in Amerilıaya davranan bir mrnı1e1ıet.Ur. n ııdı tanı .. 
-. 3 - Esldtıehb' takımı il pav:mla. değil, Japonyaya J..--vuraa ..-e. burun de, ayol lçtlınai Akideye ola ün 

Saygon, 29 (AA.) - ln.gıl.~2 katılmışlaroır. Ankara bölgeei de 4 - Ear&itehlr B. takımı 50 puvanla.. ~ ahib bulunmaktadır. Hlndlstana yoı_ n m :ısebeUerinde bu semah:ıtln 
kaynaklarından sızan haberlere go. ık ta!K.mla temsıl ediliyordu. Tam s - btanhal takunı 58 puvan. daha iyi etmiı olar.» lanmasınm başlıca saiki de onun bö1Je ltlf! bir m lnali>et gösteremf'ıı:esf Hin. 
1'e, Bimıanyada Tunguyu müdafaa zama1J1ında 'topfu olarak haTt~k.et e.. ltOJudaa 90lll'a vaJJ ve bölge başkanı . bir kanaat sahibi olmasıd ~iz la dilıtanı tatmin etal)ors:ı., b.aıı:ı şaşm:ı 

. . . ~ h d Jl .ıı "·'ler rı P _._ ·'-"-de bir ak T okuo, 29 (AA) - Ofı • Ha. '-"·meti namına ııın· ıllU~· b ünkuü: malı, fakat ba eılrmant.ıo knr1ulmanın eden Çin &.uvveı!lennın vaziyeti L>U • ~ ac: wer birinci kilometreden awc• şere ne O••ua _.,.... - K,, k . . . l .. d au .,..e ııı cansfae balnnahd 
1-anlı sayılabilir. . 1 ıtıbaren ıaıika arkaya bir hat üzerin. pm ,.emeii nrmlftir. Yemekten sonra ;:s: 0e:t . g!'"z~~esı. ~ıma ~ a: şartlar içinde müzakere yapabllecek bir l9H ır. 

Son ~at'lerde Tokyo; Japonların, de sıarlanmıprdı. ıcawnantara :mik&fatlar ddıt.ılmqta. -~-~todi;.'ınm onemıne aU adamın her şe)tkn enel bir muhafaza ~· 7l.l'DD ~birlf'rlc işin l(!in_ 
1_"unguy. u i~.al ~tt'klerini ve rnüd~. . ~~ı:ıd.~cü kilometrede artık bi. 's"""""'eıı. kar olması bdıknrmeJldl, Bu adamın: den e*ılabtlecek b dıre aeıtmr. Bu 
fıicrıni şehnn şımıı.lındeki dış mu. rıncılik ıçın çııırpışan taAtımlar ve Ma Adanada Gazete diyor ki: milleiler hukulı:a ba.h.slnde ve içtimai miioa4elede ra "~ven lale vardır. Ha-
dafaa hat1arına çekifdiklcrini bildiri arif tak m4arı ,en çetin çekiımeyi ya Ada.na. ıs (A.A.) - B111ük İainü ILo- Şimal c;evıderi ile Japonya ara. inluli.b teli.kldlsinde .enı. dİİIÜnen bir rekelltt ona rore tanzim edllm Udlr. 
medctedir. Pl)'IO'l"lardı. 7.500 metre?ik mesafe.. ŞUIJU 621 atleUA Jt&iıUUe ve oa 'binlerce eındaki U'Za1dlı1.. bizi Havai. Batav. kimse olması lcab ewtı clbi ln&ills im- ** 

Saygon, 29 (A.A.) - Tunguda de ~iin lnönü ikOfU'SU İçin gös. halkın taahiirleri aruuaü bqün tllb..,ya, Rarıgomdan ayıran uzakilıkla öl. PM'a.torlutunun kemllslne 'dmad etutl R 
lıer iki taraf takv.ye kııt'aları almıt tordiği gayrdt ıehrin giriı nolctası:n.. rimiz4e 1apıldı. çifldüğü tafltdirde bir taş atımı malı: bir adam olması ela saraıi idi. Slr ltripe uzvelt general 
lardır. Şehrin mahallelerinde ıiddct da bütün h.12ıaıı almtftlr. Akar ba- Kızlar arasında derece alan a.tletler: lığı demıc'ktir. işte bunun için inUba.b e4Ucli. Onan, 
i'l çarpışmalar yapılmı~tır. şlndan istaısyıona giden cadde üze. Blrlneillii kız lbesinden c.\ysel, ikinci • Moskovadan, bilhassa balık avı başvekil Mister ÇörçiJ Ue MT&li rekabet ,1: •h ·ı • • 

--v-- rinde ko§U iki taraflı dizilen i2cileı llti kız ılsesladen Sa~~~· üçlineulüiii muahedesi ve Mançuri hududtaTI halinde bulundutunu 9ÖTll1enler belki llıl aı OY çe m sa J C'evkalaAde ve haik arasında ol:muşıtur. İnönü tuz saa'at enstttüsüwleo Nazmiye meselcs.nddki hareket tarzını aydın haklı olabilirler. Fakat burin toln bahı. •• d d• 
r ~ Stadyoma bda.r azanao düz 7olda k.azanmlfl.ır, latmaeı istenme)~ ve bu •uır.eıtte An tne\'ZUU olan --- bu -'bl 41 .... -•--- gon er 1 Erkekler aramada birinclllii Mal:ıt1a ..11 S k le · · R ,......, ... , "' -... ...... ... 

a.ıtık lkoşuyn ltazanmala.rı 'beklenenlet 1;10 - a şen manevre rın1n us • ....ı.. daha üstünde bir. !111 old ...._ ..,_ 

Al t bl • ~ • meRSUea.t rençlik kliibün•en Hüseyin, J " _....._ tl · · h. l . Y"'"' ~~Y 0
•'" .. __ " -- J l man e zgz belli olmuştu. En önele Şeref Aydın ko- .. apon munasooe; erını ze ır emesi- nüliırse. Sl:r CripJ>S'in Hlndlstana jza_ &..UDOTa, 29 (A.A.) - ngıltere 

şu) OT, bir a:iı.ın c-erlslnde Sııb ıh.ıtt.in lJrlnclllil Matatya mrnsacat 1reııçlik klu- ne &On verilmdlidir. mınclM! aebeb Ye hlltın8' daha iyi an. Kralı Altıncı Geoıge; Y~oslavya 
takie .,.ıı_,orau. ıtua 1'man. l\lus!:ıta biinden Hakkı ıuuıanmlŞUI'. :lapbr, Kralı Pieıır>e'e; tahta çıkıımın ilık 

A • k Kaplan hemen onlara 1etişecek w.zl • Elazığda . Ameri~ yard1m1 Slr Crlpps 'bir müddetunberl Hlndls_ yı'Jd'onümü münasebet ile a.şağıdak mer • an 1et.te WUer. Bütün bunlar:a r:ıf'lllen F.ş_ Eliz.ıf 29 (A.A.) - Vliyetlmlz mer Hoşı gaZCit-csı yazıyor: taııcla te HincUstanın başşehri olan Yeni mesajı göndenniştir: 
ref hepsini ~~t.l. Stad1ouawı k:ıpısı ö - kezlade yapılan bıi.yiik İnönıl kotusond~ Sovyctl-er Birliği, ihtiya.c.ı olan Delhldedlr. Mecusllerle, Hüslümanlarla Yugoslav iedklalı geçen seneki 

Sa lllerl.nde 16 niMe cll:dlea iııcDerla bora ft tram • Eıizıt reaolfk ldübbılea Zl~ Atlet il ham madidder için Amerika:ra baı "" Hind mUleüni 1-11 .,c1aı teraalde tedhi§e raimen devam etmekte ve 
~ ~n &erinç RSlerl ~ daldbcla Wriıui o1m..-r. vuracağı Y~ !aponyaya bat vur. aj'1riık 1111tabfteeek laer 111111t laalk ve medeni diioyanıın lıayranlıiına me.z 

b ld lılMba Jalo •e lır.e!ılltRIFea alkıflan ara. VDyetlmb 19uı bu " a&lll1ele - aa daha :iyi elnııt olur. cıe tlıe tıemM etraekıecıJr. O•lara. e_ har ıcıdmaltlıaıdıır. gem İ _,. tırı 1 sıncıa. kapııta.n llıt c-eçerek ıce.rt cirdf. rinde de tnönü toşatan Yllll'lm~. Ameııikaın yardımı tehlikelidir ter verilen haberler dotra 1se. harMea Reis Ruır:vdlt de Kn.1 Piene' e ve 
ve Amerika şimai Japon i~aliı altın &oora Hirr.Ustaoa verUecek muhtariyet Yug06la.vyada çarpJşan Yugoelav
daki ce.nub Pasifiği mahsulbrini ar. haklann4an Te iomlnyom fıaUyaz.ların- yalı vatanperverlerin kumandanı 

Roma da 4 gemi batı
rıldığını bildiriyor 

Türkiye ve 
Bulgaristan 

Fransız sahiline 
yapılan hücum 

tik vereıtne2. dan bahsetmektecllr. Pabt n bak ve generall Miihailoviç' e mesajlar gön-
Candai adıındaki mecmuada da bnUya:r.la.rın huaud ve şartları sıkı sıkı. d.ermişir. 

§U satırlnTl okuyoruz: ya gi%ll tutulmaktadır. Hlndistaıun Ja-
ş· mal mesdlesı yakıız Ru~ mcsc:ıe ponya ile 1'bit'llii yapmak a&eyhhıde el. 

Berliıı 29 (Ra:lyo: Saat 22) - Fev- (8aftarafı 1 inci aayfada) Londra 29 (A.A.) - En·elkl r ce ei değil, ayni zamanda Amerika.n cluiıJ,ııa dair blrço".ı. haberler reliyor. 
kallde Alman tebllti: Almaa deıalzaliı.. canlı ha.ber1en verm"flCTdır. Reemi Saiat Na.alre'e 7apalaa lacills taa.rhn.u rn.mdos dir. Çüın!k.ü Amen'ka ham 6 Blncl..._m iaclHen ile iam aheDk Jaa
Jarı Amerikaaw A.tü.at.ik KU"ılaı'IDU 7e.. makamllar baa pyialara iınanı.lınumııa hakkında resmi t.eblli ~ylc demektedir: lcmı inşasm<hı:n ziyade uçak İnşası. Uncle olmadıtı ela. 8tr Crlpps'ln oraya 

Hess melankoliden 
muztaribmiş 

•iden llt,600 ionlli.tolak 16 t.lcareL l'e- 8 1 lizımceldiğini söylıüyıoıı?aT. Akma işUrak eden kuvvetlerin saJi -ına önem verecektir. Uça!lıJlell!'rin kadar aUmesl Be alibut bulmaktadır. 
misi batırmata muvaffak olmuşlardır.l Ayni memleıketlerde İtıwret ediL me.n doodiikleri Salat Naalre'den J.H • faaliyet ..hası 3000 Jc1loanetl'C ile DeDH!lt .tQ'OI' ld lıılr ~ııııon. Blall lllii- Londn., 29 (AA.) - Bir Ame
Bu remUe.rden sekizi :.eVol .-raıç re • d'iğine göre bilakis son günlerde •t..umı..-. c..peı Town ,.emlal Ca • 5000 «llornodt~ raatndadır. Halbuki kal'enetinden çekinen Hlncllller, lstedllt- r·kan radyosunun ALmanca verdiği 
mUerdir. jimzalanaın Tüıik. Buılcar ti~t an.. mıar&.eai sabMJ &etılılt eoıUleıı taarnu pil- To\.yo Ue batı S1eu9}'en ada.ları ara lerl verllmedlii takdlrae lactUere ile bir ha.bel-de Rudol He:sısin melan-

İtt&'yan tebliği laıması, hiç değilse, fimdilik Anka. nma &"Öl'e 1alnız diil1 dakkahk bir ge _ eındaki urzıaktılk 3000, Tokyo He lhtili.fa du.,,qnektm de korkmuyorlar de_ ldolliden muızıtaTib olduğu ve bu yiız 
ıtomA 29 (A.A.) - ltalyan orduları ra He Sofya ara&Mcia müna.sebederi clkme ile bıi1ük haTIIZWl ıadhalı.e a_ KllfnÇadca. araısındakı maklık İ8e mek&. BöJ'1e lıılr l'Sıııiyetia dotanoatı dlen bulunduğu binada doktor neza_ 

amumi kararpbının 666 nıunaralı ieh_ tehlilkeye "1aoracaık mahiyette Avru. iılaışta. Bu ctaiain e6kl bir AıaerlkH 2000 kilomeuedlr. !karışık durumdan ilk ls1ifade edt'Cf'k ~eti aıftında bulunduğunu biildirmit-
liti: panln cenub dıoğusunda yeni bir ha muhribi elması haseblle ba~ tarafı tak- Biır~ik Amerika Kamçatlta ve. kimsenin herkeste• e-nel J&JllOB1'a ela- ti..r. 

Bl.rlc-$ik Amttlka kıyılan yakınında d 'ae o!madıiıınl göıtermelctedir. vlye edilmiş ve buraya. be, ten patla1ıcı ya Siberya)'la doin: j)eıdediği tak. ~da bedihidir. Su bale rare Ya tnrt..l Bu \ıa'bel'C gö~. Hes 'in kendi.ini 
1ıtr İtalyan denizaltısı, topyekun 20 blal E~-ı 1 _ıı. d _.L• B T nwUe konulmuşt.u. Sefer be)'dlml.e dinde hu tamamen taarruzi ma.k..d. ffdelo BIH1""1e ulafmak lllalaslMıe 41&- öldürmesinden korkulüyor. 

8K naz ıu·ıı.ı- an meo us • eo.. _..l _ ..l f 
tonlli'e t8'anacla diier dirt düpnaa d K . K f '1"'!!...JI_ D __ l başka tallrib işlerini tamamlamak ft }ula olacaktır. Hazırtiklarımızı dii.e M ram. ~rasst ~rmelt, ,.ab .. 4a . Bu h.ber baldlttnda LoDCraoaa te 

or oıu oııo un ı UflK • 01.Ngar ii ...,. mal d la ._ k d •c::aret ıemlsl lııatırm15t.ır. Blı deıı1ıaltı- .. _...__.ıı, _ ı' h '-'-1 d Si infllil.t&ıı enel celdlebll~ itin r • manin yalm bir gelecdcte böyle bir Hindliler daha 111sal cıavran ı ır r. sırat yapbma.rna ta ır. 
munaısax::urer ag.p;; n a ova gaız.~ 

anı aon 111eferiade '8t.ınlıll ılilşıaan c•- . _ _J 1_ 
1 

d b ı__ı· zualu -.ı rWe ~ek mauacıııe 1re. taaııruza muiıaOdka.lt sıurette gİTİ§ıeee. 
_., 1 1 •--i'" •-•ft t ,,_, ,.,_ tıe.!ilnule çı-n yazıa a unu ue ı:rıt.. _,_._ ....... ··•-- ..:u,.~ in w· .:ı~:.....::.-. • _.,rr n n - ... ıo .• -rı o u .... ....e ektecUr .... _ - 11M'afaaa Jı.on...-.. .ı -- - ııı ~·cesııne göre yapmalıyız. 
Jilluıelmlştir. m M---L · . _ J d. k. t'llM aa441eJertnl auanea sa•anda pat 

İklnclkinun sonundan baciine kaclar uınarrı~ yaızı.sıncıa ı:or ı: • lataea ~ alulaıt bulun~erda. '' 
i6al7aa dmkaltılannıa Amerlka kıyı uBazı kıtn9d.er bu ikı memleket AkJDeaJarmam ııeldldldee IODf'I. atır bir v" orduları 
llın lııo7 ~ fU.Ua ~= arasında derin anlaşmazlıklar oldu.. inftWt d11J.W... ve rösle rörül.mi,tir. 
tıaşıtbına mae~. 114 Wn tcınıWoya ğunu idldia e<lett.k Bulgari•anı. O&apel T .... ceaaı.tHeld tayfalann liderinin 
Wli el~ jlüıik.iye ar11111ında nıevcud iyi müna. büJtiık kdbU motörlerte &ahl'7e f'dilmlt. 

' eebetlerl lbcnımaia uiraııyıorfar. Bun lflllitlr. Tahrlb lfledlle memm etlllen ye mC'S&'İJ 

P d d la:nn iddiaaınca Türkiye c:arafs1z kal wıılfelerlal bltlreıa kanetler kar&dakl ;., 
eşte, Romanya ~ macar- mlt. haJbulld Budlgariatan üçlü pa·kıta deniz illıl&at teqiluna oılamlmıtlar ve Lcınd.ra. 29 (AA) - e<V> or. 

1 fe · ıltiha'k etmiştir. Bı.:, TiiTk • B~ar ara na muame 8 ..ııı_ • b · · b keıulilertae teTdl olama nsfle,i banal.. duları lideri Al>ay Britton fU me.. 
m.ünaaeı'bellliCT.İ.nl ozmak ıçın 1r ae 1 den sonra celi ah~ır. •jı netreıtmittir: 

edildiğini ileri SÜ üyor bebdir. Berlin 29 (AA.) - Aın-n ertlul&n Yeni taarruz hareltitı için yeni 
Tüı&.i~ coğırafi .durumunu hcısaba ba~ b,.lüderin Salnt Na- Y.oDaT \ıeıılbnesi zamanı gehni,tiT. 

(Battarafı l mel sayfada) kataralı: menfaader·ne unun bir dtı zaire'e J'llptı.kları a.aker pıUmıa ı.are • Önümüzde'k.1 iki ay içinde eize pe!k 
hiçbir rnÜ!sadleme olm.aılığını, aiıyaeoti talk.ib etmektedir. Biz de keti baık.Junja -.alıhkl &sfsllail ftrl.

1
çıo.k önmıii )"eni haberler VC't'ece.k 

Tam•şvar'ın da huduttan old.uk coğrafi vaziy.eıtimir:İ he.sa.'ba ka.tarak yor: duTumda olacağımı umuyorum. Sitz 
ça uzakta bulunduğunu kayde. ve milJi dlldllıeırimizden ilham &!an Diısmaa Plinmı ceçeo baıi>de blr Al_ <len büyiilk bir dikkaıt.le dinlernesliz.i 
d'yoı4ar. bk dıt ayaedt talc.ib cd~oruz. Eski. ma.n donlzaıtı bssü olan Zeebrüı'e karşı xka ederim. «V» or<lulan için hare. 

Eğer Tamııvar yakıninde ve de;ı ıofduğu gibi ,imdı de Tür'ld·r- yapılmış olan hucwn rlbi .lıazırl.ıroıştır. kete keçmdk zamanı gelm.ştİT. a.V» 
ya baıŞka bir yerde Rmen top_ '- ar-ızda aınblşma.z.lık yoktur. st Na-• .d .... , x -·· · _.re e hic1taıeler IHb'uk . .,.r orduları aızasının kendilerine ver·-
.-1-farıncla 11..lacar ve Rumen':- T·•....D_, _.J\ ~- ......,ek ı· rin ortada 
• ~ ıv ~ ünı;.ı.c:r.ıe .ıı;avga e..... " hızl4ı blrblrlal iaklb -....ıı,dr. Bir ta - 1ecek emirleTi yapmakta inziıbat ve 
arasıında biır hadise olmu~ an sobe!b göremiyoruz. T~r i~i rafta hücumbotları luyınıa mubieUf .ahırla h.areket etmeleri hayati bir 
c:a'k Rumt.ın mı:ıkamla.rı tarafın. kotnfO ve e*i dM-tturlar ve böyle uçlaı-ma doitıı ilerlemen pllp.t'ken dl_ iştir. 
dan Macar uınlığına kartı ya. lta1ma4' i~yo:dar. MiHdlerimizin a- ter taı-aftao bir lnrllh desta-o.rerl esas 
p11an fena muame':eler bahis " 1111 daVl'Uluak. entrika tara 1ta.p•1. havnwı nıetııaune cıotru neruyordu. Rusyad 1 tehi ig"!ere ö 
mevzuu olaıbilir ki bu kabl? fe- mamaları yder. Bunun . iç~di~ ~i Donanma 1ıat.ar,.1ıarı aerbal ate, ao • • g re 
.na muaTDelcler esasen rnütead- ..,. .. _ _ıı_ t --'"-· Ri_.__ t nü:mune panayırına ııu1"ıyeııtn ıt 1• ...._. ... ~_,,, daklıka SODra tıok tfddetll son vaz ye 
did koerdler vukubulm~. raki itini taozim için gden Tütık bir patlama net.lcesln4e, destroyer ha _ 

~ heyetini eervinçle .damlıyoruz.. Ge. 1la.ha ~ıqıtur, Geminin enbımclan (8.ftanıfı l baııci _,fada) 
Muazzam bir Alman ne bunun içŞndi.r ki Ankara~lti Bul bunun üsler mııkablllnae İngiliz dona.o. taarruihtrına devanı etmİflir. Şid-

ha .. ruzu gar ticaret heyetine göcitel'ıiır.wı ea- masuıa wrilea eski model Amerikan det1i müdafaa eavqları em.asında 

Devlet Oemiryolları işletme u. nL u • .. 
Aşatıda cinsi, mlkı&n muhammen bemıli ve m11'fakkM &emlnııil 7uılı 2 ka. 

lmn D;rMk tell lıaıP&b urf ....We 9&tm alma.caktır. 

Eiblltme 11.4.942 Cuma aiini saat 11 4e SirkecWe A.. E. ltomla,onullll~ 7a. 

p1'acıalrtır. 

t.t.eklllerln ınunkkat ~tnau, mak1nll 'ft cliter klnnuıl ~arcnt hnl 
lıapalı sartıaruu ayol riin n aut 10 a kadar komisyon relslftlae tO"melerl IA. 
zımıbr. Şartnameler parasız olarak Slrkecl4e komlsyontlan temin ettıır. «3'776• 

C1..a JlltW1 Msw • beıW M.. Teminat 
Jtı. Lira Lira 

'11 
soo 

98t3,'71 '735.ZI 

r Yarın Ak•am sw 
SOMER Sinemasında 

• 
Ailarcaıı.na gü'ldürecek çok ıüzc1 lbfr Operet filmi 

SiRAKUSA GENÇLERi 
Baş Rollerde: Bin.lerce figuranın işt:raki,e 

Rosemary Lane - Allan 
Jones - Martha Raye • . ~ ._ !bu'! 'bizi &On derece mem. destroyerlcrblden biri oldutu aalaşıl • düşmana ye:nikteın kanlı nıyİllt ver. 

(Battarafı 1 lncı sayfada) mıım'ı Ka . T .. ık' auştır. dhhiftm Bu filmıdıe: Cazib Ye göz ~amattınn tuvaıc.Qerle Holivud'ırn en 
nm ~k dyade muhb4: olduğu JM.'irol - •nun etmiı.ıtir, Bu'-garıs~.n ve du; ıye Bu cemi1e Qflllk llllMldeleri )'iilden- Şimal boınu deniz çevresinde Al aü-4 bdınlnını söııecd<.iniz. 
lan lllt.1'9 eden iN 1ld (ıeft'll l9Ukame yi bh'leştireın yol bir ır ve 

0 
arn. mlı bulunuyordu. Diişma.a torpido muh- man bava. kuvvetleri, bh detı;% ka- Hi•i ve miie911ir ..Lueler ... fev\ati.cle bh tema,a ... 

Mnde a)'lli •rew maaaam Wı- Al : baçstzc:hr.ıı rlbled, hücum ve torpldolıotları aabll filesine dalUl ve önemli kuvvetiıer ••••M•••••••••••••••••••••••lllllll" 
man taarnau bnkinı Vqiqiea resmi mahemeüıe malik elacalı.lannı 1111uı,yor. P.tarp.larnamn atewt altınla. t.r.men be tarafından konmaıı dört ticaret ge-

mahlelkriııd meŞ111l etmekWlr. lal'. .. men •JUi ~4a0..am19kr. rniei Jle bir dü,man mvbrioiııi ~ ~~-· 
Rıızveltin Rusya.ya Jıarb malzemesi Vaşlnrtoaa pkn son haberlere l'ett, -.ra uiraanllaJldır. Murmaıntık limL • SBIBLE'f TEMPLE 
~ .. luslaHll'tlmMI Ati• OB CiİD Almul1•. uarr-c1ı'lsmdeıı önce mıil Londra sefirimiz itimatıta- nı aece ve eünıciüz bombailanmıştır. 
evvel verdlif emirlerin Cuma aünü neş.. kfiJdel'ftn yanbmlannı 88 tümene çı- ' • K 1 l kd" • SoY)'et tebllii 
recUlmeal de buna röstermekWlr. ~ .ı.ste.ı.ur. BWrrl• nrmak mesım raıa a ım ettı Mocıik.ova. 29 (A.A.) - Sovyet 

JteyaasıuQ JD&hfelleri. .. ..,..,.. 7a 1'in ı.act DOkf.aFı ierelh edecdl aıe - Lonclra. 29 (AA.) - ı-uzkiye.. tebJ.iii ~ f()yfe demektedir: Batı 
pılan llf!'fi&b&f.ln :tse!JU ll&kkm .. ....: ııelf'llimie tWl_.ller Heri süriilcblllrse de nin yeni Londra Büyilk Elçiei B. cıqılıcai.nde Scxvyet lut'aları j}erle.. 
wl& ta.rarmclan ftf'llen emirlerden son- ı,ı maUlmat alan btitün ıaahfeller Rlt. j Hü.seyin Rauf Orbay dün ln5'iltere me!l~-ine devam otmiflcr ve düşma
n So~t kuvvetim.la A..lmu ..,..._ ıeıtn nnaı :r•tıaau ha turrua 1ıııül•-jK~al;na itimad'nameıini akdim et. na ~00 ki~ik bit kayıp ve1"diımi1-
mna mukavemet leln rerekeo Amerikan dıtuıda müttelalttlrlu. ınıttır. lerdır. 

· aın en eon ya ra.ttığı 

KOffitK YILDIZ 
Filmi yeni bir inkrlab teıkil eclıece'ktir. 

Bu Perşembe Akşamı SARAY Sinamasenfiı 
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BAS-DiŞ - EZLE- GRiP- ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir . 
..... ::·:· .... r.i'..:•ı.~·."','.~6 . . ~· ··.·:·. ·. :~. ;, ~· ... -.';,,. ~. ' ·., • ·• • • 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden: 

Gözlükçü olmak ist~yenlerin 
dikkat nazarına 

3958 saytlı rörJökçülülc: kanımunuo 2 noi maddesi mucibince rözlükçülü.k 
kursu 1.7.94Z ..-Jhlode istanbaıda açılacak ve lkl ay müddetle devam ede • 
cetıMr. _ 

Kursa iştirak etmek tııüy<"oler kUl"SUD açılma tarihln<len en reç bir ay evvel 
bulW1dUilan mahal sıhhat ve içtimai maavenei müdürlükleri vasıta.sile Veli. 
letimi-re bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşattdald vı>.sl • 
kaları bai'lamııt olmaları li.zımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı SUl'eU. 

2 - Orta tahsil şelıadetnilmesl veya bu derece tahsil rördötüne dair ma • 
baUi maarif mödürlüiünden musadılak vesika sureti. 

3 - Gözlıikçülük ya.pmata mini vücud veya akılda lılr arızasmm bulun. 
mad.ıtıoı bildirir sıhhi be:ret raperL 

« - 2 adet vesika fototrafL 
Keytlyet Uln olıuurr. «2f13.3730• 

Sıtma Mücadele Sıhhat 
Memurluğu Kursu Açı'ıyor. 

İstanbulda bir buçuk u ıımeli ve nazari ders rörmek bitamınd:J. muvaffak 
olanlar hemen tanır olunmak kaydile «Sıtma Mücadelesi Sıhhat memur11» 
alı.nacaktır. 

Orta okulu ikmal etımiş bulunmak, fili hizmetim yapmış olıuk şarttır. 
iskkllJerln «! «1942 akşauuna kadar heJTün Kadıköy Moda oıa.ddesi nunıara 

91 de ista.nbal Sıtma Mücadeıe rbaset.ine mü.racaatla kayıdlarını yaptmnaları 
diter şeralUe beraber verllmesJ lazımı-elen vesa'k ba.kkında malômat cdlrunt-
Ler.i ilan olunur. d963ıı • 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kıırulu.s tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube Ye ajanıl adedi: 265 

!lArat ve ticari her nen banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında lr.umbarab ve lhba.rsıa taaarrul beaablarmda en 
.. H ıtruı bulu.nan.lara MDedlı f defa oekllecek kar'& ile ataiııdakl 
plloa röre tkramin datıtılacaktı•. 

4 Aded 1 000 Liralak 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 » 
4 )) 250 )) 1,000 )} 

40 » 100 )) 4,000 » 
100 '> 50 » S,000 » 
120 )) 40 » 4,800 » 
ı 60 )) 20 )) 3,200 )} 

DJkkat.ı Bt"SAbla.rındaJd paralar bir sene içinde 50 liradan qatı 
cliifıni1enlere ikramiye oıktıtı takdirde % 20 fazlaslle verlleceır.ttr. 

" Kur'ala.r senede « dela, 11 Matt, 11 H.a.zlran, 11 EylfU. 11 Birinci 

FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
na tutulmamak için 

EN İli İLAÇ: 
~~~~~;~~ r SÜME~o:S~E~~~ ~~~k!t~2o~o~:.NA Ylll 
geli~e:~~n~~~~e;:e::e:. ve KAVAK AGACI AL~NACAK 

tinan tarihlerinde ~l~ktir, 

Protejindir. 
Her eczanede 50 Kr. satıhr 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

J).tn.nyolunda 104 No. da heısüa 
haıta kabul eder. 

TeJeloıaı 21 O.f4-2ll98 

l HER ECZANEDE BULUNUR. 1 tmali.tunıza lüzumlu k.avak atacı müessesemlzde teslim metre mlkabı 181 
~ liradan alınacıa.ktır, Talihlerin ıseraltiöğrenmek üzer bizzat veya tahri~n 

i 
İstanbul Beledlyeai izmitıte Müessesemiz merkezlne müraoa.atla.rı. • 

Şehir Tiyatrosu # 
l.niklil cadde.si ............... ·-···-............................ _. .................................................. . 

komedi lu•nunda Son Pos1a Matbaası ı Nefl"İyat Müdirü: Cihad BabaD 
Bu ak,am ..at 20. 30 da 

SÖZON KISASI 
SAH1Bl ~ A Ekr~ USAKUGIJ.. 

İstanbul Levazım Amirliği Satan Alma 
Komisyonu ilanları 

Maçka kışlasında sıı tesisatı 1aptınlacaktu. Mıiteahhid nam ve besabaaa 
pazarlık.la eksiltmesi 2/4/9'12 Perşembe ~ü saat H de Tophanede Lv. Amir.. 
lit! satın alma komisyonunda yapılacaktlr. Keşif bedeli 1507 lira 5 lr.ur114 ilk 
l.emiıııı.tı 113 lira 3 kuruştur, Keşlf ve şartnamesi komisyonda ı:-örülür. isım_ 

lilerln bellJ valr.itte komisyona &'elmeleri. (645.3145) 

30 ton kurıı fasulye alınacaktır. Müteahhid nam ve hesabına p:.zarlık!a tS
siltmesi 2/4/942 Perşembe &ünü saa& 1',lt da Tophanede Lv. ,\mi..ı1ıJ saı.a_ 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahınia bedeli 7800 lira, ilk temlnda 585 

liradır, Nümunesi komisyonda &'Örülür. Taliblel'in belli vakitte kooıir.ona pi. 
melerl, (647.3783) 

İki bin ton mısır kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3/«/942 Cuma ıünl 
saa.t 14 de Tophanede ist. Lv. Am.lrlltl satuıalma komisyonunda yapıl.ıcaktv. 
Beher kilo mısır kırmasına bir kuruş besıabile 20,000 lira tahmin edllip Uk 
teminatı 1500 liradır. f>artnamesı komisyonda görülür. isteklilerin ihaleden bet 
gün evvel istida ile li.mlrlite müracaat etmeler. (651.3925) 

15 ton sıtır et.ı alınacaktır. Pazarlıkla eblltmesl 31/3/942 Salı ıünü saat 
U de Tophanede ist. Lv. Anılrlitl satma.ima klml...yonunda 1apılacalttır. Sart... 
namesl komJsyonda görülür. tsteklllerin teklif eideeeklert fia.t üzerinden % ıs 

k.at'i tem.ina.tıarUe bell1 saatte komhıyona. c-ehn~leri. (650.3924) 

5 adet emme basma uabah ya.ngm tulumbası maa teferrüat. 
5 adet beller! 25 metrelik hortum rekorlarile beraber, 

Yu':ıarıda yazılı yanguı tulumbası ve hortumların pazarlıkla eksiltmesi !/4/ 
942 Perşembe rünü saat 15,30 da Tophanede Lv, Amirliği satınalml\ komls • 
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli %678 lira 50 kuruştur. İlk temL 
natı 201 lira 56 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Tallblerln belli n.. 
kitte komisyona relmelerl. (616_3930) 

Adet 

« Arabalı emme basma tulumba C8 parça teferrüatUe beraber). 
« Takım beheri 50 metrelik hortuın. CRek.orlarile beraber). 

24 Yangın söndürme fı.letl. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzemenin pazarlıkl.ı eksiltmesi 2/«/ 
942 Perşembe rünü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa.tınalma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2932 ıtra, ilk teminatı 220 liradır. şart,. 
namesi komisyonda ırörülür. Tulumba kataloğile yangın söndürme aleti nü • 
mwıesl komisyonda görüleceği Jl'\bi lı.tek.liler ayrıca tulumba katalotu tt:kll • 
tinde de bulunabilirler. (ô57_3B31) 

4500 Giyim at nalı. 
6000 ıı katır nah. 

------

Yukarıda yazılı nallar paı:arlıldl\ satın almuaktır. İhale 1 31/3/942 Salı 
günü saat H ,30 da Toptıanede Lv. Am.lrllğt satın alma komisyonunda yapıla., 
c.aktar. Hepsinin tahmin bedeli 9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 kuruştur. Nil. 
muneleri komisyonda ~örülür. İsteklilerin belli saatte komisyon~ ıel.. 
nıeleri. (662.39'73) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
üniversite için 4 itfalyecl ile bir lmlr alınacaktır. Bunlar İstanbul htal,.e 

Müdürliiğüncc yetlsUrileceklcrdir, itfaiyecilere «5, amire 60 lira ücret verile • 
cektir. 

i»teklllerln lU:ıl.1e müdürlüğüne bat 'furmal&rı. «3906,., 


