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~8!1 Yüksek ziraat enstıt~ün.!!,e bir gün: J 

Zirai kalkınma yolunu 
aydınlatan bir meşale 

Yazan : A.suH, Us 
Ge(en gün Ankara Ytibek Zira-1 mlllet ~in ~n mühim 1:ıf>Y 'ataıı 1 

at F.uUtü•llDe gittim. Ve sayın topraklannm, vatan tabii servet
do..ı.m rektlr Slil'eyya (ttnca'nm lerinin, ntuı ban&mm ''e iklimi- 1 
........... ! ile ba ytlbek U1m mü· nin, nihayet \'Btanda~lann balı \ ......... oaı......... tetkik ulduğu 'kablltyetlert hakiki ol(ü
etmek fınatuu baldmn. &iinde takdir edenok o nisbette 

-, 
Dünkü at yarışları 

neticesi 
Y'azısı 2 nci sayfada ....J 

Bir çok kimseler Ylksek Ziraat kıymetlendimıektir. Yüksek zlra
Ela11titüaü de)'IDce ba müneeyi at enstitli~ünlln birinci derecede 
-.uri ve ameU bir ytlluıek :&inat nzlfe..ı ziraat bakımmdan ''atan 
okalu gibi dliflbatlrler; borada zi.

1 

topraklannm ve iklimin tablf ka-
1-.t malleri tabsl1 eden gençle. blretlerini keıf~e~ bunu Tin'"' 
ı1a mlkclaruu \'e bunların iyi ye- mrllet.lne öğretmektar. llayatJaruu 
1illp yetipaedlklerbd Hlamak is- toıH·alda kuanan vatlındaflann Harbin baflanpımda ilan o.&öaJütlld aJmM ~in hgtUz ta.J)'U'eClller Uılılr Callme tAlıl tatal ...... anJL Beıllmde llu taUmlerdea lılrlnl sörilyo ......... 

terler faydalanma.lan imklnı.nna araştır. 
• maktll'. Her smıf çlf trlnln itini 

H•lrlbt bide Yilbek Ziraat ilerletfobilmesi için kendilerine 
~tilsüade bagtiD UJllll J'edİ faydalı öğütler ''ermeie hazır bu-
1'17.e Jalaa ,...... tahsil ~i)'e- hmmak ve bu J'olda mttracatlara 
..... Tlirk ıeaei olpa bir Wm cewp vermektir. 
llqet« tarafmdaD talim "• terbi· 
J'e -~. Banla henıbel' Ba sizlerden maksadmıı daha iyi 
4aJrara Yllkııek zaı.t EastitöaU- ayıtmlatmak lr,in emtittlde yaptı
•tba ..ı bil&I eepbeai J'&bek bir jnn tetkikler ınrasmdakl mil""' 
alnat okaha olmak deiildlr. Ba hedelerlmcle" gelecek vazılanm -
... titl ads Clllmhaneillmis tmıet da. bir kaç mlsal ght~nnek iste· 
.......... ~Blji •unanmda rim. 
llleıtamn •tel Zinat VelEDi Sabri ----------
tepraCaa teeelıMlll ile memlttretl
..... sini ..a..düi bhlllyetlerl-

Reisicumhurumuz 
Hipot/romu teıril 

ettiler 
Ankara, Si (Valnt mnhaNrlndelı)
Relaicümhunımuz Killi Şet lamet 
lnön\l bugün Hipodromu te§rif ede. 
rek at kotularmı aeyrebniflercllr 
Relalctlmhunımuz eeyin:Uerin OOl
kun tezahtıratı tıe karfllanarak u. 
ıturlanm11tır. 

ai ....... -•1er1e ........... k ye 
.......................... et· 
lllelr ........... uttu. 
~ ...._ Medenberl Mlltnm• 

..... eUilim Yllme-k .... Eu
tittistlab .. ,...... ~··n.... 

Pariste 
Halk gıda madde- Al_man de· 
!erini yağma etti nızaltlları 
Bir pollı, ldr •a 

llalaz lllllrlldl 
.... lek.ue .u-t.cl -- ta. 

-.ct*1uı llalde ... tlrlll pbpna. 
ıu.. ~ t.alııı1lr ... ,.. 
lılr &alam tt elırir Ylbek Zi· 
.... EıHtltlslacleD ......... ,.rkea 
..._ 8İJkdldeııW "e 1'IJ* altnl-. ....-: 

- Jlaaiya ....... ~ bal-
._ ~titUnneie ......... ... 
..... ıı .. 

.......,.. lfHlyoıa. --- .. ~ ..... .. IMıidaJ' y~itf,lnaek lleY'in-

ıwt., 81 (AA) - Pari1ı 8oir p 
zetemnln 80l1 8Ut 111tunlarmd& fU 
haber okunmQftur: 

Bu abah Selne aokatmda 61 ıw. 

maralı lafe matuumm &ıUDde fid
detll bir arbede olmuıtur. Mataza~ 

--~ ıiiıiiı; -..a,.. ... 
~ ... lıefl••lf ... aokakta 
mıa be~ ba&ka abmftır. PolWe
rin mtldalaaleat barine birkaç .. .ı... 
llh atı1mattır. Bir poUale bir blaklet. 
11 mubatm fSldtlrtllmllf .... blriraç po. 
ıı. yaralanmtfbr. 

Mayıs ayında 140 
vapur batırdllar 
--.., ıı (AA) - Alman umum! 

karargAlıı taratmd&D Defredllen hu. 

... ~ ._\lf,le, AJııDIJD •\WJ~ 
ma pıtıl Atlantlktıt J'lllldee 1Ge,IOO 

t.oahak 22 vapur b&tırdddarmı lıOdlr. 
mektedlr. 

A.lmaD denmltz tllMU bu sUretJe 
:maJIS ayında 111,400 toıDluk HO ......_ 
par b&t.Irmıttrr. 

Yeni mebuslarımız 
Parti namzetleri ittifakla seçildiler 
AMutı, 11 (A.A) - Açık oıaıı 

AJllrara mebualuflma emekli general 
Nlllat AblmJt, Buraa mebuılutuna 
C. B. P, genel aekreterUk bafk&Ubl 
Doktor Tallt Slmen, lzmlr mebullu. 
tuna C. H. P. vlllyet idare beyet1 re. 
la- wklli Doktor Huaıı HCUkl Cura, 
Kan mebuıluğun& maartt vekAleU 
tıılttff heyeti reial Cevat Durınuıoflu, 
Kaatamc:mu mebusluğuna Profesör 
8-ynıJ]ah Diluır, Kocaeli mebualufu 

Alman 
tebliği 

•.ıtia, sı (A.A.> - Alman or. 
dulan baokumandan.!Jlmm tebqi: 
Şark cepheeillı menez ve ıı

mat keaimlerinde mevztt Alman 
tL'\rru•lM'l muvatfaldyetle netice
lenmiştir. Geridp Macar teşkilleri 
ik,i hıütn devam C'den muharebeler 
~ti~ ~~ .SO~ej. _kuvvet
bini iiDii& ebidelerdlr. llü Jniaia:. 
rebeler esnasnda dilpwı b!.r mlt
tar e8İr VC!mı:İI, 4300 ÖHl, 21 top, 
97 ma.yn topu ve mitralyöz ve çok 
miktarda siWı ve cephsne kaybet
mi3tir . 

(Devamı Sa. !, Bü. 6 da) 

na latamııuı vUAyeU Dalml enctımeD 
bul Suphl Artel, Kütahya mebullu 
tuna emekli general .\tir AUı, Sey. 
han mebusluğuna maarif vek&letl 
talim terbiye heyeti 4.7.uuıdan Ah.. 
met Kudsi Te-cer ve Zonguldak me -
bualuğuna da Blyual bilgiler okulu 
ml1dllril Profnör Mehmet Emin Eri. 
f1rgU 31 mayıa 19t2 pazar gUnl1 ya. 
pılan intihapta parti namzeU olarak 
ittifakla 11eÇllmlf1erdlr. 

Sovyet tebliği 

Harkofta 
Almanlar 90 bin 
ölU ve esir verdiler! 

Biz 5 bin ölü 66 bin 
..kQıh verdik 

Müthiş akın 

1.000 
ingiliz 

tayyaresi 
Dün Alman toprakla

rını bombaladı 

44 laglllz t&JJ&resl 
dinmedi 

Londra. 11 (A.A.) - İngiltere ha
va nezareUnln bugUnk11 pazar tebli. 
fi: Dün gece 1.000 den fazla bomba 
uçağı Ruhr havzasmda ve Rhenanle. 
deki askeri hedeflere taarruz ebnlf
lerdlr. Ana hedefi Kolonya tehri tAlf. 
kil etmiftir. 

Tam raporlar benOz hazır detu- , 
de hava kuvvetlerimizden alman Dk 
raporlar, taa.rruzun kayda delV bir 
muvaffakıyet olduğunu bildirmekte • 
dir. 

Gün dolarken, taarruz •h• ...... 
1lllw'llan ,.......ı.rıa 4Qpnu'v BıL 
landa Jaydarmdan glSrWeblllyor 'N lııu 

sabah erkenden yapılan bir kefU ha.. 
rekeU, hedefin 500 metre uattlnde 
elin duman slltunlan çıkmakta oldu· 
tunu tesblt etmiJ bulunuyordu. ..... pW oa'..,...• oldahma ve ._.udu ..,..U,.e tmdw llMd u

tte.ler el•dıp __. ederim. 
Zira .. r teJ"lea enel 1llr lina& 
""enlle1reti olu 'nrldyeain nı•y-
1'• cW ve miktar t.oltamdan aynı 
l9llltlWe ~ lnrlade abnaa ._.._IOa ....- memleketlerden 

Fenerbahçe Ad mirayı 2·1 yendi 

Lmtdra, 31 ( A.A.) - Burayı. 
~elen haberlere göre Harkof mu
harebeleri sona ermek ti.zeredir. 
Dün gece Sovyet malümat büro_ 
su bu muharebeler hakkında hu
susi beya."\8.tta bulumıuştur, Be
yanat 2 hafta süren çarpışma 
hakkında fU tafıillb vennekte
dir: 
Almanların Harkof'un cenu. 

bunda 30 piyade. 6 tank tüme
niyle hllcuma hazırlandığı haber 
almmca Sovyet kuvvetleri derhal 
Harkof istika.metinde taaruza 
geçmi§tir. Başlıca vazife Alman 
taarruzunun önune g~k. bu
nu sekteye uğratmaktı. Har
kof'un zaptı planda yoktu. He. 
def elde edilmiştir. 

Bu hareket yapdlrken, bomb&ıdı. 
man, kıyı av ve ordu koordlnuJGD 
komutanııtı •rviaiııe mensup bqJr& 

( Deuamt Sa. !, Sü. 5 de) 

Lival 
Pariste Fransanın 
siyasetini anlattı 

ialta u ollllMI sadece ziraat okul
lanmmn kifa~lilfnden delfl; 
a191 uıua.oda belki daha ziyade 
-.Jeketimiaia bir ziraat enstltll-
11 t.elWıade ('Ok pelkmiş obnasm
ta ileri gellJ'OI'. 

a. Wıı-Mn eutitilytl dyare.. 
ta. fek f'aydah olda. Bir llayli ~ 
........ be~ silmiml lllelPI eden 
._ -..eW~ baJrlnwda mtieuese-
4lek1 deierll Wlgialerlll fikir ve 
lllllt.alealarou ijrmmeie imkb ... 
d... Ba aaretle emtltblla ilmi 
~ gergeidea ,.,._ 

dalı ae~ler •lmmaırta oldaiana 
~lrdlun. Devlet "" millet4'e ba ml..... •i• karalmw ve yapmw 
irin ,...... fedak&rlddann bota 
lltmedJlial ıönnelde derin bir 
'İcdu ze'Yld dllJ'(Jam. 

A.u Ylll'9ek Zlnat EnM:lttld-
11111 ibnl arqt.ırmalanndu ekle e
~ •eticelıer ml8Me9elliD libo
..__rhnacla birer etld hallade, 
lılr rapor, bir koni....- vep ki
tap tekJlade bldıkta memlekette 
... ~limh slral Jtlbelİt Ve İlel"· 
~ kendi keadlDe 1aud olamaz. 
Jal.rİ bandakl balatlar ltir tolnma 
lllılclir. Tohmnlar ~ ilk tep. 
..... atılıp diklcat ve it,_ ile nıa-

• 
F~ dUn 
tıOk Sibel lıtr o. 
)'1lllla Admlra'yı 

s-ı~ 

aavaflall ..... 
tar. Besimde Al-

..... 
(Yaırın 

Uçl1Dctlde) 

•• 

Cereyan eden muharebelerde 
Ruslann kayıbı 5 bin ölü, 70 bin 
kayıptır 300 tank ta kaybolmuş 

1 
tur. Almanların kayıbı bundan 
fazla, 95 bin ölü ve esirle 500 
tanktır. Almanların büyük zafer 
kuandıklaıı iddiası burada ta-
mamen esassız görülmektedir. 

Londra, 31 ( A.A.) - Moeko
vadan gelen haberlere göre Do
neç nehri yakınlarında dUn Al 
manlann yeni hUcumlan pilskUr
tülmüetür. Bir düaman taburu ( f)eva,,,, Sa. !, Sü. 5 de) 

Partıl, 11 (AA) - HtıkQmet nılli 

Llval, Uk defa olarak PartN 1IO 
lefkUlt komlteıılnin f8f1eriDe hltü 
ederek onlara iatJh8al ve lfçller hak.. 
laDda h\lk6met taratmdan takib edL. 
len alyaset1n b&flıca hatıarmı anlat • 

llllfbr. 
LA' al, yeni Avrupada bir mevki il 

gal etmek lıteyen her mUletln it -. 
bumda lzaml gayret aarfetimılıl ıt.. 
zımgeldlfini söylemiftlr. U.val demli 
Ur kl: 

Avrupa camiam için yapılan bu 
muazzam mücadelede Fran.la kendi 
topraklarmd& ve hudutlannm dlpnda 
bu gaynln tahakkukuna çall§IUlıdır. 

1.111ra llarltl Politika 

Mu~~~e~th!~~etli sa, Ve_k_i_lin_b_i_r_kararı 
1 . . •. . Şehirlerde kış ay.arı için 
ıBıncı lngıllz aşhaneler açılaca·k 

ta.ıaa oclil.._. ve lberlnde ıe
~ oldap tellllde rahlılmadık
ta, Alaaıp büıhnadılrça mahsulfl- • 
ili verma • l'lbek Ziraat Ensti·· 
&tkit.den memlffetimb.ia gereği 
Ulıl faydalan•• p de a;rdm 
"-" ftltçihırinla kendi lhtieu ... 
.. lumda bandalli .,..ıırmalarla 
IJcui olrnalan Jf.un pllr. Ylksek 
~ .Enstltl.•I Ttlrldytıdetli zi-

Qr d LJ 5 LJ Bugünkii zaruretlere it,. mevaim_i_d_e_il_civ_e_ed_il __ - . 

1'. Meydan muharebe- cliii zaman ıakir imanlar ·için yapılaca1r yar 
dım •u ha.kınına, zelzeleye, yangına, lıriralr 

sine girdi lıia ,,_,,alınan '~':!.ı~·n bir IUmet 
1'&1 lullyetlerin önünde aarhl 'bir 
~leme metmle4li hbmeti görebil· 
- lcia dftd1erlmida bir gizil 
~da, topnldamlda he dl-
.. bir gW de ba mö.-eseal• 
~da olmahdJr. 

l'.tki ftlmoflarm gtizel bir 8Ö'&U 
._......: Bir .... için eD• bllyilk 
!ıiJli ._eli kfladlnl bllmesidir, der
lft. Perder lcia doira olan bu ha· 
.... mllletler icta .. ÖJleclir. Bir 

ı ~ 11 <AA.> - Ortaprk ın.. Yazan: BADlll DTlll 
gWs kunetıerı umumi karargüı 

' teblill: 

Dlln1dl cumartuı ronıı Şövalye. 
köprGd gevreat dolaylarmdaki ;ar. 

j 
i:::- artan bir hml& devam etmlf-

I>Qpnan zırblı kunet1eriDe, kara 
Dbkö a&le&lw nl'rllelralarmdaa lılr sörtlnöt ve ......,_ MdQelell.a w ilan JcuvvetJerlmls tanlmduı 

-- .... .... .(Deoan Sa. 1, Bil. 3 dl) 

B1Jök lliUet lleelsiıade , .alal · 1 faklrlerin ihtl~lanm brplamak 
lar bltçeel llm111111ukea •yan yerinde iMuıl bir haNkettk. Fil . 
B~veldl bUytlk eellirlerde ini ay- haldka eskidea de lmaret.W siLı 
lan icin llMı af)uı•elerla ae•laeaP- bir takim wyal JWC1an ~ 
•1, ....... elerde fülr1ere ucak leri tarDaln her devriacle faldrlere 
11dalar ıe-ia olaMeap11 al)'ledi- ı1 ıhk llir tefbt eli gibi l""'nm•r. 
ler. Btlytlk ıehlrlercle oldalqıa .. 4 (DeYana a ... 9Mİfede) 
..ıetli lılr f8ldWe 1erlelınlt .... 
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lngilterede 
r ank imali için meş
hur Hayd Park'ın 

parmaklıkları söküldü 
l.onılra, Sl (A.A.) - Hııydpar

kın 2 kllometrPlik kısmında kal. 
dırılan p:ımıaklıkla.rclnn 450 ton 
demir çt'lcarılm1$11.r. Bu demirler 
tank imalinde kullanılacaktır 

aponlar 
ze irli 

gaz kullandı 
-0---

lki Çın şehri 
işgal edildi 

\'ıışington ,31(.A.A,) -Çekiang 
c•yaletinln merkezi olan Kinhva 
cl'nn Çinlilerin elinde bulucrnak
tadır. Şehri sarını§ bulunan Ja
Jıon kuvvetleri ı;it gide tm.)ilı.le
rini artırmaktadırlar. 

Yunnan eyaletinde üstUnlUk Çin. 
lilerln eline geı:miştir. 

Vi t. 31 (A.A.) - Kinhva ~eh. 
rini alrnı13 bulunan Jap"nlar dur -
madan ilerlemektedirler. 

Londra, 31 (A.A.) - Uzakşark. 
tan gelen haberlere göre, pen;ıem
be sabahı Çin kuvvetleri Kinhva· 
şehrinden çekilntlfller ve Japonlar 
ı;ehre şimal kapısındBll gjrmi~ler
dir. Svkak muharebet>rl cereyan 
ctmi;.Ir. 

Ayrıca, Japonlar Lnşi ş~hİ"ine de 
girmişlerdir. Burada da sokak 
muharebelri yap:hnıştır. 

Yunnan eyaletirıde Çinliler ta
nrruzn gc;;mişlerdir. 
Birınanya yolu ist5.kunetinde Ja. 

ponlar takviye kıt.alan almışlar

dır. Bir mqtBrlU nakliye kolu 
ÇınJile"rin taarruzuna uğramıştır. 

ZhlrUgıız kallıınıldı 

Çunkiııg, sı (A.A) - Çunktng eya 
lcttnln merkezi olan Klnhva'ya. ka?'§ı 

yapılan taarruz csnasmd& evvelce bu 
şehri tahliye etmif olt1Il Çin kuvvet_ 
lcrl gaz; taarruzu kargwnda gorile • 
mek zorunda kaımııdan evvel 700 Ja_ 
ron 81dUrmu.,ıerdir. 

Japonlar tarafmdo.n zehlrllga.z kul 
Janılmo.ııı neioeslndc Çin kuvvetleri 
:!o kilometre ı.ılmall garbtde bulunan 
Lollfl'den de çekilml§lerdir, Bu §Chlr 
de yapılan sokak muhnrcbclcrinde Ja 
ponlar 1000 ölU vermişlerdir. 
Klnhvıı'nm 40 kllometro kadar gar 
nde bulunn.n Lungyudnn harekct e. 

cıcn Japonlar gnrbe doğru ilerlcmokte 
dlrler. 

Alma na li
yat müsteşarı 
Sıh i sebepler dolayısiyle 

vazıfesınden ayrıldı 
Loodm, 81 (A.A.) - Alman na.kll_ 

yat na.ı:n"lığı mtısteı.ıan Vllhelm Kle!n
mann'm mhh llsebcpler bahane.siyle 
azU hakkında tcfslrd<ı bulunan Time. 
gazetestnın diplomatik muhabiri, Al
man derniryoıu münakale ııistem1nl.n 
ankcrl mahfillerde, §Cficrde ve halk 
arasında endişe uyandırae&k derece 
de bozulduğunu kaydedlyor. • 
Klelnmann Nazı parUBiıuı dah!ı kuru. 
l!J§und& UUhn.k etm1f o,,kl b!r Aza.dır. 

Çörçilin oğlu yaralandı 
Cenevre, 81 (A.A) - Londradan 

tıldirlliyor: 

İnglllz ba§v\'klli ~rçfltn oğlu bir 
otomobil kazam neticesinde İskeııde_ 
riycde bir askeıi hıurtahaneye nakl~ 
dilmiştir. Bır İngUlz hıır.b muhabiri 
ayni kazada ınmtıştUr. 

Benes bir numaralı va· 
tan haini ilan edildi 
Pıag, il (A.A) - Dr. Hacluı. dün 

aqam radyoda. Çek mUletlnc yaptığı 
bir hltabede eski cUmhurrcis1 Ben~'li 
bfr numaralJ millet dll§mtuu olarak 
V88Iflandırmı§1..ır. 

• "Azim ve iradenin vUcut neva_ 
h1s1nl tnhrik iÇin aovkettlği asabi 
eeyyalc aharın vUcudüno de sev'kolu. 
:ıuıblllr.,. Yapılan iyilik mukabilinde 
aharın vUcudUno sevkolunablldiği gt. 
bt !kcndlnJ sevdirmiş bir §C.f tarafın -
dan bir ordunun bir milletin vUcudU. 
ne do o asabi ııeyyale lnUkal ettirite
bWr. 

• ı.e.tonten diyor: "Dekart, Allah 
He lnean araamda lbtr geydlr,, Dldero_ 
nun dcdlC't gtbl sahih ıse hem meslek 
olmadığı lc;ln mcmduhunu bu kadar 
ııen1 edeblllyor, bu, bir de U ncü LUl 
gibi bir mlltekcbblrl ve kendi eserini 
sovmiyen o hUkQmdan tenzil için ola 
b111r. 

\' 1\ K 1 T 

ünk 1
, 

n tic • 
LJ d . ' .nelJ rıg e 

kan verildi 

Norveçli 
işçiler 

Zorla toplandı 
Ankara, Sl (Vnkıt muhabirinden)· 

Bugünktl e.t koııularmın neticelerini 
'>ildlrlyorum: 

Blrlııcı koşu: Dcstegill birinci, Ren 
ikinci, Vido UçllncU. Muvasalattakl 
!ark 2 boy, bir boy, müddet l:iO sani
ye. MUııterck bahis ganyan 110 ku. 
ruıı. 

İkinci koşu: Gungadin blrlncl, Ya. 
vuz ikinci, Heybeli UçüncU. Muvasa. 
lnttaki fark yanın boy, yanın boy 
bir boy. MUddet 2 dakika 25 saniye 
MUgtcrek bnhlB ganyan 1915, Gunsa. 
dinin plll.scst 11515, Yavuzun plAııcsi 

840 kuru, 
'üçüncü koşu: Alccy!An birinci, Bek 

ban ikinci, Yavuz UçüncU. Muvıı.salat 
takl fark 5 boy, yarım boy, müddet 
2 dakika ıs saniye, Müşterek bah1a 

Bir lngiliz amirah 
armarlk ulıare-

besln e şt 
Roma, Sl (A.A.) - İtalyan or

dulıı.rı umumi kar:ırgahınm tcbli -
ği: 

Marmarikte muharebeler devanı 
etmekte va düşman yeniden ağır 
kayıplara uğra.ma...lttn.dır. Sayısı 
:?000 i gç~ esirler arasında ami
ral Sir Govan Etlvnrd ile b.r tuğay 
kuma.ndo.ru bulunnuıktadır. Bun -
dan başka 343 tank, 21 zırhlı ke
eif nrabe.s:, 53 top ve 200 den faz. 
ln kamyon nlırunış veya tnhıi.p e
ılilm.ic;tir. Ha.va kuvvetlen dfu;mıın 
kollarına kal'§ı tMJTUzlannıı tclc -
tur b:ı!}lamış, bir çok taşıtl:ı.r kay. 
m~ veya bunlara isabetler kay -
detmiştir. 
Tobnık mühtm hava teşkilleri 

tarafından 9iddetle bombalanmış ~ 
tır. A iman ve lta.lynn av tayyıı. -
'relerine kn.!"§ı yap!lan muharebeler 
cıınn.'l:ndo. lngfüzler 16 tayyare 
karbetmişlcrcHr. 2 tan-arc Bın
{:aıi ve Apollon'a inmek zorunda 
bırakılmış, ve bunl:ı.rın mürette -
batı esir edilm~tır. 

8 tayyn.remiz üslerine dlSnme -
mlştir. 

Harpten sonra 
cezalandırılacak 
Londnı, 31 (A.A.) - Sumner Vel11 

harpten aonrakt mesai hakkında be _ 
yıınattn bulunarak, Allantık anl!L§ _ 
maanıdn bu meselenin ana htıllnnnm 
çizildiğinden bahaetml§tlr. 

Sumner Vcls, polis vazlfe!Jlnl gö • 
recek bir askerl teşl<Uin kur• cuğını 
da llt\vc etmlııtlr. 

Bu tegkilln vazifesi harpten sonra· 
ki knrgat'alıkıan önlemektir. Harp 
mesullerl adaleUe cezalandırılııcaklar 
dır. 

Diğer bir mesele, bUtUn dUnya ham 
maddclcrlnln her millete hakknniyeL 
le dıığıtım mes~lealdlr. 

Amerikada 
--o

Bataklıkta kurulan F ord 
fabrikası 

Saatte bir omba 
tayyaresi yapıyor 

Va~ington, (A.4..) - Birkaç 
ay ic:inde b.ıtaklrk olan 124 kilo. 
metre murabbalık bir sa.ha üzrine 
Ford fabrika.lan yeni bir bomba 
uça.k fnbrikası diktiler. 

Bu fabrika gündüzün ve gece. 
nln her saatinde bir bomba uı;ağ1 
yapacaktır. tık bomb:ı. uçağı fabri
kndJm cikiruştır. 

Riyo Jö Janeriyoda 
tevkifler 

Rlo.de-Janciro, 81 CA.A.) 
Emniyet mi.Adilrti 18 marttıınberi 
memleket emniyetine znrarlı faa
!iyctlere karşı alınan tedbirleri 
gösteren b!r bt1§.nço neşretmiştir. 
Bu vesikalara göre 400 kişi tevkif 
edilmiş, a.ltm verlci olmak şartiy. 
le U radyo mcrk~zi mUsa<lcre o
lunmu5tur. 57 kişi casusluk cep. 
ht>sine iftiM.klcrini itiraf etmi§ler
diT, 
Nevyorkta bir çok Almanlar 

tevkil edildi 
N,-york, 81 (A.A.) - Federal 

ara.5tırma bürosu cumartesi gUnU 
N'ev.Jerseyde Eclgevaterde blr po . 
•İS bnskı'lı yapmı~ ve birçok AI. 
man tebeası ile b:ışka yabancı düş . 
man haritalar mUsadere olunnıu§-
hır. 

----o-

Sldney, Sl (A.A.) - Harbiye nazırı 

ganyan 145, AlceyJAnm pl!sesl 125. 
Sekbnrun plAscsi 23:5: (Sekban De 
Yavuzun birinciliğinde blr lhtllA.t var 
dır. Resmi programı beklemek lAı:ıın 
dır). 

aniden 44 Çek 
ar ana dizildi Bunların bir kısmı Forde söylediği bir nutukta Avuat-

Dördüncü koşu: CeylA.n Tek birin. 
el, Bozkurt Udncl, Tuna UçUncU, Mu. 
vasnlattakl fark bir boy, lkl boy, bir 
boy, mUddet 2 dakika 22 Mniye. Mtlıı 
terek bahis ganyan 615, CeylA:n Tek'
in plt'ısesl 105, Bozkurdun pll!Beai 100 
ve Tunanın plA.seB! l 05 kuru§. 

Lonılra, 81 (A.A.) - Prag rad
yosu diln o.kşauı. Heydrich'e karşı 
yapılan suikast faillerini tlJtmağa 
yanyacak mnJıimat veren her şahsa 
fe.zla olarak 10 milyon kuron mU
lta!at vadedildiğini ve bu parn 
nıliklifatmm Çek himaye hlikilmeti 
ta.ı-afından ödeneceğini bildirmiş -
tir. 

Almanyaya gönderilecelunif ralyn !çln tyi techlz edllml§ ve iyi ta.. 
ı lim görmU§ bir ordu IUztımunu be 

I.ondra, 81 (A.A.) - Stokholrn llrtml§ ve §öyle devam etmf§Ur: -

Beşinci koşu: Barbaros birinci 
Hatuvıın lldnci, muvaaalattaki fark 
2 boy. MQdclet bir dakika 46 san.iye 
ganyan 27~ kuru~. 

radyoswıun cumartesi akşamı yap Durum hissedilir derecede dllttı_ 

tığı yayıma göre Norv~ ticaret ml§ olmtıkla beraber, Avuatro.lya hAlll 
evlerinde ve fabrikalarında ~alı - ant blr tehlikeye maruz bulunmakta· 
ı;an i~ilerin yl\zde otuzu Alınan dır. HUkQmet, Avustralya.do. harp 
i" cephesinde çalısm:ık Uzere ceb- malzemesini hızlandırmak ve dl§arl
ren toplanmışlardır. dan gelen av ve bomba uçaklariylo 

tldnci ve dördQncU ko:udıı. Gunga. 
din • Ceylll.ıı Tek çitte bahlııl 8 lira 
10 kuru~ verml.şUr. 

Alman makam1armm bundan ev. 
velce de ayru mr.ktarda müldl.fat 
vadettikleri maliimdur. 

Ocılodarı gelen bir haberi zikre. top vo uçaksavar bataryo.larmı art 
den radyo spikrl, bu suretle top. tırmak tein elinden geleni yapmakta: 
!anan iı;çilerin Uç guruba ayrıla. dır. Avustro.ıya Amerlkadan göııdert· 
caklarmı ilfıve etmektedir. len çok sayıda asker için Birleşik A-

L bya barb 

~~4 

J4onclra, Sl (A.A.) - Prag nı.d
yoııu, nralıırmda 10 kadm bu'uıınn 
başka 44 Çekin daha rlün..'ltü cu
martesi gilnU Pragd:ı kurşuna di. 
zildiklerini bildirmektedir. Mah. 
kilmlnrm hepsi, gerek cuma günli 
gece yansına kadar kendilerini po 
lise kaydettirmemiş bulunmaktan 
ve gerelı:sc polliı:e kayıtlı olmıyaıı 
ve devlet emniyeti aleyhinde fa
aliyetlere ietir:ık edenlere yardnn 
ve onları gizlemek ~uçn ile itham 
edilmiş bulunmakta idiler. 

Birinci gurup Alrnanyaya gön. merlkaya bUhııssn minnettardır. Bu 
derilecek, ikincisi Non•eçteki tah- askerin talim ve terblyesı, inzibatı ve 
klmatın yapt:masma yardm1 ede- mo.neviyo.tı Amerlkadan bugüne ka 
cck ,.e hçilnr.tisü de batı Norveçte dar çıkmıo kuvvetlerin e.n tesirllBi 
nıildafaa rnevzileıinin in!jası i~inde olduğunu g&termektcdlr. 

( Ba.:ıtarafı 1 inci sayfada) 

durmadan taarruzlar yapılmıo ve çok 
önemli znrıırlıı.ro. uğratılml§lardır. 
Düşmanın mayn nrlalnrımızda yap. 

tığı dellkler içinde §lddetll sav8§1ar 
olmug fakat düşman buralarını çok 
bUyUk gUç!Uklcrle kullanabllmlıtır. 

Dört gllnaur süren çarproma son 
safhasına glrmır.ı bulunmaktadır. Du. 
rum gayrlmılsnlt değildir. 

**• 
Vmdro, Sl (A.A.) - Tobnıkun 

cenup doğıısunda "Şövlyc kbprüslı,. 
denilen çöl yollartnm birleome 
noktasındaki tank muharebesi hft. 
ıa biltun aiddetiyle devam ediyor. 
Mihver taarruzunun muvaffak o. 
lup olmn.ması bu muharebenlıı ne. 
ticecı\ne bağlıdır. Muharebe en 
tehlikeli s:ı.fbasmdadır. 8 inci İn
giliz ordusu kumandanı general 
ı.tiçi neıırettiği bir günliik emırde: 
''Bıı mııhrebe kazanılıncaya kadar 
daha hirc,:ok tehlikeli gllnler ge. 
çireceğız" demiştir. 

Almanlar BirUlhaklm'in !Jinıalin. 
de mayin tarluSl arasından yol aç
mağa çalşyorJar. Tayynr~!er bu 
motöri?.e krtalara bUyUk zararlar 
\•erdirnıi.şlerdir. 

4~~ 

Loodrıı. Sl (A.A.) - Sekizinci ln 
gUlz ordusu umumt karargQ.hı nezdln. 
de ve muharebe meydanında bulunan 

R!Syterln hususı muhabirinden: 
İngiliz zırhlı kuvvetleri tarafmdan 

nırpalıuuın ve Hakem _ Kazaladakf 
Alman tank kolu cumartesi gUnU 
Knighta Bridge yol iltisak noktası 

cenubundan atelere çekilmek zorundn 
kalmıştır. Burası Tobrukun 215 kilo • 
metre cenubunda bulunan ElAdemdon 
30 kilometre kadar cenup b:ıtıdadır. 

Almanlar daha §imdiden, bedel • 
lerlne uln§madan bQyilk aayıdıı tank 
kııybctmlıılerdlr. Alman hedefinin 
Tobruk kalesine kadar bir delme ha.. 
rekeU yapmak olduğu agtko.rdır. 

it- • • 

Vno;bı~.on, 81 (A.A.) - Prag
dan felen en son haberlere göre. 
Heydriclıc kan verilmiştir. Kendi
sine geldiği de söylenmekteılir. 

Heydriche ntilıuı kur. unlvda11 
hiri boğnzınıı., diğeri srrtına girml§
tlr. 

Şoförü ve muavini aldıkları ya. 
ralardan ölrnUş1e-rdir. 

Eiazıg kız enstitüsü 
F.:lıızığ, sı (A.Al - Elazığ kız en' 

UtüsU 1.941- 19(2 scrgl8l halkevi sa... 
tonunda genernl Abdullah Alpdoğa. 

nın huzurlan ve kalabalık bir halk 
ltUtlesi önünde açılml§ar. 

Macaristan da 
Camıluktan 9 kiti mahkiim 

oldu 
Bud~pE' t~, Si (A.A,) - Askerl 

mahkeme, ecnebi bir devlet lehin 
de ca.t1usluk cUrmU ile dokuz kişi. 
yi . beş seneden 15 seneye kadar 
kürek cezasma ve 4 sened"n ıo 
ooneye katlar medeni ve fliynti 
haktan mahrumiyete mahkfım et. 
miştlr. 

~alı~acaktır. 

1000 lngilız 1ayyaresi 
( Ba.Jtarafı 1 inci sayfada) 

uçaklar, dü§man hava alnnlarma ve 
kuvvetlerimizi yakalamafa teııcbUs e_ 
den dlişman avcılarına taarruz etmiş_ 
lerdlr. 

Bu harekeUer sonunda 4-4 uçağımız 
ekl!iktlr. 

Am!itf'rdam, Sl (A.A.) - D. N. B· 
Bizzat lnglllz haberler servlsinln neş. 
rettığ:l tebliğ ile de bl1dir1ldlğl Uzere. 
İngiliz havn kuvvetleri, dün gece Av. 
rupa karası üstünde yaptıklan akm. 
lar sonunda U uçak kaybetm~ler
dir. 

Londra, 31 (A.A) - M. ÇISrçll, bin 
uçak tarafından Kolonya çvreslıw yn 
pılan tngl.llz hava akmından sonra 
bombardıman filolan ba§kumandanı_ 
na gönderdiği tebrik ~lgrafmde. §(Sy. 
le dcml.ştlr: 

"Bu akm, İngillz bombardıman tl. 
lolarmm gittikc;c artan kuvvetine de
llldlr. Ve her §eyden ISncc Alman §0-

hlrlerlnln bugünden IUb:ıren birbiri 
ardınca tadacakları geyi teman ede • 

cckttr.,, 

Sovye tebllOI 
( Baştarafı 1 inci say/ada) 

nehri geçmcğc muvaffak olmuş, 
fakat bu askerlerden bir kısmı 
imha, bir kısmı esir edilmiştir. 
Harkof civarında Sovyet kıtaları 
mevzilerini tahkim ediyorlar. 
Alman ke.şif kolları geri atılmış
tır. 

Sovyetlcr bir şehrin yarısını 
Atlantikte bir Amerikan ele geçirrneğe muvaffak olmuşlar-

gemiai daha batırıldı dır. Burada sokak muharebelerı 
oluyor. 

Ocnevre, 31 (A.A.) - D.N.n. Va. Briansk mıntnkasında Alman 
§lngtondan bildiriliyor: k l bi h · v b DUemanm maksadııu ke..4# için ııöz ıta arı r ne rı geçmege teşe _ 

lil~ Yeniden Atıantikte blr Amerikan :"ı • ı;öylemelt henüz pek erken olmakla büs etm~erdır. Bunun için du. 
Uca.ret gemisinin babnldığı cumartc. 

beraber Almo.n kuvvetlerinin §imdi 81 gtlnU llğlcden sonra Amerika bah· balar Uzerlnde köprü kurmağa 
~nuba dotn.ı bir baskı te:ıobbUsUne ri kalkı§mı.şlnrdır. Sovyet topçusu 

ye nazırlığı taro.!mdruı resmen bil. ak . tihk"' _ . hıwrlanmr§ bulunmaBI da mümkün - dirilmı,tr. ateş açar • ıs 'um ve pıyadc 
dUr. Bir He.kemdeki müttefik mevzi.. kolunu dağıtmıştır, Diğer böl-
lerinln mukavemeU Alman fqe ve gclcrde mühim bir §eY yoktur. 
malzeme tqkWnl ehemmtyetıı sar • Singapurda ?O Yeni Perşenbe günü 25 Sovytt tay. 
sıntılara uğratmıotır. Eğer Almaruar Zelandalı eıir varmı•? yarcsine mukabil 94 Alman tay. 
be§ gUn geçecek IR§o maddeleri al • :s yarcsi imhn edilmi.~tir. 
mak auretlle çarpışmıığa başlaml§ - Vel!Agton, 31 (A.A.) - Beynelml. 
ıarsa dıt bugün sıkıntı çekmekte 01 _ lel krzılhaç cemiyeti, Slngapurda 70 Moıılto\·ıı, St CA.A.) - Sovyet 6#-

duklan muhakkak 93yılablllr. Yeni Zelo.ndalı harp esiri mevcut ol. le tebliği: 
Bunun aksine olarak 1ngill2 iaşe duğunu Yeni Zelnnda hUkfunctıne b!l- 30 mayıs gecesi kuvvctlerlm!z, tz· 

LeşkUJ mükemmel l§Jemektedlr. 1n • dlrml.§tlr. BUtUn cephelerde Yeni Ze. yum _ Barvenkovo lsUkıımetind!l 
gillz ıage te~killni dağıtmak için mlb. landalı harp ea!rinln sayar 6.129 dur. dUDman t&nk ve piyadesine karşı 
ver taro.!mdtın yapılan devamlı gece myda!ao. ııavll§larr ya.pmışlardır, Cep, 

bombardımanlan trunamlle akamete Mek.ika körfezindeki henin başka kesimlerinde önemli bir 
uğramlftlr. • ~~§1kllk olmaml§tır. 

Amerikan kuvvetlerinin Almanlar l&§e yollarmı kısnltmak Moskova, 31 (A.A.) - Sovyet teb· 
için dUn bir Hakemden yirmi kilomet yeni kumandanı J~ eki §Öyle demektedir: 
re kadar §imalde bulunan mayn tar- \'!'Şington, Si (A.A.) _Bahri-- Kallnlne cephesinde Sovyet kuvvet. 
lası içindeki gedikten geçmek tsto • Ye nazırlığı, Tuğamiral James Lnv leri, mllhlm mcskQn mahalleri i§gal 
m.l§lerdlr. Bu ~bbtlslerinde kısmen rence Raufman'm Meksika körfe. etmişler ve dll§manm yaptığı Uç kar. 
muvıı.ffo.k olan Almanlar bu yolda bir zindeld Am~rlka kuvvetleri ban. gılık taarruzunu pUak1lrtm~lerdir. 

az malzeme ve iaşe geçtreb11ml§ler komutanlığına tayin edildiğini bll- D~man bu çarpr.vmalar sırasında 
so de Boaton uçaklan ve lngı.ilz top dirmişt:ır. 300 ktııı kaybetnıı,tir. 
ÇUBU dUgman t&§ıt kollarına bUyük 
zarrı.rlar verdlrmi~Ur. lnglllz ve mUL Berlln, Sl (A.A.) - SalAhfyoW as. 
tetik kuvvetıerlnln mnnevtyab mu • ı 1 kerl kaynaktan lSğrcnlldlğinc göre 
kemmeıdir. MUttcfik kuvvetler Al Ne dememeli 'l ~man hava. kuvveuerı dün Ladoga 

manlara hiç rahat vermemektedir. -------------ıll kıyılo.rmdakl Sovyet malzeme depola. "' * • (Ayn, farklı, mUtehalit blıııcy) ye. rlylc bu göl üzerinde yapılan Sovyet 
Kahire, 81 .(A.A) _ Sekizinci İn_ rl.ne Türkçenin kendı gökterinden bL nakliyatına hUcum etınl.§lerdir. Bir 

glllz ordusunun kumandanı general r1nl koymak için tUrlU teklifler ya.. garda. dört mal'§o.lldlz treni ve 88 va· 
Rltonlc, emri altındaki kuvveUere a- pıldı. gon ağır hMara uğratılarak. Lening 
§n.ğıdaki günlük emri gl!nderml§Ur. (MıarH Niya.z.1) nın blr kitabmda rad'm bu yoldan yapılan 111.§esine ıs: 

Scld.z!nci ordunun bUtUn subay ve §U ibare var: (bu iki imamın mez. uemll zararlar verdirml§Ur. 
erlerine: hebleri ehl.1 Bünnet mezhebidir, ay. İlmen gölünün glmallnde Alman u. 

Size bu mesajı, neUccsl bUyük bir nk değildir.) Bu zat Bursadıuı çakları Sovyet ia§e koUnrma ve nak. 
kısmı itibariyle sizlere bağlı olan bU. Limnlyo sürgün edlldlğ1 sırıılarda, llyo.tma hUcum etml§lerdlr, 40 kam· 
yUlt meydan muharebesine başladığı. 1693 de Hlmllştür. Demek, (ayrık) yonda ynngm çıkanlm~tır. 
ruz için gönderiyorum. Bizi, bu mey. kelimesi 250 yıl lince yaııyordu. llloslrnva, Sl (A.A) - Rosto! çev. 
dan muharebcal kazanılmadan önce (Tarama de.rglalı zaten ayruk kar- realnde mUnhasmı.n bUyllk Almo.n ta 
çetin imtlha.nlar bekliyor. Fakat bu oısmda (Ahar, ecnebi gayri, maada) arruzuna mfi.nl olmak tız..ero yapililn 
zA.tel'i kaztınmak için dllşmanm tam izalılarını koymuotur. Harkot meydan muh:ı.rebcslnln sonn 
hezimetini s:ığlamak gerekecektir. Biz §imdi (bizden ayrı değildir) dL ordlği blldlrlllyor. Almanlar oo bin 
Bu zafer bUtUn kuvvetimize ltızum yanız. ölU ve csJr vermta, tı40 tank, 1~11 

gösterecektir. Fakat mllşterck dAvA Bir ayırtı gözetmek istediğimiz yer top ve 200 uçak knybctmlşUr. Rus • 
ve za!er için daha evvel yaptığınız !erde (ayrık), dlriltllecck, revaç \'e. !ar, 5 bin ö1U, 66 bin knyıp vermiş 

gibi bu sefer de tam fcdnkArlığr yapa rile<:ek kellmelord<:n biri. BG.§ka bir 30 tank, 832 top, 125 uçak kaybet _ 
cağınızı blllyonım, şoy dememeli. ml§tır. 

Aman e 
(Baştarcıfı 1 inci sayfada) 

HarkOf muharebesi csns.smda 
bir Hırvat alayı bilhal!s:ı tomayUz 
etmiştir, 

Şimal buz denizinde hava ve 
deniz kuvveUerlmlz ta.rafından iki 
glindenberi yapılan şicldeUi taar
ruzlar netiresindc isabetler alan 

l'.ir d::uman kafileslııin bnkiyelerın. 
den 4 bUyUk gemi bombnUırln ha
sara uğratılmıştır. Bu taarruzlar 
esna.smd:ı cere~'lln eden hava mu
harebelerinde Tonınhavk ve Hari
kan tiplerinde 6 dilısman av tayya
resi düşlirillıntiştUr. 

Şimali Afrikada milcadele de
vam etmektedir. Alınan ve ltal • 
ynn ·av ve tahrip tayyareleri 25 
İngiliz tayyaresi dU3ilrmU"lerdir. 

Man., sahillerinde nv tayyarele
ri tarafından yapılan bir akın es
nasında İngiliz hava kuvvetleri 
tllln iki tayyare knybctınişlerdir. 

Bir Alma.n kafilesine karvı Holan
da sahili açığıu~a dUrınnn ta.re.
fmdan yapılan bir taarruz netice
sinde Alman harp filosunun mu
hafaza kuvvetleri 8 dlişmnn tay -
yaresi düşUrmü5lerdir. 

İngiliz bomba tayyareleri dtin 
gece Kolo:ıya ~thrlnin merkezine 
bir tedhlg ta..vruzu ynpmışlnr,.yan 
gın ve infiırut bomb:ıl:ıtı1e has • 
sa meskün ::nahallerdE' hüyUk ha • 
ıınrlar huswıe getirmiıılerdir. 

Umumi b.n:ıl:ır Ve 3 kilosf" He 2 
hastane b'J arada hqıı.e,ra uğramış
tır. MUnhasır:ın stvıı halka kansı 
yapılan bu taarruz esnasın'lıı lngt. 
li:z hava kuvvetleri !-On derecede 
ağır kayıplara uğramı~lsrdır. Gece 
a:ı: tayyareler:ile hnva hataryiJ,lan 
86 dUşman bllmba tayyaresi dllıJUr
mUşlerdir, Bahriye topcuları !lahil 
bö1gesindt dUşmımm bir bomba 
tayyaresini dUşUrmUcılc-rdlr. Gene
ral Kıımnıhuber kumancln.sınclıı bu
lunnn bir gece av teı;.klll bu hare. 
ket esnnsında 600 Uncil gece ba
va zaferin:, ytlzbaşt Str<'ib 25 ve 
21i ncı, teğmen Kmı.k" 20 nci ge
ce hnva zaferlni kazanmrslardır. 

Şark cephesinde çavuq StPnbatz 
83 ilncll gece hava zaferini knzarı
nuvtır. 

fr lngl iz 
Dört defa torpülcnme 

vak' aaı ge~irmig! 
Stokbolm, Si (A.A,) - D.N.B: tn_ 

gillz haberler servf.st, Atlnntikto tor. 
ptııenen bir İngiliz Ucnrot gemlstnden 
72 kişinin kurtulmajtn muvaffak ol 
duklarrm bildirmektedir. Bunlarru a.ra: 
sında, bu hıırbln bn§mdo.nbcrl d!Srdün· 
ı:ıU defo. oıarak torpillenme vnkıuıma 
ınarw: kalan gem! süvarisi de bulun. 
maktadır. 

-
S;livri Müddeiumumisi 
~llivri, (Uu usl muhablrimi7.

den) - Kru:a!lUZ milddelumumi
sisi Necati Erdem terfian Bo uya 
tayin edilmiştir_ Buradaki gö. 
rUnmcyen adamların meydana çı
karılmasında mühim rom olan 
genç ve dinamik mUddeiumumtmi. 
~in kazamızdan ayrılmasındaki te~ 
essilrll terfie nail olmasından mü
tevellit sevincimiz izale etmekte
dir. 

Kendisine yeni vazifesinde de 
b:ış:ı.rılar dileriz. 

S. Bomk 

Fuzuli'den seçmeler: 

MUddel eyler bana. taldıd ım1.m.U 
nesrde; 

Llk ıı!Lmerb!lt elfaz-u mlikl'dder 
7.4 ta \"Ur! 

Pehlc\·nnlar, b:\dplilar M! lnlen \il 

her ;>nnıı: 
Tın nem cevl n eder amm:ı nğnç_ 

tan ntı \-ıtrl 
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iaşe belgeleri 
lqe M:tlatep.rlığı, i8fC ifl.erinin iyi 

"Şausi" kesimia.dcki .komiıni t 
Çin kuvvetlerlnhı kumandanı ge
neral "Llyupu.senk" ilaponlan. te~
llm olmu,. 

f,'llşurkeu, onu arkadan \1Jrmağa 
kalkan da, Yine kendileri oluyor
lar. Yalnız itlrnf etmelidir ki. Türk 

cernıyctindeki bil~~ ~ihniyct ve 
bunyc istih~esi tam 8e}ılini alma
dığı için yal yardım baknnm
dan memleketimiz bir flenin M>nu 
ile h:ı l!\) ıuroya.n lptida5ı arasmtla 
knlmı~tır. Türk cemiyetinin for
munu tcokrn.sinln tayin ettiği de· 
\lrde kendine gore nizamlı bir İQ· 
tfmai yarduu ~•ililtı 'arc.lı. Fa· 
kat bu nizıı.m yıkıldıktan ve yerl· 
Ue dahıı müsbet bir zihnlyet yer
lc<trnrğc başlııdıl,rı zamanda iı,;e bu 
Zihn'yctın icap ettirdiği mahi· 
~ette ı:cni bir yardım ahliilu ve 
te!)lcili'atı vücude gclcmecll. 

Bugün numuneler jüri heyeti 
dan tetkik edilecek 

tarafın-

bir dU.ZCnle yUrtlmeat için halka da. 
ğıtılma.k üzere "İqe Belgeleri,, hazır_ 
l&mqtır. Bu belgeler nutW1 hUviyet 
k&IJdı yerine de geçecektir. Vatan.. 
da.şiar ekmek karnelerini deği§tlrirler 
ken bu belgelerle müracaat edceckler
dlr, Pek yalanda halka dağıblması. 
na ba.§l&nacak olıın U4ıe b<!lgclerlnln, 
diğer ihUyaç maddelcrlnln tedarlklnc 
<Je önemli faydaları olacaktır. 

SM-aşta yenmek de \ıır, yenil. 
mek de. A~kerler, son gUtlerlni 
harcadıktan, ~n ku~ları attık
tan soıın, kıhclıı.rını krrarak le!. 
lim olmayı: da pek ayıp saymazlar. 

lJfr ndamın, uzun hesaplardan, 
>ihin Ve nılı tartılanndan c;onra, 
herhangi bir davayı benim eme. 

Kine akil yntnr. Böytik alcfanrsln
nn, derin ini.;~rlımn bu imanı yı. 
Jcncağı da herke<;in bildl~oi bir ~y 
ıllr. Ama, ne biri, ne de öteı..; ça. 
bucak kurulup yılulamv.. 

1''ıısıl ylızyılclır çıknktan maki
neye tnm bir 5ckilde gt>çemediy
&elt yılulan imaret yerine de mo
dern manada bliyük te i ler ku. 
l'arıınıll'i<. 

K111lay bunların am mda bir is
ti nndır. Ve memlelictin yegane 
Dınd<'ro o ynl ynrdım mUcssese
~ldJr. Dunun itin o yamn asır 
ırin(k. oı.ynl yardım deyince ak
lımn:n hep Kızılay gelir. 

Felakctleıin neısmı o dindirir, 
yıır.ı ları o anır, evsizlere çadırla. 
rınrn kapı mı o a!:'nr, hicret yolla
:nna ı'tii~enlcrin ağızlanna bir loJ.·. 
hlıs ekmeğı o ,·erir. Kurakltkla.ra 
Znh1re stoklıı.nnı o sevkeder, Su 
bns?mıl nndn o bJr kurtancı<lır. 

Ill\yUk ho.rptc İstanbul ı;chrlndc 
af:lığm ehMcrdc kol ;czdll:i, aç
lıktan in anla.nn yollarcln, mey. 
danlnr<lıı diisüp, au Up öliin~:d~ği 
dc\'lrJcrde onun n haneleri iilliınle 
nıUeadele cihazı hnlinl alnır~tı. 

Du"İ!II cfhnlft Saran harpte de 
attdc sllfıfılnnn tnhribah yanında 
aı:tık, cfolet lgmlnrı devletleri 
birinci derecede diı ilnclürcn bir 
f ria. hn!fnt almı tır. .1\f'lrk bu yal 
<iiim·:ının k deri olmu~tur. 

Aı;hJ:"ln akını önünde moka\·emet 
etme!c muharipler için bir cephe 
Yarmsl• knilnr mühimdir. Bunun 
i~n fliitlın dünyanın gözleri bağ
flav tarlıı'ann<la Ve bulutJardadır. 
:t'aİ.at diınyanm derdi yalnız bu 
kadarla nihayete er<;eydi bu har
bi ynpnnlnr ve harbin te iri altın. 
<la 1<a1ıınlın kendllc>rin1 hahtiynr 
de~ilse bile onn )'Dlun bir durum 
da nyac:ıklanlı. Falmt harbin 
ııqynl, ekonomik .artları dünyayı 

bir ne\ i kıtlığa doi!ııı slirUklemek
tecllr. 

Diln,yn, cilınn mtkynsmcln mi\· 
b:ıdeleclcn bfrd<>nbire kiiı;Uk parça. 
lar ara mctnki miib:utele şartlan. 
ili\ intibak etmek rnf.'clınriyetindn 
kalmı'ltır. Bu :ıdcc hlr dliny:ı 
hulkmı rııha 17. etmek irin Jclifl. 
dlr. ÇUnkh cliln~·ndıı itlyat.larrnı en 
mle terlt •len, en mııllafıızakur şey 
midedir. Rcı<•ünkll in11anm midcı,i 

dt\nya milcynsımlıı mllhadele cflıa· 
zına göre itlyutlar elıle etnıi§tir. 

lları> bu lfiyutlardn ihtilal yapı. 
Yor. Yalnız itivat1an clc~i-:tınnek-
1.e knlrnıyor, birbirine benzeyl'n 
rnatldeleri, ennstl:ın da hacim fti. 
harfle n:r.ııltıyor. Bu snretle yer 
Yer sıkmhll\r, p:ıhalılfülar sa.lgın 
halini nhyor. 

Bu hliflin dUnynnm mUst~rek 
nlrnynusıdır. Şu dnl;i".rnda clünya 
lizerinıle nclığı ve pnhahlıjh dü~iiıı
rne ·en ne lmdnr az insan vanlır. 

Zamunnnızın sosyal yardımı. 
Ünart>t ihtiyacı böyle bir ::1hniye. 
le <1nynnmaktııdrr. l'oke;;ıı ı:.o~yal 
Yardımı fakirler i!:'f n her zarnaıı 
''çe melerden ~U yerlnt" eorba aka
cıık, ağ~ dallarmrla yaprak yerine 
ucuklar sallanacak,, muhayyel bir 

lenht>Jlik \'e rehavet dünyası ha
linde nnlamıyonız. 

nugtinkii :mnıretlcr. bllhas n bu 
zaruretlere in me,·simi de ııa\ c 
erlildi,i::I zaman faltir lnsıınlnra :\'a. 
llılncntc yardım o b:ıskmınıı, ;c • 
ıeıe,re, yao.r;ınn, kur:ıklrğıı karsı a
lman tedbirler nevincl<>n bir hi7-
'1lf't oln~ktır. 
l'nhnhhğm \'I' 1.\7.lı_b'ln korşı:-;rndıı 

faktrlere ~apılncnk bu ~nrılıın os. 
:rrı.t hlr mann ifade eılecrk değer
dedJr. Sayın B:ı5,·ekilin önilmıiııle
kf kış ml'\'!ilmj iein ilrri "iir<liil•'e· 
rı teı.tif meml~•cltc ıJıJ, h1r ser. 
l<nt se.<;i hnlinde nl.i<ılrr hını km ıs. 
tır. 

SADRI ERTEM 

Gu evvelkı Vakıl 
Fransızların faydasız 

mukavemetleri 
1 Haziran 918 

Ga.rp cephesinden gelen haberlere 
irörc Alman taarruzunun §ayam mcm 
r.unıvet blr halde ilerlemekte olduğu 
btidlrillyor. Alman ordulannııı mulm. 
\' mctıılz savletleri önUndo Froneızlar 
licata mecbur olmaktadırlar. 

İktisat vekAletlnln tensibi üzerine 
ş!mdlllk yaz aylarında gerek kadın 
gerek erkelOerin giyebilecekleri, ta • 
mameıı yerli lrlalzellK! ile yapılacak 

ayakkabılar tçtn ayakkabıcı sanat • 
kt.rıar cemiyetinin açtığı müsabaka. 
DJJı bir harta uzıı.tıldığmı yazmıştık. 
İktisat vekAleti bir mekllıpla cemi • 
yetten bu igo ehemmiyet V1lrillp neti. 
cenln btldlrJlnıesiol istemiş ve gaye· 
n1n mllmkUn olduğu kadar az deri 
vı klleele sarflle ıı.yakkabı tipleri vll. 
cude getirmek olduğunu tc.barUz et. 
ttrmı,tır. 

mOdeller üzerinde çal.J§tıklan haber 
verilmektedir. Buıılarm ekserls1nl ka 
dm ayakkabım Upleri tqkil etmek 
tedlr. Bu Uplerin de ekaerl81 altlan 
tahta Ustlerl yerli kumq ve dokuma. 
dan ve ipten yapılmaktadır, Altı yerli 
dövme mantardan nilmuneler oldugu 
gibi altı kösele Ustll bezden modeller 
de vardır. Kezalik dövme mantarlarm 
erkek ayakkabrl~nnda da tatbiki ilk 
defa görülmektedir. 

Gazetelerde ekmek karnelerinin kay 
bolduğu hakkrnd::ı.kl iU\nl&r çoğalm!f
tır.. Bu kayıpla.mı doğru olup ol
madığı da belli defUdir, İ&§C 1ıılü.s. 
teşarbğı, bu durumun anune goçicl 
tedbirler almI§tır. Yeni ••ıaoc Belge. 
ler." kame kayıplarmm da &rka.aını 
kesecektir. 

-
Komisere bıça'k 

çeken sarhoş 

Bu bskmıdaıı uzak doğunun bil· 
mem neresindeki bir ÇJn generali 
de bu talihsizliğe Ub'l'&y&bllir. Onu 
bir korkak ~ref"lizliğ:lle lekeleye
mryfz. 

DU.nyanm en sanlı ml\c.lafaalan
nı yapını; kahnunarılar da, bir glin 
ba ı.elıiri tatmrslardrr. Fakat onJa.. 
n tarihi.en ve tumdl mllletlerlndcn 
önce düşman.lan alluşlar, dUşman
Jan ö,·er. İşte Plevne ve işte kı
lrcmı Ru çarının huzurunda bile 
helinde trı.,-ryan Osman Pa~a. 

Çin)j genenıJ, acaba nitin ve na. 
tiıl komUni<ıt olmnşta! Ve ~fmdl 
tıe<len dönerek, tam rejimin zıddı. 
na milllyet~i oluyor! Karadan be
ya7.a, beyazdan karaya ~eçl lcrdc. 
ki «;4rpıcı nıın.k keskinli~i Jı;:lmi7Afo 
tılirıheJer uyanduır. 

Yal ncı peygnmber ltad r, yu
lancı tirnmet c1e değersiz ,.e 7arar
lıc1rr. l'ay o mmelekete l•i içinde 
b;iy'le hıılabalrklar kayna ır! 

Cemiyete Dimdlye kadar pek az nil. 
mune gönderllnılıı olmakla bcrtıber, 
bir çok sanatk&rlann çok orijinal 

Bu ayakkabılar bir ;Jtlrt tarafından 
tetkik ve muvafık glSrUlenlere Jkra 
mlye wrllecektır. NUmuneler ilk de 
fa matbuat mUmessillerine gllstcrile. 
cektır. 

Bugünd n itibaren mektuplara 
8,30 kuruşluk pul yapışacak 

Yeni tcsblt edilen posta Ucretıerı. · Eskiden §ehlr dahili 4, şehirler araaı 
nin tatbikine bugünden itibaren baş. 6 kunı.1tu. Bu §Okil knldırıUnl§. Şe. 
lanıı.caktır. 1 hlr dahlü ve şehirler nrası 8,30 ku. 

Yeni §ekle göl'(!; bUtün memleket ruş olarak teablt edilmlıUr. 
dahlllnde posta ücreti aynı oıacıı.ktrr. I 

Şirketihayriyenin yaz tarifesi 
Şirk:U hayrlycnln hıı.zırlamış oldu. ı dalara, Yalovayıı. vo J{adık!Syllne, dL 

C1ı :reru yaz tarifeslnln tatbikine bu ğcr semtlere bu lrUbatıı vnmtoJarla 
sabahtan lUbnr<'n baolanacnltlır. Be- gidebilecektir. 
ledlyenln karan üzerine §ehlr nakn Şirketi hayrlye yaz tarıtestnln içi. 
vasıtıııan aruında irtibat temin edil ne bu irtibatı ayrı bir cetvel halinde 
ml§Ur. Boğazdan gelen bir yolcu, A. ı llAve etml.§tir, 

lzmitte yakalanan kaçakçılar 

İzmit (Hu 'Ullİ) - Dlllgemlzde tn. lerde müsbet neticeler verml§Ur. 
hiaarlar takip şubesi, \'ilAyctın \'e j:m Geçen hatta içinde tutun kıymağa 
darmamrzın dıı. mllzaheretlylc parlolt mahsus 8 havan, 12 bıçak ve 161~ ki. 
başarılar göstermektedir. Bu şube _ Jo kıytlmt§, 3283 kilo da yaprak uı 
nin Amiri olan Hamzn Erdönmez I<:o_ t.Un yakalanmış ve mevcuduyla bir 
cacllnde kacakçılığr meslek hll!lnc ge ilkte adliyeye wsllm olunmuştur. 
Urmı,, kimselere asin göz açtırmama. Gönderdiğim resim, İnhlaarlar ta. 
ğa ~lamış ve kaçakçılara kal'Şl a. kip şub<!sj Amırı Hamza Erdönmezle 
mansız bir mücıı.dele açılmıştır. arkadaşlarını \'O yakala.nan kaçak 

İnhisarlar b:ıfmUdUrU Re§ad K!Sp . maddeleri kaçakçılarla birlikte tesbll 
rUlUnUn de Azami ıı.lft.ka ik üzerinde etmektedir. 
em~k verdiği bu mühim 1§ ııon gün.. 1 

Evlenmelerinin d<>rdüncü se
nei devriyesi idi.. içtiler.. ü:)t 
üste kadehlerini bo§alttılar.. ö. 
püştüler ve sonra yatmağa git· 
tiler. 

xıx 

Her gün, eski Tony Kadar ile 
yeni Antuvan Kadar arnsmdnkı 
dıvara bir taş dnha ilave ed -
yordu. Bu dıvarın ~ilnıesinde 
ne eski Kadar'ın ne' de yeni Ka
dar'ın hiçbir dahli )·oktu.. esk: 
hayat i!e yeni hayat ara ındaki 
dıvar kendi ker.:iine yüksenıiştı, 
Artık bu dıvar esk1 sıralan, es
ki mall?.n.rnları saklıyor, eski mu 
sikinin k"Ulağına kadar gelmesi· 
ne, eski hatıraların haf17,asında 
canlanmasına mani oluyordu 
Bu dıvarın bir tarafında hayat 
hakikaten baŞkaydr. Daha doğ
rusu dırnrm bu tarafındaki ha· 
yat hakikaten hayattı. Ya dıva. 
rın diğer tarafı? Di/:er tarafın 
artık ehemmiyeti kaldı mı ki? 
İşleri mükemmel gidiyor, gün· 
den güne büyüyor. her gün y"lll 
bir mu7.affcrivete. şöhrete. scr
ki. gerC'1" " P.-rt ı:ı;.,nbetdckı 

' koşuyor ve gerek Londrada
bankalarua' utımbının yekunu 
günden güne kabarıyordu. Ka· 
rısı en yakın hayat arkadaşı idi. 
Hayatının her salbasında, hatta 
sabahlan yaptığı at gezintisinde. 
iş masasında kanşl'k hesaplar 
aras•nda yüzerken, mesleki etüd 
ler yaparken velhasıl her husus
ta daimi arkadaşı idi, her an ya
nıbaşında bulunuyordu. O ka· 

Yazan: fransuva KörmenJi 

-81 
dar ki beraber oldukları 1,aman 
da, olmadrkları zaman da aynı 
ş~kilde aıimdnşlıkları devam edi· 
yoru. Ba.zan Kadar çok yorgun 
oldu~u zamanlar, asabiyet için
de bulunduğu, iş) erinin f azlahğı 
dolavısiyle tam bir sükunet istc-
tediği zaman karısı kendisinı 
yalnız bırakıyor, o zaman Ka· 
dar ya trenle birkac saatlik bir 
yere gidiyor veya Heleno kasa
basındaki kücük evlerine c;ekile
rek kaf asmı dinliyordu. 

Etraflarında İngilizler, Alman 
lar veya Holandahlar vardı. Bun 
!arla iş dolayısiylc münasebettE: 
bulunuyorlar. bir kısmı ile de 
arkadaşlık ooiyorlard1. Hiç kim· 
se\·e fenalık e•mivorlar ve kimse 

·onlara fenalık etmeği lıntrnn
dan geçirmiyordu. Güneş başla
rının üzerinde her gün aynı kU\ 
vetlc parıldıyor ve onlar fikren 
ve bedenen tam sıhhatli olarak 
vaşıyorlardı. Villalarına radyo 
koyduklan ilk gece içinde bir sı· 
la a.5}<1 kopardı. Düğmeyi çevır
di; bir ses: "şimdi Dajos Bela v 
çinp,\'.:ne orkestrasını dinliyecck

siniz,,,, dedi •. ve ahenktar çigan 

DUn gece Kumkapıda cereyan eden 
bir hAdise adliyeye lntik&l etnılştır. Ama, ben.im hagün ü: tünde dur

fluğam haber, ba kadarla bitmiyor. 
ll'clguafm altı tla TV. Ardındaki 
1Jn binlik iiril ile teslim olan bu 
xeneraJ, komünistlikten de \-azgeç. 
mlşm}J ve imdiden onra "Nan. 
ktn milli rejimi dans!,, nr gli<le
cekmic:. 

İman, iç dünynmrzm ~'ilne idir. 
Sinirlere mancınık Jmllarmm s;er
gin km'l"effni o ,.erl:r. Elimizdeki 
Jnlır.ı korkunç bir il:ih yapan o 
dur. İçimizden korirnyu sUer, teh. 
likPtcrl kdçUk bir aka haline fn. 
di.rir ,.e ölümü bize bir gU;ıo:el ka. 
<1ar &e\'dirlr. Etıki!er buna· "'a ,, 
derlerdi. U ğnmd:ı l?liJerek tll"bit o. 
lurfardı. Kanh yti7Jerind~ bu iman 
parıldar, erdikleri merlebe ile et. 
mfkt.rını lmrenClirirlerdi, 

HaUl l.slmll biri muhtelif meyhane. 
lerde bir hayli içerek adamakıllı ııar
bot olmuş, aokağa çıkanı.k b8ğınp 

çağnımlta b&§lamııtır. Bunun Uzert 
ne kendisini bekçtler yakalayarak ka_ 
rakola göturmQşlerdlr. SarhO§ burada 
da gUrültU yapmq ft komlaer muavt· 
nl KAzıma hakarette bulunmU§tur. 
Komleer muavini, Halllin hareketleri. 
ne mani olmak l..steyinoe, Halil i§l 
bUsblltUn a.mtmııı ve cebinde ta§ldığı 

bıçağı QCkerek KAztmm tısllne yt1ı1.1_ 

müştur. Bıçak, karakoldaki poll81er 
tarafından suçlunun elinden güçlük. 
le almmı~ ve adlf~yo teslim edilmiş
tir, 

Bu. "Liyapuı1enk .. 11Uph~iz ko
mlini t do~ştr. Onu ba reji
me kul eden elbette bir takım dü. 
siinceleri. inanıslan 'ıırdı. Du Si• 

'llıf bayrağmm altında toplananla
ra ba!' olduğuna bakılm;a, on11, 
clavanın ileri bir adamı gibi t<abul 
etmek de gerelrtir. 

Hal höyl~ ilten \'e mukaddes da
na. c:-n korkunc: dü~manlarite bo-

Ama bu imMlar, gömlek değl . 
tirlr gibi deJ:;•Mirllmez. Ona bir 
kere erl~enlcr, bir dalıa o bü~ li1• 
"'eı:.;alcnin pen-aneliğinden kurtıı
lama7.lar. 

HAKKI SUHA GEZGiN -
Bir yankesici 

Sabıkalı yankesicilerden Mehmet 
Ergen Pangaıtıda bir tramvay arnb&. 1 
sına atlamış ve sahıınlıkta duran Mu 
ta.fa isimli bir p.luım pantalon ce. 
blnden içinde 450 kuruş bulunan pa.. 
ra cUzdanını alm!§tır. Fakat Mus 
tafa, sabıkalı yankesiciyi tramvay. 
dan atlamak !izerc iken bileğinden 

yııkalıyaralt polise teslim etmiştir .. 

~r~~~? 
Fenerbahçe dmirayı 1-2 yenu ı 

nun Fcnerbahçe stadında on 
bindf"n fazla bir seyirci kalabcı.h~-ı 
orıünde Almanynnın meşhur Admi. 

yet y1va§ yavaş .A dıniralılnra geç. 
ti. Admjnılrlar tam bir orta A\'ru
pa futbol sistemi ile yerden kısJ 
ll&slnrla oynayorl:ıır. Devrenin b.t
mesine dotnı 42 incl dakik!lda sa. 
n - 1ücivertllier S(IJdnn bir hUcum 
yaphlar. Top Alm3Jl kalcı-isinin 
elleri arosındnn Nacin-n önüne du~ 
t-U. Naci de gayet eoğuldknnh bir 
hnrcltotle Fcne!"balıçenin 11k go. 
liınü yaı,tı. Ve devre de biraz son. 
ra Fen-erbab.çenhı 1--0 galebcsile 
sona erdl 

Mehmet Ergen sorgusunu mUteıı. 

kip tevkif edilmiştir. 

ra ta.kımı 1 e ~n.crba.hçc karv:laş
Sebebi anlaşılamayan tılar. 

yangın Her iki takmı da batkm coşkun 
Zindankapıda Enver Uğura alt tezahüratı s.nısmda sahaya çıktı -

mnıte.Zada ımlaı:ııırunnyan bir sebt'J) lar. Kı:sıı. bir serıemoniden 60tlrn 
ten yangın çıkmııı. derhıı.l yeti§en ıt. maç: Kemal Hnlimin idııresııdc 
falye nteştn tlerlemeslne meydan ver. bnı;lıı.dı. Her ihi tnkım sahada ~u 
meden söndümllştUr. l kadro ile oynuyorlardı. 

DUkkll.nın 6000 bin liraya sigortalı I FPr.rrba.hçe: S:ı.bri - Muammer, 
olduğu anlaşıımışbr. Sebebi hcnUr. :.furad - Ali Rtza. F.sat, Aydın 

anlnşılamamıştır. 

:E 
Pa7.art~I 

1 Ha71ran 
> 
:::.:: 
er c. en·pJ: 16 ..... HrT.Jr: 27 

"akitler • ran l!l7anl 

rnnt'(tln 
cloCıı ı ı.so 8.ın 

Öğle 1%.1:? .t.89 
ikindi J6.11 8.88 
Ak!tftm 19.SO l2.00 
Yatsı %1.82 1,60 
İmsak 2.18 6.46 

SALI 

2 Haı.lrnn 

cı. e'"·eı: 1 '7 
HıY-rr: 28 

\' IM"1 t• t'.;UHI 

4.80 8.36 

12. 1:? 4.88 
16.J ı 8.88 
19,S-& 12.00 
21.83 1.62 
2.18 6.45 

·- K F~ret, Nnci, Müjdat, Ô· 
mcr, Halit. 

Ad mira: Deyle - nerhart, Schi 
11 ng - Heh~tmayer Gly.c' Han
reite - )falccki, Urban, Seha. 
let2·ki, Canchel. Arlt. 

Ovunnn ilk dakikaln.rında tam 
bir Orl:.3. Avrupa sistemi i
çinde yapılan üç Admira hUcumu 
seyrt!t.t k. Dördündl dakikadan iti
baren oyuna yavaş yav&!i Fent'r
lıler hakim olmağa başladr'ar. Cu 
h!ı.klmlyet oldukç;- urun sürdü. AJ. 
man fut.bolculn;m birbirleriic an
laşmaya çalıştıkları \'e billınssa 
rUzgar aleyhlerinde olduğundan 
Fen~:-l.ıahçenjn hUcuml~nt golle 

Bu deV:l'e(ie h<.'r iki taraf da mu
lıahkruk birer gol kaçırmışlar. Fe
nerhahçe riizgfir leh 'erinde olduğ1J 
için rakiplerine nar.aran daha gU. 
zei oynayarak g:ılebeye hak kazan 
m;şlardr, 

JKtNC'I DEVRi~ 

1 
neticelemlimıeğe uğrnşıyorlardı. 

-------------• ::?5 inci dekikai!an sonra hliklmi. 

lkin<:l devrede rür.gUn lehlerine 
elan Almanlar oldukça tehlikeli 
lıUrumlar yapm.'lğa başı'a.dılar. Fc
nerbahçell'er 7 nci dakikada Ad • 
n:· ır:ı takmım:n lxı.skısmdan ant b:r 
hUru."Illa kurtul:ı:ı Fenerbahçelilcr 
sağdan K. Fikret vnsıtasile bir 
hUeum yaptılar, top kale 6nlennc 
kadar geldi. Alınan ka. ecislnin b3. 
rlz ~r h:ıtasmdan istifade etmesi
ni bilen Halıt ve Müjdat ikisi bir. 
cicn topa yetl~rck takrmla.nna 
ikıncl golU k:ızmıdırdılar 

Çeviren: Muz.al/er Aca• 

musikisi başladı. Bu musiki ku 
]ağına QOk hoş geliyordu. Fakat 
duyduğu sözlere artık k-endini 
ta_mamen yabancı hissediyordu. 
Bırkaç dakika inliyen kemanları 
dinledi, sonra düğmeyi çevirdi. 

Yazı odasmın dıvanna mun., 
z:ırn bır dUnyn harltMY a~ılı duru-
yordu.' Bazan bu har1tnnın Ö· 
nünde dun.ır dale'ln bakardı 
"I on.ıra.. evle.nth.kten sonm bt,: 
aylarını Londrada gcçırmişler<lı. 
Viyana . . ah bu şehir neredeydi .. 
evet .. evet .. işte., o zamandanbe· 
ri Vivanadan en ufak bir haber 
bile almam•ştı .. Budapeşte.. son 
defa olarak altı sene eVYel Peş 
teden bir mektup alınıştı. Afri. 
kaya geçtiğinin ikinci senesi e
line kalemi alarak ihtiyaıılara 
birkaç satır yamuştı: 

"Muhterem Rudi amcacığım. 
cvı:tıli teyzeci~im. 

Sizi bugüne kadar aramayışım 
hakikaten nankörlükten başka 
bir şey değildir. Şimdi işlerim 
vohında gidiyor ve sizden haber 
bekliyorum. Herhangi bir şeye 
ihtiyacınız var mı, acele cevabı
nızı bekliyon."'lll, 9izleri binlerce 

defa ·Öperim. Tony,,, D:!vrenin milteba.!::i kısmı ,Al. 
Bu mektup dört ay sonra ge- manlarrn lehinde geçti. Fakat. Fe

ri geldi. Zarfın üzerinde ren.'< rıcrbahçe mlidafruısmrn güzel oyu. 
renk kalemlerle verilmi~ türlU mı ve bilhassa F..sadm fcvknJMe 
meşruhat vardı Bunlar birkaç ı;:ul•c::mr..:ı Admif'3lıların gol yapma. 
kere adresin d<'ği tir'ldiğlni ve larm3 manl oluyo:-clu. Xihayct dev 
mektup sahiplerinin son adresle r~nln scınlannn do~nı 38 inci da
rin<lc ölmüş o!dulflaıını bildiri · ı kıkn~a. ?n?chelln güz~l bir pasnı. 
yordu. dan ıyı uıtı~ndc etmesıni bilen El:'.ğ 

Kadar dalgın, soğuk daha doğ nçı~ Malekı takımına fl!k ve son 
rusu alakasız bir nazarla znrf:ı go!U knmndırdı ve oyun da böyle. 
bakıyordu Eğer iki damla yaş cc 2- 1 Fenerbah~n VE-rinde bir 
yanaklarım ı:ıatmış olsaydı ken gal'biyetile bitt:i. 

. . . • • • . Fenerbahc:<'liler c!Uıı bilhassa 
dısını bclln hala ınsan fnrttde- birinci devrede gosterd.kl • ok 
cekti. Fakat artık göz yaşları al- gD:zel oyun\" 1'7'1}ı'lı''-' t· hıakentt'~J 
tı d d h k tl. ld - · i ~ "~ ·J e ı e ı er. 

n an a a ıyme ıo. ugu ~ç. n A":nira.nrn bundnn tnm 16 sone 
\'alnıu:a Bu~apeştedekı lngılız f'vvel 1926 de 4--0 mağ'fm ettığl 
sefarctme bır mektup yazarak svm ttıJcırıa 2-ı mnc"YJu"k' ti · 

hk'k · · t · lk' · • "' vıye etı ta ·ı ·at ıcrasını rıca e tı. ı ve Fenerbahcenin rev:ınşı böyle<:e 
ay sonra kaUll&tDIS oluşu taraftarlarının çok 

Ge!en ceva.pto cm ki, clC'miryol- l.ıınbcrl arzulad ğı bir galibivet sr
Jan mUfettişi Rooolf Bayer'in iki vinr.lne ulaştırmıştır. Fen;rbahç ı 
ay hastnoede yattrktnn sonra kur- onbiı ini b'Jh3sso, tebr'.k ederiz. Ali. 
tulamadığı kanserden öldUğU o1c mira tnkrmmda oynayan oyuncu 
dul kalan karJSJrun cenu:ıe meraSi· urdan 6 s: Admiraclan diğerltt · 
minden il<i gür. sonrn Peşt~yl ter- .\lmanyanrn meshıır kulüplerin 
kettiği Lild!riliyordu. Apartrman dcbdi. 
knpıcı.<ıının ifnd<'slne göre dul ko- İstanbul atletizm 
lan kadıncağız akrab3smdan b1r bayramı 
genç kadınla beraber İhlvaya git. Di.n Bcbc!tte Robert I(olej 8". 

mlş. hnsında tst5nbul atletl.?.m bayramı 
Knc!ar m 0 ktubu çalanelerden bi. ::apılmrştn-, Gıintin en iYi derece. 

r ne atarken: •'Her halde Mari n-'- si ı;Uphe z 3000 mertede Eşrefin 
ınış kendisini İtalyaya göt.Urmilş ynpt:"n 9,5 la K<."malin ciritte at:tı
oimn.lı. dedi. Mari !to:ıyan zalıit.I ğr 59·20 metredir. Diğer teknli. 
ile evli clnğil miydi? Böyle olduğu dereceler ı1u1ılnrdır· 
daha lyi, lii&el hareket etmiş dof· ıoo mt"trc: 
rusu .. ., 1 - Cezmi 11,5; ! -- ~~baha 

(Devamı \'ıır) (l.tıtfen ffaflfam rer-irlı•' 
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tua, a - samı. 

- met.re: 
1 - Cezmj 23,3; 2 - Sabahat-

ti•, 3 - Sami. 

400 metre: 
1 - Raşit 53,4; 2 - Ahmet, :3 

- Ançus. 
800 metre: 
ı - Ahme-t 2,92; 2 -- Adnan, 

3 -- Ga.lip. 
1500 metre: 
1 - Rıza ~faksut 4,15; 2 -

ZüITe!; 2 - Raif. 

S-000 metre: 
l - Eşref 9,5; 2 - Kostantin; 

3 -- RüştU. 
110 manialı: 
1- Süha 18; 2- Turan, 3 -

Sudi. 
JOfl metre bayanlar: 
1-1nci14,4; 2-Adile; 3 -

Aysel. 
Giille: 
1-Ateş 12,63; 2- Jcba, 3 -

Karamalengo. 
Disk: 
ı - Melik 35,69; 2 - Cevat 

3 -- Ate~. 
Cirit: 
ı - · Kemal 59,20; 2 - · Fuat, 

3 - Varak. 
U:ıun atlama: 
1 - Ömer 6,41; 2- Güncr, 3-

Vahit. 
VUk.sek atlama: 
l - Halyn.fkinı 1,75, 2 -- Meh

met; 3 - Mehmet. 
Vç adını: 
ı - Ömer 13,44; 2 - GUner, 

3- Turan. 
Cekiç: 
1 - Ateş, 2 - Alacttin. 
Sınk: . 

1 - ~fuhltt.in 3,52; 2 - SUha; 
3 - Viçarapulos. 

'Bayrak lXi tur.: 
ı - Galata8e.ray 2,20,5; 2 -

Eskişehir. 3 - Bcyoğ'iuspor. 

:.rnsabn.kalarde.n sonra. kazanan
lara ı;iinün ecesi ve nedrmelcri ta.
rafından madalyaları verilmiştir. 
t;alat.asaray B: 2 - F. Bahı:e Il: 1 

Dün Adntira _ Fenerbahı:e ma
çrnıhn evvel oynanan Galatasaray 
ve Feneroo.hç-0 B takımları maçı-

12ugünkü r.ad~ 
8,30 Program, rr. "'mleket saat aya 

n 8,33 Hafif program Pi. 8,45 ajans 
9,00 hafif parçalar ve marşlar Pl.9,15 
-9,30 Evin saati. 12,80 Program, 
memleket saat ayarı 12.?.3 Saz eser
leri 12,45 ajans 13,00 Çarkı ve tur_ 
kUler 13,30-14,30 Radyo senfoni or. 
kestrMJ. 18,00 Program 18,03 Radyo 
dans orkestrası 18,•0 Fasıl heyeti 19, 
30 H:ı.berler 19,45 Ankara ilkbahar 
at koşularının netl~leri 19,55 Keman 
Solo'ları • Pakize Albayrak 20,15 ko
nuşma 20,30 Şarkı ve tUrküler 21,00 
Zlrnat saati 21,10 Temsil 21,30 Kar
men operasından Pi. 22,30 Haberler 
22,45-22,50 kapanı:ı. 

Cebelüttarıka yeni 
kumandan tayin edileli 
StokJınlm, 31 (A.A.) - D. N. B: 

lngiliz radyosu, son gUnlerde Mal. 
ta valiliğine tayin edilen Lord 
Gort'ıın yerme CebelUtta.rık baş. 
komııta.nlrk ve valiliği vazifesine 
1iimgcneral Mason Mac Farlanı.l'm 
tayin edilmiş bumnduğımu resıoeıı 
l:>i ldirmek tedir. 

Ekuator diktatörüne 
suikast yapıldı 

Kilo, Si (.A.A.) - Ekuator'un 
e.skl diktatörü general Enriq,ucz'in bir 
suikast ıı"ticeslndP yuraıandığını bil. 
üırlyor. Bir şahıs banttı le kcndLs ıe 

hUcul!l cderclt ha.'1! surett y:ı.rnl • 
:mıştrr. MUtearrız :;al.al.ınmıştır. 

Bir lngüi:r. Amirali 
ita/yanlara eıir düıtü 

Roma, Sl (A.A) - İUılyan tebliği 
İngiliz Amirali Slr Koval'ln esir edil
diğini bildirmektedir. 

Denize düşen çocuk 
kurtarıldı 

Balatta Mumhane caddesinde altı 

numarada oturan onUç yaşlarında 
ZekAi adında bir çocuk Galata köp
rilsllnlln altında karamc1A. satarken 
de.nlze dll§mtıııtUr. Z<:kA.i etraftan ye. 
tı~nıcr tarafından kurtanlmıştrr. 

m gUzel bir oyundan sonra maçı 
Gala ta.saray 2-1 kazanarak orta
ya kl)nulan kupayı kazaıınm:tır. 

•evlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (120.000) YliZyirml bin Ura olan 50 ton kaynamış 
lr.{:iliz bezir! 16.6.1942 Salt günü saat 15 de kapalı zart usulU ile Ankara.. 
<la idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınıı.ca.ktrr. 

Bu ~ girmek isteyenlerin (7250) Yedi bin ikiyUz elli liralık muvak· 
kat tıominat tıe kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gUn 
s:uıt H de kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Ş&rt.name~r (2) Ura mukabilinde Ankara ve Haydarpa§ıı veznelerin. 
'"en ~min ol~nur. C59H) 

Askeri Posta No: 8734 K. dan: 
l - Askeri Poeta No: 8734 K. hfı iı;ln bir adet atölye in§ıısı ~ık 

clu.lllme ile ihale edilecektir. 
2 - Ke§lf bedeli muhe.mmen krymetl 8122 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı "610,. liradır. • 
4 - lhalcsl 12. Haziran. 942 cuma gilnü saat 15 de Askeri PO.!lta No: 

8734 K. lığı Satmalma komlsyonwıda yapılacaktır. 
5 - Keşif ve ıınrtnnmeleri her glln komisyonda görülebilir. 
6 - 1steklllıırin belll g\ın ve saatte teminat makbuzları ve 2490 sayılı 

kar.unun ikiı:ı.ci maddeslndekı vesaikle birlikte Çanakkaledek.l komisyona 
mUracaatıarı llCın olunur. (5893) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü lf inları 

1.6.942 - 7.6.942 tarihine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

KARADF.N1Z HATii 

BARTIN llATl'l 

:IDUT llATII 

MUDA..."111."A HATl'I 

BANDIIDL\ HATTI 

KARABlOA HATr. 

1HRO'f. HA Tl'I 

AYVALIK llATl'I 

~""1R HATTI 

llEI~SlS HATTI 

Salı 4,00 de Ego, Cuma 4,00 Kadeş 

Galata rıhtımından. 
Cumartesi 18,00 de Trrhan Sirkeci 
rıhtımından. 

Perııembe 8,00 de Kemal Tophane rıh 
tımmda.n. 

Pazartesi, Çarııamba ve Cuma 9,50 de 
Sus, Cumartesi 14,00 de Mıırakaz, Pa_ 
zar 9,r;o de Sus Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 
de Marakaz Galata rıhtımından, ay_ 
rıca Çarşamba. 20,00 do Mersin ve 
Cumartesi 2ô,OO de Ant.ıı.lya Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve Cum:ı 1!1,00 d:ı. Bartm Top!ıa

ne rrhtımmdan. 
Pazar 9,00 da Kemal Tophane rıhtı
mmdan. 
Çarııamba 12,00 de Bursa, Cumartesi 
12,00 de Mersin Sirkeci nhtıınından. 
Pazar 13,00 de İzmir Galata rıhtımın. 
dan. 
Cuma 18,00 de Çanakkale vapuru Sir_ 
keci rıhtımından. 
NOT: l\lerı.hıc !adar gldc..-cck olan bu 
~ta g-idlş ve dönüııtc tekmll aralık 
hıkelelf're utrnyarak ~ilk ve yolcu a . 
laoo ı..tır. 

NOT: \"apor ıııeferlerl hakkında hı>r turlü oıaJflmat atafıda ~lefon 

nu;n:ıral:lrı yar.ılı ıu-ent~lerlmlzden ôğrenllebllinlr. 

8llf Acenta Galata rıhtımı Limanlar Umum 
MildUrlliğii blınaaı altında. 4%'6% 
Galata rlhtnnı Mmtaka Uman 
:Reislljtl binası altmd& 40135 

~ A:11a1•1t Sirkeci Yolcu IMOllll 11140 
(6026) 

\'AKIT 

ıtanbul Levazım Amlrl_lilnden verllei.l ı 
Askeri Kıtaat IJAnları 1 

Teklif edilen fiyatlan p:ılıah g8rülen ap.ğıda cins ve miktarları yazın 
sıJır veya koyun etleri 3.6.942 Çarıııımba günü hizalarında gösterilen saaL 
terde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gUn komlsyonja gö. 
rulcbllir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde kat'l teminaUan ile blrlikt~ 

Fmd:klıda sa-tınalma komlııyonuna gelmcıerl. 

Mlkt:ırı MuJı. Bed. l{at'i tcml~tı Pazarlık zamanı 

Saat Dakll.n 
lO 

Clnsl Ton Lr. Krt. Lr. l{ft. 

Sığır eti 100 105000 13000 
ı-· •V>.ın " 100 165000 19000 10 
Sığır eti 200 240000 26500 ı<. 

Koyun,. 
Sığır etl 

150 270000 40300 10 

Koyun ., 
Sığır eti 
Koyun., 

100 
100 
150 
200 

120000 
180000 
180000 
360000 

20500 
29100 
14500 
20500 

11 
11 

11 30 
11 30 

(3330-5748) 

• • • 
A.şaltıda ınıktar ve muhammen bedelleri yazılı dört kalem koyun eti 

5.C 942 cuma gllnti hizalannda yazılı saatlerde pazarlıkla satm alınacak_ 
ıarriır. Şartna.meıerl her gtın komisyonda görlllebilir. İsteklilerin bcllı gUn 
ve ı:;aa•ıerde kat't teml:ıatları ile birlikte Fındıklıda satınalma komlsyo. 
nuna gelmeleri. 

Ciııııl 

Koyun eti 

.. .. .. .. .. 

?tliktarı 

To· 
40 
20 
30 
30 

?tluh. Bd. 
Lr. Krıt. 

62000 
31000 
4201)0 
42000 

Kat'i te. 
Lira Kuru' 

8700 00 
4600 00 
6300 00 
6300 00 

1lıate :!'Amanı 

Saat Dııkllrn 
ll 
ll 30 
14 30 
15 

(3388-5912) 

• •• 
A§c.t:aa m.:..tE.rlan yazılı çayu otlan kapalı zarfla eksiltmeye kon. 

muştur. lh'l eleri 17,6.042 gunll hlzalnrmrla. yazm saatlerde Ankarada Lv. 
Amlrliğı satınalına komısyonunda yııpılaca~tır. Taliplerin kanuni veaika. 
ıarilc tekli! mektuplarını ihale saatlerınden bir sa.at evvel komlayona ver_ 
me:erl. 

1'llktan 
Kilo 

745,000 
582,250 
159,875 
779,000 

Tutan 
Lira 

28,725 
29,112.50 

7,993,75 
38,950 

Teminatı 

Lira 
2154,38 
2183,9i 

599,54 
2921,25 

İhale 
ea.aU 
ll 
16 
15,30 
H 

(8404-5989) 

••• 
50,000 kilo sığır veya koyun etl alı ııoo JlA 5000 ton kadar nakliyat ka. 

nacaktır. Kapalı zarfla e.kslltmesl 16. palı zarfla eksiltmeye konmuıtur 

6,942 gUnU saat 17 de Gellboluda as_ Tahmin bedeli 25,000 lira ilk temin& 
kert satmalma komisyonundıı yapıla- tı 1875 liradır. İhaleai 15.6.942 gUnU 
caktır. Tahmin bedeli 50,000 lira ili< saat 16 da Gellboluda aııkerl posta 
teminatı 3750 liradır. Taliplerin kn· 1250 satmaıına komisyonunda yapıla· 
nunJ vesikalarlle tckllt nıektuplannı caktrr. Taliplerin kanunt veslkalarllc 
ihale saatinden bir .s'l:lt evvel konıls. teklif mektuplarını ihale saatinde!l 
yona vcrme!eri. (3HG-6017) bir aa&t evvel komisyona wrmeleri 

.\($~ {3400-5985) 

12,000 kilo koyun eti aımaca.ktrr. • • • 
Pazarlıkla eksiltmesi 18.6.942 Peqem 6,942 Cuma günU saat 15 de Anka_ 
be gilnti saat 15 do Çorluda askeri rada M. M. V. Satmalma komiByo -
satmalın& komisyonunda yapıla.cak_ nunda yaptJacaktır. İlk teminatı 2972 
tır. Taliplerin belli vakitte komisyona Ura 95 kuruştur. Proje ve p.rtna.meıl 
gelmelerl (33:l:i-5J53) 198 kunt§a komlayonda.n almır. Ta. 

• • • 
(5,000 kilo koyun. kuzu, keçi, Blğır 

eti alınacaktır. ra.liplerin % 7,5 temi 
nntıarile 17.6.9•2 Çarşamba. gUnU sa
at 15 ele Çorluda ~rt ıatmalma ko· 
misyonuna. gelmeleri. 

(3377-5901) 

, ~ "'"' 
Müteahhit nam hesa.bma 18.5.9•2 

de ihalesi i!An olunan 121273 kilo sı. 
tır etioo talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konmll§tur. Evsaf ve ht18U
si şartları komisyonda görtilebillr. Be 
her kilosunun muhammen bedeli 95 
kuruştur. İhalesi 13.6.942 cumartesi 
günü sa.at 10 da yapııaca.ktır. Talip. 
irin kat'l temlnatlarılo Harbiyede Ye 
dek subay okulunda aatmalma komla
yonuna müracaatıarL 

·(3370-6857) 

••• 
Hikeml muayene Ue 10 ton aa<k 

yıığı % 3 asitli 10 ton zeytınyatı pa· 
zarlıkla satm alınacaktır. Sade yağm 
tahmin fiatı 185 kul"U§ kat'l ~mlnatı 
2275 liradır. Zeytin yağın tahmin fL 
atı 114 kuruş katı teminatı 1710 lira 
dır. Zeytin yağın tahmin tiatına mev. 
zuat bedcllle nakliyat dahil değildir. 
Taliplerin 4.6.942 Perşembe gllnU sa. 
at 15 de !zmltte postahane karşısın. 
da aakert satmaıma komisyonuna gel· 

llplerin wka.Iet i~a dairesinden ala.. 
cakları ehliyet vcslkalarmı ve ltanu. 
nl veslkalarile teklü mektuplarmı iba 
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (3368-6856) 

Sahnalma komiıyona 
l•tanbal Levazım amirliği! 

il anlan · 

Yerköydo 39,639 lira 35 kurll§ ke§lf 
bedelli bir pavyon l.n.şası kapalı zarf_ 
la ekalltmeye konmuvtur. İhalesi 12. 
Miktarı <Jlınsl 

15,000 Kilo Taze balda. 
lti,000 .. 
6,000 

10,000 Adet 
10,000 •• 
4,800 
(,800 Dem~t 

Semizotu. 
Bezelya. 
Enginar. 
Marul. 
Ye§ll salata. 

Maydanoz. 
2,600 " Dereotu. 
4,800 ,, Taze soğan. 
Yukarıda yazılı eebzelerin pazarlık 

la eksiltmesi (.6.942 Per~mbe gtlnU 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 

aatmalma komisyonunda yapılacak. 

tır. HepSinln tahmin bedeli 6461 lira 
50 kuruş ilk teminatı 484 lira 62 ku_ 
ruştur. Şartnamesi komisyonda. görU. 
ltir. İsuklilerln belll vakitte ltonıJs. 
yona gelmeleri. (761-3982) 

1 - 6 - 19!2 

TüRKiYE iŞ BANKA Si 
Ki.i~ük T~~arruf 

Hessnlan 
l9.U ·"t"RAMtVJ; pl..AN) 

KEŞtnl:U:K: ı Şobat.. 4 

dayıa, t "tu.ıo.. ı IJdD. 
c.ı kıtr1D tarUılertnele 

,.pıl.a. 

SAHlOJ : ASHJ U~ 

Ba~ıldıgı yer: VAK11 ~ATHAASl 
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Umum! Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet Seve1111ll 
meleri. (3398-5993) ~------------------------~----

*** 15.000 kilo zeytin yağı ahna.ce.k-
tır. Tahmin bedcoli 18,321 lira ilk 
teminatı 1324 lir:ı. 8 kuruştur. Ta
liplerin 5.6.912 Cuma glinü eaa.t 
15 de lskendorun askeri satmalma 
kombsyonuna gt' lmclcrl. 

(J403-~988) 

~il<:(. 

lknzinı ciheti askeriyeden verilmek 
Uzere 500 illi. 5000 ton kadar nakliyat 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 
mest 15.6.942 gUnü saat 16 da Gellbo
luda askeri posta 1250 satmalma ko· 
misyonunda. yapılacaktır. Tahmin be 
del! 25,000 lira U!c l' mlnatr 1875 lira. 
dır, Taliplerin kanuni veı,i'<nlm·lle tr'r 
Uf rpektuplıırını ihale santlndcn bi,. 
saat evvel komisyona gelmeleri. 

( 3309-r>984) 

J(. :f."' 

Ankarada 59.697 lira 38 ku
ruş k~if bedelli iki pavyon in
şası pazarlıkla eksiltmeye kon
m~tur. İhalesi 11. 6. ~42 pcr· 
şembe günü s at 15 de Ankara
da M M V satın alma komıs
yon~da ·yapılacaktır, Talipk
riıı 44 77 lira 30 kw-uş ilk temı
natlariyle ve Vekalet inşant da
iresinden alacakları vesikalariy
le belli vakitte komisyona gel-
meleri. {3367 - 5854) 

, 
·---·-------------" inhisarlar Urr.üm Müdürlüğünden: 

Maliyet fiyatlarının artmaıınJan dolayı bazı av ma'zemeıinin 1 Haziran 1942 

tarihinden itibaren cqağıda gösterilen fiyatlarla aatılacağı ilan olunur: 

Birinci nevi kara av barutu 

ikinci ,, 
" 

yarım 250 

kilosu kilosu Gramı 

260 

240 

130 65 

120 60 

Av saçması, ıevrotiııl..?r ve kurşunlar 115 57,5 

Kara baruta mahsus av kovanı 

Kara barutlu av fiıeği 

Kara barutla domuz sv fişeğ 

yüz tanelik paketi 

260 
tanesi 

8 

8,5 

Dumansız barutlu mor renkte av fiıeği 9,5 

Diğer av malzemesi liyatlannda Jeğiıiklik yoktur. 

• 
100 

Gramı 

24 ,, 

" 
,, 

., 

., 
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