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Birmanya 
Çin yolu 

kesildi 

Stalinin 
günlük 

• 
emrı 

Türk kompozitöre 
Verilecek mükiif af 

LasbiO etrafında 
kanlı boğuşmalar 

oluyor 

Adalet ve hürriyet 
için dövüşüyoruz 

Ne, fopro.k kazanmak 

C. H. Partisi Sekreterliği 
esasları tesbit etti 

ne de füfuhat 
arzusundayız 

iki Mihver 
şefinin 
mülakatı 

1 Amiral Starkl 
ve Vinant l 

lngilterede 

Ruzvelt, Ç ine yeni 
yardım yolu bulundu

ğunu bildirdi 

Çin sözcüsü Çinlilerin 
Birmanyadan çekilmiye

ceklerini bildirdi 
Çunldng, 1 ( A.A.) - Perfembe 

akŞ8mr n•ed!len Çin teblitlnde de
niliyor ki: 

1942, Faşist orduları için 
· m:Iğ/übiyet yılı o!acaktlf 

Moakova, l (A.A.) - Reuter bil
diriyor: 

Stalln, 1 mayıs mUnasebeWe, Rus 
Ordularına ve So\-yet halkına hıtaben 
çrkard.ığl bir gilndel<k emirde ez
cümle diyor ki: 
Ahnaııyaya J<arfl harp iÇlnde . ge

çirdifimlz bu 1 mayısta sisleri Sov
yet hli~metı adına tebrik eder ve 
sellm!arım. 

ltalyamn ayn ha rr ş 
yapacağı hakktnda ya
yılan ve tekzip edilen 
haberler bu mülakata 
hususi bir çeşni veriyor 

ı"a:ı.an: Ahmet Emin J' ALMA.~ 

B Hitler'le B. Mussollnl ara_ 
sındakl mülakata dair; bu 

satırları ya.zdı~ımız dakikaya ka_ 
dar henüz tcblit neşredtlmem15u. 
Fakat bir harp zamıınında bu gibi 
g.örilşmeler hakkında yazılan teb
Uğlerdcn açık mdnalar çıkarmağı 
zaten üm t edemeyiz. Teblieıcr 
böyle sıralarda hakiki mııksadı 
belll etmekten ziyade örtmek için 
kullanılır. 

Bıffirn Cfilnya; iki m1hvet leli 
arasındaki gorü :meler!, yeni btr 
hareket n hazırlıtı diye kal'fılama
ğa alışmıştrr. 1940 martında Hlt
lerlc Mussollni arasında Brenner _ 
de )"llpılan mUlAkattan sonra Nor· 
veç harekctı başlamış, bundan 
.sonraki mUIAknUarın ardından da 
derhal Fransız mütarekesi, İtalya_ 
nın Yunanlstana saldırmllST, Al
manların Bnlknnlara sarkması ve 
nihayet Rusya harbi gibi milhlm 
hAdlseler kopmuştur. -

Amiral, ~.vrupa sura
rındaki Amerikan 
gemilerine kumanda 

edecek 

Vlaut detU ırı : 
Amerika. J aponyamn 
hakkından gelecek 

kuvvettedir 
I • 

Bugün şark cephesinde zaruri 
bir Alman taarruzunun arifesinde 
buiunuyaruz. Bu blnlM"ce kilomet 
rellk cephe için Almanya; Bul .... : 
rlstan R .. - Amlral Stark • omanya ve Macarlstandan 
•mduğu ölçilde yardım göreme- ~ndra, 1 (A.A.) - Birleşik A
ınlşUr. İtalyanın bu bo~utu dol- merık.a clç!sl M. Winant, Blrle:;lk 
d~rması meselesi yeni mülakatta AinerJkadan dönilşte. Büyük Brl
~oril3filmüş olabilir. Almanya ı:nyada bir hava alanına gelmtş-

lJByada mesafe zorluiİle bera~ t'J'. Avrupa sularında hareket ya 
~aman zorluğlle de karf1l8fmıı pan Birle§fk Amerika deniz kuv: 

ulunuyor. Askeri hal'f!ketlere ta vet1'erl. kumandanı Amiral Stark, 
rnaınue uygun mevsim btr kaç ay: kendlsıne ~fakat etmekte idi. 
<lıln ibarettir. Geçen aene hareke- Londra, l (A..A.) - Londraya 
tc Ceç batlanmaaı bütün hesaplan v~rmış olan Amiral Harolo Stark 
~~st etmlfti. Almanya blr an ev- BJrletlk Devletler donanmasını~ 
d har~kete leç?nek zorunda ol_ Avrupa sularındaki harelı:Atı bas-

uiu içJn müttefiklerinin yardımı- ~umandanl.ıtı vazifesini görecek-
nı lırzlaştınnatı elbette i.ter. tır. '1917 Y'lından~rl İlk defadır 

Fakat :rnillAkatta yeni bir takım lı:i bu derece Yilksek rütbede bir 
hııt-cketlerln ıöı·üşillmüş olması A~erik'n der.iz subayı Jııgtıterede 
lhtbnall_ de kuvvetlidir. Almanya_ böyle hır vazifeye tayin edil ı~ 
nın Vırl'dc yaptıjı tazyik ve te- bulunmaktadrr. ın~ 
mln ettiği dejiş!Jdik, yeni bir is Stark'ın söderl 
~ikamette baflayacak taarruzları~ Londra, 1 (A.A.) - Avru 

t
ik merhalesidir. Bu hıı.reketlerde Jarındıkl Amerikan d 1 Pa su. 
tal leri k en 'Z .kuvvet 

yaya da, Fr&nuya da :roller umantbru Amiral Sta.rk L -
vcrlJecck ve dentzaıırı bir takım drada bir hava meydanına lndjğ~ 
~eflere Varılmak iıteneceıtUr. zatnıın DeyJi Sketch gazetcs· l 

Salı gllnU ötleyin yeni Lashlo ban
llyösııne varan Japontar topçu at6Şi 
ve tayyareler himayesinde, yeni Les
hlo'ya karşı kuV\'etn bir taarruza 
geçmlf;e.rdir. Japon ktn'Vetlerinin en 
önünde zırhlı birllkler vardı. De'\·am
Jı surette dU~an taln1ye kuvvetleri 
gelmesi yüzünden, Çin garn!Jonu, 
çarşamba gilnU öğleden eonra Lu
hlo'yu tahllyeye mecbur olmuf, yeni 
meYzller işgal etml.ştır. 

Tebliğ', Çlndeki harekeUere teınu 
<'derek diyor ki: 

Harp memleketlm~zin her kıl!Jrtm
da olduğu gtb~ bu yılın ı mayısı ·u. 
&erinde de tesırını göstennl~tlr. 
Memleketlm12ıin Jlçllerl, 
Harp fart·arı içinde, bu gU.nU de 

cephedeki erlere lllzumu kadar 81-
J&h temini maluıadJe memlekeUmlan 
mUdafaa.sı için çal14arak geçll'mek 
istediniz ve ba)Tam tatili yapmayı 
reddettln!z. Bu, cephe lle cenge ge
risinin düşmana ka11ı zafer yolwıda 

Şimali Yonan eyaletinde Pekin • 
Hankeu demlryo1u t1%erinde Slnyan. 
gın batı şimaline doğru ilerllyen 4000 
Japon, Çinliler tarafından pOskUr
tWnıUştUr. Japonlar, cenup ve dotu 
istikameUnde, dcmlryoluna dotru çe. 

Pe~n \'e LavaJ blrtıfrl peşi sıra beyanatta bulanarak halkı kendlle.rJne 
bağlamıya çah7ryor. Lanı, birinci \'l'l llAIJ"f'kWlğ'lnde buna mu
\ 'affak oıamamı, , .e bir klU'fOD yemlftl. Be!ıbnde La\"Bli yaralandığı 

kllmektedirler. 

llaneltUı M.ı.er.t 

Vaflngtan, 1 (A.A.) - Gaaetecı
lerln bugUnkU toplantısında Ruzveıt 
Blrma.nyada Lashio'nun dOf?rleai 11-
zerlne Çine başka yo"Jardan harp mal 

zemesı gönderllınesı teclblrlerinin 
memnuniyet Verici bir tarzda devam 
ettiğini aöylemlftlr. 

RelsicUmlıur, bu meselenin bir as
keri sır olduğunu lfaret ederek te

( De\ ıunı Sa. 3, Sü. t da) (ılı•) 

Derebeylik 
ve foprak 
davası 

Cemal .Bardakçı
nın hatıraları 
Yanıık! saymıır.d&n baflıya. 

rak çok meraklı bir yuı se
rlsl nelfl'edecefiz. Bunlar f&l'k 
Vil!yctıerlntlzde derebeyllfln 
nasıl tastlye edDdijine da!r 
bazı hatıralardır. Bu yazılar, 
mahalli meselelerin mahal
!lnde genif •iJ&hlyeUe hal· 
linin ne kadar verimli bir 
usuı oldufunu aydınlatmakla 
benı.ber hlkA)·e tanı da her
kes için meraklı \'e kavra
yıcıdır. 

Cemal Barda!!q;t'nm güsel 
US>Iabu ile yaZdıtı bu yau
lan bUyUk bir zevkle oiı:uya.
catını~ .f{lpbe etmlyonıı;. 

Stalln 

b6tiln engelleri yıkmak tbıtre sa
bırsızlıkla çalı9tlklar1nı ve Jfbirlitf 
yaptıklannr göstennelrledtr. 

Gündelik emir ~yle devam etmek· 
tedlr: 
Faşist saldınp;ıslJUJl Avrupayı har 

be sürükkdf#lndenberi net yıldan faz 
la b!r uman geçm~tlr. Faşist sal
~ı. Avrupa milletlerini htlkmU 
altına aldı ve Franaa, Norveç, Dani
marka, Belçika, Holanda, Çfokoıslo
vakya, Polonya, Yugoaıavya ve Yu
nanietanın '.httrrıyetlerlnl ortadıuı. kal
dırdı. Alman bankerlerini zenglrıle,
ttnnek Uzere bu memlekeUerln kanı-
ıu emdi. • 

Faprt Ainıan saldın~mının mem
leketimize kaltbece hUcum ettlfi gtın 
denberi 10 aydan fazla zaman geçti. 

(De\-amı: S.. I; Si. f tıe) (/) 

aırada gtiröyonmuuz. 

demeci ,-- - . 
/ Hitler DüşJnceme 

hakim, mem
leket sevgisidir 

Harbe, fe'ôkefe 
môni olmak için 
her ~eyi yaphm 

Mareşal Peten, işçilere 
sımf mücadelesinden 
vazgeçmelerini söyledi 

Parls, 1 (A.A.) - Laval, ~u demeç
te bulunmu4tur: 

TarihinUzlıı en faıcıab bir dl>nUm 
nqktuınd& iktidarı ele aldıtımı bil· 
mlyor det;ttim . .Maretalin daveUne 1· 
cabet ve onun otoritesi altında hUka
metln mütht, mesuliyeUerini kabul 
edlfim sırf vatantteverllgimdendlr. 
Fransa tarafında.n ta.klbl elzem ye
clne aiyaaeU takip etmek ve mem
leketimi acı hayal sukutlarından kur
tarmak istiyorum. 'Memlekete hiZmet, 
mesultyetten ka.çmakla yapılmas. Bu 
anda, atalet tam mAr.asllo bir k~
nıa.dJr. Harbe ve fellkete mini ol-

(Dtn-..r: Sa. S: SU. 2 dto) X 

Mussolini 
•• •• • 

goruşmesı 

Askeri ve siyasi 
p~ônlar konuşuldu 

Mareşal Keitel, GI. 
Cavallero, Kont Ciano 

ve Von Ribenfrop 
görüşmede hazır 

bulundular 

lalli .... ,.a •• -1 
•• ,. lllftl 

Sal:ı:burg, 1 (A.A . ~ - Tebliğ : 

Führer ve Duçe, 29 ve 30 n 'san
da Salzburg'da buluŞll)uslardır. 
İki hük(ımet şefinin g örüsmeter 
İki mllletlc şcflerı &rıısır.da mev
cut samimi dostluk ,.e çozillmez 
silah arkııdaşlığ: r uh.mun t"rçc_ 
vasi içinde cereyan ctmlşt. r. 

GOrilıımelerden, iıç:ü pakt dev. 
lctlerinln parlak zafer:lerile doğan 

(De\-anu Sa. 3: Sü. S de) (X) 

SPOR 

1 Mükafat, 1943 
Şubatında 
verilecek 

CüınhuriY<?t Helk Partisinin bı r 
Türk kompoz' töre verilmek üzere 
bir mUkAfııt hazırladığını evvelce 
yazmıştık. c. H. P . Genel Sekrc· 
h'rllğl bu müküfat için l azım gc_ 
len hazırlıkları bltlrmistlr. 

C. H. P. Ger.el Sekretcrllğ' nln 
bu husustaki tcbliijlni ncıırcdlyo
ruz: 

Ciir.ıhuriyct H alk Partisinin 
11Sanat mUktıfatı ıı bu yrl b ir kom. 
pozltôrc tevcih olunacaktır. Mil· 
kAfatın maddi değeri 2,500 lira. 
dır. 

(De\ıunı: Sa. 3: Sli. 5 te) (•) 

Türkiyenin 
tarafsızlık 
mucizesi 

Bir lsviçre gazetesi 
diyor ki: 

•eunun başlıca ômili 
istiklôlini korumak 

azminde şüpheye yer 
vermemiş olmosıdsr» 
Bernc, 1 (A .A·) - İsvlçrenin 

Natlonal Zcltung gazetesi Türkl
ycnln tarafsızlığını mucize olacak 
vasıflandıran bır İtalyan ıazete
sinJn yazısını mevzuu bahsederek 
diyor ki : 

Türklyenln kendisine k<ımfll o· 
lan diğer biitün devleilcrin aksine 
olarak tara.!sızlığı:ıı muı-taza 

edcb rlmlş olmasının ba~l>ca amiU 
hürı.lyct ve istiklalin i hcrtürlü '-
arruz ve tecavüzden korum~ ~ 
&usundaki azminde zerre kadar 
şüpheye yer vermemiş o1'ma.ındL 
dlr. Esasen devamlı nskerl hazır· 
lıkl&rı da mötecavizin cesaretini 
kırmıştır. 

İnıtltıerenhı Tüıitlyeye taarruz 
etmesi için hiç bir sebep yoktur. 
JfüAk!s Tilrkiyenln tarafsız kal. 
m11B1 İngil'terenln Akdenlzde ve 
Ortaşarlrta tamamile lehir.deıfü. 

Türkiyenln tarafsı.z kal&bilmtı 
olması mucizesinin diğer bir sebc· 
b , Almanyanın Türk meselesini 
ortaya koymak için no sebep, ne 
Hlzum, ne de fırsat bulmamı~ ol_ 
masıdır. 

Almanya öyJe umuyor ki bu 
seneki muharebeler .Alman zafc

(Deumı: .S.. S; SU. 3 de)XX 

. HWer son, nutkunda, Akdeniz· (Devamı: Sa. S; 8U. , de) ~~ n 
do .ttalyanıarıa tıbirıııı yapıldıfı --;~---=~:._:~~~~~~~~~~S~~~~~~~ 
g.bı başka blr sa.hada Jap0nlatlo B lı 
bul~ulması dlleiinden baltıet i a . b 
tir. B'!nun için deni:ı ve hava::,; ar agram V~tlcrinl harekete ıetırcrek , İn· l 

Trondhelm 
den izaltı üssü 
harap edildi 

Norveçliler bomb~r
dıman yüzünden or. 
manlMa kaçıyorlar 

Rapid Feneril-0 mağlô.p etti 
gıJ.teren1n bir takım can damarla: 1 
rını tehdit dmeje, Amerika ile ne-c e ı· • dı t . 
~uvasa.ıa hatlarını kesmeje 've tn- y çın e geç l 
g llzlcrm Almanyaya karşı gittik 
r;e artan hıva taarruzu 1mkinları. 
111 kırmaga ihtiyaç vardır. -

, 1ir;ilneil bir mesele; İtalyanın 
)Jyccek sıkıntıları çekıncsl, mane· 
'•yatının lbozu~ması ve hattA ayrı 
ca. •bir sulh ypp!ıc fına dair rıva: 
Yetler ba ., t"r m.- idlr. Yaralı 
esirlere ait mUbadelt!lcrln büyük 
bir nezaket ve allika ile yapılması 
Ve Şarki ACrlkadakl kaduı ve ço 
CUkla.r -bü ı nakletmek üzere giden 
t Y~k İtalyan vapurlarına her-
urı u kolnylık ıosterilmesl k 

tablJ olarak her tarafta, aı:a 
Uya-gdJrmıı ve bu Vesileler&. bar 
hakkında baıı tema.la lf 
rt r ~ldıtı 
va~tıerll11! ~l liÇll'Uftır. Bunun 

(0..- 8a. 1, ... ' a) ,. Giaett l9ılıp fııwat. SUllDd bllea WealıaJhdu tta 1m1eıra ........... 
<r._ • ....,. ... ,. 111) 

lngiliz tayyareleri Fran
sadaki fabrikalara 

hücum ettiler 
Stokbolnt, ı (.A.A.) - Almanlara 

deniz Usı;U vazifeai gören Trondhel
m'e, bu batta yapılan t&a1TU:ı; 0 ka
ıUr flddeUI olmu~tur .ki, ahaliden on 
binlerce k1'i ormanlara sı,t1nın1ftır. 
lııveç hududuna ırelen Norveçliler, iki 
aene zarfında ikmal edllebilen de..'llZ
aıtı üssünün tamamen hanı.p oldutu
nu söylemektedirler. 

Londra, 1 (A.A.) - DUn &;ece, 
~nnevill.ers'deki Rhene t&brill& ve 
Goorlch otomobil 1.A.stl&i fabrikasına 
yapılan taaınıJIUJl, Almanya hesabı
il& çallflllly& mecbur Franaız fabri· 

(De n: s. a; sa. ı a) >+< 

Ph yapılan m9(· 
ta :&omanyanıa en 
nn·etll takllllla· 
nlMlan biri oldp· 
tu ~ylmen R.., 
pld 90n zaman
Janla fe- oy11n-
larını 11eyrettlgi
MI& P'eaert ancak 
ı . e majtftp edf!· 

bUml,tlr. 

Dllakü maçta, U• 

1 uan zamanclanbe

) rt futbol sahMUl-

1 •• ,..remedttlmlz 
J Fe11er;n kaleclal 

CtluMlı kJübUnlln 

blmlal müdafaa 
ederkea aeyret

ta. Jlaçm talBl

IMı' ._. •Y· 
........ a. 

... , .... 

DöaJdl maçtan heyecanı, bir aa 
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Dünyada o 1 u p b ite n 1 e~ 

Gögün haritası 
Bu harita 40.000 fotoğrafla 

tamamlandı 

il 

il 
il 

1 887 yılında , dünyanın mes· \ let1er cemiyet varôı. H rp bunu 

1 {h t i ortadan kaldırdı. Fakct hnrp, mll-

Şehir 
Haberi eri 
Bostanda bir 

cinayet 

Bir bahçıvon, bohçe

s-ine giren 
kazma ile 

bir hırsızı 
öldürdü 

VATAN 

Hokkabazllkla medeniyetin 
münasebetleri 

Hokkabaz, sayın Zati 
Sungur Hazretleri ! 

hur astronom arı eye ş. - letlcr1n Stanford Astronomı Ku-
nas!arı) Paristc toplandılar; Amı- rumunu yok Cdcmcdı. Burası, harp 
ral Mouchez'nin riyaset altında. içinde de bütôn dlinyadald utro
blr ger.el astronomi kongresi te~- . noml haberlerinin ve keşl!lerln!n 
kıl elliler. Bu konsrede gök harı- toplanma Ve yayılma merkezi kııl
t .. sının yapılmasına karar ,·eri~.~ dı. Bu mılietlerııra&ı ilim merkezi, 
, c o tnrlhtcn itibaren bu bU:>·u büyük b r tarafsızlık içinde :tŞlne 
ıcc başlandı. h61fı. devam etmektedir. Dünya as.. 

( 
Yelde~rmenhıde bahçıvanlık 

1 yapan. Mehmet, bah{;eye_ sebze 
çalmak için gelen :\Iustafa ılc kav_ 
ga etmişlerdir. 

Hokkabazlık, girminci medeniyet asrının sırtında 
bağdaş kurmuş bir fazilettir.. Bu fazileti asırlar 

116 asırlar Jıınagacaklardır 

Foto,:rafçılık, daha 0 zaman .. s- tronomlarından hergün yeni haber 
i 11 inci ··nem kazanmı~tı. · ı ronom m e 0 

" alryor ve :>·eni cevaplar gönderı-
GokOn har.tasını yapmak için, Av- yor. Kall:fornlya "U'nlvcra teslnln 
rupa, Asya, Afrika, Amerika. ve bu ~stronoml merkezi gök harita
Avustratyn kıt'alarında bulunan 

1 

sının yapılmasında bfryilk bir rol 
18 bUvük ve mük~mmcl rasathane a ••t.ı • oyr. m..ş r. 
bu iş için çalıştmı:ra k~yuldu. Ra: Eskiler de göklin bQyOk blr ha-
athanelcrc uahıı bU,>~~ ve yenı rltı:sını yapmışlardrr. Bu har ta 

aletler yerle tirildi . Gok bu rıı~at- b" k ""' • llık olup bugün bii-
ö la • ldı tr aç ....... z ~ 1 ' hanelere g re p~rça ra a)'rı ' tiln dü~yanın ender eeerlerinden 

her parçanın bu rasathaneler ta- biri sayilmıı.ktadır. Bu meşhur ha
rafından fot.oğraflarr alındı. Her fo rlta Ortaasyada Tibet yaylasında 
tograf üzerınde uzun in<:elem~er oturan Lamaların eltndc bulun-
'<' yorucu hesaplar yapıldı. Boy. , 
lelıkle 40,000 fotoğraf çıkarıldı. ~~ktadır. Bu haritanın Lhassada 
B fotoğraflarla gokUn haritası dunyanın en eski medeniyetlerine 

u 1 d ait meçhul hazlnelerhıden birlsin-tr.mam an ı. ı · 
Gökun haritasını yapmak fçin, d(' sakı tutu.lmaktadır. Şlmdlyc 

d .\ b .. . k astronomları kadar bu harıtnyı beyaz nsanlar. 
l nyanın en uyu d ı 1 b' k'•I ,._ bil-'•·" 

55 :rıı çalıştılar t 01cskop1arın baş- an ya n z ır "i guı-e ... "i' .. r; 
ı rır.da binlere: beyaz gece geçir- 0 da ancak bir kaç saniye · 
diler V<' çekt klcrl 40,000 fotoğ- Bir ıklnci beyaz insan bu efsa.. 
rana gokUn haritasını çıkarmağa nevi haritayı görememl~Ur. 
mu\·affak oldular. 18 modern rasathanenin 55 yıl 

Artık bu büyük iş sona ermiş. çalışması .netices n<le 40,000 fo_ 
tir. ş mdİden sonra alimler, lnsa- tografla. meydana ıetırllen ~ enl 
nın tasarlayabilec<'f;l en mükcm- ı::ok har"tesj)e bu eskl haritayı yan· 
mel bir gök ha.r tasına sahip ola- yana koyup mulcayese etmek hay. 
caklardır. 1i meraklı ve faydalı bir iş ola.. 

isv çrcde Cer.evre şehrinde si- caktır. 
l asctln iğreti bir yapısı olıın Mil- I. B. 
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Mehmet elindeki kazma ıle Mus 
ıt•fayı muhtelif yC1'lcrlnden yara
faını~ır. Tedavi l~n hastaneye 
kaldırılan Mustafa hastanede lfo. 
de veremeden öbnil§tilr. Suçlu 
Mehmet hakkında t;ıhklkat yapıl
maktadır. 

Bir kürtaj 
kurbanı daha 

Taks.mde De$plna adınttakl bir 
kadının çoc:ıijumı ctüoürmek m•k
sadile ken<Mslne kürtaj yapan ve 
dahilen jıiç veren ebe Araksl hak 
kında amme dwası açılmıştır. 

Degplna.nın ceudl mezardan çt
kar»ar•k mu&ye~ edilmiş, mu
hakkak kürtaj yapilarak çocu~un 
dü§UrOldutü ve bu sebepten öl
düiU anlaşılmıştır. 

Bir doktor 
tahkikat 

hakkında 
yaplıyor 

Kadıköyünde çatırıldığt bir has 
taya, bir takım bzürlef' ileri süre_ 
rek, ııtmck istemediğinden şlka· 
yet edilen dahiliye profesöril Nec
mettın Rlfat hakkında, Vf.lAyet 
.!ıbhat müdi.irHi.ğilnce, tahkikat 
yapılmaktadır. Sıhhat mildUrU Bay 
Şuayip, bir gazeteciye tahkıkat 
neticeleninceye kadar bir ~ sC>y
Ienemlyeceğlnl bildlrmi~lr. 

Posta • teıeıea •• 
teaanl lcretlerl 

arttı 
VA&iT MYAJ,İ :nAl'fl 
GÜNEŞ 5,57 9,51 

1 ve yemeklik zeyıinyağlarının sa· Posta, .telgraf ve telefon ucret-
ı tışlarını kontrola t&bi tu~k için ıerlnc yapılacak zam kararname· ı 
1 Tıcarct Vekaleti tarafından ycnl sinin tatbikına b.'lilanıldıktan son-ÖGLE 13,11 3,05 

iKİNDİ ı 7,03 8,56 
A'KŞ.'\1\7 20,06 1"2,00 
YATSI 21,50 l,H 
iMSAK 4,0!? 7,56 

Bir kız pencereden 
düşerek parçalandı 

Galalada Arapcamli Yemcr.leL 
!er sokağı 21 numaralı evde Ab
duillah kızı Şaziye. evlnın ilçüncü 
katındak, pencereden bakarken 
diı!!mUS 'e parçalanarak ölıntıstür. 

Ce~edl muayene edilmek üzere 
he•tar.cye kaldırılmıştır. 

T onojındon fazla yük 
olan komyonlor 

T najından !azla yük alan kam. 
yonl1trın seferine müsaııdc edilmi
yccektir. Bu hususta sıkı kontrol 
yapılması !çln tedbir almmı:tır. 

Otlarla fedavi 

l bir ka!?'ar vcdlmişt.ir. Bu kar.ara. ra, dahili ve bar!d kaydına. hll-
gorc, toptan satışlarda. verJlecck kılmaksızın umumiyetle mektup_ 

lardan 8,5 kuruş, ı·art:postallardan 
faturaların .birer sureti, atıcılar 415 kuruş, dahili telgrafların ke-
tarafından mahalli Ticaret ve Sıı- llmes!nden 3 kuruş, matbuat tel
nayı Odalarına verilecek: ve bu graflarının kelimesinden 1 kuruş. 
suretle yağlar ilzerlnde yapılması Yıldırım tel&rafla.rın kelimesinden 
ihtimali olan vuı·sunculuj!un onu. la kurus. acele ı~arctll telgrafların 
ne geçilecektir. yirmi kelimeye kadar olanlarından 

-ı-:============.--l 15 ve fazlası için kelime başına 
l 20 pnra alınacaktır. 

Soruyorlar : 
Acıyan unları ne 

yopacakJor? 
c ..• Tayla olanan miktardan 

fa:11a UAa bulunan ı-ataada,ıann 
elJerlndekl un mlktarlıınnı bir 
t>eyannanıe Jle alakalı makamla
ra blldlm1elcrl für.mnv geccaler
de Han edllml \e <;ttnt ~ıt , .•• 
karıfan memurlar, buniarııı ntlk
tarlarını tesblt ctnılş 'e kapları
nı mühUrleıniJtl. Aradan bir 
ha.' il :r.anu.n ıreçt!fi Juılde h!ıl:i 
bulundukları J erlrrd~n kalıJırıl

mı.'·an bu uwlarııı mlihlın bir J.ıs
mı acımı, \e hozuımu,tur.:ı> 

Bııno bir olrnrumur: yazıyor 'c 
ıı;onıyor: 

- flu surette ;\f'nllemi,>ecck 

1 Postıı ve telgraf 1ıavalclcrlnSn 
her biri için. beş kuru~, telgraf ba. 
şına da her telgraf baGına 10 ku_ 
ruş munzam ücret alınacaktır. Bi
rinci sınır posta kutuları için 600, 
ikinci sınır için 400, ilçilı:eil sınıf 
için 2QQ kuruş ~lınacaktır. 

Bir mtııtaka arasındaki posla 
pakctıcr:nln Oç kilosundan 21, iki 
mıntaka arasındakinden 27, üç l rnmta'ka arasındakindcıı 33, d<.irt 
mmtaka arasındakinden 39 ve be~ 
mıntaka arasındakilerden de 45 
kuruş nakil ücreti alınac:cıktır. 

Tayyare ile gönderilecek mck
tup'.'ar ve gazelelerlıı yirmi gramı 

1 için 7,60 ;·c posta paketlerinden 
1 de kilo b~ına 6-0 kuruı; alınacıık
tır. 

E ğı> diın\-a har,,ıe bu k d bir kale c-eJen bu unların meııulU 
r • a arı kim acaba? 

mqgul olma &J dı '.hıfa 

1 İst;nbulda 5&0 tcl~fon konuş· 
ması için abonnıan bedeli olarak 
en az 3<I lira, aUı aylık l O lira, 
her fa.zla. konuşma için 6 kuruş, 
Ankara ve İzmlrdc 500 konuşma 
için 30 lira ve fazlası Jçln konuş· 
ma başrna beş kuruş alınacaktır. :\labe adı!ttfa Para~nayh bir kımıızı \. _____________ , 

H ok~a.tlılda mcdenlycUn 

r.c milna.sebctl var? Deme. 
yinlz;. Gerçi ben çok münasebet
sizlikler ederim -ama, münasebet
siz biı> şey yazmo.m. Medeniyetle 
hokkabazlığın elbette bir roüna.. 
scbetl var ki yazı:yorum. 

:Medeniyetin ç~ltli larl!lcri 
var. ı.ıese1A Tilrk dilinin ve ede
biyatın büyük ilstadlarından rah
metli Mehmet Akl!, medeniyeti 
(1.ek dişi kalmış ~navar) diye 
tarif eder· Gerçek ilim ve fazilet 
adaınlarımızdsn olan _ rMıroetll 
Ai;aoğlu Ahmet üstadımız bu ta. 
rıfe pekçe içerlerdi. Ona göre 
medeniyet, otuz; ikl dlşL de sağ. 
lam, inci mi.saH bir peri kızı idi 
ki cümle cihan gül suratına (i~ık~ 
tı. Nükteleri, ı.ar1fllkleri ve türk
çcdeki bilgislle tanıyanlarının de_ 
rin saygılarını kazanmııı olan 
rahmetli doktor Bafralı Yanko 
da medeniyeti (hayatta kolaylık) 
diye tarif ederdi. Çifte ra.hmeUI. 
ler Emrullah c(endi i~c Abdür. 
rahman Şerefe gelince mcdeniye-
1.l daıgınlıkta bulurlardı. Hatta 
meşhurdur: Rahmetlikrln ikisi 
~ ~yan meclisi üyesi idiler. Bir 
gQn beraberce Ayendan çıkarlar. 
Taks~me doğru şöyle bir çıkıp ge 
zelim, biraz hava ıılmıs oluruz., 
derler. Fındıklıda.ki koca Kq_zan. 
cı yokuşunu tırmanırlar. Yorgun 
ar~ın Taksime gelirler. EmruHah 
<'i'cndl elindeki ŞC(Pslyeye bakıp 
Abdürrahman ~ek ıooererck 
der kl: 

- Azlılm, dalg111hkla kendi 
şcmslycın yerine ba§kasınınltlnl 
almışım. 

Abdürrahman Şeref de elinde
ki ~emslyeyi gösterip der ki: 

- Birader, ben cie dalgınlıkla 

ba~asıntn ıcıns!ycsini &lmt~ım. 

ikl nıizılk ve ~nt arkadaş 
şemstye .sahiplerini bekletmemek 
için ıerlsln geriye dönerler. Fın
dıklıya inip ayandan içeri gircr-
er. Paltoluk memuruna derler 

f)ti: 

- Dalgınltkla baskalarının şem 
:siyeler!nl almışız. Şunları al da 
kendi ~mslyclerimlzi veriver 
evlftdım. 

Paltoluk memuru Eınrull.ıh e
fendinin ıelindekl §e'rmiyeyl Ab
dürrahman Şerefe, Abdünahman 
Şcrc!ln elindeki şemsiyeyi Em. 
ruUab efendiye verir!!! 

K araq:öıün medeniyet hak
kında Hd canlı tarıifi var. 

dır. Haciva.Ua Nnrçın bey ... 
F-aknt en doğru. en mükemmel 

tarif hayatın tarifidir ki buna da 
en mükemmel örnek olarak ü"lü 
hokka.baz sayın: B. Zati Sungur 
hazretleri gösterilebilir. ~ 

İki ıh:ı.!tadanberi Ankarada ma 
rHet1er göst.eren Zati Sungur bir 
hokka.bazdır. Hokkabazlık, yiı·
mlnci medeniyet asrının sırtında 
bagdaş kurmuş b:r Ia.zilctur. Bu 
faziletli ıı.str~ar ve asırlar kına.. 

yacakla.rdır. Bu fazilet ise Zati 
Sungurun ta k1'ndisldlr. 

Hükmümü ve lddlcımı bir kaç 
mfsal ile ispat c<leyim, 

Zati Sungur ccblnlzdekl parıı... 
yı kaıJle. göz aı·asında aşırır. Fa_ 

at bu blr ihrrsız:lrk değildir. Çün.. 
kü para.nrzı aşırıp bir 1la9ka C<?bl
nizc 'koy.muştur. Bugünkü mcdc.. 
niyet böyle ml ya? 

Zati Songur, seyircilerden top. 
ıadıgı mendilleri bir şapkanın 
içine koyup alev 11.lcv yakar. Hat
U'ı şapka da. yanar. Eyvah! dersi_ 
nlz, ipekli mendilim kOI oldu! Bir 
de bakarsınız ki bu bir pkadır, 
bütUn mendiller y& biletçinin, ya 
yer gösteren memurun cebinden 
çıkar. 

Bugünkü n1edenlyet biJ1le mi 1 
yapıyor? 

Zati Sungıır güzel bir kızcagızı 1 
upuzun yatırır. Koca lıir dcstere 
vskalar kızın gırtlağtnı•çatır ça. 
tır • ke~ip kflfasını S('pete atar. 
lla)kıran haykıı·anaı llandf.se lın 

datl diye polisi ça~ırac:ığınız bir 
aııdıı kızcağız gülerek capcanlı 
kalksr ve sanatkarla. konuşmağa 
ba~lar. Bir de bugünkti med~nlyc
tin yaptığına bakınız. 

z~tı Sungur iri yarr bit· adamı 
ha.vaya, he:rman kadar tavanı ye_ 
re uçurup gö!;ürür. Bu bir eflen
ecll marifettir. Buna karşı ylr_ 

· mlncl asır medeniyetinin neler 
yaptığını ve neler yapabilccdlr,i 
dil~nebllirsinlz. 

H a1bukl bütün bunları ya 

J)3n Zati Sunıur, b8tün 

bunları yapm1tkla ne hırsızdır, n<? 
zalimdir, ne dolandırıcıdır, ne de 
katil. O, sadece bir saJtacı sanat
k~rdır ve hakiki medeniye~ bakı_ 
mından fazilet ta.rafınI temsil 
e<Mo.r. İnsanlara göz yaşı yerine 
zevk da.fıtan bir sanatkar ... 

Dedim ya: Hokkabazlık, yir 
mJncı medeniyet asrının sırtır.dıı. 
bağdaş kurmuş bir fa.~nettlr. Bu 
faı.ilett asırlar ve ;ısırıar krnaya... 
oaklıırdır?? 

Bundan fazlasını ne sfa lsteyL 
nlz. ne ben söyleylm. 

Rençperlere ağır [ 
işçi karnesi 

veriliyor 
1stanbu1 sıtltrı üzerinde bulu-

Şahitliğin hoşa 
nan ve ekrerlyetle rençpc.r ve gı·t as ey 49n tarafı 
çiftçilerle meflkiın bulunan nahl- ,....., °" 
yelcrdc, ağır i~i ekmek .. kar~elc- H <'rlıangi bir da,·ada ıuaz•llDkık ı.w.r mu'r BY e\ler ~ esrar kum
rınln tevziinde isabet gostcrılme- ı kadar ~alllttJ!tn de .,,,,.. pt-j ıc...._. cletfl mı. ve zalttı& Me Mllye 
dl;;ı ve Anado1unun muhtelif kı- _ 1_ k tar n 1u M' ~--u. elele vererek her ııö•, orada.ldlerln 

•· .. • • ...,ece & arr o yer. .,__ .. 
sımlarında.n iş oldukça. gun~llklc bomba danhıncb. § .. Httğlne ntiu'ıl.· esrarını ~z.ndye utra.,.uıyorıar nnT 
çalı~ak ilzere gelen rençper va.. eaat r-dilen JQrkor, Korıülofun otur- PEK MlJXA 'iP! 

t~ndaşlara muayyen bir ikamet- du~u bir apartın .. anıa. kJlpK'l5ı olma.- Çtra6İ'an 11&raJt1un odun l'fl kömür 
r _ .. }tlik etntek de>pO&u y.,.ıaa.tı llÖ'J"leaiyor. Çok 1 glih göstcrcmcdlklcrl 1leri sllrüle. ıta)'dl ,.e b11 yüwen oı-" 

rc'k ekmek karnesi verilmediği z&rund& blmuaydı drafil ıhttec- müna&lp: Odun 'e Jdimllre, •tete kor 
ı han olmnş Çırağandan d9ha U)&'UR 

al5k 1ı mnk~mca h~bcr ~lınınıe .~e 
1 
ı1e beliiMh> ahlbl olduğu adh tip gl- yer olabHir mi? 

bu ay ;.ğrr ı~i karnclcrınln mus· 1ı11 re90ıl ,.e bal31llyetıl bk makam PA&.4 B~I • 

tehaklara teYzii ve bu -arada gün- ı taruıadan teı.bft. ecllbni' 'e lMırkflll· B'r &'Keteci ark--.ımı~; altını 
delikçi rcnçpcrlere de kıırnc . ve- 1 ce ö"'renllml~ olmaulı. Bununla be· 

hi 1 b idi • - manı,.,ı, para mıwıMI. ııııra dnnetlnJ rllını;si. liizumu na y; ere 
1 

• ı raber Klrlı.orun <mıelekr&tı aklf)eslne» ifade etmek llzere d~üıf, ta,m-

rllmıştır. &ahlp olduğunun da telwıik ~ mış: UrG - mMl cU3·e bir bitir or-

Sa noyi İ tetkik heyeti olması ke...tltıi 1~ 'bir tMeHl •ok- taya atm5'· .Buna lüzum ur mı~ Dl· 
taeıdır. lfrn.T.de öt~cnberi me\.·cut «para b11-

rei sli ğ; BO~U:\ \ Zı\IDIM' l.ı'T~UŞL!:R llMawD Hl cpara. hclaJaktıD llMlerJ 

Eski Sanayi Umum MüdUrü Re- Izmlr ce.tael'lnO •rar ıokmak. I• iMenlılui fazlMMe ifU.J'e ;yetmi~r 
cal rrur:ul Sanayii •rctJdk heyeti t;yen Jkl 1'adın l'& Mır lu;ı yakayı fie 11111.~ 
relsiiiinc tayin cdilmiştır. ,-~er. Ce7lW!\İDe de et1rar Mku- TATLISERT 

ıJe.rHinln tıııt:ı ~aııtığı, inkılap. "Ü· ,_ ________ ________ _ _____________ ______________ ..;. ______________________ ____ , ... 
tfin dilnJanın dlklcattnl celhedl'<:ek 
\e !MktorJu~u hahaııından öğTenen 

bu adamın ted&\ ı ır..ullerinl j akından 

tetkikten g~lrnıek ıi~hc <~·nubi A
merlka)a beyet4er .ı;ldC\.~1.-·tı. Tufa 
Mabe (Allah yoJladı) mAnaııına g-el'r. 
Adamın asıl adı Rosaıı'tır. Fakat bin· 
!erce adamı teda\lde gösterdiği me
haret o kad:ır minnet ujandınnıştr 
ili, halk keml~ne bu likaln talmu'-
tır. 

Tufıı. kımıızı derililerin binlere~ ı 

eııeUk tecrilbe neticesinde öfrcntllk- ! 
lerl tedıı ,.1 &nullerlnln ur~ldlr. Ye
nm dahil olduto halde bir f;ok h.u· 
talıkları t~da' 1 ~in h'r takım otlar 
lrnUanı.) or ki bunlar hugiinkıı tıbba 

henliı mal olmamıştır. 
Tofa, ArjanHn halkı ara ında dek

l'lıink ederken, dlıılornalı doktorla
rın Ştkiyetl Ül\erlne haJ)8edllıni' ,.e 
ınemleketı olan .P~uaguaya ;) oHan
IWJhr. Paraıuay tıllkUmetı, kırmızı 
derlUnln tedu1 mnllerlnl tetkik et
tilrt.en !IOnra tetılrll 'e fa dalı hlll· 
m°' \e hiç bir mektepte okıımamq 
olma. .. ına rafwıen doktorluk e&nlefll-
110 iıtn \Umlttlr. Bugilıı Taranın 

Jbic-111 adında bir f'a~~ ,,chrin
d~ bukürnet tarafnd.. açünıı~ Mr 
dlspeMerl uırthr. OPMla hMUıları 

) alnız 'e yalnız otlarla tcda\I etmek
t.fıdlr. 

SONM IYE N ITES 
Tefrika No. 42 

Üst .. dın munis .sesi beni harekete gc. 
tır.yor: 

· - Ne dUşUnl.iiorsuı: Pcr"han? .. 
!391 s, ilk de!a Eamlmi b!r suretle hı. 

t. p eden üstada minnetle bakıyorum 
Ka blm heyecanla doluyor. Gözlerimde 
yaılar titreyerek cevap Yer:yorum: 

- Neler dOşürunilyorum ki Ostadım?·· 
Ustad, bcnlıu kafamd .. n gcçchlcrl çoit 

ıyl anlayor !ak~t yaramı tazelemek iste
miyor, miltemııd yen Afaki 6(!ylcrdcıı 
bahsediyqr. B:ına. kısa kısa. sualler so
ruyor. Çok ciddi b r adam olmakla be. 
rabcr g{i!liyor. beni de güldl.irmeğe ça· 
lı5ıyor. Yumakla Sincabı blrblrıte ka'·
g11ya tutu:;turuyor. Sonra onları bana 
gösleri)or. Yuma:a karşıdan §eker kok. 
lat1yor. Fakat onun yaltaklanmasına, 
,> .lvarmasınn aldırma;> arak şel.erl ver· 
m yor. Onu daha ziyade üzUyor. Adeta, 
kendi l 1sanllc §'lkayctıcrc se\'kedlyor. 

YazQn: ismet ZIYA.. 
. 

ben, çok üzsünilm. Dokunsalar ıığlaya.· 

cngım. Sa&t yedi). çalıyor. Bu saatten 
sonra: çay lı;lllr mı:' .. 

1-'atosu çağırıyorum. Çaylarımızı ı;c

tirmcsinl sôylUyorum. Çaylar gcll:)or. 
Üst dın fıncanına kendi elimle çay dol. 
duruyorum. Pasta ikram ediyorum. Fa· 
knt üstad da blrdcn~rc dursunla.sıyor. 
Biraz evvelki neşesinden eser yok .•. 
Gözleri meçhul bir noktaya dalıyor. Da_ 
klkalarcn öylece kalıyor. Ne blr kcllınc, 
ne bir hareket... Çaylar soğuyor, pas_ 
talar oldulu gibi tabaklarda kalıyor. Ne 
üstad bir yudum çay içiyor, ne ele bcıı .. 

Yumaklo. Sincap birer kanape üzerin
de... Yumak, uzanmış b;;:ıın1 ayakları
nın üzerine dayamış, zeki gözleri end . 
ıı:c içinde, garip bir durı::unlukla. br na 
bakı) or. Sincap, kl\'r.ıldığı yerden va kit 
vakit bıı~ını kaldıryor. Neseslzlik için· 
de uzun uzun yıılaıııyor. 

Onun lA.clve.rt gözlerini; karanbklarea 
mtıhztın bir çerçeve içinde parlayan 1-
sanın ı::özlcrlne l;>cnzetiyorum. Bu ı;:&
~cre derin, çek derin ve emin nazarlarla 
bakıyoruın. Bu uzun bakıştan sonra o· 
na soruyorum: 

- Elektriği açalım mı fü:teidım? .. 
- Hayır... KD.l'amrktaıı daha ziyade 

boslantYorum .•. • 
IIsyrct edilecek şey... Ruhlarımızın 

arasında ne büyük aktnlıklar var. Üs
taclı, btııüoo kadar kendime bu ka.ciıır 
yakın ;örmeml;ıtim. Onun gizli gtzh 
benim iizüııtülerlme ıstirak edişi. kal. 
b mdc ona karşı o kadar büyilk minnet.. 
lcr yaratıyor ki... Artık hayatta yalnız 
değilim. Berri anlıyacak, ıstırapluımı ha_ 
fİ!lctmiyc gayret edecek bir arkadaşım, 
bir dert orta~ım vıı.r. Onun, bana emni
yet telkin eden varlığı karşısında her 
derdimi serbestçe söyliyebllecellm. Be
ni tescili etmese bile, o acılar kalbimden 
bo~eldıkı;a hiç olmazsa rahatla§&bilece
ı,:lm •.• 

- Arlık gitsem Perihan ... 

Üstadın çok derinden gelen bu sesi i.i
zerlne biı·denblre kendime geliyorum: 

- Niç'n acele cdlyorsunpz, üstadım. 
TeseHi) c en muhtaç olduğttm bir zaman
dtt beni yalnız mı bırakacaksınız? 

- Köyümüzün vapurlarını b9iyenu
nuz. Son vapur yirml birde ..• Biraz da
hn kalacıık olursam, geceyi İstanbtıldn 
bir yerde geçirmem lazım ıelecek, dL 
~·or. 

D3ba. :fazla ısrar edemiyorum. Üstadı 
tc~yi ederken ona bahçeden renk r.enk 
güller koparıyorum. 

iistat kapıdan çıkarken: 
- Gelecek ziyaretimde romanımın 

tcnkitlcrlni dlııkmek isterim. sızın ro
manın mevzuu da her haklc tefıblt cdn
miş Ôlur diyor ve hürmetkar sellmlarıa 
evden uzakla~ıyor. Bahçeden ~eri girer_ 
iten Zeyneple kaşılaşıyorum. Bu müfsit 
kadın, vicdanının biltün kiü!'fillni ıös
teren mAnah bir ıülüşle 1anda1ot odalar
dan birine dalıyor. O dakikada aklıma 
bin turUl şey geliyor. Zcynebln fitR<! a
kan. gözlerinde bu akşam büsbiittin b&Ş
ka mlnelar seziyorum. 

Salona döndüiilm zamAA Sincapla Yu
magı aynı neşesizlik içinde buluyorum. 
Fatoş ta onlar gibi neşesiz ve üzgoo •.• 
Bir kÖ!eye çekilmiş, başı omuzunıı diiş. 
müş vaziyette öyle dUşUnOyor. Bu has
sas çocuk benim vaziyetime benden çok 
ilzillilyor. Halbuki ben, ıstıraplarımı ona 
hissettirmemek için ne kadar sabırlı ha
reket ediyorum. Faloşun yanına ıidlyo. 
ı-um. Minimini çenesini elimle tutarak 
yukarı dogru kaldırıyorum ve ı;ö.zlcrlntn 
içine bakıyorum: 

Bir hikayenin 
ikinci faslı 

G ~eki «Oellen&er ıtlı

ntb ~ıkb yamada, esli' 
,.e g'Öz altında bulandup Almaa
yada bir kaieden anıa9*"ryaa blr 
fekUdc kafan Fnmlz geeerall GJ
J"aud, e~r yakalaıınıryacıak ohanıa 
bunun ak151erlnJn gecllmıJyecettal 
kaydefmt,tJm. 

Bu d6föocede W•mmıldıt-, p 
~ bltytüc harpte ft Cflerl9deD 
yarafı okluğu baldo eetr düfe• bu 
kedi <'anh geoenMa o ır.llılllllıD da 
bçank nriltUılldere pek ._.. 
askeri malBmat geörmJş t"& P'ramd 
ordus1utda tekrar bap.rıh Mr 'VUllfe 
amn, olınasuıı &tizödnde ı.tta• 
tum. Jçladl. Soara ınpu. " Bir 
Frarmu: makamlannm •e Pl'O,..._
da sen llflertnln )'OrMnı-., ll8all• 

JIUMlan her zaman ~ ~· 
hine ayaldammya teırtk ..._, 
mağ:Jnp lı'raıııl!I& hallou. k-.. .... 
..ral GlraQd gibi bir adamın eeaalı 
bir koz olarak lml,tıuııllnMı --
ktladnr. 
Şu nelttayı illı8ıtifliıılıimı f4r p h 1 

kJ, eter F.ra119a, Mağl6p eWııllıd:aD 

&onra LavaUQ tGŞ\ikUe mtMaıdı:e
ye yans.pnıuıu' ve "' naı, 
ha..-a ve kara k1"'Y~timft68 111811l
kün ol&nmı AfrJkay• ceçkoerek ıaar-' 
lıe delıun etnH!1 ohıayd.ı, Afl'ikaO 
J,lbyadan ba,ka bir yerde tat.ıa
ınamut olan ıtaı,.ı.na JlllllllYe 
.kadar o cepheden azalr~nJmJ1 
olması kın;·etıı bir ihtimal JflB& 
,;;rerdl. Çliakü, Fııwısa llarbe d ... 
'am etmediği halde 4laht ltlılJaJt" 
Jarm llabcşktancla, Erltre n ~ 
naHdekf durama dU,meJo1p Llb

yada tutena~lnin aacak J\1-
nıaıı a!lkerlerillbı Te Geaellll ._. 

mel gft>I dAld itlr k.manclanm .... 
· radan gc-~n yardımı .ııa;yeefqde ka
bil Ola.hlld!ğlnl 0Ja3iar acık~& sfY 
unıriştir. 

lngillder ı-e Rllr PraMnlar, tr 
mı bUdHderi ~ın, I'raıuıaıH1l ~ 
Afrika müstemkkekrinl lreıuıil-'• 
ne Utlhak ettirmek ıınabMl!le ~ 
ufratrnt,ıardır. Fakat ~1 J'W" 
te1tin ve General Veypnthn ~ 
nlifıu.Jarı bu mli8tenılekelerln \ 1-
fiye sadık .kalrnalanna yardtJn ee
m l'}tlr. Sonradan General V~
tlm mahirane bir plhla Fn..,
lla\ et edilerek ansızın ~ ıı..,ıu~ 
U:Gaklaştınhna!ll bile, bıtD m•• 
oJarak \'~n aldığı t.ec'Bıılrıer-. ~· 
ınal Alrl.ka. Fra.nsanın ~ 
ınıı. ıı\C\·dan hıraltmanıışhr. 

!}imal. Afrik8bı müstemJ~kel~ 
nfn Mareşal l'etetıden \'e (ielK"~ 

Veyganddan da fada Mm!lklerl ~ 
hatı:raı.ını dalma. hinm<ltle ..,~ 
ları bir adam varttı ki o da ,..,.,,...
Llaaley'dl, <ttneral Giraad ba ~ 
re!Jitlln ~ arkadaşlarındandı 
mü8ten1lekelcnkı f:Ok &e\'llml,tl• 

ı,ıe şimdiye kadar \'lşi31~ 
kalan müstemlekelerde ili' 
G:raud'nun müesıılr oJa.cağı ve.:,.. 
l:'ranı>ıı.Jar da\·asınıt" . pek 3n .,U• 
rol OJnıya.·ağı 7.&nnedlli)or. BU 
şfmce kunetle varittir. ._-

Ancak Almanya.dJl n kaçtlll 
5onra ls'i~redfon m~Jıol bir ~ 
gittiği, ıs, l!;re41en hareketi__.., 
oort gün 11onra meydana ~ .... 
Glraud'oun ~mdl nerede ti1i1 it• 
ğu merak edllet-ek bir mcet'led e..-

lflvk:rn mihler 'eya mftn·~· 
r&ltan mcmJekellcıte çev lfJlfır' 

'l'aJna; ara sıra radyo habel' fiil' 
den öğre.ndlğin\ize göre nıUtt.e .,,ı· 
ler ta~y~rclerlnln l'ugo la,, .• ,___,., 
!;ika ve şimali J·'ransa gibi ~ 
ı,.;·aJinde bulunan memJekfJ ~ 
mua.yyr-n yerlerine tnlp bazı Jı ~ 
Jerl K&lılrcye 'e l.ondraya ~d'· 
bildiklerini de umıtmamalc rr ~ 

General Gil'llud Jtlkayeııiol11 oe' 
etlik lklnd fa"l1ınc'laJı7~ :r;r;er ,ı• , tıO 

neral yaJuılannnyaca.k oıursa -""'' 
ki\yenln etaba da devanıı oJllC ı 

ltÖR~ 

(VKÖ!(.li;J 
. ... ot 

Yaz için birkaç og _,-

B acin Maynm I~ ~ ... _ .... .... -~ 
tMW.deeek. Herk.,.. ~k ~ 
bMnıp :razhkMn ~ı::. ~ 
nece1L.. Yaddl eTlfıre ~-
lar& ~ fMertnl "" eı;ı~ .,, 
mabafua edeceklerine ctafr ~ 
&atSbeılc tMllatmıaınn taıll -;_ 

YllSlll bet lwralnlac8k ~ ~ 
tlmanlar ~ Jyi ~ ... " 
ntef), !salılar vunıhııp slrlr'WI .. ~ 
llameH. örttUere sanlarak ~ 
nafbltn koymalı, ~~ ~' 
kAtıtıan ile kaııamalı, pt'i P"'.. 
bllylik olur (la ı,rıtzeteJerln b0

3
~Jt ..., 

,·et etmrz~e ııı~mlş ko1a şü 
ka!' p7.ete kıığıılı blrblrlnll 
lir. Fare ~ık.an dellklcr ~11-~tf· 
tine batırıltll1' beZle ~~·k•e .'~,.~-~ 

Yünlti rlhbıf'lerc J:l't!DC'C· .,, ~ 

blse l"e palt~lann yakalal'I ,,-_ 
leırJ sabunlu su llo !Hl~,U- ti' 
1'ol sade u llo durulanır· ~~ 
tarak ertesi glinll beyaz ıtl"' 
nlarak dolap Hl"ft ıtaııdıl• 

Üstadı bugOnkil kadsr çocuk görme
m tim. Beni, dlic:ündurmcmck ve 1:ül. 
dürmek için ne lazımsa yapıyor fakat 

Hava kararıyor. Ses,,fz odayı yavaş 

) a, aş bir zulmet kaplayor. Yan tozlc 
üstada bakıyorum. O da bana bakıyor. 

Üstadın çehresi iarkcdllecek k;dıır 
mR-hz.unl~ıyor. üzsünlü,ür..ü belli eden 
bir sc~fe: rWr. 

• 
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VATAN 

1 i ~- ~ ! • j ~ 1 i a (f1 f !11: C:=J # J ! a 31 M~:~v;AM Türk kompozitöre 
verilecek mükafat SİYASİ iti\f Al 

Wb = =====:===-:::ıı:::: ='=" === · lk . .11 A •• Şefinın Mulakab 
Askeri durum l mı l mu.essese .. .-_,<B:;..:.""::~.~. 

y fi zan ~ • b . ı · "' . sonuna kadar harbedcocğlnl ve 

(8-fr 1 ~ c-, 1 (Senfoni•ıer, sorrronik Poom'rer, 
hn«t mü""kti~ın hı>ngi k<Jim. Xonserto'lar, Konscrto gromo'l r, 

ı>ozl~ ~ili ~ 3Jıl oldu- B;ale'lec, SOttl~r) bu nC'k detıtıı. 
B. (Stalin) in 
günlük emri aa BORAN lŞ ır ıgı gapıgor :~e:ıri~~~:~~=~~:.tc~~ 

aırada böyle bir tekzip neŞrinc ıu.; 
~m 8örlilmesı bile epeyce manı.ı. 
lıdır. 

ğu ctbt sene, Halkcvlcrl ~ıtma dır. . 
töreninde btldh"llcccktlr. m - S\o, Koro ve Oı kcstra 
'Mükafe~ tnytnine esas olmak Irompodsyonları (Operalar, Ora

Ü:iere atıağıc'takl husushır te&btt 0 • toryo'lar, Kantnt'la~, Sahn eser
lun.muBtur: !eri ve bu tarzda dığer e6erleı- bu 

l - Komvozftörlcrin 1ürk ol. r.evie dahi!dlr.) 

1 Mayıs 942 günü 

iünya harbi: İzmir uzum incir kooperatifleri birliği 
Manisa bog" cılar bankasından 100 bin 1J Mayii!! gttııU mihver ,.e mUtte- • d 

nk kaynaklarından ı-~n h - liralık hisse senedı ol ı 
herler, askertlı: bakımından öneınJı-1 . tmcanli bir hi\.dlşe ol.irak telrıkkl 
dlr. ıftu haberlerlt, dftnya harbinhı. ye-j l\lan .. :ı (Vatan) - Manisalılar 

nı-nı tu ün- b top """'llmektedir. l\lanlsıı Bağcıları n1 tirprfUer dofurseat11ıa llıtlmal ._ 0 o zuncu ı: u r · ~u 
,~ mümlrllndUr. Bunları genel iantı Yaparak memleketin fü s!. Bankası bundan sonra bütOn 
bir bakı,ıa bnı ediyoruz: nes.nden dot"ınu-: olan Bağcılar üztnn mıtıtakasının· ana bankası 

1 - Uzakdoğudıı ftlmJU.ndıı Ja- Bar'.~a ını!l hayli! ve istlkbaJln~· halıni almıştır. Evvcl~e Aydın Mil 
poftlar bllytlk bfr munıttatnyet ka- alt cıncrnıı ve faydalı kararlar ve~- li Bankasile de birleşen btrlik bu 
zanml'lllardrr. SalOt'n vadt!!lnden mUt- ? lc·r. Bu kararlar arıısında, İzm•r . 

' 1 
1 

tt · sefer Bağcılar Bankasıle de birle. tetik ııokıclıahınr t8'arıı-k Uratlo ı. n" r ve züm Koopcrat!flcr! Bır. 
ıerUıen Japon 8ağ cenahı, l.At!<h.io !l~lnln bankııdan yüz bin llraltl• 5ince Menderes ve Gediz havzn
Şf!hrİnı zaptetmı, ,.o Çine 3ardaıa ı. h~e senedi satın &lmasllc 1şt1ra- ları clele vermiş saıyılaıbillr. Bu 
çln nıUtknkıertn ı;:.ek önem Hnt}k. kinin kabu1ü de vardır. nu suret. bOyilk birlik ve yakınlık Ege çift.. 
ıert Mandıılay - Ln.9fılo - Çmıg Klng :c hd :ınıııı n'lilessesc clcle vermiş çiler! İçin olduju kadar da bütün 
ikmal yolunu kafi olarak kesml<:ler- bu!t,nmakt.adır kı, bu, mcmlckc· memleket için de bayırlı neticeler 
ılir. Angto alcı.:onJarın .Ma~ Çan tin zirat ve lktısadi hu.yatında verecektir. 
Kay ile • IUnnaoya farDdle -
artık irtibat m&nllsuluı kalma.ınış. 

tır, nu, yaPtlmakta olan Anam şo
loyla leınin cdiJeblJ t:ır. Bundan 
"Onrn Japonlar, Oenııtır Asfada Çine 
\"e,rn llindMana tcn~h için Y".nl bir 
karar 'ererek durmna erJım.fJlerdlr. 

Muazzam bir 1 
patlama 

Macaristan 
Amerikanın 

Ucınıbf l'a.!ifJkdc A\"05t~ taar- B 1 k f k 
ruUl &"etchturıer. e Çİ oda bir obri O 
ı _ notu cePhftll, Mr JkJ Jıalta J. h f 

f'fndn hü~ok barekita fiahne olmak ovaya uç u 
tb.eredlı-. Stalht, ı . laynı h&YJ'IUllı Brüksel, ı ( A.A.) - Bcl1,•ika 
·n-ıünat.ehetıııı tıOyledlti nutukta. .so,.. Dahiliye Naım1,ığı, T~enderloo 
YPtlerln Roııyo. toJıraklan Almanlar. felaket1. nakKın nşağtdaki tcblL 
dan temf~enlnce c kadu' harbe de- ğl ncŞrettiıfŞtlr: 
'\"am edeuettnf, Sol')'Ct ordularnua Evvelce de bildirildiği gibi, 
bu1111. mtıktedlr okfuğona ~ Sovyet dQn sabah saat 11,80 da Tcssen
hru.kının her zamlHdclnckn !ıula \"C derloo ktmya maddeleri fabrika.. 
birlik olarak hlik<imettn •t1aı.eında l>q sını yıkan muazzam bir patlama 
lıındıığunu bcJlrbtı~r. Dfğer taraf. olmuştur. Bu fabrika yalnız Bel· 
tan, Httıer Ue M1MMHat Salsbtırg•cta çlka ınilli sanayii için yağ mad.. 
bulır:arak gôril~öt'tt ve ntlitekatıfı delcrllc sabun tozu yapmakta idi. 
a kert yarorrnlarm arthn11na,.,ı Te Patlamanın husule gctlrdlğı. tahri
cephell'rin blrl°""rttmeııı ~ bat YÜzlcrcc metrellk bir sahaya 
rnutamı. kıtfmrflanhr. JagiUder, AJ. ya.yllnuutır. Sanayi ateiYclcrlnden 
nıamann dofu ceplletlhld t&vıı:nıa Uzakta olmayan bir teknik mekte. 
ıtf'ÇerkM lbtlyanların 6a orta '6rfca bl k.13nıen yıktlmtştır. Tcsscnder· 
te,ecciih edecd<ferine Utttmaı !\'er:t. loo telefon santralı kullanılınıya_ 
3 orlar, cak hale gelmiştir. 'Bir çok evler 

Bf7.ce bu llıtıimal ~ Z&7Jftır. YJkıtn\ veya ciddi hasaTa uğra-
DoJi'a Cetıfteftln bilylik ~ler ml!Jtır. Patlama, fabrikaların tam 

notasını reddetti 
Budapeştc, 1 (A.A.) - Macar 

hükümeti, Blrleşlk Amerıkıı.uın 
Hırvatistandaki İsviçre orta elçi· 
liğ! vasıtas.lle t.:önderdiğl notaya 
menfi cevap vermiştir. 

Amerika notası, Macaristan Sov 
yet Rusynya karşı muhacebeye f.ş. 
tirakini durdurmazsa, Birleşrk A
merikanın, MacarisU-na karşı bnr. 
be girmek zorunda kalacağını bil· 
dlrmcktc idi. 

Hitler·Muısolini 
görüşmesi 

Almll.l1ynnın, mlh\'cr ortağına 
biraz taze evk nşılamak istemesi· 
ni ve ~rek f'ransadR ve gerek 
Balkanlarda sarsılan ümitlerinden 
dolayı kalbini hoş ctmcğc çalış· 
masını tabii saymak icnp eder. 

İtalyanın karşrla~ığı 7olda mıtd. 
dl ve manevi sarsıntılar hertıin 
hesap haricinde uzamıısınrn za.. 
ruri uctlceleridlr. Bunlara ba'Jia_ 
rak 3\1 veya bu ın&mlekette çö· 
zilntü 1stldııtları görQ.ldüğOne dair 
yapılan tahminler bir hekikatln 
ifadcginden ziyade, bir arzunun 
l!adeleridir. 

Bu harbin şimdiye kadftr olan 
safhalarını kesif bulduk. Fakat 
harp bltnıezden evvel bir kat da.. 
ha kesti ve kıyasıya safhalar bek. 
!emek Hizım geldif'nc şiiphc yok
tur. Umumt veya husu l barış 
kanları beklemE>k henüz pek mev. 
simsiz:dir. 

Ahmet :Emin YAL~AN 

Stalin'in günlük emri 
(Bap 1 Jnelde) (/) 

Şehrrlerımızı ve köyleriınlzl yaktı ve 
yıktı \'C Est.onya, Letonya, Lltvanya, 
Beyaz Rusya, Ukrayna ve Moldav
yada SiViJ halkı öldUrUp yaraladı. 

Memleketlın.lı; mHleUc:rinin, şeref
leri ve hUrriyetıeı·i fçin çarpışnrnk 
hayvan dtışmana karşı \-atan fçf11 mu 
cadeleye haflaclıtmda.nbcri on aydan 
fazla oklu. Bu zaman zarfında, Al
man faşistlcrJni lylco tetkik etmek, 
haklk! niyetlerini anlaınnk ve hakl-
ld çehrclerinı tanımak fımabnı elde 
ettik. Bwıu kendi demeçlerine baka
rak de~, fakat harbin verdiği t.ee
rUbe ile ve lıerkes<:e malam ola.ylCU"a 
daY&nara.k yaptık. 

Bu düşmanlar 'kimlerdir? Nasıl 

rnıı-ları şarttır. ıv ,,_ Bır ve.ya bir kaç .es için, 
2 - Göndet'ilecek eserlerin garp tclaluıtlj bliyQk Licd'lcr ve refa· 

lekniğilc meydana gctfriJmtş ol- katli veya Acappclla koro «Cy~1c." 
nuısr ş2 rttır. ler.; (basit şarkılar ve hertürlü 

3 K 1 hs.Jk türküsu armonllcmclcrl bu - omp0z SY<Jnlar basılmış 
veya bıtsılmaml§ olab. lİr. Ancak. nevi içinde dahildir) . ~ . 
941 yılından önce Ankara ve İs- Vcrılecek eserlerin sozlU bir 
t.aılbulda konserlerde Yer almış senfonık poem karakterinde o1. 
eserler ver:ı m1161 lazımdır. (Ses eserleri, as-

~ez. k"k ·· k bi 4 - Kompazlsyonların 15 ikin- garı 20 da ı a sure~e r vcyo 
cikanun 1943 ta lhl k bir kaç parçadan mürekkep oto. r r.e adar An. 
karada Cünıhurlyet Halk Part!Sİ crktır.) 
Genel Sekreterligıne verllmfs ol- 6 - Kom~zitörler, yukarld. ki 
mtsı liu:ımdrı·. Eserler ı>oota ile 4 ncv'ln heps ndcn eser vcrcbllc· 
gönderildiği takdirde taahhütlü C'ekleri gıbl, yıılnız bir kısmındnn, 
Sönderilmesl rica olunur. hattA yalnız birinden kompo.zls ·on 

5 - Kompozisyonlar şu dört vermek suretnc milklifatn ışt rak 
ncv'e ay.ı;ıl:rnı~ır: edebller~r. 

I - Hertüriü aSonate. ıar ve- 7 - Gönderilecek eserlerin o. 
yn 3 • 4 hareketli Oda musıklsi kur.aklı yazı!mıs olması lhımdır. 
eserleri; 8 _ Her nevi için verlelcek 

II - Orkestra kompozisyor.ları; eser miktarı u·mf •kidir. 

İtalya 
da 

Korsikayı 'ır uzakşarH 1 
istiyor ı :.....-_ bar b J __J 

. Ankara, l (Rec:lyo Gazetesi) -! cna,ı ı incldl'I) ( .. ) 
Italya Fransadan yalnız Nis'I de. ferruatımı. glrı~memıştır. 
ğit Korslkayı da 'stemektecflr. Fa. Çin ı;özdisü 
kat muvakkat bile ol:ıa 1talyaya Çungklng, ı (A.A.) - Çin askert 
buralarını işgal etmek milsandesl sözcUsU perşembe akşnmı deml.ştır 
verHmemlştlr. Bu hal İtalyan hnL ki: 

kını müteessir etmiş, 30 n!san bel· Ne olursa olsun Çin kuvvetleri, 
ki de bunun bJr tezahilrü olmuş. Blrmanyadan çekilmiyecekler, mUtte
tur. flk kuvveUcrile işbirliği ynpanıl< mu 
Bahar bayramı neş'e kavemete devam edeceklerdir. Tııllh-

slz"lklerle karJiln'1'Jlndığmıız takdlr-
İ çin de geçti de m~uHyetler!mir.den ka.çmmıya-

DUn bahar bayramı olnı86aydr bel- cag-ız ve 00,kala.rını muaheze etml
ki h&'11letıı gtlııeJ haareUerl kendi- ycceğl.ı:. 
sini g&termemiye ga)Tet odecelttl. Çungkl~, 1 (A.A.) - LaBhlo'nun 
Fakat, galiba. bUtUn bayramlannı ka~i.lmeeinln general stilh·eı or· 
kara bulutlar ara&nda geçiren biz· dusıı üzerinde ne tMir yapacağı da
leı-e acımı~ olaca.k ki 4Un onun uırun ha bilinmiyor. 

zamandır hasretini ı;ektiğimJz yUzll· Aııkeı1 mahfillerde zannedJdlğine 
rrl.l görebildik. gore Birnıanyadalll muvaffakıyetsiz. 

,Gtıneş bi2e t:Ce·• deyip kaçacak mı, Jikler teçhizat ve hava yardmıı ek
yoksa blr kaç ay olsun bi.z:imle h~ aütllfinden ilen gelmlştır. 

Yazan: 1\J. H. ZAL 
4 lnyı!> ve;UesUe B. talin 

U S<n·yct ordusuna hıtabecı 
günltik bir emir neşrotmı~ur. Bu 
emir, tıpkı lhtll:illn ~ ılclönllmltnde 
ncşrcd.1en nıC!laj gibi \'akur bh- H
S3Dla yazıtınsı;ıtır \'e Rus ınfUeti
nJn kendi hak \'e hUrriJ·eu i<;.ı!n t.ar
pıştığını, b:ışka.-;mın Dtıızi81nde go
~ü olmndığını, topralıiarını t«nlL· 
!emekten başlcıı emel beı.ıcıuecuğl. 
nl ve l!!tllA<!lar il.$ lannı tedl,ct. 
nıeılerso on neferlerine kadar imha 
edllocetfnı lfad etmektedir. 

B. tn:ıln, Rm ort'luımna güyen1. 
yor. llarhln batıında Oktuğılada.ıı 

ıl:ıha ktw\·etH hnluııdu~, Al
man ordusunun I~ o.kslno olarak, 
KC\"'011 M"neden daha zayrt o!c'fatarau 
&Üylliyor. Uız.rtnrduya l Mayıe ,"'. 
!leslle \erdiği gtıııllik emir, Alman. 
yanın IOC:? .'>eneı;ı lt.lııdc maf1ftp e
dillJI Rus topra-kl:ınnın kurtanlma.. 
ı ~·olundııdır. 

B. Sttı.linfn milli omddorı, ancak 
Ru<;~ııyn alt h:ık \C bürrfyeUttfn 
muhnfar.nsın<lan ,.e hn-1kalannnı 

t.oıırağınd11 Ruslann göı: obnadı
~ıııd:ın b:ıhsehneslıt.n şcJdJ dfkku
te ı yıktır. Oyle bUtm1n edtlobllir 
ki So\yet Ru<>ya, demokrasi meım. 
lekotıerfne hem toprak emperyaUı.
mlnl, hem de ndllctler arll!lr komi. 
nh:m tıtlJAI t.c.,kllAtınııı delAJet et
tiği ı;lül nlifın emperyalimılnt tas. 

flye etnttk \'O müşterek fmnlyet Mtı· 
temine JSArılrnalc yohmda \Kit \&· 

kit f,enı.."tıot rnrm!şttr. Gliıtl ~

mlrdeld f!Ö7Jer, bu temtnatm bfitiio 
dllnyaya karşı aç.il bir llaıılcıdttir. 

Ru_._ ordusunun kış nylarntda or
taya koyduko sırldıncı nıh ve ~
nl sarthra uymak yolunda g&tcr. 
mğİ l&tldat, pnn ddMct eCDyor kl 
bu !MlDe şark c~~ ~)a 
muharebeler göreceğiz. 

haflıutcen, Almaıdarın Italyıuıılll'& verimi ile ~a1ıştığı ve talebenin 
hliyülc Jardun ~rı ~ JtaıJ'llo mektepte olduğu bir saatte vuku 
ord1eu11tın da ~ ı.l"Dı9ladal°buldoğundan, ölü ve yaralı sayısı 
orta rka cloğTa bttytik ~ blr Pek yüksektir. Alman ordusu :\~ 
harekette btılunuı r 'lmdlDk imkan- Kcmpcmlano maden havzasının 

(ıs.,t l htclde) (X) 

durum bakımından ve ikl miiletin 
ı;iyıısl ve askeri plAnJarı hakk:I!l
da tam bir görüş b;rlJil neticesi 
çıkml§tır. Almanya, İtalye. ve müt 
tefikleriutn, eon zaferi ell«indeki 
bütün va~arıa teminat altma 
almak hususundaki azimleri bu 
münascbcıtJe bir kere daha belir· 
mlşt!r. 

Almm Hariciye Ntı.zırı M. Von 
Rlbbentrop ve İtalyan Hariciye 
Naz.ırı KQnt Ciano si~ ~ör~e. 
Yere 1~irak etmi§ ve bu suretle 
dış siyasetin buıünk:il meselelerini 

adamlıtrdrr? bize dlYorlar ki, Alman 
!a~stle.-i diğer memleketlerin hU
cumıarına. Uğrayan Almanyanm bir
lifi ve im.OtJAJı için mbdele eden 
nasyonall:stlerdir. Bu, pek ta'tr.l ya. 
landır, yalnu; !Manları aldatmak ils· 
tlyenleroir ld hUrrlyetinl aeven Nor
veç, Belçika, Holanda, Yunanistan 
bu So\'Yetle.r Birliği, Nor\'eç, Dani
marka \•c diğer nıemlekl'tlcrln Al
rnanyanın birlltlnı ve istilclfıllnl lw'
mıya. te9ebbfls ettijti JddilKflnd& bu
lunabilirler. Hakikatte Alman faşist. 
ler, nasyonalist d~I, fakat kendl
Hır:i ve plUtokratları z:engin}~c
celt bö.lg'eler haHne koyan 89ldırqıçı
mrdır. Alman fafbrt)ertnin şen Oö· 
:ring, düztbıelerle fabrika ve atölyede 
bis6eei bulunan bUyUk plUtokrat ban· 
kerJerden blti!ıldfr. Hıtıer, Göbbels, 
RJbbentrop, Hlmmler ve blll'ÜZ!Jı:U Al 
manyamn diğer ~eri, kendi men
!aaUennı 'bütün diğer ~aaUerin 
Bııt1lnde tutan Alnıan bantterlerfnin 
em.ri-nde birer 8n1:'1andır. Atman or
dusu bu efendilerin elin~ ve gc. 
rek .kendi kanını, gerekse başkala
nrım kanmı Almanyanın :nu:nfa.ıı.U I· 
ç:1n degtl, Alman bankerlerini '"e 
pltitokratlarmı zengin etmek için d<l
kecektir. 

geçinecek mi orasını biz pek bilme
yiz. Bu k~ıklıkta o da bilmiyor 
galiba, oduncu, kömUrcU!en mı Be· 

\"indirsin, yoksa. yazlık clblseollerl 

RllS ordu~nu imha etmenl• g1lç
luttl ııablt olı'lağıma g6re, Aıma11-
Jıırın 1942 S<'neıııinde bir neöctısre 

\'annnJarı lht'nııı" kgv,.·cfti BBYJla
ma:ı. Almanların Moııık1n-a 'Ye l.c
nlngradı aktıklan bOe faneclllae 
Rn"Ya nilın~t bir . miktar mlnfwt 
m~r k~. Fakat Alntslı or
duları için ~ Yf'iDI Ye ~ bir Melboume, ı (A.A.) - General eAfhmıı başlar, ~ Alman Jııa. 

maney, Japonların, Av~'ltralya doğu doda ne Mo!fkova ~ ara-

nAtır. Flkrbtı.lze göte. .Ultıe.r ,.e M-. hll6t.JSi kurtarma ~kilı kurtarma 
11otm.ı ltalf&Rnl IM!ırkf de stttlkçe bııııtı 1~c derhal koyulmuı.ılarc:hr. Diln 
raı:ı gösteren lr hnrmu "" ltaı.faıım akşam, kurtarma f~ı henüz bitme. 
J'rıuısa ile olan 1116nasebct1eri hak- m18ti. 

kında ~öl'Ü!!'mU~lcrdlr. Akdenlzoo fal'- FclAk:ctin sehl'blni t~blt için müzakere fırsatını bulmu.Şl•rdrr. 
"- doğru btr 8&1oerl hMe.ket detll, ~hktkata başlanmıştır. 
ga?'ba doğru bir ııjy.t hareket bahlB K B 
rııevznudur. ral orisin 

3 - Bah A' nıp da hııva harbi, i-

ki f.araıtm m.Jdlemc faarrıızıarne S h t• 
nlöttrff Mr tekli aJdr; arttır Ckf t.arat ey a a J 
da JuyHıya htk-umlar yapıyor \ ·c ~-
kcrf hedeflcr kadar Atman t"C ln-

Askeri görüşmelere gelince, bu 
görllfrnelere Almanya için ordu 
başkomutant Mare~ı, Keııteı, İtaL 
ya için de Genel Kurmay ~ka
nı General Kont Cavallero !şt!rak 
etmişlerdir. 

glliz mınctıeri t1e 1ca11J'hır "et'tlltJıej Kral, sayahatten dönünce 
~ladr, Fi/ofu kabul etti 

na arada Anglo ak oı\ların lk.htcı Londra, ı (A.A.) _ Roma rad. 
ccıahe ~ilk nut~He Portelrtzo ve ~oısu bUd rlyor: 

::ı.u l3JMtn.yaya ·er ftkaracaklan Sotyadan g<!len 'bir mesaja gö. ;.t Olmaktadır. Btzce imamı Jcra eo re, Kral Bor!s, i~nJ altr.ndakl 

Ahnanyan.ın Rom.ad•kl büyük 
c1çlsf J\I. Von Mackensen ne İtal
yanın Berl'n bilyülı: elçisi .M. Dioo 
Alfieri de IÖCÜ§~de hazır bu. 
Junmuşla,-dJr, 
AJınaıtyC11rn aıalh şartları nek-rnıi> ~ 

ıııeı51, I•'nınsa şimal k.ryıJanna ~k- Trak-yaya yaptığı seyahatten Sof
nıaktan daha güçtür \e mfhler :kuv- yaya dönmÜ!i ve ~hal Baş..·ekrı 
'~Uert !,"('knıek ~ımınctan da tay. M. Filott'u kabul etmiştir. 
d:ı<ııu'lrr. Avropaya acelo bir çıkar- L )'" d • 
hıa. Jlrttanya \e lrlanda adalanndn ava ın emecı 
kurulacak lli!Icrc cla.raıuıa.rak 3'8pıla.- (Ba ı il incide) X 
hllfr; bu üsler de nncak .Z"fon·eç, .t'e- mak için her ~yi yaptım. DUŞUrıt:c-
11!!nenk, Be.iç.ika \·e Frnw.a §imal kı- !erime ha.kim, yalnız menı.Jeket &ev. 

.nları fçtn eh·ert,lldtr. ı;isldir. Mareşalle, ta.rn bir his ve fi-
Hlr.lrn görti5\irııUuı giiro hatı A\". kir ortaklığı ile çalışıyorum. Iklml

ruı)tı, hllhll$a \'işi ı~rıuısası Yeni ha- un do bir ttık arzumuz, b:lr tek hede· 
re.ketıerc aahne olacaktır. Lıwaı, A· t1tniz vardır: MemleketlmJZi kurtar
ml'rllcan tlçl lno Altıtan :r.afe.rJne ı. mak, mütemadi endişemiz budur. 
nandr~ınr, Almanya lle L'blrliği ya.. De Rrlnon \"O DarJ:ın Yl~·o gidiyor 
tı~atını, Rtık~ SÖJ lcnıl,Ur. Ji'rıuısa. Vi.şl, l (A A.) - Paristen gelen 
"'" ikinci cephe mUdafaasutda 41- v ihaberde Darlannı \"c De Bnııonun 
rnan harekeUne 1 tf.raJc etmesi lll'tdc yarın Partsten Viftye seleceklc.ri bfl-
u1.ıık b!r lhtlnınl değildir. dirilmektedir. 

l'alcat hütün bunlar t U hareket- Pctenln J ellere hıt.ılhı 
lerdJr. Harbtn cereyanını değf!Jtlre- Tlılers. ı (A.A.) _ Ma.r~ Pe-
•·ek bUytık hareket dofu ceptıesJnde ten Thfe.nı bc?cdlye dııiresl baikonun 
heklcruneııdtr, Alnuın llarJelye ı.·e- dan Fransız imparatorluk ışçnertne 
1(-Bretı ~z~llı;il, bliyll)( truırruı.uıı do- hıt'aben bir nutuk 86ylemışttr. 
ıtudan b !}ka eeııhcdc do yapılm~ının Mar~ bu nutkunda işçUCT'fn smıt 
muhtemel olduttuıu 8oylom~ de mtkadcıesı. f'ikrlnl bira.kmatıırmı ve 
hun.a lnaıuıınk gl~;tUr. Çünkü şimdi- haklkl it Cetnaatıer1 teşıtu ctmele
,ye kadu hütUn Alnıaıı haıırlığı en rint söylemı, ve znnıı.atın Fransanın 
ı:ok doğu cephesJno hasrcduını,tır. canıı kırvvetıcrlnden birini tc§kiı ct
B..,ka bir ceıpboofl baN!ıkct lcfn, ye- ti#inl Ube etmiştir. 
nldrn a3·Jıırm g8!;'m~i !hım geIJr. Netice obırak Peten, IŞÇf.!erı har!
llalbukl Ahnanlıırın f~'ln fıf'no~c nls ct suttıun avdetine, refah ve hUrrfyc
betlc kın:unt".laıı nihayet blr aydan tin teminine ~ııl~ya davet c~'-'. 
~rettir. tir. ._...., 

Ankara, ı (Radyo Gazetesi) -
HitJer • Mussolinf bu!uşması dL 
ima, nıfhverin bir .Mrekete geç· 
mesnc neticelenmiştir. 941 yılı_ 
nro marunda Brcnner mülakal.ın
dan sonra Almanya Norv~ taar~ 
ruz etmi§tir. 940 ha.~tranrnın gö· 
rOŞmee.inde Fransa ile mütareke 
Yapılmıs ve ayni senenin ikinci. 
teşrlninde yapılan görü~n 
sonra İtalya Yunanlsta.na teaJTUz 
etmiştir. 941 haziranının 7 nci ı:ü
nü yapılan görüşmeden on beş 
r:ün sonra da Almanya Rusyaya 
karşx büyük taarruza geçmiştir. 

Hitler _ Muıssolinl görüşmesi 
sulh teklifi rivaycll!erinl filJen or· 
tadan kaldınnıştır. Sttlh §ayiaları 
iki noktllda top!anıyordu. 

Ya İtalya ayrı bir .sulh ya))&<!ak 
yahut A~manya fogtıtercye ve A
merrkaya sulh teklif ederek hıma 
Türkiye ve İsvİçre vast.alrk ede
c&klerdl. 

Af.ınan f'aşlstlerlnlıı Avrupa kUltU
rünUn :m11d!lfilcri olarak telakki edi
lebilect'gi tıakkındaki iddiayı. şiddetle 
terrkit eden Stalln şöyle dc\·anı cdi· 
yor: 

Faşist Almanya '\"e ordusunun 10 
ay örıceklnden dAJıa zayrl' olduğuna 
da Jıi~ şüphe yoktur. Harp Alman 
m!Hetinl büyük bir hayaı ink!sanna 
uğrabnıı:ıtıır. Milyonlarca insan feda 
edilmiş, milyonlarca& da. a.çltk ve fı
karalık çekmektedir. Aimcm mıuetı, 

Abı:Muı yenilgisln:I idrake bll.(l?amıştır. 
Alman mBleti ~in, fçinQe bWundu
ğu durumun tek çrkar yolunun Al· 
manyayı korsanlar, Hltıerler ve Gö
rfngler zümresinden kurtarmak ola,. 
cağı gfttikı;e dnba Rçırk bir fl!kll~ 
anlaşılmaktadır. 

Bir Amerikan radyosuna göre 
Almanya tekHf edeceği sulh ~rt
larında şunları ileri sürmekt~ydi: 
Ahnanların hayat sahası s&ydık

lıır1 ve i,gaJ altında bulundurduk_ 
~arı araziyi kendtlerlne bırakmak, 
Ingiıtere ve Amerikanın Avrupa.. 
da bir Afmaıı OırtOn1i.ıta tanrması 
ve Ho1anda Ye Fransa müstemıe. 
kelerinden büyük bir kıernına sa· 
bip olmak. 

Alman ordu.su, lO ay öncoldnden 
çok d&fla zayıftır. RoJchanau, Brau
chlt:sek, Todt gibi e&kl tecrübeli ge
neralltti ya Kızrlordu tıırafındıın öl
dUrU!mUş, yahut ta faşist şefleri ta
rafından azlcdllmlftir. Buna. kartılık 
memleketim~ harpten ömıekt ctu
nunımdazı da.ha kuvvetli hale geldi
tınde biç JUrhC yoktur. 

Dı' miıfta5Cbctler 

mi? 
şlmallndekl a.dale.rda lfuvvetlendik· :71de )irml üç demlryoıtıt h8U1 .,._ 
!erini ve Avustralyanın şimal sahJU hmıhıt'u hııklc M05kı:mmm prlcm-

Bunu bir tarara bu"akawn._ DUn 
bötün Iatant>ut Ciln~ &'Öf"(lnCe hraatı 
ganimet bilip bol bol ctJendl. 

lçlmi.zden 'Oh bahar goklı.D diye
Ccğ'inılz geliyor ııma. !kimseye güven 
olmaz. GUneş de bizi aldatıyor. 

nl tstllA etmek yahut Avustralya ile deki ~ anıd.io anrt 
.Amerika arM1mdakf :ıtıuvaeaıa hat;; llenıleyolu haıtf ve .... gGre Y'W 
lannı kumek bt~r gibi ~rtındtl)(. ~ cıntamm 

vardır. Dört .Wfyonlak· ..,, 
Jerlnl gru:etccilere ııöylcml.vUr. lhUya~nnı <lilrt clemf~ kar 

NC\")'ork, l (A.A.) - United PreJ>: IJlllamM ta Jnılay bir J,~ 
Amerika ırulanndıı. betznıan mihver-------------
dentza.Hı>arı tıayımnııı 30 a ı;nlttrty 
blldtrUmektedlr. istiraıhat pliı'rıluı ~kim kalnııştJr. I\'.J· 

zılor<lunun ilerlemesi dtişm.anın mu· 
aazam ee.yıda aşker ve mal3ernMiınl 

1oıc etti. Bu tlfl"leme Ahnantuı, Sk· 
baharda kullanılac&k ihtiyatlarını 
ll !erinden harbe. sürmek zonında bı. 
mktı. F~ mutaarrızıar t.ra!ından 
eWD halka ve harp eıııtrkrlne ka~ 
yapılan aıJ(km hareketıcrı askerimi· 
Zin göztirıU açtı. Askerlerimiz dalı 

Mclbourne, l (A.A.) - Geııemı 
Puttick, Avustra)ya h&Ya lnJYVcllerJ 
bqkumandaru#Jna l:8yin cıdttını:!ft:ir, 

Atalan fıoıtlıtrcı& 'boıuba 

Amiral Stark ve 
Vinant lngilterede 

(Hafı 1 inalde) () 

rnUmcssllinc şunları söı)iem.lştir: 

a.zimH ve daha eareılmaz: hGJe geldi· 
!er ?e taşlat mutaarnza. gaı;•>tten 
nefret e~ ~adılar. 

ArkadQ91&r, 
.Meınl~etimiz için, ad&Jct " lıtir· 

riyct lçiıı dÖ"ıilfUyoruz. Ne ;yabancı 
topraklar ele geçirmek, ne de yaban
cı ntilleUere karşı fütuhat arı.ıısun
dayrr;. Amacımız llıÇJk ve .,ereflldlr. 
M-emleketimizi Alman fafil!ıtlerin<leıı 
kurtarmak istiyoruz. Bu ıımacıı. var· 
mak içiıı, faşist ordusunu Vtı Alman 
mü.r;tl'\'illeri sllAlılarını teSbn etme
dikleri takdirde son neferine kadar 

.Lorıdra, l (A.A.) - Son altı 88C'8 
içinde Eksttt, Bat!ı, .Noırvfc.Jı ve 
Tork febirierine J"'Pılan htlcwnlara 
100Aknan1J9l\ğr ifbralt etm~ ve 225 
ton bomba atmlflardır. Almanlar, bu 
hUcun\larda 17 uçak kaybetnrifler<tir. 
Apri altı gece içinde lngilb: hava kuv 
veUC!Ti de Amıanya üzermo 1300 ton 
bombn aür119Jımlrr. 

&stok'dıB ökn Funı.w. eııılrierl 
Bertin, 1 (A .A.) - Stefuıi: 

Jng'iti31eıin Rob~k h»enne yap. 
tıklan haV'B. hücumları eııtnaa:ında 

29 u FraMrz esiri ohnak Unere ıu 
Jdfl ölmi}ftfr. 

Londra, 1 (A.A.) - Bu gec-.c In
gilterede attı Alman ta;ı.'.Yareel dü.şıı. 
rtllm~Ur. 

yok etmeliyiz. Ne olu.rea okıwı, bcınu --~----------
yapa.biliriz ve yapnıalıyrz. KızılorclQ. T rodheim deniz üssü 
bu anıaı.:a varmak için ı;-erekeıı her tahrip edı.ldı· 
;ıeye maliktir. E.IU!ilt olan bir 1lf!)' 

vardır ki o da menfur ~ yoılı <nı-,. J incide) >+< 
etme~ iç!n her fm!l8ttan tam bir ıeu- kalanna ke:rin bir darbe lndirdlğinl 
rette :faydalanmak, So'-yet milleU· ~n bellrtUu Yllrdır. Uçüsııvar 
nln elin<leki mükemmtl teknik bOttln topçufiunun takviye edlbnl~ olma.ııına 
ımkAnı öıçlltııttnde Juıll&ndmıyor. Bon ratmen, lnsttiz tıır::nıareJen, btt htl· 
dan dolayı, tayyareciler, tankcıJar, etınıu 9r>k Ytilasek~ Y'&pınnJlardır. 

«- Son muharebede A'TDPBYa 
bahriye subRyı stfatile C'lfd.tn ve 
sonuna kador barbctttın. Şimdi blr 
kere daha A vrup:ıya gelmiş bulu. 
nuyorum. Ve yine ıNhat zafere k'a· 
dllr burado kalacağımı ilmtt cdL 
yorum. Fakat 'bu sefer ~ri. 
yı..>tln tam olacağına eminim. Bn-
nun içindir kı bu kumandanb#a 
t~in edilmiş old.ui;'tlmdan dO!eyı 
bitha.-rsa behtlyarrm. Vazttem.c en 
ınsa blr zamanda başl.ryacağtm.» 

\'iaıMtt'ıu ı;ıi;ı.lerf 

Londra, l (A.A.) - Amerika· 
nJn Londra büyük clçis1 M· Wi. 

nant 9 hnfta ka'dığt Amcıi'kadan 

dönmiı§ V<! ilk ga~ -top'2mı... 
t.ısında demiştir ıd.: 

•- Arnerlka mfilcti kendi ba
ıma ta.mamllc JQpOnyanaı hak
kıodMl gelecek kuvvetted.ic. 

.Amerika halkı Ruı;yaya yardım 

cda.mcsinl şıddclle .antı ediyor. 
Halk Rwıynnın A.hnaıeyayı yık. 

ma.k için en iyi şanslq-a sa'blp ol. 
mesıııı tşf.iyor.ıı 

mitrııJyözc:Uler, .suvariler ve bafkala- VtoI, bir çok fabrikalara. isabetler 
rı, hepsi mUteh8BSl\S ve dUşmaııı ye- olduğunu itiraf etmektedtr. 
neceklerinden emin hale gelmek jçill 
kwıdi Bi!Mılarınıı ait her şeyi bOytik 
bir gavret ve azimle öğrenmel!dtr. 

Stıilfu. blmdan eonra.. ordunun çe-
şitli şubelerine bıtap ederek bunlara 
teknik bOgferini devamlı 1.1urotto 
mükemntelleıftimtelerlni tawılyc et.
m!ftir. 

Pan.t.e 11enıler 
vı.,ı, 1 (A.A.) - Paris bölgcsln1n 

Lngıhz hava kuYvetıeri tua!nıdan 
bombardını.nı ııehcesmdeki ıamn ka 
yıp;anna ait ~n rakamlar f\lnlardır: 

M. Winant, Rusya;ı.-a kW'§J, Jn

ponyaya harp D.Qmadığında.n dola
yı hiç bir tenkit yapılzn.adğın• llA. 

ve ctmt~ ve sö:z.'k!rinr ~:,le bitir
miştir: 

Sclııc et O~'da 34 6111, 40 ynrnlı, 
Selne'de 18 aıu, oo yaralı vardıı·. 

# ft.ütUn lnmııı Seı.onunda en ı;Uıeı fBmlcrl gösteren, •• .._ 1 DUnyunın en bü,ril.k yıJdrdarını *e getiren 

LALE SiNEMASI 

A:merıka radYol.arı neşrfY8tJa.. 
rında bu rivayetleri ortaya atmış
lardı. Fakat son Hİtlcr - Mussolfni 
buluşması bütün bu rivayetleri fil
len ortadan kaldırmıştır. 

Sts!tn, bundan sonra dqı :rneeeıe. 
leıre temas ederek şöyle dJYor: 
Sovye~ Birliğinin beynelmilel 

mUnuebeUerl evvelkinden ook daıha 
gmiflemifÜI'· Hllri':lyetı l'~ mil
letler Alınan empryallzinJne k&rşı 
bir16'1yorJar. Hllrrtyetı seven bu mlJ. 
leUer arasında BUyUk Brtta.nya ile 
Birlefik Amerika Uk Yeri alı~rlar. 
F8fi8t mUtearrıza. kar,,ı memleketi
mize daim& artan bir yardımda. bu
lunan bu m!ınleketlere knrşı, dost
luk: ve dayanışma bağları :tıe bağtı 
bulunuyonJZ. 

Kmlordtmtm büyük >nırtanoı va
zif e.-.Jni yapmıya mnktedir oScmtunu 
dllny.ya g&ıt.erinlz. 

Aın.n.ı.rm ll6ealml 

Londra, 1 (A.A.) - Bu gece düş
man tayyareleri, Ingilterenln ı:foğu 

fima1 eııhlline ve şarkına tı.>mtxılar 
atmışlardır. Bir kaç ki~l 6lmft~ pek 

a:ı: kimse yanılanl"!".ıftır· Dokuz Al
man tayyaresi ta.hrlp od Jmi.ştlr. Bun
l<U'd&ıı yediSi t.aarrUZlar em111;ında, 1· 
kisi Fransadllkl hava alanında yerde 
tahrıp edilml~ir. 

c- Amerikan milleti uzun bir 
harbe hazırlanmaktadır ıre bu har 

bl son :rıı.tere kadar gölünncfe az
metrrrı~ .• 
Bır Anıer&nn genern11 ıu.Jectııdi 

Stokholm, l (A.A.) - Vll§ ng. 
tondan alınan hnb<!rlcrc göre, ikin • 
el Amerikan ordu6u komutanı Or
general lrvıng Philipson vaı.lfo
sindcn çıkarılmış ve V~tona 
çağrrılmıştır. KcodiBinin ~ri~ 
Orgeneral Thoınns Perry tayin 
edilccckilr. 

BUG .. N 

GEORGES BRENT ve BEVERLEY ROBERTS'in 
l'nrnttrğı rcnkt~n ıı:ıaıııct ... ,\~ktnn kudret .• Hareketten heye

,.11n a13n b:ıştanb:ışa renkli 

KADIN HAKiMiYETi 
Şahe!!oezlllriJe bu de\"luıılı uıfcrlerlnc bir )cnislnl dnlıa llfne ediyor. Bu 

C!}m. fUnll gunıl!Je koşunuz. D.kknt: l'.rtıgnuna ~,·c olarak 

1 - ÜRKÇE EN BÜl."ÜK MA'I'.BUAT JURNALi 
2 - WALT DiSNEl'.'Jo RENKLi MiKist 

Buglln !mat ı de knı.llütlı ınatlııc 

Bft>beııC:rop 48 ,,a,ında 

Bcrlln, l (A.A.) - Almanya 
Hariciye Nazırı l\f. Von Ribbcn_ 
trop, 30 nisanda 49 uncu yaşını 
kutlamıştır. 

Türkiyenin taraf
sızlık mucizesi 

~I l ine.ide) XX 
rlle nctlcclcnlnce Türkiye ıncsclesi 
kendlliğlndcn haNolı«:aktır. Fakat 
bu zaferler elde cdİlmer.se, Türk 
tarafsızlık mucizesinin harbin so. 
nuna kadar sürüp glhncsi ihtimali 
vnrdır. 

:Kızılordunun kış mUcadelcs ildeki 
muvaffakıyetlerinden bşhscden Stıı.
lln bu ordu tuırekdtının son zaman
larda eskisinden daha kuV\'eUI \'e 
daha 1yi tcşkD!Uı olduğunu söylemek 
te ve şöyle de'\'&m etmektedir: 
FaşlsUerln kıştan faydalanarak 

St.a?1n. bunun ark&Sından tekmil oı· 

duya Mnllyor: 
1942 Tdmı fa~ Alman orduları 

için bir -hezimet yıh ve govyet top
raklarınının Hltler mikrobundan kur 
tulUfU yılı yapmrya. muvaffak olu
nuz. 

Staıirı, çete .ı;ruplarına da hıtııp 
ed~rek j\!Oyle diyor: 

,_ ELBAMBA'DA 2 Büyük Film 
ALEV ŞARKiSi 

Tftrkte Mn'.lü, N~ftııı, uıcrııklı h' i filin 

A y o fJ L 

DUşman haUarınUl gerisinde ç .. te 
faailyetlne devam ediniz. Dtl~manın 
nıilnnkalc vnsıtıılannı ve nakliyatını 
tahrip ediniz. Kunnay ve teçhizat 
mcrkozlerlnl yıkım~ MemlııkeUmızı 
iBUil edenlere !>arşı kur~nlaruuzı 
esirgemeyiniz. BUyük Leıılnin ycnu.

1

1 

mez ba)Ta.ğı altında zs.!crc kad&ı- f. 

lerl yUrUycceğlz. '-••••111 l"tn·kAJAde hc3eıcanıı bir macera 
Buı;iln saat 1 de teııı;OAtb mııtıne ,, 



Rapid,Feneri1-0 
mağlôp etti 
Oyun, futbol 
itibarile ço.1<. 

' 

kalitesi 
düşüktü 

VATAN 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılannızı Derhal Keser • 

İCABINDA GtlNDI: 3 KAŞE ALISABİLİR 

Chnnan tertip Blrlacl ftlslllt pJlm 
7 ...,.. 1942 

lkramıye ikramiye miktarı lkranıly~ Tuta.n 
Adedi Lira Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

20 2.000 40.000 
40 1.000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
400 50 20.000 

2.000 20 40.000 
4.000 lO 40.000 

80,000 2 160.000 

" 1 ,.Kaçırı~mazBüyük Bir Fırsat 
YALI ARSASI 

8AllB KOLTUK 
we llOBILYAİllZI 

86.947 ~rekOn 480.000 
Tam bilet 2 il re. :ı-armı bilet 1 lira 

YlU b:lette 2J,7ol bllet kazanacaktır. 

lk1 tarafın kaptanları ,.e hakem oyun başlamadan e,•,·tı ..• 

Rumen şampiyonu oiduğu SÖY
ienen Rapld dün Şeref stadında 
llk maçını Fenere karşı yaptı . 

Uzun zamandanberi ecnebi !ut· 
bolu seyretmekten mahrum bulu-
1»1n sporsever halk, futbol zevki
ni tatmin ümidile stadr doldurmuş 
bulımuyordu. 3000 liralık bir ha
sılat temin eden bu maç hiç şüp
he yok kl altı yedi bin k i ~iyi bir 
araya toplamıştı. 

Takımlar tıkıl-o" 

Maç sa.ati beş buçuk olarak ııan 
edlldili halde ancak beş on cıakL 
kalık bir teahhurdan sonra takım
lar sahada görünebJd:ler. Evvel.il 
misafir takım halkın alkışları ara_ 
sında sa:ha.ya çıktı. 

CUıat oynuyor 

Maçtan evvel yazdığımız yazıda 
İngiliz maçlarında oynadıjı mu
va!fakiyet1i bir oyundan sor.ra sa
hada bir daha &örünmcyen kıy

metli kalecimiz Cihadın da Fener
bahçe takımında. yer alacatınt bil
dirmiştik. Hiç şüphe yok ki, bir 
çok Fenerbahçe tara!tarlarım bu 
krymetli futbolcunun oyna.yacaiı 
baberl aah&ya oUrükloetn•,t.l NH.e

kim sarı lkivert takım sahaya çı
karken bu verdij!lmiz haberin bİr 
hakikat oldutu •nlBfıldı. Uzun za_ 
mandanberldir takımlarının mu
vaHakiyeUne susamış bulunan sL 
rı i~civert taraftarları Cihadın çık 
tıjını görünce sevinç !(inde çır

pınmağa başladılar. Hatt~ yanım_ 

d& bulunan bir Fenerbahçe hasta
sının gözünd<!n yaş geldiğ in i bile 
gördüm. H&lk Cİh&da mohalline 
masruf olan bir tezahürat d a yap
tılar. stadl bir alkış tufanıdır sar
dl ve da.kika.la:rca sürdü. 

Fenerball~nln kadrosu 

Yine yazımızda tahmin ct1ıg;miz 
ıılbi Fenerbahçelller Haydarpaşa 

lisesinden H&lidi aralarına almış 

bulunuyorlardı. Rumen takımının 

karşısına ~u kadro ı le dizlldller: 
Cihat _ Murat, Muammer - Ö

mer, Ali Rıza, Aydın - Fikret, İb
rahim, Melih, Naim, Halit. 

Oyun başhyor 

Oyuna sarı lAciverUUer başladı. 

Faka.t daha ilk dak ikadan Fener
lilerin enerjik bir oyun oynadık
larını görüy0ruz. Buna. mukabil 
Rumenler durgun, bunu bizim ı:-i... 
bi bütün halk yol yor:untu~una 

hamlediyorlar. Bu düşünceye de 
hak vermek Uzımdı. Dört beıı gün 
lük bir yolculüktan sonra, celdiği 
gün nuıç yapın bir takımdan da. 

Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program, saat ayarı, 7,33 

Hafif program (Pl.l. 7,4:; Ajans 
haberleri. 8.00, 8,30 Senfonik prog 
ram (Pi.) 

Öi'.iLE 
13,30 Program, ••at ayarı, 13,33 

Fastl heyeti, 13,4:5 Ajans haber
leri, 1.(,00 RiyaseticUmhur bando
su (Ş.f: Ihsan KUncer), 14.30 -
H,(0 Ankara ilkbah>r at l<oşula
rmrn tahminleri, 15,30 Dc\'let kon 
_,en·atuarı salonlarından naklen 
ne.,r1yat. 

AK~AM 

enerji beklenemezdi. 
Dakikalar ilerliyor. Fenerlilerin 

Rumen kalesini tazyik ettikleri 
görülüyor. Fakat bu cah~ma bir 
':emere verm:yor. l\.1elih bugün 
hiç de ;yl bir gününde değil . Bir 
çok Fcnerbahçeliler hasta olduğu
nu. oynamamak istediği halde ıs
rr.rlar kar~ısında oynadığını söy _ 
JOyor1ar. 

Cihadın bir kartarr'ı 

Rumenlerin ortadan açılan blr 
hücumunu &örüyoruz. Top saga_ 
çığa geçiyor. Tekrar ortaya gelen 
topa merkez muhacin1 yeUş'yor 

\•e sıJo bir şüt Cihadın zaviyeyi 
kapatm88İle F•nerbahçe muhak
kak bir golden kurtuluyor. Bu 
kurtarışla. sahalarımızda uzun za
mandanberl duymadıı:ımız: 

- Ya .. Ya .. Şa .. Şa., F1!nerbahçc 
sesleri stadı sarıyor . • 

Oyun bundan sonra mütevazin 
bir ııekil alır gibi oldu. Fakat tek
rar hakimiyet Fenerbahçeye geç
ti. Rumenler o kadar bozuk bir 
oyun oynuyorlar ki, çok kimse 
bu 1akımın Rumen şampiyonu o
labileeeAlnc inanem1yor. Ta'kımt 

teşkil eden oyuncuların insana iyi 
bir oyuncu hissini veremly<!cek 
hareketleri bu kanaati verdiriyor. 
Çünkü bir futbolcu nekadar yor
gun olsa kendisinde cevher olduk
tan sonra, futbolun icap ettirdiilİ 
hareketleri ylne yapabi:Ur. Yalnız 

takım1n içinde merkez muhacim, 
sol~tk digerlerindeın ayrhbile
cek b :r oyun gÖ9terebiliyorlar. 
Stop edebiliyorlar ve topu istedik
leri b ir tarafa getlrebi1İyorlar. 

Fenerhah('e yine hlldm 

Sarı lAciverlliler oyuna. yıne h8-
kim oldı.ılar. Fakat Melihln fena 
bir gününde oluşu, Naim.in topu 
mütemadiyen ezişi gol kaydın.a 

mcln f oluyor. Ömer yirmi iki kişi-
nin en iyisi bir klas oyunu oynu. 
yor. Cihadın ldaresllc Murat, Mu
ammer de fena delil · 

Oyun cansız bir şekilde dev.anı 
ederken Muradtn yanlış bir hare
keli az kalsın bir gole mal olu
yordu. Fakat şüt atmaktan aeiz 
sağaçık bu fırsatı dışarıya almak 
suretİlc kaçırdı . 

Jbrahlm (ıkryor 

Oyun karşılıklı hücumlarla de
vam ederken bir çarpışma. netice
sinde İbrahim oyunu tcrketmek 
mccbur~yetlnde kaldı. Yerine dün 
oynaması ihtimalinden bl>hscttiğl
miz Müzdat geçti. 
Müzdadın hücum hatt ına gcç

mesile bir canlılık ba~ladı. Yarın 
için bize ,büyük ümitler veren bu 
futbolcu güzel bir oyun çıkarıyor. 
B;zimle beraber hatlA bir çok kim 
seler bu gencin neden d&ha evvel 
oynaWmadtiına akıl erdiremiyor
lar. 

Her zaman şu !lütunlarda kay .. 
dettiğ ' mlz gibi futbolda takım 
yapmak yarı oyun kazanmaktır . 
Maalesef Fener ldarC'c!Jeri bugün 
takım yapmasını bilmiyorlar. Fut.· 
bol genç oyunudur. Lik maçları
nın sona erdigt b·r zamarda böy .. 
le bir fırsat zuhur etmişken genç 
oyuncuları oynatmamakta 1$rar et
mek bu f~en anJamamazh&ın ba· 
rlz bir delili olarak gösterileblhr. 

Devre bu suretle O - O berabere 
olarak T.cticclendl. 

ikinci devre 

18.00 Program. •aat ayan. 18.03 
Radyo Çocuk klUbU, 18,15 Radyo 
Dans orkestrasın ı n her telden 
programı, 19.30 Saat ayan, Ajans 
habt>rleri, 19,45 Serbe•t 10 daki
ka. 19.5,'S Karv:ıık makamlaı-da.ıı 

şarkılar, 20,1~ Radyo Gazetesi, 
20,.(5 Şarkt ve tUrl<üler, 21,00 Ko
nufma (BUyUk adamlar) , 21.15 
Dinleyic~ Lstekleri. 21,-45 Konuşma. 
(Günün meseleleri, 22.00 Radyo 
aalon orkestrası. 22,30 Saat -ayarı, 
AjaM haberleri, 22,.f!i/ 22,50 Ya
rmki program ,.e kapanı~. 

Fenerbahçeliler ikinci devreye çı. 
1 karken ayni hatanın tekı:ar edildiği

ni gördUk. O canlı ı;ocuğun yine ta
kıından çıkarıldığı görUJdU. 

Oyun sönU.k b.r şekilde devam e
diyor. Omer yine 22 oyuncu aruın· 
da temayüz ediyor. Top KU<;Uk Fik
rete gittfğ'i zaman bir Umit gUneşi 
doğuyor. Sar1 JA.civert taraftarları 

yalnız ond8 n bir şey bekliyorlar. 
Kaç.an fu11atlar 

Kllı;ük Fikret;n silrUklıyerek orta
ya ı;eçirdiği top bir kuyuyL dtifmUf 

• 

BıiyUkdere Beyaı. Park kartJ&ndB. Dede Yu!uf nanılle ına.ruf 

;l llh ile ttUsalindekJ yahnın arsstlan tevhJden 18tanbul Dördüncll le· 
ra daire"'! tarafından açık arttırma ıre 4 ~fayıs 1942 pazartesi günU 
saat 1-i den 16 ya kadar satılacağı ilin olunur. Dosya No. 94.2/SZD 

Her yerden ucuz Istanbulda 

RLZBp&Jf& yoJtUfUnda 66 No. 
AHMET FEVZl'nln 

ASRI M&lllLYA 
MesahMJ: 2819,60 metredir. I 

gibi bi r türlü ayaktan çıkmıyor. Ka- 1 
çan fır.sallar birbirini takip ediyor. 
B.r hücumda. Melih, muhakkak de- 1 

n!lecek bir gol fırsatı kaçırıyor. 1tlU- J 
satt vaziyette yakaladığı topu kale- 1 

ciniı' eline ,·eriyor. Bunu HaJidin bir 
parça da tecrübesizlik netlceAl ka
çırdığı bir fırsat tak ıp CC:iyor. 

Oyun bu şekilde otuzuncu dakika
ya kadar devam etU. 

iNŞAAT iLA 1 -~ 
StlMEll BA•ır. SILLitLOZ SAlllA.\'U 

Miiessesesi Müdürlıı.iiünden: 
J. - hmttte yapılacak ~üessese Mttdüriyetı binası ili\ve lntaah 

pah zarf U.!§ulJ ile , e vahit Jlat etta:§atı dabll'.nde ckslltmecye 
nulnıtL';'tU~. 

ka-
ko-

2 - ı,bu inşaatın muhamn1tn keşif bedeli nıUessesec·e \'erilecek be
tonarme demiri hariç ISSS:Ol,40 liradır. 

Tiasılaho % 60 ı lkramJyedJr. 

Rnn1enJerln l'Olü 

Rumenler soldan Fenerbahçe kale· J 

sine indiler. Sıkı bir fUtU CJıat ken
disine h3.s bir mUdahale fle kurtarı
yor. Yaptığı p'onjondan sonra top , 
uzaklaşıyor. Fakat Muradın aat a.· 
çığı marke etmemesi yüzünden atı

lan ,ut kargaşalık ar .. ında kaleye 
giriyor. Güzel bir kurtuıftan sonra 
acınacak bir fekilde C:hat ta mağ
lOp oluyor ve Rumenler galibiyet gol

s - EksUtn1e evrakı Izmttte SellUJo:ı; sanayU müessesesJnln muha,.
sebe servisinden 2,5 Ura nmkablllnde ah.nacaktır. 

4 - Muvakkat teıntna.t mJktaTı 8991,81 liradır. 
! ~ ...................................... . 

s - Eksiltmeye lti.G.942 tarlhlne mil9adJf euma cUrrll Mat l ıs de 
IzmJtte SellWoz sanayii ınUesıııeısesı rnUdUrlUg-ü.nde yapılacaktır. 

1 Tiirlıiye Ciimharigetl 

lerini kazanıyorlar. 
Oyun bundan eonra. yine Ftnerb&h· 

çenin hA.klmlyetı altında. geçtL F&· / 
kat beraberliği temin edecek gol 
yapılamadı. Maç ta bu suretle 1-0 
Rumenlerin lehine neticelendi. 

6 - bteklller tekUf evrakı n1eyanında şhndtye kadar yapmış olduk

ları bu gibJ lflere aıt vesikaları tekl!f mektuplarına ıu,urecek- il 

JerdJr. 
7 _ Teklif mektuplarını havi z&rOar kapalı olarak ihale gllnU saat 1 

14 de kadar makbuz nıukabUinde mllesseso muhaberat şefliğine 
teslim olunacaktır. / 

8 _ Pes~ Ue cönderUecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 11 
evveline kadar gelmlş ve urfın kanunt ,ekllde kapatılmı!J olma- j 

ısı J&iınndır. Postada ''AkJ olabUeıcek geolkmeler nu.arı JtJbaro. 
alınmaz. / 

9 - MU........, ihaleyi icrada oerbeottlr. ı 

NaAıl opadılarT .. 

Futbol kalitesi itibarile oyun çok Id ı·k p Satın Alınacak 
bozuktu. Ik! devrede de futbol zev- r ro } res " 
kini tatmin edecek hiç bir hareket . f 

.. Elinde yeni veya kul!ı.nılmış ldrolik yağ presı bulunup satmak 
goremedik. . . l 

b h t k d•- R 1 Jsteyenler, Ista.nbul TU.tilngUmrUk, Kemerlı sokak 21 numarada Naz.t Fener a çe a rmr, ı..uı umen e-
dah k iyt bı Ozarca'ya müracaatları. Telefon: 24197. re nazaran a ço r oyun oy-

nadılar. 

Cihat vazifesini tamamile yaptı. 

MUdata.anın güzel oynama.s1nda da o
nun kalede bulunmuı &mtl oldu. Çün 
kU mUdaraa emn!yetle oyn :yabiUyor ... 

du. Yenilen l'Olde en küçük bir ha
tası yoktu. Aylar var ki futbol oyna
m&.mlf olan Cihat kıymetini yine göe. 
terdi ve tasdik ettirdi. 

1tluammer, her gün, dUnden d~ha. 

iyi bir vaziyete giriyor. G&ıteriıpiz 

fakat !utbolU bilerek oynıyan bir o
yuncu. Murat canlı, yalnız daha he· 
nUz tecrübesiz, bu tecrübesizliği ka
leyi tehlikeye sokuyor. 

Muavin hattında Omer, yukarda da 

Şehir tiyatrosu . 
es r i tiyor 

Şehir Tiyatrosu MüdUrlUğ'U gazete

mize gönderdiği b.r mektupta mUes-

Yeni Neşriyat: 

Perde ve Sahne 

(Perde ve Sahne) nin mayıs sa. 

sesenin dram, komedi ve çocuk eser· yısı bir çok kıymetli yazılar ve 

teri kısımlannda. temsil ettirilmek zengin resimlerle çıkmı§tir. Tav. 
Uzere telif veya tercüme piyes ver· siye ederiz. 
mek lstiyen muharrtrlerin, eserlerl-

Yefila.y mecmua.sının 112 inci sa. 
nl nihayet 1 ağustos 942 tarihine ka
dar Tepebaşında Şehir Tiyatrosu 
Dra.matör!Ugüne göndermeleri lllzu- yısı dolgun mUnderecatla çıkınıftır. 
mu blldlrlimektedir. Prot. Dr. Fahrettin Kerim Göka.yın 

k&ydetUğlmiz gibi gllnlln en iyi o- ==========:;".":";=;;== 
yuncusu idi. Hem kendi vazife&inl Sahibi ve Ne.triyat Müdürü 

•Enerji tasarrufu> Reşat Ekrem Ko

çunun «Estergon gazileri> ve diğer 
vın · Alunet Emin YALMAN yaptı. Hem de merkez mua ın za- müteferrık yazılar ve haberlerle çık· 

Ziraat Bankası 
Kunıl\lf tarihi: 1888. - ii!ermayesi: 100.000.000 Tilrk ııraa 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Ziral ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para blrikUrenlere 28,000 !ıra ikramiye veriyor, 

Ziraat Bank.a.smda kumbaralı ve lhbarsız tasarruf heu.pl&nnda 
en az 60 liralı bulunan1ara senede 4 de.fa. çekilecek kur'a ile &f&lı
daki pana &"öre ikramiye dalıtılacaktır • 

' -* ı,ott - ,,_ llra 

' > GOO > Z,000 • 
&> 168. ı,eeo. 

.. • 11• • • .... 

m • 
llt • 

,. • 
29 • 

DiKKAT: Besapl&ruıdaki paralar bir .. ne içinde l50 liradan 141a
'1 dilfınlY61>leH lltt,&mlye çıktllı takdirde 'h 20 fulaaile v8rııecektır. 

Kuralar senede f. defa, 11 mart, 11 ha.ziran, 11 eylQI. 
U Birizıelk&nwıda çekUecektlr. ma.n zaman ~uğunu doldurdu. Ali Vat.an Nefriyat TUrk Ltd. ŞtL 

Rıza fena. bir oyun oynamadı. Aydın ____ _:v~a~t:an:_Ma:::tb:ıwı::ı ____ !..:m~ı:ş:tır:·~-----------~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iyi idi. KüçUk Fikret top kendi.sine 

götUrllldUğU zaman rakip müdafaa i- c li h •. et M k B k 
çin dalma tehlike oldu. lbrahim Uk m ur y er ez an ası 
~de1'.";~:cı":e~:cı:

1 

ı!:::m~el:~: ı 2 5 N 1 SAN 19 42 v Az J y ET 1 . 
iyi bir gününde değildi. Naim o ka-
dar fena oynamadı. Fak.at topu ez.. p A S f F 
dl. Enerjisi her zam&I\ olduğu glbl A K T 1 F Un Un 

nz.. Haht kendisinden beklenen O· 

yunu oynadı. MUzdat iyi idi. Fakat 
hatalı bir görüşle az oynatt1dı. 

Bir noktaya dııma işaret edelim ki 
Fenerbahçelller mektepliler arasında 
iyi oyunlarını ııeyrettiğ':mız Ga\jbi 
tecrübe etmen idiler. Bu tecrUbeyi 
yapmamak ldart bir hata idi. • 

Rumenler 
Rumenler, dün bizi tatmin edecek 

b:r oyun gö.'lteremediler. lçlerlnde 
valn1z sol aı;tk ve merkez nl\lhactm 
iyi birer futbolcll olarak gözUktiller. 
J\{aaınafih m~kül .c,;artıar altında 

yaptıkları bu oyunda Rıımenlf'r için 
fazla bir ~ey söylenemez. Yarınki 

Be,ikt1L11 maçını beklemek daha doğ
ru olur. 

Adnan Akın, oyunu gtıu.1 id:ıre et-
ti. X..,.al ONAN 

Golotosaroy B 
eeşiktaş B 

BUyUk mai;tan eV'\•eı Şeref ~ta

dında Galat.ıuıaray - &.,ikta' B ta
kımtarr karş1l&41tıtar. Bu l\'\&fı:ı 2-3 
Beşikt!L'il kazandı. 

UMAN - DEMIRSPOlt 
Şeref stadında. ~lk maçı Liman 

Gcr.çlil< klUbtl ile Jnmirspor yaptı. 

Aralarında. Ha.1-tkı, Nihat, HUsa.ınet
Un, Rf'bll, Naci, Lebip, Hüseyin, Dan
yal. Yaş,a.r gibi btrinct aınıt' oyun
cuları bulunduran Ltman bu maçı 
2 - 1 kazandı. 

Haydarpoşa. spor 
bayramı 

il-: 

Altın: Satı Kilosram 72,806,213 

Banknot 
Ufaklık 

Türk Uruı 

........................... 
................ ········ 

........................ 
Hariçteki lll•lıabirl .. : 

Altın: Safl KUopm 22,78.5,.47:.1 
Altına tahvil! J<abU -•t dövizler 
Di~~r d6visler ve Borçlu kJriııg 
bal< iyeleri ....................... . 

llaıriae TallYilleri: 
D<nılıte ..U. en&IU nakdiy• kLrtı:lıtı 

Kanun.un ı.s incl maddelwine te..n .. 
k&n has!r.e taratuıd&ıı ri.l<I tM.iyat 

IAlıll• n 'l'•llyili.i Cüüaı: 

(Derulıte edilen evraıu nalıdi

A - (yenin karf!lıfı eeha.ın ... ~ 
(Y!at (ıtıbati kıymetle) ..... . 

B - Ser....,t ..ııaın ve t&lıvUtt .. . 

........... , 
Altın Te dörili tlld'ine. &ftllııl ••••••••• 

T•hvillt Uzerine av&n!I ............. .. 
Ha%ine7e kısa. vaôeli avans •.•.••.•• 

Huineye 3850 No lu Jtanuu Irk• 
;,çılan aıtm kal1tl1Jı &YAM ........ . 

102.126.446.84 
7,394,4.:S•.-

338,842,96 

59,284,56 

32.049.a&9.91 

-.-
68,013,074,78 

158,748,563,-

22,(51,652 

345,897,112,1)( 

45.192.261.93 

10,427,628,06 

3.121.22 
7.808.722.-

181,500,000,-

I09.M9,7t8,80 

59,234,56 

100,062,664,69 

188.283.910.-

3(5,897,112,0(1 

G5,619,889,99 

189,311,843,22 

4.500.000.-

Serma:re: .................... •••••••• ••••• 
bıti,.at ~: 

Adi ve fevkaliü 
Huswıl ····················• ........................ 

'l'e<larildekl B...ı...tlar: 
Denıllte edilen eft&lu nal«llJe •••••• 

Kanwıun 6-8 ıncı maddelerine tevfl

lta.n h&E!ne tarafınd&n .... iti tedlyat 

Denıllte eclllen eftalu aakdlye ba-
ltiyu! • . •••••••••••••••••••••..• 

K&rf'lıtı t&ınamen altın oiaral< 
ll&veten tedavtlle vuedile. 
Reeakont mukabili illYeten tedavüle 

vazM.ilen •••••••••••••••••••••••• 

Ha.ıineye yapılan altın ~ a. 
vanı mtıkabill 3M2 No. lı kanua mu.. 
clblnce ııt.veten ~· .. .-ueıı 

Meftttt 

Tilrk Lirt.a 
Altın: Sa1I Kilocram 877,•n 

%111 N&. h le-. ~re 1ııe+ Je 
aoaJaa ...... __... ...,.. ...... 
allnlar: 

S&ft Kil<>CT&m G5,0U,9JO 

Diiric TMlıllw.ıa: 

Altına. tahvili k..ıril dö•llıi~ 

ı:ııter döriller •• ~ ·~ 
b&Jdyeleti ······· ·······-········ 

Müteitf: ....................... _ ... ····· -------

Lira 

••••·••·····•···· 

7.822.018.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

1 
22.~4.653.-

136.293.910.-

40,008,000,-

288.soe.oıio.-

117,000,000,-

77 ,[190,028,58 
1.234.1~.05 

• 
78.l 2t.167 90 

-.-
26,8i5,01G,68 

·•••·· ·· ········ 

Z..lr• --

1s.ooo.OOo·-

13.s2:.01e.15 

581,793,!)JO ........ 

78,82"192.63 

78,1~4.161,90 

1" ııl 26,S75,0 .,, 

9157 710.·" 
1.5 ' • 

Futbol ve voleybolde bu ııcne mek eı..e.uw: • • ••••••••••• ••••••••••• • •••••••••••••••• ••••• 
tepUler ~amptyonlufunu elde eden Mııüateıu: ••••••••••••••••••••··-- •••••••-••••••••••••• 
ve millt atlet takınıımı.za. bir cok • 
kıymetli f'leman veren spor kaynak-ı 

11,992,877,06 

953,597,075,36 Y.W. ~ 
larımızda.n Haydarpaşa lise.si bugUn 
Fener ~tadında bir epor bayramı ter· ı r- ttK ı.rtlılllea Mlknıa: 
tip ctmi~Ur. ~ lwW " 'AltlB ilıııedae &....,. '}(, 1 


