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• lkmci sayfamızın başında • 

Bir çap 
farkı 

bir çok 

vakti, kaçırılmış 
fırsatların ardından 
döğünmekle geçer 
y.._: A.Jımet Emin YALMıL~ 

eıva arihln, ne beklenmez cllve-

0 lerl var~ 
GünUn birinde asırlık bir uyku· 

Jleydrlch {!lağdak.I) Alman Gf"liallö ~rı Hlnılerle ~raber 

Heydrich'in 
öldüğü 

bildiriliyor 
Suikastçıları 

ihbar edenlere 
milyonlar 

vaadediliyor 

1 
t 

dan tamamHe uyandık, mukadde· 
ratzım:ta Mkim bir hale geldik. O 
ıaınan etrafımıza şöyle bır baktık· 
Blr de ne görchm: Maddi manasıle 
terakki 'bakımından başka nıem
lclte~rdcn ne kadar geri kalmı
Şlı! Teçh~tımız ne kadar eks.k, 
Yetişmiş teknik adamlarımız ne ka· ----------------------·---

1
-
1 

J 
dar azf. Elimizdeki imkan ve ge· 11 
1irler}e aradaki mesafeyi az bir j 

Heydrich 'e atı lan 
kurşunlardan l:.i ri 
boğazı na djğeri 

sırtına girmiş 1 
~~~~~~. a~~~k d:n::~e:ı:rik~; - JI Ask e,. i Durum il 
alıp gittiklerine göre, aradaki :me-
safe, ıaman geçtikçe azalmıyacak, ;-;-!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--iiiiii;'iiiiiii;'iiiiiii;'iiiiiii;'iiiiiii;'iiiiiii;'iiiiiii;'iiiiiii;'i;;;;;;;;~;;;; 

Berıeş 7 numaralı millet t 
düşmam i 'an edildi C 
Londra, 31 (A.A.) - Teyit. edil. 

mcmiş bazı haberler Heydrlch'in 
öldüğünü bild.rmektcd r. Sulkust
çıları ihbar edenlere verilecek o· 
lan mükiıf~t iki mıshnc çıJtarılmı~
tır. 

t'Oğalacak.,. 11 
'Biz, elimiz ııakaiırn&ııda dtitil-

nüp dururken, akıp giden hAdise- Al ı D 
lerin şırıltısı, dünyanın şu hıtablnı man ar, on e ç 
kulatımıza getir di: Çek radyosu, bu suikastçıların 

Pragda olduklarını ima ctmişt.r. 

~~~:~::-:=.::.:.:;: nehrini geçti mi ? 
uğraşırak yaptığtml2ı el bir lll'le 

Çek hükfımet.ı reisi Haşa, radyo. 
da, Almanlarla işbırligl yapılma. 

sını hallttan ıstemı§tlr. 
Yok edeceğiz. Size bizimle bit' hi
<:aye gelmek, belki de biı:i geçmek 
rrrsatım vereceğiz. Böy'lece size 
karşı yapbğımız türlü tiirlti h9:k
srzlıktarııı.. tccaviizler'İR bede\ın1 
~emiş olacağıt. v.rm. fmlllttan 

Alman tayyarelerinin Doneç nehri üzerindeki 
köpr ü leri bombOf'dımanı Armanların hôlô 

Vaşington, 31 (A.A.) - Prag· 
dan gelen en son haberlere göre, 
Heydrich'e kan verilmişt r. Ken· 
disinc geld•ği de ~öylcnmektedir. 

(De"famt 8a. 1 ; SU. 6 te ) § 

ısti!adc cdtn •• 
Doneç'in garbinde olduğunu .gösteriyor. 

lstanhulun 
fethinin 
SOOüncü 

gilaönumu 

-Dünya hcsabma fena bir ha· 
her... Olmasını isiemczdik· Fakat 
btzını hiç suçumuz olmadan, böy· 
lece başka milletlerle denk gelmek 
fırsatına kavuşunca !çi:rnizden çok 
labil olarak .şu düşünceler kaban
Yor: 

- Fırsat ve trnltAfıın fcvkalide
l'ğlni acaba iyice kavrıyor muyuz? 
Ona göre bUylik çapta p1dn ve ha
ıırlık yapıyor muyuz? Umumi ha
Yata a!t ölçQlcrimizl, krymcilcr f
ınızı, usullerimizi bu umulmaz iın
kflnla rrn icaplarına göre gözden 
ı:teç !rdlk mi? Enerjilerlmize, lra· 
d.elcrlmfze ona göre çeki dUzen ve· 
rıyor muyuz? 

Türk milletinin yüksek vasıfla
rına iman ede1.1, bir insanın her 
gün, her saat bu suali kendi ken
d~_ne sormamasına ihtimal yoktur. 
!:tinkü ufukla apaçık beliren im· 
kfınlar gözü kama§tıracak kadar 
caııp ve güzeldir. 

k 'Milletlerin ömrünfin büyük bir 
tsrnı, kaçırılmış fırsatların arka· 

sından ağlamakla geçer. 
Geçen harpte on dört cephe üze

rınde gençlertmız yok olurken gü. 
nü gününe yaşamak için memle
kctın zaten mahdut istihsal serma· 
Yeslnı yok etmek lAzım gelirken 
ŞÖYie düşünerek öğündük, dur 
duk: 

- Ah, ne olurdu, hayallere ka
P•lrnasaydık, tarafsızlığımızı koru
Yarak kendi mukadderatımıza, 
kendl iradem ·zıe hfıkJm kalsaydılC, 
ne Yaman gelişme fırsatlarına ka
VUşacaktık! 
r Bu harpte çok şükOr bu güzel 
UYaya kavuştuk. Bunu yapmak, 

bır tesadüf, vcya talih eseri değil· 
~·r. Cidden büyük çapta bir reh-

<'rln, kar~ıdan azamet derecesi ta. 
tnarnııe kavranmıyan b .r basiret, 
~lgunluk ve bilgi ile hitdiseleri ta· 

t
ip etmesinin lfızım gelen kararı 

a ' rn Vaktinde vermesinin, milli en· 

rl Bas • Alma~ 
- barbl 

Ruslar Har
kof harbinin 

• • • 
netıcesını 

bildiriyorlar 
J Almanlar 90 bin ölü 

ve esir vermiş, 5 40 
tonk1511 top ve 200 
uçak kaybetmişler 

Ruslar 5 bin ölü, 
66 bin kayıp ver
miş, 300 tank, 

832 top, 124 uçak ( 
kaybetmiş!er 1 

Moskova, 31 (A .A.) - Neşredi· 
len hususi bir tebliğde, Rostof çev
rcs nde münhasıran büyük Alm an 
taarruzuna mani olmak üzere ya. 
pılan H li rkof meydan muharebe· 
sinin sona erd.ği b ldirllmektedlr. 

Almanlar 90 bin ölü ve esir ver
miş, 540 tank, 1511 top ve 200 u
çak kaybetmişlerdir. Ruslar 5000 
olü. 66 bin kayıp vermiş, 300 tank , 
832 top, 124 uı:ak kaybetmışlerd i r . 

Ordular çözülmH b'r ~eküde 
harp ed lyorlar 

Londra, 31 (A..A.) - Reuter'in 
Moskovadakt hususi muhab ir in. 

den: 
Almanlar, saatlerce silren • bir 

( De,·amı Sa. S, .su. 8 da) <•*) 

t ı.- Yızao ~ 1 
[ f~u 101~1 
1 A lman hal-a ku\"\·etıerlne alt 

ava tf'hliğl, bar.ı Mkeri 
muharrlrlerln cltler Alman tebllfte
rlne ıöre yaptıklan talunlnJertn 
tamamUe yanı., ve mObali.ğah ol-

f dutunu ortaya koydu . O muharrir- ' 
ler, Almanların Harkof dolusunda 
ve b.yum itııttkametlnde Doneç neh
rini Keı:-erek şimalden • e <--enuptan 
bir stra~jik k_,atma yaptıklarını 
, .e S Rus ordusunun ı;ıf'mber içine 

Gelecek yıla kadar 
Fo:ihin muozzom bir 

heykeli yopıloc Jk 
(Devamı Sa. S ~il. 1 de) {= ) 

1000 lngiJiz 
uçağı Almanya 

üzerinde 
Kolonya . şehri ve Ruhr

havzosı şiddetle 
bombafondı 

çırçn ta1rarec1-
ıer1111 tet rlk etti 

Fatih semtinin imar 
plfım hazulandı 

Faılh Sultan )lellJMt 

1stanbulun :fethinin 500 üncil yıl 
dönümü münasebeti!«' İstaı bul 

lngilizler, 44 uçak şeh: ;nı Türklüğ~ mal eden btiyük 

k bett "ki Tiırk hükümdar: Fatih"n muanE>m 
ay ı erini, /Umanlar · -bir heykelinin dı.-ıım~sine karar 

ise 37 uçak düşiirdük· verllmist-r. 
fer ini bf!diriyor.'ar Bu münasebetle Falıh semtinde 

Londra, 31 (A.A.) _ lngiltere ha- bir imar planı hazırlanmıı;t:r. 
va neiaret inin b u kü Valir.in verdiği lzahııttan ve !mar 

ug n pazar lehli· · · ği: planı üzerinde yaptığımız tetkıkat. 
Dün . gece 1 000 d f tan anlaşıldığına göre İslanbuhm 

, en azla. bomba ld .. u ü · k ti 
, .,..a"'ı Ruhr .,_ beş yüzüncü yı on m nun u an 
~,. & uav:ı:asırn!a ve Rhenanle- · ı 

(Devam . Sa. 
1

. !Sö ma meras:mlnde b Urliccek imar 
~ı~elerı şnhsl her turlü dilşüncc
I <'rden Uslün tutmasının, zorluk
arıa tam yoluyla çarpışmayı bil· 

tncslnin must,.sna b"r mahsulüdür. 
bcnıek ki bizim ,çin liyle bir çif· 

~~ fırsat hazırlanmıştır kı bunlar 
ır rn iletin hayatında kolay kolay 

~lr araya gelmez. Yani yolumuz 
Ustüne harici hlidlsclerln netice
sır.dı:- beklenmez bır fırsat çıkmış
~;r VC' b :ı: de milli s y9set1mlze is· 

' · ' • · 6 da) >+< hareketleri Falih ve civarı semt· 
-----=.=,-------------------~- !erine inhisar ettirilmiştir. Bu imar 

em Ok • hareketleri şunlardır: ra s 1 -ı l - Şehzadcbaşı tramvay cad· 

Yazan : 

de~nden itfaiye binasının bulun-

knrnet VC'rmek bakımından, bu 
fırsatı fıdct muc.zc ŞC'kllnt!e kar· 
şılarnr nın ve icabını yl'rinc getir
ll'l<'nin yolur:u bulmuşuz. Hem de 
d(ırUstliik ve sôz tutmak ne de
rnek olduğunu unutan bu dünya· 
nın ortnsırda şerefimize, namusu· 
n1uza , hnys vetim ze toz kondur- 1 
tnndan bunu y pmışız. Birin n ka- ) 
~a dedlfı nl' diğc>rl mut!E ka beyuz 

1 1 •V<.'.ı lkı düşman alem, yalnız ve 
Yalnız biw "aygı ve scvg goster· 
lllektc b rlrc-ebllll or. J 

Harlı:tc-kl "ııman fırsatı rla m Hl 
'a <'t n una h ttının bir hiza' a 

&:r-hr lC"b lme~i. bir mill<'lın ha) a
(lh n amı: Sa. 1 ; S iL S de) X 

duğu ve Bozdoğan kemerine giden 
caddenin sağ tara Ondaki 90Xl 50-
13500 metre murabbaındaki saha

BllOllGI' BOOS8Y8lt da bulunan binalar kıi.mllcn istim· 
lak edilecek, büyük b'r yeşi l saha 
vücudc gctlrllecek ve bu sahanın 
ortasında İstanbul Belediyesin in 
merkez binası yapılacaktır. 

Birleşik Amerika de\•Jet 
, reisinin eşi: 

Çev·ren: 
Nlzllet BABA 

Bayan Ruı.velt demokrasiyi 
hakiki mflnatıında anlıyan 'e bu
nun ·ç ın bir dllzlye mllcadele 
ede:ı bir kaltm sahıbidlr. Buna 

• dair ya7.(Jığı bir makale serıet

nln bllyUk bir . .altlka Ue. okuna
cağına şüphe ctmlyoruı.. Serl 
NUzltet lılaba tara!fn4'an dıl!ınlze 
çevrılnu.ştır. Perşembe sayımız

da .n•e ba.,lıyoruz. 

Prost planına göre, Belediye bl· 
nasını"' Sultanahmettc eski hapi. 
saı:e binası arsasır:da yapılacr.k Ad 
liye sarayı yanında yapılması diı
şünülmüştü. Şimdi bu f kirden vaz 
geçılml!: ve Beled ye sarayının Fa· 
t;hte yapılması uygun görülmüştlir. 

2 - Fat-h parkıı dan Wbaren Şeb 
zade camilne kadar uzanan sahanın 
miitebak! kısmına da büyük bir 
şehir t ya{rosu yapılacaktır. Bu sa. 
hay~ tesadüf eden ve şehrin gu7.el 
mimarı es~rlerinden biri olan Şeh

(DM>-. .... '.a& ... 6, de) { 1) 

Fener, Alman 
takımını yendi 

içinde futbol aslan bulunan Admira . . 

sahayı 2 - 1 mağlUp olarak terketti 
Genç Fenerlileri teberik ederiz 

Dünkü ıuaçtaıı heyecanlı bir an 

Almanyanın Selker takımı oyun. 
cularile takvtye ed.lmiş Admlrı 
dün .Ik maçını Ft>ncrbahçcye kar
şı yaptı . 
Sah2yı bugüne kadar Fenerbah

ce stadının görmediği on beş b n 
l kl taraf rf'Jalerl l< şillk bir seytrc klltTest ku'8tm•ı 

bulunuyordu. 
maçtan e\ -vf!I Bu kalabalık arasından kafası-

"' aıkı,ıyorlar nı uuıtncak b ir yer bulan insan 
kc .. d s•nl bahtıyar s:ıymakta id i. 

Alman takımınm içindeki şöh

retler . ve 1.amcnının o tanınmış !. 
simlerini göz öniine getirerek biz 
bugüne kader görmedığ •mlz bir o· 
yun seyrcdeccğimizı zannelmlljtik. 
HutlA o kadar k l; takviyesiz bir 

- , Fenerbabçenln rakip takıma oyu· 

J 7 •ı l nunu göstermek imkanını vertllf-

V ere1z ere gapl an lm~d~~:şe~~ı!:~d=u~~~sı:k~ski 
O 1 şöhretler, dünya futbolünde yer 

l elmış, isim yapmtş Urbanlar, Ma-

z a m a r lekl'lcr vardı. Fakat bu oyuncuları 
Fenerb:ıhçe karşısında bir parça 
sönük bulduk. B irer hamlaşmıı us 

(De\·111111 Sa. 4, Si. 1 ele) 

Bu zamlar bugünden itibaren 

Ank~~~~~A,ed~.~- "~~~~'!!~>gkl ... _[_11_-:ı~ .. !~aa l 
gi ve resimlere zam yapılmalı hak· Ko1'1n Vf! kıl keçinin "«gisi 80, 

kındaki kanunla ~,r ve kti.k'oZ .Manda ve at. katır v~ 120. Muharebe en 
istthlAk verglı!inln arttn"ılmıMına efek. vergtıl 25 k~ ~anhnı.f-
dalr olan kanun bugUnkil rtınnl ga- tır. h J • k 1 • 
zetede neJJredilmiştir. Bu kamınrar· 2 - Damga resmi kamııı.rnun t e ) e ) 
la, ~tu kısmıoa \Ole 33 öncü madde-

ı - Merinos ltoyumınun vergl5i sine tAbl evrakın g~n sene arttı- duruma gı•rdı• 
rılan resimleri bu kanunla bir mi!ı-

- -.:...-, ll daha arttnılmlflır. 
S - Nakliyat resmi bımliy6 ve 

D. Deml·ryol- şehir içi nakil vıwııtamn har).ç ol-
mak üzere fintendlfer ve vapurlar-
la yapılan ~ nakllyaunda bi· 

~lwercUer kısa bir 
levaztm yofo bulmaya 

ço4ı~yorJor 1ar1 U 1 MU 
.. d u" • rlncı mevki ücretleri için yüzde 25, 

ikinci mevki için yUzde 20, üçlincli 
mevki için yUzde 10 a çık.arılmıf· 

tır. Aynca ve yeniden yataklı ••· 
Londra, 31 (A.A.) - Tobrult 

kaluinin cenup baUsında, çöl b ir
ı~e noktasında şiddetli muhare
beler cereyan etmek~ir. r U.. Ve k a I 

8 
t gonlanla y&tak öct-etıerinden de 

yüzde 10 resim almacaktır. Eşya-
(De\lamı: Sa. ı ; Sal 'I de) c/• (D&nma Sa. S. Sü. " de) •§• 

emrinealmdı 
Fuat Zincirkı
ran Vekaleten 
Umum müdür 

oldu 
Ankara, 31 {Telefonla) - Görü

Yeni mebuslanmız 
Dün yaptlan intihabllfla, Gi. Nihat /lmlmış, Dr. 
Tllfat Simer. Dr. Hüsr:yin Hulki Cura. Cevat 
Dursunoğlu. Prof. Hayrullah Diker. Suphi /lrtel, 
Haşim /itil, flhmet Kudsi Tecer, Prof, M. Emin 

Erişirgil mebus seçi/df?l.er 

len IUzunı U7.erine devlet Demlryol- Ar.kara, 31 (A.A.) - Açık olan tnnhul vllflyl\11 <kimi encümen Azası 
!arı umum müdUrU Cemal Hidayet A nkara mebushığuna emekli general 1 Suphl Artel , Ktltahya mebusluğuna 
vekfllet emrine alınmıştır. Nihad Anılmış, Bursa mebusluğuna 1 emekli general Ha.şim Atlı, Seyhan 

Ankara, 31 (Telefonla) - Deınlr- C. H. P. genelsekreterliği ~kfltlbi

1
l mebusluğuna Maarif VekAleti talim 

yolları malzemesi satin almak ilztore 1 Dr. Ta!At Simer, Izınlr mebusluğuna ve teorblye heyetı Azasından Ahmet 
bir Jıeyet ba.şında Alriıanyaya gitmiş C. H. 'P. vllAyet idare heyetl reis ve- Kudııı TeCer ve Zonguldak mebu8Ju
olan Devlet Demlryolları umum mU- klll Dr Hüseyin Hulki Cura, Karıs ıtuna dA Siyasal bilgiler okulu mil· 
dilr muavini Fuat Zinclrkıt"an umum mebusluğuna Maarif VeklleU lettt, 1 dflrtl p:"(;fesiSr Mehmet Emin ~lr
mGdllr!Uk veklletini yapmak üzere heyeti relsı Cevad Durt1unoğlu, Kas- gil 31 mayıs llM2 pazar günU ya.pr
Jı(ünakalflt VeklleU tarafından An- ta:monu mebusluğuna. Prot. Bayru}- lan fıntlbapta Parti namzedi ollı&k 
karaya davet edilmiftir· leh Diker, Koculi mebuslutuna ı.- J tmtüla aeçllmiflerdir. 
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S e r b e s t K Ü r s Ü \1 

~=~==---~-ır;;;;fi;,ı- Ha~erleri 

l M 1 b ·· Birinci Cilıa;z 1-1 arbi, siyasi bir harp d~ge · Tu·· rkgeldı· çı•ft ig"" İ aaş a.r. ugun 
1 

1 

başladı, bugünkü ihtilal harbini yarattı 

M••d .. .. .. b verı ıyor L-------- ----------1 u urun un ce va ı Her sene mali se r e sonu muna- IL.JI er harp bir 1ht113.ldir, da- iüştükleritıi ilau etLler. AmerL de Rus işç. ihtilillnin serpint 1er 
sebctlle bir ka-ç gün tcahhurla ve- ır1J ha doğru!iu harple ihtilül ka Devlet Reisi V11son, 2 nisan idi. }Jarbın, s ya.!i ve ic;Umai. çô· 

~ eçen1erde (Trakyadan bir j evvel klıru;an TUrkge!dt çifU:ği 
~ ik ot> ba$1ıl,Je yazdığımız l 16 eene evvel kurulan komşusu 

rilmckte olan haziran n1aaşları. vi- d k 1917 tarihinde Amer:ka kongre· küntülcr için mü,ait bir zem.n 
arasın ası t bir akrabalık vardır, ı 

lciyet deftcrda.rhA tarafından ah- sinde sö.vlcd:Ai bir nutukla cırRus- yarattığı memleketlerde· bu n1a-

ı n . d ~-k fab· Sarımsak:ı çıftliii de dahı l olmak 

çünkü hc>r ikisi de nıuvazenelerın "' 
nan tedbirler neticesi olarak, bu yıl 1 i '··ada cereyan eden yanı an ve hoş ·a!ardor. ikisi de elbette tşliyeb :-

sarsı m ô..sından doğar. ki veya 
g<?cjktirJlmeden bugün vcrilmiye fazla milletin varlık ~artları ara· hAdh:eleri. memnuniyetle selfım- !eccktt. 1akale erden bırın e ~ er 1 h , b f 1. t 

f ı · ğ ll D 1 z ı raat uzere \f"r ang. !r ç ı t ı k en ba.-
rıkı: •"'t l ç t e <?v ... e _,. . • "

1 
K a . ,.. 1ftlik 1 kım ve ıctare ·tibarile g~ri bulun-

b:.ı-·la acaktır. sındak t mu\·azenc bozulursa harp ladıkta.n sonra Amerika mllletınf 
kopar. Ayni miltcte mensup p 3 rti harbe silrükled i. T ar.ıhı bôkımdar. Rus ihtil!'ı· 

hnden .._ a en büyük e

hemmiyctı olan iht.IAl faşızm ha. 
rekctl oldu. Bu hc.reket, :siyasi 
gsyelerinl v~ kurulu düzeni boz
mak hususundaki azmin\ derhal 
Jx>Lrtl• Mussol•nı 16 sonteşr;n 
1922 de İtalyan Pıtt- amcııtosun
da söylediği nutuk• ıhedcle· 

rin muvakkat şeyl('r ulduğu r. u 

söyledi, faşizm, eski İtalyan as-
1 

kcrlcr:nin, Versay barış.odan ve ı 
z.aferin İtalya hesabına verd.ği 

nct.ccl~rden dolayı yt:ıse dü~e .. 

rek giriştikleri bir hareketti k , 

ba ... ~ıca s:: ıkı, italya"'ın ınaruı kal 
d[gt zi~letirı ı rıt:kamını alıllaktı. 

Şuna iüphc yoktur ki faşi~t ör· 

ncğ., lliUt:r ihtilAtın:n hnzırlama. 

mı~sa b:lc bunun için ilham kay
nağı olmuıtur. Htbeş harbi tn. 
gil izlcrlc Fransızların z.-.aiını bel· 

11 edince Almanya ceı;aret bul· 
muş ve on beş 5ene evvel bizzat 
Mussoar.i tarafınd~!l hazırlanan 

programa gorc harekele geçmi~. 
tir. 

IŞ!etrrrc erı uru':lıuna ~ .. . , 
d 1 f 

, 1 ~ahse•mıc:: VP mııyor. toorakları ıhm a le agr.amış 
ı. asın ak :ıri(. an u • ~ • . . . . 
\ atnız bırknç me'"rcl:k oır yolun ı -.c ba\>'boŞ t~rkf'dıhnış de~ıl.a;r. 
;·ırdıgı bu k ç\fttigin ıki ayrt 1 Koru ve mera h~r-ç arazısın_~n 
em oldu~unu y.,.ımıst ı k. Hu ya· l her &eD'!' ancak yuzde seksen uç 
d.ki ınaKsa ı, k• ç · f"ı.liğı ıdare nıık~arından istifade kabil oı~uğ_u 
'cnleı· arOS'"':da dcgJ, 1 kı ışletme tcsb!t edılmış ve nınbet<'n yenı bı.r 

ı u ii r lıt da h·r nlLkaye:-e yaP- tşletme olmasına rağmen ştmdı· 

11 
t .. ırk .r." ,k çır~ ği dare den burada h•t'fadesi mümkün 

• e'" ,cf .. b ' r hc~c~yts \ •onrakların~ hf'rnen hemen tama-
pı a r .. ll~L 1, '- ~ '.. ' " ıstifadcye baılanmıştJt. 
t , cır c::t k Jlaien çı!tHkte (iş ,-orm"'k ;(in 

Bu maka ... •e Turit~eid ı ('ift lı ğ çabalama) yerıne maksada, hesa
. tdUrunde r: uzıın bir t:evap ald!k. ba vr teknık usullerP uygun kart11ı 

l\icktupta ı : o :-. cc h ı z. r.ı yaptığı- bır 1Tet1ne mevcuttur. 

mrz ufak b hata uzcr!nde duru· Devlet Tohum Islah İ!l!tas.roola
luyur ve .sfal t yoıun ik. çiftliğı rının buldukları verimll ve iyi to· 
a)ırmad!.,.t !'Oylenf.v'tt Buradaki hum ÇC' ·:tl«:>ri üreotilmektc ve m 1n
hat.a , d.sfalt kel n1e . .ılnden ibaret- taka çi!tl:k ve çiftc;Herine ve tabit 
·ır Yok•a ki ~ifthğ : n arasından bu meyanda Şeker şirketi çırtllgL 
bir yol 'c-el;vor ve bu yolun b:r ne de ver!lnlektedir. Islah ~dilmiş 
taraf·nda n·. ozaik. gib! işlenmiş bir damızlık koyun y('tLşt~rmek, pey
ınamurf·, dığrr . nde ·hmal edüıniş nircihği düzenlemek ve yonca zi
topra1 .:ır ıormek mümkündür. raati yapmak ~:·b! faydalı hizmet-

Dağı~m :ı birlikleri h a f

t a s o nunda çalışmaya 

başlıyacak 
Şehriınlzde kurulacak dağıtnıa bir· 

likitti.nin idarP. heyetleri tıeçiml işi 
her semtte bl t i rilıniş:tir. S.-çilen he
yetler, faaliyE"ttc bulunacakları sa
halRl' dahil indeki evleri ı.·e bu evler
deki nU!us adeUerinl gösteren birer 
defler ha?.Jrlamakta.. bir taraftarı d:\ 
çalışma şek:iilcrl etru.fır.da konu~ma

lar yapmaktadırlar. Nahiyelerde bu
lundurulan 1~f" memurlarının Yazi
feleri hafta sonunda işe ba.,lıyacak 

olan bu heye-tlere devredilecek, teın

nıuz ayına ait ekmek karneleri ile 
~az fişleri bunlıır tarafından dağıtı· 

lacaktır. idare h<'yetlerinin tutacak
Jarı defterler vility<!t tarafından ha
zırlattırılma kla ve semt sem et da~ 
ğıttırrlmaktadır. 

. lektopto bundan wnra denilL 1f'rin'\!ı çoğalmaktadır . 
•or k ç.ftlıgımızde (vaz>fe alanların A skeri tekaüt kanu-

ıli' D.:vletçll l!in Teşkilc'i.tı F.a~siyc yotu ü1.crine u~ullerden, mevzu- m.JnUn 16 ncı maddesi 
anunwnuzda Cu.mhuriyP.tim!zı.n 1 attın. menfi mes'uliyet ölçüler in-

ana va.'111.nndan sayıldığını ve de<>. ıbaret dallar y•ğtlc:lıgından) ~eğişti r i liyo r 
btr devlet müessesesi olan Kuru- çiftf:kte (alı.şanların haberi. yok-
mumuzun 3308 numaralı kanunla tur. i.,lerımizi vaktinde görüyo- Ö~rend limize gorc, A . .,.keri Te
kurulmuş ve .da.re esaslarının bu ruz., salAhıyet ve tahsisat bekle- kaüt kanununun 16 ıncı maddes1 n ~ 
kanuna gôre nlzamlanmış o1duğu-t mtyoru7.., (mes'ul olmamak :ic;.n. değlf;tircn bir kanun proj"' ·1 hazır_ 
nu blliyoruz. Devletçıliğ~ tatb ~ l ışi gücü bir tarafa bırakarak sa·: lanmıştır. Bu projenin kabulünden 

illf!ri ve id'4re usullerine aıt dece karakitaba uygun kllğıtlar · sonra madden1n son şekli şu ola .. 
tenkitlerıniz ve kıyaslamalarınız doldurmakla ve bunları yflıptıktan caktır; 
nazari kalsaydı bittabi bı.zi meş. sonra artık kafamız dinç ve içimiz •Tekant oldukları tarihteki .rül
gı.11 etnrzd~ :Ancak . yaA>ızd~ I rahat olarak yangeldiğ:mız, yal- be veya sır.ıfında on seney' doldur· 
<:iftiiğimiz ve çıftı•k ı,letmemız nız komşularımız gıbi verimli ça- rnuş olanlara mafevk rütbe veya 
doğrudan doğruya kötüye ö!"f'.ek lışmak imkinliirını bulamadığımız sınıf maaşı üzerinden tekaüt maa .. 
')}ar.ık ortaya atılmış ve bu deli!. için de bir taraftan üzüntüden şı tahsis olunacaktır. 
le ıd<lia lsbal edilmek istenılmiş ker.dı kendimizi yedığim<z) yolun- Bu gibilerin tekaütlüklerinclen 
o1dugundan hakikate uymayan d l k i hüki.im1erintz baştanbaşa yan evvel ölürlerse yetim m~ a~ları ma
bu yazınıza hususi b:r a lAka gös· hştır. :\1emurlarımız, kanunun fevk rütbe veya sınıf üzer.rı.den 

termete m'°cbur oldak. emri ve memleketin nef'l uğrun· bai;lanacaktır. Hükmen veya sicil-
c·rtliğin Lfiltburg•z l~a~o- da geceli gündüzlü çal.n, topra- len tekailde ~evkolunanlar kanu· 

au t.•ıvii.rinda ve Eifene or. ehrl üz:r- ğa ve muhite can ve iaallyet ver· nun bu maddesinden istifade ede
rındcdtr. ~ker şirkeCnto Sarım- mf"k '«:in didinen gen~erdir. Va- mıyeceklerdir • 

kh çtttli.jl fimal. kom"'umllz.- ı ztfelerhıde ve faal.tyctlerinde ~u
dur Arlalt cadcb ıse Sarımsaklr vaff•k oldukları :çın de .endışe 
çift!,j;ının de şimal kenarından etmiyebilirsiniz· kafa!Qrı dırıç ve 
geçmektedir A_ faltla çi(tlıği miı.e içleri rahattır. Asfalt şose üzer in.. 
aıt arazi ara~ında en az on kilo· deki bo:j toprakları açıktan çift· 
metrel:k mesafe "\~~rdır. Bu vazL liğlmize maledenlerin ve fena 
yette a~faltın b :r tarn.Iında i!i1en- usutlerin kurbanı oltlulumuza 9tz_ 

mış yerlerden, bir t;.jrafında da teri inand1l'anJar1n, bize karşr if· 
bakımsız boş topraklardan bah- tira ederken, sizleri de emniyetle
s~tiğinl~ • Rôre çi[tliğimizle hlç rin:zi suiistimal ederek pek yan· 
bir müna~bet ı olmayan kırların lıs yoUara sevkettik'te-ri meydan
h zc- ait tar1al.armtş r,rbi &izlere dadır. 

Aıemdağında 
h e ktar o rman 

300 
yandı 

Alemdağında Taşdelon mıntaka. 

sında çıktığını ve devam etmekte 
olduğunu dünkü sayımızda Yazdı· 
ğımız orman yangını, evvelki gece 
sabaha karşı aat beşte söndürül· 
müştü. 

veya sınıfların Yarlık ş~rtları a- Amerika Devlet Rcls;nin, ko-
rasındaki muvazene !l'arsılırsa ~h- müntzm ihtH31ine karşı gösterd:· 
tii{Ll çıkar. Den1ck ki harp ve ih
tilô.I milletler arası sahada veya 
milli varlıklarda mevcut bozuk 
muvazencler:n düı.clmcstne yarı

:ran vasıtalardır. 
Bununla beraber tamamllc si· 

yo..si, yarı siyasi. yarı ihtilalci ve 
yahut tamamile tht:lAlci neviden 
harplere tesadüf edilir. 1914 har
b i 1kinci, ş;mdlkl harp ise ilçür.
cü nevidendir 

Maksadımızı izah edeliııı: 1914 
harbi, sıy~t>i bir harp d:yc baş· 
göst~rdi. ve büyük devletler ara
~ır.daki rekabetlerden doğdu. Fa
kat 1917 den sonra harp, sima
sını değistirerek ihtilfıl tarafına 
doğru kaydı. Son yirmt seneye 
ait h~d!selerin kavranması 1çin 
bu; can alacak bir noktadır. 

1917 senesine kadar devletler, 
rejimlerin(' göre deği1, menfaat· 
ler~nc göre ikiye bölünüyordu. 
Türlü türlü emperyalist emeller 
harp meydanlarında karşılaşıyor 
"\'C çarpışıyorliirdı. lliç bır büyük 
millet tamir kabul etmez b!r boz
guna u~ramamış ve clahlll bir 
buhran neticesinde ~arsılmam1ş. 
tı. KarşıltkJı f~akArhk:lar1a bir 
beraberlık barışına varılmasl 

mümkün görünüyor ve vaklt ha
tırdan geçiril yordu. Halta 1916 
senesinde A\·usturya imparatoru 
Karı. ayrı bır barışa vannak mak 
sadilc ve Prens Bourbon _ Par. 
me vasıtasile temaslara giri~m~sti. 

T am bu srr<>da Rus ihtllô.U 
koptu ve harbin m~nası

nı !amamile değiştirdi. Harp; rc
j mler arasında bır çarpışma, ya· 
.i bir ~htilfll he:1rbi şekline girdi. 
Ondan sonra müttefik devletler, 
demokrast davası ıç:n, yani Prus· 
ya askeri istlbdedının yıkılması 

ve milletlerin kurtulması için dö-

ls lanbu l Umumi Mec

li s i fevk olôde 

ili bu ,Utıfat, ilk cihan harbine ye· 
ni bir istikamet verdi. Amerika
nın harbe gtreb:Jmesi icin bir 
•ebep lAzımdı. illütte!ik mılletle. 
rin arasında bulur.an Rusy~. is
tibdat rejiminin en ı'ddeth şekl . · 

ıri tem!tl ederken. Pru~ya i$tib
dad:ndan bahsetmek, kanaat ve
rici bir sebep olamazdı. Çarlıgın 

yıkılması; demokrasi adına harbe 
atılmak Jmkfı.nını Vilı:;,C)na verdi. 

Çarhk yıktlmtdan evvel mc· 
selci Leh:stana istiklfıl vermek· 
ten bahsedilemezdi. Habsburg ha. 
nedanile ayrı bir barışa giri.>jmek 
ıhtımall üzerinde durulduğu müd 
dctç~ de Çek vatan~cvtrlerlnc h i
maye göstermek mümkün değil· 

di ... 

A 
ihtilal 

mcrikanın 'harbe gircl.gi 
ve ~rıüttetik milletler 1789 

prens'pleıi için döğüştük· 
lerini iddia elml'k imkanını bul
dukları dakikada A vusturyan ın 
ayrı bar<ş teklifi reddedildi. Harp 

bundan sonra 1789 Fransız JhtI-
13linin devamı gib- bir şekil aldı. 

Bir takım tahtları yıkmak, ya· 
bancı hanedanlar tarafından e;ir 

tutulan milletleri 
0

kurtarmak ve 

Avrupada eski rej:mi tamamile 
tasfiye etmek iddia.sile döğüşüldü. 

1918 de merkezi devletler cö· 
küncc her tarafta ibtiHH hildise
lerl. grevler, !syanlar, hük\ımet 

darbeleri başgöslerdi. Blı hadıse· 

!er kısmen 1917 de doğan kur· 
tuluş ruhunun neticeleri, kısmen 

Muşsol · nı 1922 İkincıki.tnunun

da )·azdıgı bir n1akalede dı-nli~ti 

ki: cAvrupada sulh ınuahedelE-r i · 

ni yıkmttk hareketi Alman.yada 
başlıyacaktır. Viyana, Pragla b:r· · 

1eşmek hareketinden vazgeçP.rck 

BerLn:n arks.Sına katılacaktır. 
Dünyanın en m~nasız hükfımet. 
ıcrinden biri olan Çekoslovakya 
ya teba diye verilen dört milyon 
Alman, AlnıHnyaya kavuşacak ve 
Avrupanın göbeğindeki Alman 
kütlesi s:ek!'en milyonu bulacak· 
tır., 

l\fussolinin'.n bu keh&neti h;ırf'I 

harfine doğru çıkmış ve öyle ye. 
ni bir harbe yol açmı~tır ki bunun 
a"11 kaynağı ilk cıhan harbınden 
doğan cihan lhtilAl d r. 

(Jounıal de GC:nevelden 

bir 

toplantı yapa cak 

Görün en k öy 

l-6-S~ 

R~kor kırıldı 

tarafından 

ha.ı.-zaıaruı:ı Ja1u.1:1n bu aJ.tuı.ı bin 
den fa~a L:ıy~·.ırP.nio 1-;Un:.k c:ttl • 
bildlrilrncktedi.r. Jngıtıı:ıeril) ~.\.lır.:ıl"! 

ya. İi"L~rine !-ıOP akınla•-d.l. il~ ~'llz , . ._ 

bir •Jefa be'jo ;,·ii~ t:t)'Yare ı:-aııar. 
dıkl:ırı haber , ·er ·mı-; ' .1.'\lınar.la· 

rın da 910 d:ı Lundra)a !t'Uplli.l:ırı 

'idJeUi llli.mlarth:. en fazla b<-~ 3·uı 

t:ı.r.rarc Uc hii<'unı l"ttlkJerı sü~J·m 
dl. nu· itihotr1:'l. in .. itiı.ltrht bo dc!:t 

bindf"rı fat.Lı uı:~ı~ı:ı. t:~ı1dırışl&tı bO 
bsrbin cu önrnıli ola)i.1.rından l>irl 
.. a,yılacağı gibl Aıman f7Chirlf'ri,rıirı 

ct-.ınıa arb~n blr ~·hltlt tle boruOOla· 
nnra.Kı h.ı.1ıkrn<laf<l Jngtliz lddlala 

nnın bir teyiıl~·lir. 
Gıv;eolt.•xde Pa rl~ rad.' oşu. Aln1all 

lnrın mi"°'!l!" kar,ılıl~ta. hoJuom:t-.ırı 

dan tekint·rtk JnglHzll"'rin. .. \.Jın:ın)l1 
ıiF-f'rine bac;l3thkları taarruzları ılur 

durduklarını ~ ... ·tı·m~tL Rur ve Jtt'J1 

h:t"\·ı.alatına ~·aıırJan bu bl.ıyllk llkııt 
dan "°nra J .• on.-Jra rad~·o'5u, Parl., 
r~d.\<· rı ... unun idı.Jta-.. ıno. i'C'\':tp olarnJi: 
bln~""n fazla. tay~are ile ~·apılnn bı 
ı.,on akrnın Ingiltt>reııln hiçbir ıtar 
~dıkL-an korkmaı.hiıııa bir delil ol 
du1t11nu söyledi. 

••• 
Jtur \e R<'n ha\ıal:ırı ı lm3n~·::1· 

nın en. Heri matlf"n ,.e enıhi~1rl bii1· 
gelerind!"ndir. Rur l{önıür hB\'7$ ı. 

Du'"<"ldorf ı.·e rtrafında1il g,.nı, rn· 
dü·ıtrl ı.,aba.,ının e~'"''"ı 1"':'1'-11 ('ı)cr· 

lfrr iki h:ı,-:1.ada belli ba)ı rnıh~ 
trJ ']rhJrlı:-ri Dortmund, Barınrc.. 

f:lherfeld, :-0:.olingen, F~en, Krt-.f~lJ, 
Du-rldorf, Ko!on,ya, non, Kohlerı" 
vf" Et11'o'dir. ı~nkat Jnınlıtrd:ın t:ıı 
ünentlllrrl şlıphe~i7. ıne~hnr J(ru.ı• 
fabrlkAlurıoın bulundu~u E sen: 
u~tura, t;·u.l..ı \·e ınaka.slan nıeınıeı.:e 
tlml:ıde de tanın1n1': olan dt.·ın!r, f.t' 

ilk ve ı-il{\h etuJiJ..,trl~i ınerk"ıi ;-;o
Jfngrn; Du eldutf ı.t• hlr 01ilyo11 

nüf~lu Kolonya ~lıi:-lrrlclir. [1:-' 

haberlrrclc en ba,,h lu,•ıh•f o1ar!Jı
KoJonJn'nm 'll:~ildi~-j ant11~1Jınakt' 

dır. 

Iagilizlere bakı1~~ h11 akın~ltl 4
1 

tayyar~ Jca.) bedl1nli~tlr. :Rlnıten f.,1t· 

la tayyare il~ yapılan bir akınJ· 
yü:ı.de dOrt niıo,bftlndeı ka~ıp, aıuıııl 
b•tyükltttö dü,ıiN~llN'"f' l,;n.la tta) ıl 

. .\.kından aonra ha,acllan tebril 
mM&jJnda B. CbUttlıill'in Aln1tt.t1· 
)-a,·a akınlann dalma aı:t n bir ı:id 
~ıt-İıe sürdUrtlleceı;tni ve ıhemf'n tııl 
tlln Alman ~lrltriııin bu aınnı.r 
daa payını ala<"alını tekrarlıını.11&1 · 
lnglllz "Ve Ame-rikan h••·ıırhklann.1" 
hedefini gQfı.termekt-e-dir. 

H~~de ,ımı111ık rrk~ru Juj{İ' 
lizJer lnrd(; bakalım y.n-i reık"r 
klmln olacak': 

KÖK KADI 
1.:österildiği -ınlcı.şılı)or. Eger size C;fUiı:miz Trakyad;ı Devlet Zi-

ğ!~k veren kimsel,..,rden başka, 

Lült>burgaz \·eya Babaes"k:inin her 
hangi b<r ç·ftçislnden sorsaydınız 

ç!Ulğim .zln, gördOğünüz boş top· 
rak~arla bir müna.icbeti: olmadığı_ 
r.• ö~ren r ve ktlometrelerce uzetk
fardan böyle hükümler vermezd.· 
nlz Ve nihayet (yanhz beş met· 
rf"1U< bir şosenin ayırdığı lk i tec
rübe meydanı arasındak i farkı) 
(iki ayrı alem) hall<ıde gördükten 
sonra hemen hükümde tstical et
mı~·erek çiftliğimizi &> ıi)~aret 

1ahmetlne katlanmanızı beklerdik. 
O zaman öğreneoc ğiciz hak.kat 
,.e alaea~ınız doğru maliımat s lz
lerl yanlış kıyas ve hükümlerden 
korumuş ve Trakya seyahatinizi 
de grr~rkten faydalandırmı~ ola
caktı. Gorf'cek ve öğrenecektiniz 

ki Devlet Zıraat İş~tmeler: Ku
rumu tanıftnd a n Trakyada üt; sene 

raat İşletmeleri Kurumunun tesis 

Öğrendiğimize göre, Taşdelen su. 
yu mcmbaının bir knometrc kadar 
ilerisinden çıkan yangın bu saha
daki ormanların ekseriyetle ~lklık 

olan 300 hcktarhk bir kısmı ile Bal 

İstanbul umumi meclisi bugün

lerde fevkalade olarak bir toplantı 
yapacaktır. Toplantının günü Vali 
ve Belediye Reisi LCıtfi Kırdar ta· 
rafından tayin olunacaktır. Bu top
lanhda, belediye bütçesine girecek 
yeni zamlar hakkında konuşmalar 
yapılacak ve daimi encümen aza

sından iken Cilmhuriyet Halk par-

• 1alya baritlye naı.ırı ltalyan - , altına aldı. 

O F ra.,,,,. möna~rı ı.:ın, •Al· Bu karar çok yonnd0<1ir: B u ,..... D enize dü~e ı çocuk 
ınan - Frao'>ız n1i1nas.ebttıerinde gö- f"tt"J.e .rapo rları ı;ött<-eok llgUiler ra· Balatta l\Iumhaoe caddesinde fı mak..~dlna uyeyn eatı4malarile tacı çiftliğlr.dc-n bir parçayı tama· 

mıntakar.ın yakın uzak bütün ç:ft m:le yakmışıtır. Al8kahlar tara
ıkleri ve çiftÇ"ileri için faydalı ol- tından tahkıkata d ·vam edJmek
duğunu gösterm ştir. Seneler geç·: tedlr. Ak.$am_ nstü h·~ber aldığımı
tik<:e bu fayda ve hizmeUerin de za gOre söodU sanılan yangın tek· 

rar başlamış ve yangın yerine ÜS
küdardan ikinci bir itfaiye ekibi 
daha &:önderilmh;tir~ 

artacağına ve a:östeıi;e, braia kM-
pılmadan hesaplı ve kflrlı bir 21-

rai işletmenin nasıl id<Jre edileceği 
hakkında muh:t için iyi bir örnek 

Bu sutırları ya~dıjımız anda yan 
gının hA1i devam etliği bildiriliyor 
du. 

teşkil edeceğine inarımız vard<r .. ============== 
Bu ınanla bı'r an evvel gaveyc h' k ,, t.aı ıhini ha severlik borcu saya-

rii.Jen ahengin la';lıdığı "..._,.,ınan M- porların tatbik edllDlf'm.i' iyi "Veya. numar~da oturan Zek.di adında 'D · 
lzdln diyor. tatbik edihnhoj fena. \f'yüot ela. ı~-ı halata kOprusG. altılld· 

Bandan Italyan • ıı·ranbı·ı müna
sebetlerinin de pek ahf'nkll olntadıtf 
&Jt1aşıhyor. Oirb.en kijy k lavur. ~ie-

tatbik edilnHınılf taraflann ı l'i:>rt'rek çocuk, ·1c 

9por .lşleritniı:in i&tenllffi ,,,.,.1mıı ~k- ı ırarame13. satarken dE:~.'ze du~: 
Je ginneE;i baMJndt-., kabında, wki,.. kurt;.rılarak tedavisi ;\i 4pılmışt~ 

tisi tarafından Kocaeli mebusluğu· mez. l•lo blr yardml<'ı o. lablle<•kl.,d!r. ı ,-- T A K V j M --\ 
Dt:ŞUNDURECEK BlR OLAY 1 . 

na namzet gösterilen Suphi Artelin 

yerine b:r 2ze intihap olunacaktır. 

Ankaraya g iden zahire 

taci r leri 

c\'atan• yimıl dôrl oaatt<> bir eı;.. l HAZiRAN 1.9t2 
iki tarafın stiylecHkltrlnden anla.- 1 PAZARTESi nlze uıa,ıyor. Bununla. bf'raber Vata- . 

'}ddıtına göre Darkot nteyd11ın nıu- ntn lıa:ıırlanmaAı a.,_ğı l Uka.n. &n lki AY 6 - Giın 158 - HIZlt:. 2~ 
harebesl bıtmı,ur. lhtilllfh nokta, bu ,,..01 içinde oluyor. RUMİ 1358 - MAYIS 1. 
biiyük m uha rebede hangi taralm Amorlkada bü>'tik bir bataklık HİCRİ 13&1 - Cema7'iyeleve1 161 lilttlğJdJr. 1'~aka.t o::yaş ıyan görtir» i d · \ ~ · ..,. ll\ r ı El/\"" 

ü.ı.er ne For 'un kordutu )eni bir 7 

ELBET OG&ENffilL 

crişmek için bütün maddi, mane- cakl:iınız. 

vi kuvvetlerimiz! sarfederek çalı- Bu cevabıffiızın Basın kanunu 
şıyoruz. Ve hıç şüphe etmiyoruz muclb:nce gazeteniz0n ilk çıkacak 

sörll OO,una. eöyltnınen1lftlr. l.'"aşar- k f b ik G·ÜNE.$ 5,31 9.~ 
Hububat ve zahire mevzuları et- sak elbet günlin blrlnde onu ti& öt· ~a a r a .. 1 g«e gtindü:z: ~aJ.,.. ÖGLE 13,12 4,38 

rafında Ticaret VekAletı İaşe Mili;· rak 1"'' •aatte bir tayyare ~Jl<&rm• İKİNDi. 17,11 8,37 

ki yen! bir tetkikle sizler de hakı. 
kati ögre.nmeltte güçlük çckm iye· 
cek ve bize bugün okuyucularınız ;ı. 

nüshasının ayni sütununda aynen 
,.ı ... rc ,-e neşrini ayrıca rica ede
riz.• 

renlrlz : Ge-;en &ent> ola3 Jarınılan bir ~ ba~. anı • .· 
teşarhğı ile ıst:şari mah'yette le· •a oO . çopnun ~~elini bu "'"" öt...,ndi- Yarmkl \' t 11 1 AKŞAM 20.34 12. 1 
maslarda bulunmak üzere, lıtan- a an<' n 1.e seçeceğJ P- YATSI 1.59 
bul Ticaret odası tarafından. zahi- ğimiz gibi... m&na. Udar bu fabrika M yeA1 U('ak 

22
•
33 4 ı: 

Ü E 
ILK RAYlR.Ll ADl'f ,,.,.pm.s, olacak. \.İMSAK 3.16 6,~ 

re t ccarlarından ,ref Akath, 
ve Türkiye halkına fena t.anıtma-ı Türkgeldi çiftliği müdürüniın 
ga vasıta olmanın acısını vicda-nı- cevabı hakkında düşündüklerlm _ 
nızda hissederek bunun da hemen 1 zi iiyrıca yaıacağız 

Yakup Cemal Ertan mümessil ola- )laartt "\"ekUlt~I, şimdl~·e kadar lManı derin d«ln drr,tlB<IÜ'rfı('ek 
rak seçilmiş ve her ikisi de dün Beden terbty~ ve gcD('Jlk te,k:IMh- bir olay değil n11? ... -~ 

Damla do m la göl o lur • 

C eaobl Amertkada yıaşıyan lıt- 1 
gilizlf'r, , ·at.ani dA.valara ata

k•1arını ~i:Mrlermtk h;.in vatani bir 
<·f>mllrt kurmu.tarclır. Bu ~n1Jyete 

cırtalf' r , tı r-r ay l nglllz tayyareı--rı .. 
•in dil ürdUğö dDıtınan t.ıı.nare lertn
dm hM' biri i('in adam başına birer 
~tn t ödr-n1f'ii taahbbt C'tml~l~rdlr. 

Ceflli3'·&t renubı ı\.merJkanın her ta· 
rafında '!iU~lt"r kurduktan ..,onra. ,ı. 

mali .~.rnrrlkaya da yayılmı. hır , .e 
t·enobt \e tlınah .:\Jnerikaldar da ı.,e 

ka ı-ı ,ını':'lardı r . 

Ra te,ktıfr.t damla daınlıt. côl ola
b llttt ~ini ll(ık bir tC<'rl\be-drn ge('lr· 
miıtir. Rir "'<'Df' itinde t()planan pa
ra ilcı A_merikada on altı &df'l ikl~er ı 

mo -rla & \ cı tay.y:\~I ahnabüml'lı 

Yt bunlar Jeni tutulnıağa. baı:;Ian~ 
u ·.u.J~ u)·arak havad.ın lng"illC'l't'ye 
gonderilmı,ur. Bon1bardunan t&y)a
referındc-n ::.onra avcı tayyarclf'rJnln 
de haça.dan se\"klne baş · ma111, nak. 
lil t ;~ınl baflneteoek. denlzde bat
ınak ihtlnıailni a:ıaıta.tak \'t' ba.rbln , 
"'f.) rlni JııLIA. l ı ra.cak bir 
r lnl ı:<> terec•kıni ş. 

tedbir le>l· ı 

~"E 

Tefrika No. 71 

ilk vapura yetl§l1·orum. Vapur ırJ<ekye 
yaklaştı&:• zaman ılık hır rüzızArın ko
rudtın gctirdiG: ~ çam kokularılc adeta 
sarhoş oluyorum. Vapurdan lnıyorum · 

ToLlu yolda üı:tadın yalısına doğru yil
rüyorum. Hiçbir şey dilşünem-yorı.;..n1. 

Buraya niçıo gcld:m. Üstadla ne konu .. 
ıacağ:m! .. H'.çbir şey bilmiyorun1. A. 
ysklarım, kuruln,uş bir makine g:bl vü
cudumu miltemadiycll ı1cri doC;r u t;cvke· 
eliyor. . 

N"ihayet y;::.lının kapı:sıııa ge-ljyorurr 
Elıtn y.ne mihanik:l bir hareketle kapıya 
uıa .. ıyor, açıyorum ve içeri g:riyorum
Kumlu yolun t.a ilerisinde; esrarcng:z 
lo:JluklarJe ruhuma tf;ltlı ürpc-rtılc.>r v -
ren. dalları yer\! kadar sarkmış koyu 
neft. çamların alunda üı.f.adı gOrüyoruın. 
Geniş b:r ~ezlonga uzanml§, elinde bır 
kitap, dalı:•n dalgın okuyor. Göz kapak
lar1, lfıcivert gözlerini o kadar fazla ört· 
nlu$ ki, uzı:ıktan bakan bir insana uyu. 
)·or hıssint veriyor~ Yolun Jerislndcn 
bana dosru gelen ve. kC!ıJ: keııık h vla-

Yazan: ismet zJy A 

yan ki.ıtL kopea:nin telaşı, üstadı hare· 
kete get .yor. Uzandığı yerden başını 

kaldırıyor. Beni görünce kalkıyor ve 
v.ı.nımn geLyor. lfavanın .ıcakhğma 
rağmen buz gibi 1;0P,k elimi üstada 
uzatarak elini sıkıyorum ve: 

- Nasll$ınız üstadım? .. 
n:yorLOO· 
üstad, htsscdiiecck derecede içini çe

kerek. 
- Teıttkkür ederim Perihan, diyor. 
İk '1İz de oturuyoruz. İkimiz de su· 

su)·oruz. Üstada söyliyccck pek çok 
şcylcrJm var. Fakat lfıkırdıya nereden 
başlamah, nasıl idare etmeli ve nasıl 

bıhrmcl ').. }';kren o kadar pcrlşar.ım 

ki, ke-ndin1e h:ç gUvcnenıiyoruıu. Bu
gıln üstadın yüzü de pek soluk .. , Her 
zama~ki canlılığını kaybetmiş gib< ... 
Yüzüne garip blr renksizlik ve neşesiz
! k sln."Tilş... Gözler:nın altı da Adeta 
morarn1ış. . Üst.adt bt.gtlne kadar hiç 
böyle bedbin görmemı;;J•nı. Çehresinden 
butan k:ıll»tıl okuyer g!b!yim. B u yüz· 

den bugün zehir akıyor ... Dudaklarının 
kenarındaki çizgilerde de muztarip bir 
emıre v•r· N-t·den acaba? .. Onu bu ha
le getiren glzli ıztırabın sebebini bir öğ
renebilsem? .. 

SükQtu ihl~l eden gene ben oluyorum: 
- Sizi dün, hırçJn bir sabırsızlık 

içinde saatlerce bekledim. Niçln gelme· 
diniz üstadım? .. 

- Telefonda söylediğim gibi m<T 
guldütn Perihan.,. 

- Bunıa·r hep bahane ü~tadım ... Gö
rüşmeyi arzu eden bir insan ıc;·n deı;il 
meşguliyet, ölüm tehd~dl bile bir sebep 
teşkil edemez. En bariz m'sali de benim ,u dakikada karşınızda olmamdır. Çün
kü halam eceliyle pençe!eşiyor. 

Ü!llad çok üzgün ve telaşlı bir sesle' 
- Ne söylüyorsun Perihan'!·· Halan, 

hiiklkaten çok hasta mı~ .. 
Çok hasta üstadım ... Ya"!nız bcıı 

değil, doktorlar da ümitlerini kestiler. 
İki taraflı zatürrie-... 

üstadın çehresi daha z:yade m;sh~un· 
!aşıyor. Gözl-erini bir noktaya dik.yor 
Cl~·lecc kalıyor. 

.... Hayat için insafsız diyenlere ~imdl 
ben de hak veriyorum üst.adım ... 

- Neden? .. 
- Neden olacak . .. Haynt, her cephe· 

de>t bana b'r sırtlan gibi dişlerinı gös
termeğe ·basladı da ondan... Şimdiye 

kadar gülmiyen yüzüm, bwıdan ı.onr.a 

de öyle susam1ş b:r arzu var ki ü~ta
ctım ..• 

- Neden bu kadar bedbinsin Peri· 
han? .. Dur bakalım, hayatı dah.a yen, 
yeni Q.nlamıya başlıyorsun ..• 

- Hayatın ne milr.asız blr scy oldu
ğunu daha mektep sıralarında anlamış.. 
tım üstadım. Kendimi methetmiş olaca· 
gı.m ama, ne yapayım ki görüşlerim bC'· 
n\ aldatmıyor. 

Size bir ~ey ~öyltye)- .m üstadım. nu. 
nu belki de keha~etime atfedeceksini7 •• 

Fakat şu ilci gündür sizde gördüğilın d<
ğ.ş.klik beni aldatmıyorsa, b'lgünkU ıı:ö· 

rüşmemiı: son bir görilşme<rr üstadım. 
Öyle değil mi? .. 

Üstad birdenbire sarsılıyor. Çehresi 
farkedilecek kadar karışıyor. Fakat hiç 
b;r cevap vcrcmlyor. B<.·n, lc;im yana 
yarıa sözüme devam ediyorum: 

On bir aylık tan~mamızda bi::ı.na 

daima uzak ve yabancr ka1dınız. Gön

lünüzde bana karp bir nezaket •laka. 

!>lndan baıka bir şey 1:örCiıledim üsta
dım. Heie ıu iki gun içinde büsbütün 

yabancıl~tınız. 

1.Jstad inler g:bi c'vap veriyor: 

- Ben, fena bir ln...ı;"n mtyım Perl .. 
han? .. 

Enginar 1 

Ç oktanberl gôrtlnmlytn biı1'1 ,. 
~kl aJıçıh:ı"'ı bugtin <;ıklll' 

, .. 
dl. Ben de o esnada kapulakl !'ltb' 
cldcn enflnar 31.ı.)·ordunı. EngJ.:l'r. 

lar haşli büyüktü~ takat hlr3:li ~r 
hah idi . Ah~ıba'lı <W<lt ki: cJJ.tl" . 
Bayrampa.,a englnarlarulır. k,abııl"; 
lan da 1'1'1 )&rar. ~aJıa kArhdırıt ~ 
de enginar kabu~unuıı ne lfeı )&tı)tJf 
cağını mPrak eder.-k ı.oordum. flf "1 
şunları al da hen sana ne cıl:lC'..ı.~;.. 
aolatırun"t df'J!. F:ngfnatJ~rı ıtl~ t' •• muttağa geldik: _•Ra3dl sana ~ f. 
dım edeyim. .,o~uvı:-rı·~hn .. . ı .._•PJıt' 
narları• dJyereok l';-i ha-,laılı. L"ıe;.,1 
d~n (ıkan iri kubukları bir '·' ,-1 

ayırıyo rdu. Lnghın,.!a:- &) ıklıuııfı jf' 

temirlE"ntli. Blr kaç .ı;ı.irnllir ttır::ı~ 
d1ğln1 lhnon kahuklu.rilr I~ lcc O' ,ı.11.11• 
dı \·e Wneerctleki '"ıu.la atıldı. tt0~ v· 
m& taMD.ın ull!nra Stı\ an da ıt) ıı Jj 

nıp <lokr&ndı. l:~u~ ile biraı t'"-:ı ,t 
çeYrildikt.en ..,onra kı)""D'Ul da 11'dıt• 
edildi 'e o da bir pa.r~a )ia\ '"

1 
tV 

ku.'jh3neye kondu \'e il.1.t>rlne ıt!' ~Ilı 
enginarlar diz.Udi, a~ \'nruhlU• 11 ,. 

plşedun.un bu~iinkll yemeğinuı ııı<' 
du. Katu..;larınıl'lı. da ,ıuınkl lt 
oluyor. 
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Jm~r·J~1t•:f(t1~~1a;mqg;J!1;D 
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Vergilere 
yapılan 
zamlar 

lst anbulun fethinin 500 
ncü yıldönümü 

SİYASİ İCMAl 
cr.b8C aee Ş«r 2 1 ~ 

Askeri durum !Mersin liman şirketi r iRısa:azao;;ı sat 1 n alın 1 yor 
Doğu cephesinde: 

(~l l tnnit'le «/» (Ba~ı ı tnclde) (!) Yukardaki sahalardan birine ~ 
dan alınaıt naltllyat resmi de yUzdıı ,.:ıde camii şı~i b ir takım bina· kati yeri llerde tayln edilecek b r 
5 den yllzde ıo a lbll&ğ cdilmllitlr. larln c;avrı : ıp ortüldüğU Jçln etraf· noktaya Fatlh' Sultan Mehmet'ln 

4 - Kibritlerden alınan mtldafatl lan görünmemektedir. Cnmiln et- muhteşem b lr heykeli dikilecektir. 
vergisi 90 paraya, çakmak t şla· rnfır.dakı b.nalar tamamilc kaldırt. Bu suretle Şehzadebaşı e:ım ln
rından alınan mll<fafaa vergisi de lacak, cami bütün ihtiş .. m Uc görü· den başlıyacak olan imar ve tan. 
9 kuruşa çıkartlmıştır. Bu zamdan lebllccek b ir şekilde bırakılacak ve ~·m harekeli Malla çarştSına kndar 
sonra kibritin beher kutusu 4 ku· burada hıırap b ir halde bulunan es- temdit edilerek {Fatih semb m an. 

Meksika dan 
sonra Şili 

\ \ı.znn: M. H. ZA.L 

M elı:ı;lkanın harbe karışmaM

nın aıtt•nk nnzari bir rnAna!ı 
olclıığunu <lü Unen!:ı.o bulunaltllir. (Ba,ı 1 incide) <=) 

\lıodıgını ileri sünnfttlent.J. Yeni 
Alnıan h:wa teblltl f!le şimdi ft1 ma
lfıınatı \eriyor: 

<Alman pike bomba uçakları, 

BoJşe\"!klcıin mühim insan kayıp
• 1 ı bahasına olarak tamire mu
vaffak oldukları \'e Harkof cenup 
doi?Usundn Doneç nehıi ilzerindeki 
hllyUk köprtıyll tahrip etnufierdir. 
ı:ıtukas ~akları Ruslann Doneç 
tlzcriıı<' attıkları başka köprülere 
bUyUk k&)"lplar verdtrınişlerdlr.> 

Bu nıalfınıat, o mutıarrlrl~rin ld· 
<llalarını \e hattA Alman orduf;anan 
htlyük bir :t.ater kazandığı lddtas1nı 
hllc çürütmektedir. Blır. Mr kaç giia 
denbcri Donec şarlnnda ~ma 
<1lınııd1ğını, Almanlann ~ Har
kor doğuşunda ve r:nW11e Jzyum 
hllluımetınde DoMÇ nehrini prka 
gctenııxllklerlnl, muharebe meyda· 
ııının lı!Ua nonec neltrl garblndP. 
Olduğunu tahmin etml§ ' e bitaraf 
bir gözle bazı Jhthnaller ileri sfir· 
mlıştiik. Okuyueulanmır. bu hu!>US· 

lıl ) unıl11) ) anılmadJğınur.ı takdir 
ı•derlrr. 

Alınan lh:na. tcblltlnddd malt• 
ıııattan çıkarılacak netıQeler ' un
lardır: 

1 - llarkof eenubandakl Bas 
\'ıkıntısı 'e bunun :içinde buJvJNın $ 
ltu .. onlu u, Alman ordu<fu tarafın
tlan Doneç şarkında kutatd11119 de
.l:'ildir. Hu ,·azl.)cte gore yerden maa-
1ur gibi Rus blt!M", Dollf'>Q prbhıde
ki ı:ıkıntuıa 240 bin Rusun eslr ola· 
<'a,!;ına akı l ermez. 

2 - Alman ordu u, Harlı:of oe-
• ııulıundakl Rus çıkıntısını şarka 

doğru aşındırını,, fa kat st ratejik 
bir kuşatma Y&f>llmarnıl}tır. 3 Ru!I 
Ordusunun tanıamnc lok edllme8l 
'baht lllC\"ZUU değild ir. Böyle bir teY 
olı;a~ •lı, Almanlar DolM'Ç nehrini 
kollarııı ı sallıyarak şarka g~ll} 
huı unurlıırdı. 

8 - Alman lha \'a kunetJerl Har
koı· <'.en11hunda 'e byum bölgesin
de llon~ nehri üurlndekl B ns 
kbprlilerlni tahrip etmf!ğe çalışıyor; 
bu \at.lyet, onların nehir şarkına ge
ı:cınedlklerlne delalet ettlfi ~\hl ne· 
hlr garblncle JıAla dö\iWn Rus ku\·· 
'Ctl('rf olduğunu da gıs:.termektedlr. 
\ tınan kıtatan takip llardretl
g('._,nıı~ ol alardı, Doneçde (:'erllerln
de kalacak köprülerı ne d iye bom
hala) ıp tahrip etsinler'! !Hmek k i 
~larrşaı Tlıııoçcııku, Doneç nehri 
li1:erlıııle köıırlllcrı ve geç!Ueri ha la 
t'lılı• buluıuluru~ or. 

t - Alnıan ordusu takip dPğll, 
lenl!len taanız etmek meocburl,re
tlndedlr. Doneç nehrini bal}ka tiirlü 
ı;t•ı:eıneT~ Ihı tla ancak köı>rtl '*'la
rıııa \C g~lt yerlerine ,·ardıktan 
•rınra rııUmklln olablllr. Fakat he
ıılız \"llramımıı!jlar 'c neh rin -garp 
•:lhlilne lıun2mile hfaldıu olaınamı,. 
lır. 

Şu halde Alınan ku..atmaeıru ne· 
lıir ~rkında tasın•\ u; edenler ta
ıııanılfo ıı.ldanrruşlar, Raslann boz· 
tuna uğrn)arak fena ııe&cllde r lcat 
ettıkıerlnl ,.e Almanların takip ha· 
l'ekPUnc başladıkları nı tahmin eden 
llJ nı ıııuharrlrlc.r bliJ Uk hataya düş
ıııu., ıerdlr. 

Şimd iki halıle Almanlar bazı nok
lularda. nehri şarka ge~·ııu~ğe çalı· 
ŞIJorlar; fakat ınu,·affak olamamıK· l . 
ardır. Talııııl n ettiğimiz ,.~hlle, 
:\lareşaı Timoçcııko, kun·etlerlnln 
hllJUk kısmmı ellnde bulundardut u 
l<oıırıı 'e geçitlerden Doneç. nehri 
,llrkına ~L"!:lrntll} ' e nehrin fN'k ııa
lıııı boJ unca mlldafaa cephesi tut
ıııu~tur. 

Kurulacak 
sulh için 

hak kani.yet 
esas olacak 

Summer V ells harpten 
~onraki mesai hakkında 

izJhot verdi 

l arp meı'allerı 
cezaıand!rılacalı 

\\ Londra, 31 (A.A.) - Summer 
k'eııc, h:ırpten somaki me.ııal bak
ında be ya nattıı. bulunarak, Atlan

t k anıa,masınd.ı bu meselenin a.na 
hatıarınm çizlldlı'l'lnden bahsebnlşUr. 
Sunımer Wellcs, polis vaz.ifeslnl 

S'orccek bır nskcı1 teşkilin kurula· 
~ını da ıııı.vc etmiştir. 

k Bu teşkllln \'azlfesl harpten sonra-

Liman tesisatı Devlet demiryollorıno 

devredilecek 
Ankara, 31 <Telefonla) - l\!ler

sin liman tesisatının satın alınması 
hakkında Münakalat Vekilliği bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Ka. 
nun projesine göre, Mersin L iman 
işleri Ttir k Ano nim Şirkctlle 3 nl. 
san 1942 tarihinde yapılmış olan 
mukavele bağlı bulunmaktadır. Pro 
jcyc göre Mersin Liman İşleri 
Türk A IMln im Şirketinin bedelli 

bedelsiz btitun hisse senetleri no· 
minal kıymeti olan 400 bin lira be
del mukabilinde satın alınmaktıı

dır. Bu para Devlet Dcmiryolları 
(~!etme Umum Miidürlilğı.i bütçe
sinden ödenecektir. Projenin Bü
yük Millet 'Meclisince tasdikinden 
ve yürürlüğe girmf'siııden sonra, 
Mersin limanı, Devlet Demiryolla
rı idaresine devrolu01lcaktır. 

Ankarada ihtikô.rla 
mücadele 

Ankara, 31 (Telefonla) - An- camı sattığından 3 ay hapse, 100 
kara Mllll Korunma m ahkemesi lira ağır para cezasına mahkum" ol
son günlerde bazı vurgunculuk da- muştur. Dükkanı da bir ay kapa. 
valarına bakmış ve kararlarını tılaeaktır. 

vermiştir. Bu arııda Sami Armutlu Fettah Berkin adında biri, bak. 
isminde biri, iki kutu kundura çi- kal dükkanındaki tuz ve sabunları 
vlslni yüksek flyaU11 sattığından üç 1 satışa arzetmecUğlnden 10 gün ha
ay hapse ve 100 Ura para cezasına: pis, 60 linı ağır para cezasına çarp· 
mahkt1m olmuıtur. Rıza Gözlükçü 1' tırılmıştır. DükkAnr da 15 giin ka
adında b"rl yilksek bedelle gözlük patılacaktır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Ba.'ı ı ine-de) X 

tında milyonda bir gerçekleşebile
cek bir iyi talih eseridir. 

Fakat acaba bundan lAyık oldu
ğu derecede istifade ettit :mize, gi
dişimize a it bütün istidatların, mil· 
!etin siyast olgunluğuna ve feda
karlığına dayanark Milll Şef ve 
Rehberin yarattığı bü~·ük çllp ta e. 

A. Merton 'la 
beraber 

Çörçilin oğlu 
da yaralandı 

Mertonun gazetecilik 
hayatı heyecan 

içinde geçti 
Cenevre, 31 (A.A.) - Londradan 

bildiriliyor: 
lngillz baf\•ekill Çörç!l'in oğlu bir 

otomobil kazası neticesinde Iskende
riyede bir askeı1 hastahaneye nak
ledilmı,ur. Bir Ingi11z harp m uha
biri aynı kazada ölmüı:tür. 

Londraı, 31 (A.A.) - Mısırda bir 
otomobll kazasında ölen B. Arthur 

ı Mcrton hakkında yazılan bir makale
de şöyle denilmektedir: 

Yaşlı olması bakımından UstUne 
aldıgı vazifeden dolayı mazur görW
mesl razım gelen bir durumda olma
.sına, rağmen B. Merton, kendisi için 
harp muhabiri sıfatile tamamile ye
ni bir .şöhret yapabilecek nadir bir 
fırsatın karşılaşmış bulunuyordu. 

Hnrbln başlangı('ında. rıo yaşında 

bulunduğU halde, daha ilk gtinlerdeıı
berl blr çok gençlerin gıpta edebile
cekleri teşebbüs ve enerji kablllye. 
tiyle işe başlamıştır. Tehlikeli ve gUç 
vaziyetlerde, Merton dalma en ön 
safta bulunmağa muvaffak olurdu. 
Gönderdiği t el haberleri, batı çö

!Unden, AUna'dan, Kudlliı'ten, Ma,·e· 
rayi Şerla'dan, Şam'da.n, Bağdad'

dan, Ankara'dan alınırdı. Adeta, her 
şeyi bllir ve her yerde hazır bulu
nurdu. 

Daha harpten çok ewel, Kahire. 
de Tlmes muhabiri iken her şeyı bil
diği tasdik ve kabul edllmlştL Daily 
Telegraph muhabirliğini yapmadan 
evvel Merton'un habert olmadan kuş 
uçamıyacağı söylenlrdf, 

1930 da Mısır Başveklll Sıtkı 
Paşaya suik&&t yapıldığı vak it ay· 
nl t ren le seyahat eden tek gazete
ci yalnız Mer ton'du. Baıvekllle gö. 
rüşmüş ve gazetesine ilk ol~rak 
çok mOhlm bir rapor gönderebll· 
miıtl. 

sere uygun olduğuna inanabilir 
miyiz? 

Hayır, ne hükümct, ne de mille
tin mesul!yet taşıması bekler.en 
münevver unsurları, bunu yapa· 
mamı:ılar, memleketin manevi lk. 
lim ve havasını, karşılaştığımız bü. 
yilk ve r;ifte fırsatın icaplarına gö· 
re hazırlıyamamışlardır. 

Bu nu yapmak kolay mı? Elbette 
değil ..• Beı:ıliJt ve ihtirası devamtı 
surette yenerek feragati ve ideal 
kıymetleri hakim kılmak ve fır· 
saUardan istifade e tmek insanların 
ve mlJlctlerin kiırı degildir . Çünkü 
mideci insan ancak kısa bir zaman 
ele avuca sığıyor, her kalıba g!re. 
bildiği ve nabzına göre şerbet ver
mekte usta olduğu için feragate ve 
manevi hazlara dayanan gidişleri 
yıkmanın yolunu mutlaka buluyor. 
Feragat o kadar dik bir yokuştur 
ki, bunu devamlı surette tırman
mak zahmetine bır cemaatin k at 
la nması ve bunu haz diye kabul 
etmesi için mesuliyet taşıyanların 
çok itina göstermesine, fedakar. 
lıkta iyi örnek olmak külfet ine kat 
!anmasına ihtiyaç Yardır. 

Her millet için bu kadar güç 0 _ 

lan feragat ve fedakarlık lstidat

larında Türk milleti eşslZ<fa. G elip 

geçen idareler daima dalkavukhı
ğa, hulUskArlığa, evet efendimdlL 

ğc. kanaati ve şahsiyeti feda edip 

sandalya sahibine kul '\'e k urban 

olmıyıı paye veı·diklcri halde bu 

millet içinden her dcv!rdc başka 
h!ç bir m uhitte görülmemiş b ir nis. 

bette fedakar adam yetlşmi~tlr. 
Milletin ne zaman başı srkılrp me· 
zlyete, fedakArhğa kıymet vermek 

yolu tutulınu§sa cnnını koltuğuna 
almıya hazır adamlar fcdakaI"hk 
meydanlımna iiıüımi\ştl\r. 

Bu itibarla karşımızdaki çifte 
tı rsattan lst'fade edilmemesinin, 
mlllt siyasetin büyük çaptak i ana 
hattına uygun yollar tutulmaması· 
nın mesully-ctını TOrk milletine 
yükleyemeyiz. B u mesuliyet doğ
rudan doiruya hükümele ve Türk 
münevver sınıfına aittir. Millet. 
feragatle ve benliğe dayanan gidiş.. 
lerln hasretini duymakta, fakat a
radığını bulamamaktadır. BütQn 
iyi niyetlere rağmen ortalıkta gö
ze çarpan ölçülerin çoğu benliğe 
dayanan, m add i hazzı, şahsi nüfu
zu başlıca kıymet tanıyan ölçiller
dir. 

ru~a .satılacaktır. ki (Burmalımescit) _ tar.hi hu,u- zumesl) ni ihtiva edecekt r. 
5 - Tiyatro, sinemalardan al.n· s :retı olduğu ıçın • m uh&faza edl· 6 _ Unkapanından Yenik pıya 
makta olan resim asl<er allelerinc lecek ve camiln ller S·nde yapıla. kadar 40 metre geni§l ğlndc ac;ıl
yardım zammı hnr!Ç olmak üzere cak tiyatro btnasının önü serbest mrya be~anan Gazi bulvarının 
yllzdc -tn a çıkarılncaktır. ve ye~ll bir sahıı ıle susleneccktır. bir kısmı açılmış, bir kısmınd.ı d 

6 - ıtıracat maddelerinden alı- 3 - Tramvay caddesin .n karşı .stımlake başlanmıştır. Gıız. kop· 
nan ihracat vergisi ytızde ıo açıka· tarafına ve yeni Beledlve blnasırıın rüsü vasıtasile Beyoğlunu İstanbul 
rılmı~tır. önüne tesadı.iC eden Ho.rhor cadde- cihetine en kısa bir yoldan bağlı. 

7 - Banka, banker ve sigorta si üzerine tesad uf eden kısımda ,·acak bu sahada yapılacak bele. 
.şirketlerinin muamele vcrgisı yüz. 140Xl00 - 14000 metre murabbıı· diye merkez binası, şehrin her ta· 
de 7,ö a, lnıa'A.t ve ithalf\t mua.- ındaki sahada büyük blr park ya· rafına yakın olacaktır. 
mele vergisi nlsbetlerl de yllzdo pılscak ve buradaki Ayasağa ca. 7 _ Şehrin nazım p!Anında fellh 
12,5 a lbtağ edilmiştir. mli muhafaza edilerek etrafı süs- sırasında gemilerin kızaklıır i.ızer n 

8 - lstihlfl.k vergilerine de ye- lenecektlr. de yilzdürUlerek Halice indlrlldıği 
niden; 4 - Bu parkın karşısı, yani Hor saha _ Dolmabahçeden başlamak 

a - Kauçuk mamulAWe pamuk hor caddesin in karşı ciheti üze· ve valikonafı caddesi önündeki 
ipliği, pamuklu mensucat ve pa- r lndeki Amca Hu,,ey n Paşa tilrbc· yeşil sııhsdan geçmek şartıle -

muktan hazır eşya, yün , .e kıl ip- s!nin de etrafı tanzim edUecektlr. Kasımpaşaya uzanan saha da Fa· 
llğl, yUn ve kıl mensucat. yUnden Bu sureUe bu geni sahaların iiç t h yolu,.. olarak tcsbit edilmi-;tl. 
ve kıldan yapıımış ha.zır eşyada dıl'ında park, dördüncü dıl'ında da Bu sahenın da yeşlllendirllmt'SI ka 1 
yilzde 40, Belediye b nası bulunacaktır. rarlaştırılmıştır. 

b ~ Ayakkabılar hariç olmak I 5 - Yiı:e tiyatro binasının tntn Büyük imar hareketlerine Ş m-
Uzere bllQmum deri ve mamulll.tlle karşı tarafındn ve Şehzadeden F a- diden başlanacağı ve bütün bu gU. 
her ne\•i demir ve çelik ba~r vo tihe giderken tramv y caddesinin zel eserler, istanbulun beş yüziin· 

1j 
halitalannda iki misli, 1 sol tarafında 80Xl20 _ 9600 met- cü fetih yıld<inümüne yeliştlr 'lece· 

c - Sunl bUkl\lmemlş 11e.m lpck· I re ınurnbbaındakl b ·r saha dn Fa· ğlcden ona göre tahsisat ayrılacak-
Jc ı;ur.t ipekten mamııl iplik ı:e ib· tih Halkev· binasına ayrılacaktır. tır. 1 
rlfim haıiç olmak Uzere bllcUmle 1 
ipek ve ipllkterllc ipek ve mahli\t 1( "1 (--------·-----.. , 
ıpek mensucat ipek ve mahlfit ipek- u z a k c a r k , , , ltaı • Almaa 1 
ten hazır eşyada b.r mlsıı. T il 8 r b 1 
d - Damacana, şişe, küçUk şişe, b 8 r b l 

kavanoz ve cnuıa.li hariç olmak Uze. J 
re pencere camı, J<Ağ'ıt \'C muka\'\•a a '!> o n 1 a r ' 

ile baharat terkip yolilc elde edi· _ 
len plastik maddelf'r ve bunlann h • • 
mamu!Atı kaplamalık ağaç. yaprak ze 1r J gaz 
ve şeritler, parke tahtası, kontra-
plflk tahtaları, keten kendlr, ma- kul'a 1 r 
niUl. kendiri jUt vesa !re iplik imali· f n} yor a 
ne veya dokumaya elverişli nebatı 

maddeler keten, kendir vesalr ne
bati ma.dde'erden mamul mensucat Cindeki J:tpon 
ve bunlardan yapılmış he.zır eşya • ı 1 d 
muşamba ve muşamba. mamulfltı, , 1 er emesi evam 
çini ve porselen mamıılıı.tında yüz- ediyor 
de 50 mlktarlarnı<la zam yapılmış- ! . 
t.ır. Çungkıng, 31 (A.A.) - Çung. 

Bu zamlardan klbrtl Ye çakmak' klng eyalet'nln merkezi olan K !n· 
taşlarına ihracata muamele vergisi- hva'ya karşı yapılan taarruz esna· 
ne, istihl~k vergisine taall\lk eden- ~ sında evvelce bu şehri tahl:ye et
ler 30/ 5/ 1942, dığerl l haziran 1942 1 m ş olr;n Çin k uvvetleri gaz taar. 
tarıhlndcn muteberdir. ruzu karşısında g erilemek zorun· 

da knlm:ıd~ n evvel 700 Japon ol· 
9 - Şekerden alınmakta olan 1 d[l a 1 di . rm şer r. 

fstıhlak vergisine küp §ekerde Japonlar tarafından zehirli eaz 
52,38 ve kristal şekerde 35,38 gli. kullanılması r.ctlccs nde Cin kuv
kozdan alınan 1stıh1Ak ver~lslnc vetıcrl 255 kilometre şimali garbi. 
de kiloda 15 kuruş zammedılm!ş· de bulunan Lor. şl'den de çekilmiş
tir. Yalnız bu zam stoklarla Ş r· -lcrd"r. Bu şehirde yapılan sokak 
ketin 1941 kampanyası istihsal. muharcbalerindc Japonlar 1000 BIO 
]erinde küp şekerde 62 krlı;taı şe. verm şlerdlr. 
kerde 45 kuruştur. Bu zamlar do· Kinhva'nın 40 kllilmetre kadar 
layısile :ıeker fiyatı artacak dc- 1 garbında bulunan Lungyı.ı'dan ha· 
ğilcllr. 1 rcket eden Japonlar garbe doğru 

10 - İstihlak vcrgis.nc zam llcrlcmcktcdlrler. 
yapılmış olan eşya ve maddele- Tokyo, 31 (A.A.) _ Asab i gazc
rln ithalatçıl~rı, toptancıl8~ı 11.e tcsine göre, Çekyang'dc K nhua ve 
bu maddeler• memleket iç nde ı- Lianşt'yi zapteden Japon kıtaları , 
mal edenlerden esas iptidai mad· Çin kuvvetler"nl tak be devBm e
desi istihlak vergisine tfıbl oldu- diyorlar. Japon öncüleri 29 mayıs· 
ğundan dolayı bu ver~lye tlıbl ol ta· S'ent ng nehri üzerindeki Lung· 
mıyanlar pcrakendecıler de da- yu'yu işgal etmişlerdir. 
hil olduğu halde umumiyetle kıb· Başka Japon biri k leri 86 ncı ve 
rit satanlar 30 mayıs 942 sabahı 87 irıci ordu gruplnrını püskilrtcrek 
bu maddelerden ellerinde mevcut Nangçcu _ Mançang demiryolu ü
mlkt~rları. 1!1ahalleri varidat ?ul- zerinde stratejik mevzi olan Tang· 
relermce ılanın yapıldıgı gilnO k i Hsicn'i işgnl etm "şlerdir. 
takip eden 3 giln zarfında bu dal. 

(8-IJI l tnc_lde) (O) 

çarpışmaden ve bu arada 30 tank 
kaybettikten sonra İzyum - Bae
venkovo cephesinin bir noktasına 
çek"lmek zorunda kalmışlard ı r. Mu 
az.z&m bir muharebe alanında kar
sı karşıya bulunan kuvvcUer çö. 
ziilmez b!r şekilde birbirlerine geç
miş bulunmaktadırlar. Sovyet tank 
ları, düşman geTilerinde ani bas· 
kınlar yapmııkta ve uzun menzilli 
Sovyd topları faal"yet göstermek
tedir. Sovyct siper havan topları 
Alman pıyade safları arasında btl
yiik kayıplara sebep olmaktadırlar. 

Müstahkem köylerin her evi ay
rı .:ıyrı ik i taraf arasında alınıp ve
;ilmektedlr. Sovyctlerln ana mev
ziler· Sovyet komutanlığınca ismi 
ifşa ;dıırriıyen b ir Irmağın sol kı- ı 
yısındadır. Sovyetler b ir miiddet 
'için bu1rı~Y• geçmiperse de son· 
ra tekrıar sat kıyıyı tntmuslardır. 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman or· 
duları başkumandenlıtının teblı~!: 
Şark cephesinin merkez ve şimal 

kesimlerinde mevzlt Alman 1aar
ruzları muvaffakıyetle neticelen
miştir. Geride Macar teşk illeri lkı 

hafta devam eden muharebeler ne
ticesinde büyiik Sovyet kuvvetle· 
rint imha etmişlerdir. Bu muhare
beler esnasında düşman bir m iktar 
esir vermiş, 4300 ölO, 21 top, 97 
mayin topu ve mitralyöz ve çok 
miktarda silAh ve cephane kaybct
mfitir. 
Şimal Buz denizinde hava ve 

deniz kuvvetlerimiz tarafından 4 
büyi.ık gemi bombalarla hasara uğ· 
ratılmıştır. Bu taarnızlar esnasın· 

da 8 düşmın av ıa~resf dOşilrül. 
müştür. 

1000 lngiliz uçağı 
Almanya üzerinde 

iBugünJ.J. -mırbln htar~i bakımın
dan belki de bu du<11ünce dofnldur, 
belki dl' lck.slkalılar ) ardlarıaın 
lıarleincle do,1lmıeğe cftnıl)ecek, 

harıı da onların ayafma &elmll e
<"ekllr. 

J'aknt hu hadbenln çok nrilhhıı 
bir tarafı \:ardır ki o da yanaki 
dliıılnda belli bu,ıı bir lUnll &ealrJ
nl gösterecek olan Amerika t4oJsa. 
nilclllııll kın' etlendlrmeğe Jaluaet 
etme-oldlr. 

on Rl,)O de claneyro konferan,. 
sında l\lekslkanın, bu k'sanUdün en 
hararetli n' ukatı olarak ortaya atıl
masının derin bir ın1na6a \'ardır. 

ÇUnkll Birleşik Amerika nkJt , a
kit Mekı;lkndan mühim aruı aım1, 
'e i'\leksllta) ı lklısadi nüfuT.u altına 
almnğa d:ı uğraşmıştır. Bu yiixclen 
:'.\leksll ada, Ulrlcşlk Amerika~ a 
"arşı lBlun \ilkte kadar nefret \C 

korku du.)guları eksik olmamıştır. 
:'.\lekslkıuıın şimdi ortaya atılarak 
Amerikanın arlısı;ından harbe Uk 
giren ınülılırı Amerika meınleketı 

olması, bu tarihi ha;abrn kapandı
tına 'e bugllııkü Mekslkanın Blr
ıe,ık Amerlkaya, blitlln kıbuıın hu
zurunda Ulmad rt'yl ,·erdltlne de
lllct C'tlrr. 

Mekıılkaııııı bö)le bir yel tabna
sı, ç.-0ktaııberl bir ihtimal ıtekHnde 

gozönllnıle durduğıl halele mayııı 

ortalannda Potrero Dellaııo aduıda 

tılr Mek .. lka vapurunua, milli renk-

1ttlnl heUJ ettiği h'alde hatmhna111 

'o kaı>tıınlle miırett00atta.n oa üç 

!kı,ının lılın~I. lşierhı geli~lnl 

hıll'.laştırmı~tır. 

Mekıılkanın mini! detftal ŞIH'nln 
üzerinde t~lrinl göııtemtt,tır. şm, 

Rllıı de JanP)TO kttnrerantııltlla Ar

Jantlnle beraber ııUriMkın ayrrlu 
'c ımın l"rle IJasi mlh18Hebetleria 
kesilmesi fikrine kntılmak istemi· 
J<:"n hlr mcmleketU. Şlll de~let 

adamları, l\lckslkanın hareketini 
görl\nce, şu noktanın farkına ,, .. r. 
mışlardır kl '!\llh,er dlplomatlanma 
rolıı, Amerika kıt~ında bir CIMl'llli· 

luk &aha ı elde etmekten ibarettir 
·c bu sahnyı artık ertadan kaldır-
ınU IAzınıdır. 

Şlllcle ba~ le bir tntdat IJellr1rlrea, 
l\IJfn er, <"enubi Amerfkaya dotru 
yeni bir köprü kurmak emeline aa.. 
rılınıştır ki bu da J!lpanya He Ar· 
Jantın arnısında (bJıanyol) adt al
tında bir hın-a hattı ~ktır. h
panyanın hu maksat :için tecldr.atı 

hiç şUııheslz Alman ol&<'.aktır. 
Arjantlnln bu meselede tataca

k• yol, Amerika ~ıta Uıtıanlklt ba
kımından alAka ile takip eMecıell
tJr. 

Pari ste 
açl ı k 
--

Bir iaşe mcğozosı 
yağm~ edildi 

relere bir beyanname ile bildlrml Heydrich'in öldüğü 
ye mecburdurlar. b"Jd" •

1
. rf _,Jefla.,. 1 .~'*'> >+< • B ·r polis ve bir 

ıı _ Şeker stokları ı .. ın ve. 1 ı rı ıyor deki aske ~ ere .... arruz etmlş-
nlden beyanname verllme=·ne ~h· (BA91 ı fDClde) § lerdir. Ana hedefi Kolonya 'ehrl mulzafzz öldürüldü 
tiyaç yoktur. Yalnız glikozun a· Heydrlehe atılan kurounlardan tetkll etmiştir. Pa-'", 31 (A.A.) - Parkı 8olr •a-
l t)mr ile ı"tıgal cd ı " Tam raporlar henüz hazır deıı-n. ,.,., e 
ım ve sa "' en <'r- biri bog~ azına, d -"'eri sırtına girmi,_ ö 

le glikozu imalatında veya HU! 6 se de hava kuvvetlerimizden alınan 
madde olarak kullanan sınat mil- t ir. ilk raporlar, taarruzun kayde değer 

Şoförü ve muavini aldıkları ya- bir muvaffakıyet oldulh•nu btıd·ır-c..<:Seseler 30 mll)'lS 942 sabahı C'l· l)U 

zeteııınln son aat süb.ınlannda fil 

haber okunmuştur: 

Bu sabah Selne sokağında 87 1\U.. 
]erinde mevcut stoklarının m k· ralardnn ölmüşlerdir. mektedlr. 

Londra, 31 (A.A.) - Prag rad· B h k ••-- maralı ıa.şe mağazasının önünde f!d· 
tarını pazartesi akşamına kadar yosu, bu akşam, Heydrlch'e karşı mız ueks:~r~....,.- sonunda .44 u~ağı· detll bır arbede olmuştur. Mağazaya 
bir beyanname lle varidat daire- yapılan suikast falJlerinl tutmıya 
ıerlne bildireceklerdir. Beytnna. yurıyacak malt

1
mat \'eren her şah· Berlln, 31 (A.A.) - Ingiliz bom· hUcum eden halk, gıda maddeleini 

melerin vakt!ndc verllmemesl 5 sa fazla olarak 10 m l)•on kron mii ba tayyareleri dlln gece Kolonya feh- yağma cbneğc ba.şlamış ve sokakta 
kat ceza alınmasını kap ettire- karat vadcd,·Jd:"'inl ve bu para mü· rJnln merkezine bir tedhiş taarruzu ıııra bekliyf'n halka atmıştır. Poll8-

ktl 6 yapmıflar, yan«ın ve lnt!IAk bomba· 
ce r. kfıfatının Çek himaye hOk(lmetl lerln ml!dnha rsı üzerine bir ka,. el larlle bllhaııııa meskOn mahal'elercıe "' 

Ş• }" Af •k h b• tarafından ödeneceğini bildirmiş. büyük hasarlar huııule getirml•ler· sil:\h atılmıştır. Bır polısle bir bisik-
ıma ı rı a ar ı ıır. ... 

1 

dir. Umum[ binalar ve 3 klllse ile 2 leUi muhafız öldUrUlmüş ve bir kaç 
(...,. 1 mclde) *§• Londra, 31 (A.A.) - Prag rad- hastahane bu arada ha.sara uıı...amıt· al 

yosu ııralarır.da ıo ksdın bulunan &• polis yar anmıştır. 
Mihver taarruzunun no netice başk~ 44 Çekin daha dünkü cu· tır. MUnhıunran sivil halka. k&J'fı ya. 

vereceği henilz t
1
s
1
hmln t'dllemcz. martesi günü Pragda kurıuna dL pı.Jan bu taarruz esnuında Inglllz 

Muharebe ~n teh kelt duruma gir- :dldiklerinl bildirmektedir. hava. kuvvetleri aon derecede ağır 
mlştır. Sahıl boyunca ~lhver kuv. Prag 31 (A.A.) _ D · Hacha diin kayıplara uğramışlardır. Gece av 
vetlerl taarruza geçmış bulunu. akşam 'radyoda Çek mllleUne yap- tayyarelertıe hava bat.aryaları 36 
yurlar. Her halde maksaUan daha tı:ı bir hıtabede eski Cilmhurrelsl dÜfman bomba tayyaresi dt1'ürmlif· 
kısa bir l evazım yolu bulmak olsa B ,. bl 1 illet düşma· !erdir. Bahriye topçulan ııahll bölge· 

k eneş ı r numara ı m •inde dU,manın bir bomba Uıyyare-
geHreil . Fransızlar dün d f· nı olarak vasıflandırmıştır. sini dll.fUrmQflerdir. 

Lava , 150 
teşkilat komi· 
tesi şef!erivle .. 

1922 de K ont Allcmby ile bera· 
ber Tut - an - Khamon'un mezarına 
giren ilk gazeteci Merton'du . 1925 
de Şam bombardımanı hakkında 
tafsilAtlı haberler veren flk gaze· 
tecl yine odur. 

Böyle fevkalAde bir zamanda 
milletin vatanda~hk ve işbirliği 
terblyesindeki noksanları tamam· 
lamağr, verimsiz usulleri dcfl§tl r· 
meJ:I, dünyanın haline uygu n bir 
feragat ve mA.nevl mesullyet ha
v.ası yaratmağı başaramadıfımız f. 
ç n çok dövilneceğlz, umumi hayat
taki ölçü ve kıymetleri dcjlştirmek 
ve iyileştirmek için bir daha ko· 
lay kolay böyle :fırsatlar bulamı. 
yacaiımızı Gilniln birinde kavrı. 
yacağız, fakat fş işten geçmiş ola-

r 
1 

e muva Şiddetli tedbirler alınıyor 
f~kıyetle çarpışın şlar ve 5 İtalyan Stokholm 31 (A.A.) _ Bohemya Çirçllln ..-.Jı 
pıyade alayını pUskilrtmüşlerdlr. l\~ • i , alisi 15 ya· Londra, 31 (A.A.) - Çörç•ll, bom görüştü 

1914 - 1918 harbinde, Mısır se. 
fer heyetine harp muhabiri olarak 
iştirak ve refakat etmiştir. 1930 da 
Tlmes'den ayrılmış ve Daily Tel
graph'a intisap etmiştir. Sulh za
manlarında bu gazete için yazdr. 
ğı makaleler arasında Kıbrıs, Fills· 
tin ve Tilrklye umumi durumuna 
dt neşrettiği bir sıra yaziları sayıla 
b lir 1939 da yazılan bu makaleler 
bütün dilnyanın dikkat nazarını 
çekmiştir. 

Kahı 31 (AA) Of" ve .oravya umum bardıman aerv~I b .. lrnmandanına re, .. - ı: d k h k 1 •en geç bu ..,. p 1 
İngiliz tebliğir.de, Knlgtsbrkdge şın an yu arı kcrd es "··tus kAğıt. •fağıdakl mesajı göndermlftlr: aı· s, 3l (AA.) Hükfimet reısf 

k 1 ı d ha reb i t 1 gece yarısına a ar nu Kolo ya ... ,,1 •"ıne bir tek gecede ı .. uvaı, ilk defa olarak Parıste 150 
es m n e m u en n ar an b r larile birlikte hUkOmet makamla. n ""g.,., 

Siddetle devam ettiği bildirilmek· .. t t lr.I cınrctml!;· binden fazlA. bomba tayyaresi gön- tcşklltı.t komitesinin şeflerine lııtap 
. hl rına muracaa e mes • ' d kl "" yd ederek onlnrft ıstth 1 ı 1 h k tedlr. Düşmanın zır ı kuvvetler!. ti B 

1 
t tmlvenler ve ermek ..,e karı•• ı,,ı me an verme. " sa ve şçı er a • 

ı . h k r. u emre r ııye ,e ., d t il ti 1 bi b k kındn hllk"met tar r· d t kip ..AJ Y C b 1 ne nıtıız ve ava uvvetlerl tara. b 1 1 1 de saklıvaolar en bunların aa ye n r uçu " a ın an a ""'· eni e e üttarık bl t . ya un arı ev er n "' b bl 1 1 d h le 1 fından arasız r sure tc hücum e· . ki dlr ıı3at gl 1 kısa r zaman ç n e e- n s ynset ·n blll}lıca hatlannı anlat· 
kumandanı dilmiştir. Düşman çok büyük ka· derhal idam ed ılece er · • det Uzerlnde toplamak imkAnıııı vc. m şt,r. 

S yıplar vermiştir. Berlln, 31 (A.A.) _ Tebliğ. ren bu organizasyonda gösterdiğiniz Lıı.v ı. venı A\rupa'da bı" r nlevkl tok'holm, 31 (A.A.) - D. N B: 
I 1 İngtliz mayin tarlalarında dO"- Şimali Afrlkada mücadele de· muva!!aklyetten dolayı ılzı ' 'e bO- ı ı?a l etmeı, ıstev"n lıer mi letln l• ng llz rad);osu, eon günlerde Mal- ,... 1 ~ "~ ., 

•~ man tarafından açılan gedlklerdc vam etmekted r. Alman ve talyan tıın bOmbardıman sermlnl tebrik saha 1 da llz mi g yret sartetmesı ...,. vallllğine tayin edilen Lord Gor- ı 

cak. . 
Allmet EmiD YALMAN 

! kargaşalıkları önlemektir. Harp 
l'llc.ısuueri adaletle cezalandrnlacak
lardır. Mcrton'un bir çok dostları var

dı. Bir toplar.tıya işUrak ettiği va. 
kit, derhal yüksek bir şahsıyet kar· 

\ ftS?Dda bulunuldulu duyulurdu. 

h Diter bir me<ıele, bQtün dllnya 
anı maddelerinin her millete hakka-

11•Yetıe dağıt.un m...ı..scur. 

t'un yerine Cebelüttank ~komu- şiddetli savaşlar olmuştur. Düııman av ve tahr.p tayyareleri 25 ngl· ederim. l!izımgcld ğ eoylemı.,tır. La,·al de-
tanl k bu gediklerden ancak büyOk zor. ıız tavvııresı dilsllrmilşlerdlr. In«iliıl bombardmıa.n sen•fsln!.n mıştir ki: 

ı ve valiliği \'azlfesine tümge- ı ""' 
neral M M l uk larla faydalanab lm 1şUr. Roma, 31 (A.A.) - İtalyan teb- gittikçe kuvveti artutıru gösteren A\Tupa camıası l"ln yapılan mu-ason ac Farland'ın tayın ı "' 
edllmlf bulundufunu resmen D ör t gür.denber devam eden mu llğl, İngiliz Amirali sır Covan'ın 

1 
bu delil flmdlden sonra Almanyanın azzam mü delcde Fransa kendi top. 

mektedir blldlr- harebe nazik safhasına varmıştır. şimal Afrlkasınd• esir edlldljlnl feh1r tehir ufrıyac&lr aıkıbeUn ilk raklaı'mda ve huduUarmm dıtmda 1ıa 
'Dunun elveri§ll delUdlr. bl1d1rmddıecll.. &Jimetidlr. Jlltııln tahakk kuna ~alıfllll•*• 



' VATAN 

,_, - iNHiSARLAR UMUM MüDüRLUGüNDEN: --. 

Fener, Admirayı 

Maliyet fiyatlarının artmasından dolayı bazı av malzemesinin 1 Haziran 
1942 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen fiyatlarla satılacağı ilan olunur 

Yarım 250 100 
kilosu Gramı 

a" ıu etti Birinci nevi kara av barutu 
Kilosu 

260 
240 

130 
120 

Gramı 

65 
60 

Kuruş 
ikinci ., ., ,, " 

24 
" 

Atletizm bayramı iyi net' ce!er ve rd i 
Av saçması , şevrotinler 115 57.5 ve kursunlar 

,, 
• Yl z t ıaellk pakeU 

Kara baruta m1hsus av 260 
kovanı 

Tanesi 
Kara barutlu av fişeği 8 - ,, 

,, ., Domuz av fişeği 
Dumansız barutlu mor renk· 

8.5 

9.5 
,, 

- ,, te av fişeği 
Diğer av malzemesi fiyatlarında değişiklik yoktur. 

Diin yapılan Kolej atı~tirm birin<'ill klt'rJntle mükilfatları dafıtılan kız 

Koleji kraHçe!!l 'e ned.Jmelerl 

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Bir nota; Bir 
iskambil oyunu; Ayak 2 - To-

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların teda· 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralık ların yerine dantelli bir kuruşluk· 

larla bronz on paralıkl.ar darp ve piyasaya ki.fi miktarda çıkarıl· 
mış olduğundan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30,6.1942 la· 
ribinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Mezkiir ufak paralar ı temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda
vül etmiyecek ve bu tarihten iti beren ancak bir sene müddetle yal 
nız mal sandıklarile Cümhuriye t Merkez Bankası şubelerine ve 
Cümhuriyet Merkez. Bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Ban. 
kası şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu u!ak paralardan bulunanların bunları mal sandık· 

larile Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine 

tebdil ettirmeleri iJAn olunur. (4129) (560~) 

pall•ma; iğrenç bir böcek. 3 - ----.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~-.-.-.-.-~-.~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-11-.-.-11-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Rl-ll~~I Cihet. 4 - Köle; Bir oyun. 5 - ,. 

Gençlik, 6 - Anma; Tilkinin kuy- Devlet Dealz Yolları •••etme umum 
ruğu. 7 - İstanbul dolaylarında 

(Başı ı ilK'lde 1 o hatalar işlenmese Fr.erbahçeli ço. 
ta olarak gözüktüler. Belli k., Ad- cukların yine taraftarlarına, Se
mır takımı uzun zamu.ndanberi vinçli günler yaşatacak cevherleri 
yanyana oynamamış, hatta futbol ve kab:Iiyetleri vardır. Yeter ki 
1;..J.hasıcdan uzaklaşınış oyunculc.ır- onlara bu cevheri göstertecek ve 
dan mürekkep bir takımdır. Her onları birbirine bağlıyacak k;msc
biris.nin "'C~cn günlcrln birer as ter olsun ... 

bir dağ. 8 - Yasak; İnsan soyu. mldflrltlğl llAaları 
9 - Bir mobilya. 10 - Birinci; 
Gemilerde hava borusu. 11 - Bir 1 6 042 7 6 942 f ' 
nota; Bir deniz l~ıtı; Zamanın kı- " " ( " " " arı· 
sımlarından. hine kadar muhtelif hatlara 

Yukardan aşağıya: 1 - Su; La.. 
yık; Kurum. 2 - Bir say•; Ateşli. kalkacak vapurların İSim~eri 

futbolcüsü olduğu, gerek top •ü- MAÇIN CEREYANI 
rü,lerındea, gerek paslarından ve Saat tam 18 ... 

3 - Ufak bardak. 4 - Petrol mer k ık f 
kezlerinden biri; tngtliz matmazeli. ve a. iŞ gün ve saat eri Ve 

gerek yaptıkları deplasmanlardan Evvelı\ misafirlerimiz ve onu taki-
belli oluyordu. Kaleye kadar pa> ben de Fenerbahçehler ~ahaya. çıktı
la dayanan, fakat neticesiz bir o- lar. Her iki taraf da candan alkı:,

5 - Tersi: ısırma. 6 - B 0r oyun ka '. kacakları rıht ı mf:ır 
vasıt81'ı; Üç sessiz harf, 7 - Hay-
kıran. 8 _ Tavır; Çok iyi. 9 - KAI!.ADEl'l"lZ l lATTl Salı 4.00 de Ege, Cuma 4,00 Ka-

yun ..• landılar. Yuvarlak yüz. 10 - Kıvama gel- deş. GaJata rıhtımından. 

Fer:etbah.;clilcr, dün he:&klkatcn 
güzel b r oyun oynadılar. Çocuklar 
gallb;ycti hak ettiler. Fenerbahçe
nin bu cevherli çocukları dün öy
le güzel bir oyun oynadılar ki maç 
tan evvel yazdığımız gibi hakika
ten b'zc o es.ki güttlerin Fcnerbah
çcslni hatırlattılar. B 1.z yalnız o o
~·unu bekl ıyorduk. fakat or;lar bü
tün enerjilerini ortaya koyarak ga.. 
tip tc geidilcr. 

San LActverdlllert ı\8.hada yi.ne kıy
metli kalecJlert CJhnddan mahrum 

mek: Bir Türk unvanı; 11 _ Blr l\AR'n.N HATTl Cumartesi 18,00 de Tırhan. Sirkeci 
fiayvan; Balkanlarda bir şeh•r; Ya- rıhtımından. 

IZMIT HATTI Perşembe 8.00 de Ken.A! Tophane olarak gördük. Fakat buna mukabil · det~ 
tak>mda daha ewel yazd>ğım.z iki EVVELKİ BULMA.CANIN RALLİ 
gel'l'Ç oyuncu Halitle Milzdad'a yer Soldan sağa: 1 - Kapkaç; İade. 
verilmL'tt ve şöyle bir kadro ile mı- 2 - Alrat (tarla); Aylık. 3 - Sia. 
satir takım karfjısına dizildiler: viski; Eş. 4 - Ganimet. 5 - İn; 

Sabri - Muammer, Murad - Ali Farat (tara!); Re. 6 - Eşilk (kli
Rıza, ERat, Aydtn - Küçük Fikret, şc); Ak. 7 - Aşı alan. 8 - Azmi; 
Naci, Müzd:ıd. Omer, Halit. Tosun. 9 - Yad; K3hin. 10 - Ata 

Admira takımı da sahada şöylece binme; Da. 11 - Kin; Saatlar. 
yer aldı: Yukardan aşağıya: 1 - K asdt; 

Sarı 18civert taraftarları uzun za- Deyle _ Bel~r. Şiling _ Cotmayn, Kayak. 2 - Alt; Ne: Zati. 3 _ 
mandanberi hasret kaldıkları böy· Grocuı, Hamroyde - Malckci, Urban, Prag; Şamdan. 4 - Kavaf lşl. 5-
le şercn b.r galibiyetle belki de Şalkspi, 0oı,eı, Arıt. Atlulı; Pis. 6 - Sirkat; Na. 7 -
hayatlarının en sevinçli günlerin- Uzun zamandanberi ~ahada göre- Akma; Lokma. 8 - İyi et; Asa (1) 
den birini yaşad:lar. SusadıkJcırı medl#imiz Kemal Halimin idaresinde et. 9 - Al; Nuh. 10 - Dış; Ra; 
galib yctln böyle şerefli b:r ıısekJ- başlıyan oyunda Fenerbahçeliler rUz- Nida. l 1 - Ekerek; Nar. 
de tecellisi onları ne kadar sevin- gtı.rı lehlerine aımışlardı. Daha ilk 
dirse azdı. dakikalardan bütün enerjilerini orta- neticelendi. 

Y3.lnız: şu var ki, biz yine brr ya koyan çocuklar misafir takım nı- San LA.civerdti çocukları kazandık-
nokta üzerinde durmak istiyoruz:. sıt sahasına yerleştiler. llk yirmi da- ları galibiyetten dolayı tebrik ede· 

Uzun zamtnd:1.r.beridir, Fener- kika Fenerbahçe hUcumtarı birbiri- riz. 
bahçenin uğradığı mağlUbiyetler ni takip etti. Buna mukabil miRafir- K tmaJ Onan (Con) 
karşısında binlerce, hatta yüz b~n- !erimiz de yerden ve kısa paslarla GALATASARAY • FENER B 
lerce taraftarı, şerefi\ bir mazisi Fener kale!'ine arada sırada. iniyor~ T AKIMLARI MAÇI 
olan bu klübümüzün kurtarılması sa da bu hUcumlar tehlike olmaktan DUn Admira - Fener maçından ev-
. ,. b" .... d ı de açl•k Bu mu" vel oynanan Ga.ıatasaray • Fener B 
·Ç" n ır muc .. c e · - uzak kaJıyordu. Oyle zannediyoruz 
r .. dele !ilra!ında, ağır mağlO.biy.ct- ki, KUçUk Fikretin oynadığı oyun takımları maçında·, 'heyecanlı bir 
Je.,.den sonra Fenerbahçe idarecileri oyundan sonra Galatasaray B takımı 
1 ki ğ nu eldeki takımın misafir oyuncuları da şaşırtmıştır. Feneri 2 - 1 mag·op etti. Fener takı
eman yo u u • Çünkü belki de hiç Umit etmedikleri 

bundan fazla b:r şey yapamıyaca- bir oyuncu görmUşlerdir. Fikretln 
x.1r:ı ileri şürerek, daresizliklerini h 
5 er aldıgı top, her yaptığı i~n ken-
mazur göstermek istiyorlardı. Fe- dileri için bir tehlike oluyor, ve Fe-
nerbahçcnin cevher~f çocukları dün b ..,. ner a .... e gol pozısyonlarına giriyor-
k:ü oyunları ve elde ettikleri şerefli du. 

mında Fenerin Ingiliz antrenörü, Ga
latasaray takımtnda da bırmci takım 
Sağ h&Cı Enver yer almış bulunu· 
yordu. 

Atletizm bayramı 

MUDANYA llA'l'Tl 

BANDIRMA HATrl 

KARABIGA HATl'T 

IMROZ HA'l'Tl 

AYVALIK HA'l'Tl 

IZllIR HA 'iTi 

MERSİN H ATTI 

rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 9,50 
de Sus, Cumartesi 14 de Marakaz, 
Pazar 9,50 de Sus. Galata rıhtı

mından. 
Pazartesi, Çarfamba. ve Cuma 8.00 de 

Marakaz. Galata rıhtımından. Ay
rıca Çarşamba 20,00 de Mersin ve 
Cumartsi 20,00 de Antalya Topha
ne rıhtımından. 
S•lı ve Cuma 19.00 da Bartırt. Top
hane nhtımı.ndan. 
Pazar 9.00 da Kemol.1 Tophane rıhtı-
mıOO&n. 

Çarşamba 12.00 de Bursa, CUmartesl 
12.00 de Mersin SiTkeci rıhtımından. 
Pa.za.r 13.00 de Izmir Galata rıhtı

mından. 

- Cuma 18,00 de Çanakkale vapuru. 
Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Mersine kadar gidecek olan 
bu posta g'dlş ve dönüşle tekmil 
aralık iskelelere uğrıyarak yük ve 

yolcu alacaktır . 

,qoT: Vapur se!erleri hakk>nda her türlü mahlmat aşağıda 
telefon numaraıarı yazılı acente-lerimlzden öirenilebllir. 

BAŞ ACENTE GALATA : Galata rıhtımı Limanlar Um·uın MU-
dUrlüğü binası altında 42362 

ŞUBE ACENTELIOI GALA'.ICA: Galata rıhtımı Mınt&ka Liman reis-
lığı binası altında 40135 

ŞUBE AOElS'TEU G I SIBKECI: Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

(6026) netice ile bu ·darecilcre bir cevap Fenerbahçenin hAkimiveti altında 
\.·ermiş old~lar. Ve b:r d~fa da~a geçen oyunun nihayet 40. ncı dakika
anlattılar kı, Fenerbahçenın bugu- !ıında ortadan bir hücumda MUzdadın 
r.e kadar uğ~adığı mağl~biyetler, 1 kale önüne. getirdi~i topa misafir ta
eleman yoklugun~an değıl, doğru· kım kalecl'li hat.Alı bir çıkı{' yaptı. 
dan doğruya ıd'rı hatalardan, oto- Bundan istifade eden Naci hatif b' 
rıtesizl"ktcn, klüpte sami~t bir kata vuruşile topu köşeden kale;: 
hava yaratila mama~ından. ıleri geL soktu. Bu suretle Sarı LAciverdliier 
mıştir ve ileri gelmekted;r. Yoksa ilk gollerinl kazandılar. Devre de 

13 Uncil Atıetimı bayramı dün ~~!!!'!!~~~~~!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Robert Kollej sahasında parlak bir ~ 
.şekilde kutlanm~ır. Güner, 3 Vahit. 1 l Alcey:a.n. 2 - Sekban, 3 

IR©l<dlyo 1 
BUGÜNKtl' PROGRAM 

SABA.8 
7.30 Program ve saat ayarı. 

7 33 Radyo sa' on orkestrası, 7'4~ 
Ajans hnbcrlert, 8.00 Orkestranın 
deva.mı. 8.15 Evin saat 

öCLE • 
12.:.l Program ve saat ayarı, 

12.33 Şarkı ve tilrk!ll 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 Şarkılar, 

AK'"''\'1' 
18.00 PrQ,.."Tarn ve saat ayarı, 

18.03 Radyo dans orkestra.cı. 

18.60 Fasıl heyelı, 19.30 Ajans 
haberıerl, 19.45 Kont._.'jtna, 19.~'l 

Şarkı ve tılrkülcr 20.15 Radyo 
Gazetesi., 20.45 Bır n1 rş öğreni

yoruz. 21.00 Zira.at Ta.4. ·ı nı. 

21.10 Karı41k makamlardan şar
kılar. 21.30 Konuşma, 21.4.5 Rad
v "' 1 orkestrası, 22.30 
Saat ıt.yarı. Ajans ve Borsalar. 
22A.5 Yar nkı program, kapanıı 

'-~~~~~~~~~~ 

l - O Fenerba.hçenin galibiyeti ile so
na erdi. 

!kinci devrede Fencrbahçeli ço
cukların yoruıacak1 arı zannediliyor
du. Fakat onlar yine aynı canlılıkla 
oyuna devam ettiler. Daha 6 ncı da
kikada Küçük Fikretin gUzel bir ini
l'fi Yf' bunu takip eden bir ş:ütUnU kar
oraşalık arasında yakalıyan Halit 

"'""" bir kafa vunışlle ikinci golü 
kaydetti. 2 - O mağ'lCp '\"8.Ziyete dU
'len mi.safirlerimiz bundan sonra bir 
parça canlanır gibi oldular. Fakat 
yine kısa pR.Slarla yaptıkları hücum
lar neticesiz bırakıldı. Yirminci da
kikadan 90nra oyun müt~vazin bir 
ı;.ekil aldı. 

3R inci dakikada müsait bir vazi
yptt ... orl d "1 y:ı91lan bir hil~umda 
ıolJc; topu sa~;çp geçirdi. O da kale

i!'llr: kı~ :~daı..,~ına bile meydan ver
ıuede.1 yt:~li .! gollerini kaydetti. 
Bundan sonra Fenerba.hc;eliler elde 
etlikleri gAlibiyeti elden ka-çırma

mak, mtsafirlerimiz de mağlCblyet

ter kurtulmak lçin c;ok c;alıftılar.sa 

da nctıce değiı,medi. Bu suretle maç 
1 da 2 - 1 Fenerbahçenin ı;altbiyetile 

MU.sabakalar çok lyl olmuş ve çok Y. Atlama: ı - Holya.kim 1.75, Yavuz. 
iyi neticeler a.lınmıftır. 2 _ Mehmet, 3 _ Mehmet. Ganyan 145, plase 125 • 235. 

Bilhassa Kemalin ciritte Karaka- Uç adım: 1 - Om er 13.55, 2 - Dönlüncü koşu : 
şın rekorunu kırması ve sırıkta da 
Muhittinln mU!abaka harici atladığı 
3,62 çok iyi bir neticedir. 3000 de de 
genç atletlerden Eşrefin 9,5 gibi kısa 
bir zamandaki rekoru da '8-Yanı tak
dirdir. Şimdi müsabakalara geçelim: 

100 metre: 1 Cezmi 11.5,10 
2 - Sabahattin. 

200 metre: 1 Cezmı 23.3.10 
2 - Sabahattin 23.4..10, 3 - Saim. 

400 metre: 1 - Raşlt 53.UO, 2 -
Ahmet 54.~.10. 3 Ancuıs. 

800 metre: 1 - Ahmet 2.04.2, 2 -
Adnan 2.05.7, 3 - Gallp. 

1500 metre: 1 Rıza 4.15, ZUrref 
4.2ı.1. 3 - 'itaıt. 

3000 metre: 1 - Eşref 9.5 (Ttir· 
kiye rekoru) 2 - Kostantın 9.43.6. 

110 manialı: 1 - SUha 10.8, 2 -
Turan, 3 - Sudi. 

100 Bayanlar: 1 - inci 14.5.10, 
2 - Adile 15.911. 3 - Ayten. 

GUlle: 1 - A. lbr&him 12.63, 2 -
llehmet, 3 - Kara.manlengo. 

Diısk: 1 - Meltk 3:5.67, 2 - Cevat 
34.87, 3 - R. lbrahlm. 

Cirit: 1 - Kemal 59.20 (Türkiye 
rekoru), 2 - Suat 51.3.f., 3 - Varak 
50.77. 

U. Atlama: l - -Omer 6.41, 2· -

Gllner 13.01, 3 - Ouran. 1 - Ceylı\ntek, 2 - Bozkurt. 

Çekj.ç atma: 1 _ A. Ibra.him 24:.50, Ganyan 615. plase 100 - 125. 
2 - AIAeddln 23.20. 3 - Mehmet. Beşinci koşu: 

Sırık at~ama: ı _ Muhittin 3.52, ı - Barbaros, 2 - Hatman. 
2 _Süha 3.20, 3 _ Viçarapulos 3.10, koşuya iki at girdi. 
Muhittin müsabaka harici aUtyara.k Çifte bahis 870 kuruş. 

Bu 

3.62 ile Türkiye rekoru yaptı. / 
Bayrak: 1 - G. S. 2.25.10. 2 -

Esk•şehir, 3 - B. G. K. - 1 
Müsabakalardan sonra gilnUn ece

si By. LeylA Mardin ve nedimeleri 
LAtiCe Oniş ve Selma Kural tarafın· 
dan ı ci, 2 net ve UçüncUlere mUkA.

fş.tıarı verilmi!Jtlr. 

Ankara at yarışları 
Ankara, 31 {Telefonla) - Ankara 

Hipodromunda. yapılan ilkbahar at 
yarışlarının be~incisi bugUn çok ka
labalık bu" eeyirei kUtlesi öntlnde 
yapıJdı. 

BugtinkU şu neticeleri 
verdi: 

Birinci ko,u: 
,ı - DestegUl, 2 - Ren, 3 - Vido 

Ganyan 110 kuruş. 
Iklncl kO'IO: 
1 - GW1g&din, !? - Yavuı, S -

Heybeli. OaJ>)'lU\ 19.5, plt.aa 100 - 340. 
Uçllıooll liofu : 

VATAN GAZETESi 
İLAN FİYATLAR! 

Ba.şhk 

ı in ci sayfa. 
2 nci u 
3 üncü n 
4. üncü lı 

lieneHk 
:1100 

Abone Ücreti 
d&lolllnlle: 

6 ayW< , .. 
ı ayhk 
ıuo 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

Aylık 

lile K. 

GauMı:re s önclertln enak dero 
odll&IA e..tlm- iade olıuıma.. zı
,_... _'ull,.t kabul edllmec, 

J - g - 9·1' 

• 

Fırsat : 
Kiralık bahçeli ev 

Nişa:.'lta.şında Vali konağı karşısında. Eytam caddesinde 3 n.uma
rada 7 odalı, banyo, \'CTiindn, milteadd:t balkonu, tarhedilmiş mun
tazan1 bahçesi, denize mükemmel mRnzara~ı ve telefonu buhınan bir 
ev, mevsimlik veya. genelik mobilyeH ve mobilyeslz kiralıktır. 
Teiefon: 80664. 

Dev~et DemiryoUarı İlanları 
Muhammen bedeli (7aG) lira olan iki adet sıcak su için elektrik mo

törltl Sanlrifuj tulumba teahhUdtinU ifa edemiyen mtitee.hhidi nam ve 
hesabına (11 '6 1942) per~cmbe günü saat (14,301 on dört otuzda Hay
darpaşada Gar binası dehilindeki komisyon tarafından pazarlık usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (112) Hra (50) kuruşluk katı teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle bir;ikte pazarlık gi.lnU 5aatina kadar ko
misyona müracaatları IQ.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağltrlmakta-
dır. (fi830) 

* 1 Muhammen bedeli 3000 lira olan ve sar.ı idare tarafından verilmek 
üzere imal ettirilecek 10000 kUre~in a<;ık eksiltmesi 16/61194.2 sah gU
nU saat 15.30 da Ankara.'da. idare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
komisyonca yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liraltk muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği ve.sika·arı \'e tekliflerini hamilen aynt gün nıuayyen 

saate kadar adı geçen komi.sron reisliltinde bulunmaları ltzımdır. 
Şartnameler para11z olarak Ankara.'da ltalzeme dairesinde, Hay-

darpaşa'da Tesellüm ve Sevk şeOiğinde görülebilir. (5973) 

Türl<iye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesaplar ı 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, ~ Uay,., 3 Ağuotoıa 
~ lkllK'itel)rln tarlh1erlnde yapılır 

19i2 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 lirahk 2000,- llra' 40 > 100 > = 4000.-
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1500,·- , 50 , 
3 > 500 > = lMO,- > 200 > 

10 > 250 ~ = 2500,- )1 200 > 

50 

25 

10 

> = 2500,-

> = 5000,-

> = 2000,-

Sah.hl \.'6 ~e.,ri3·at Mulluru : Ahmet Emin YAL.'UA..~ 
Valao Neşrlyal Türk L ld. şıı. \'alaıı Matbaaoi 

> 
> 

• 
> 


