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"D~RUY A DO'SRU - EbRTYt~ltt,; 

Devam edip giden 
bir gaflet var · 

Fransız ihtilalindenberi eski rejime karşı en esaslı, en 
feragatli, en sürekli mücadeleyi bizim yaptığımız anlaşıl

mam;ş, Türk inkılapçılarının hakkı verilmemiıtir. 

Y.- tarihi tefrikaaz 

iV ib, lstanbola 
wıl aldı? 

.,_ tMI"" s-et * tda ~ .. tarnd 

......... ~ Jtlbarea ~~ 

Hayali 

A~manya.nm 1 
• 

gayesı ne . 
imiş? 

1 • llaradeaııı 
llAklm ol•all 
2 • Tlrldyeyl Ak· 
dıalz taralı•da• 

1 tecrit etmek " 
> 3 - Ka111as,at111d 

1 
petrol k•J•lan- ı 
na, Orta Şarka 

( 

JOllar açmall 1\ 
Kırım ve L ibgadaki 
taarruzların birden 

oluşu, bunu 
gösteriyormuş 

Norveçin şimali en müsaittir. 

Bı;günlerdE' tesadüfen Murat Be. 
Yln uTaharrll istikbal. adlı bir kL 
tabı elime geçti. Hayretle. zevkle 
okudum. Vazıfe \'P. mesul'yet mev-
7.uu etrafında d.-rln bir kaıl3Etle. 
bilyiik bir tarihi vukufla yazdığı 
''""'lflrdarı bugün de pek cok is
tlhd~ edf'bllecek mevkideyiz. 

Murat Beyin neden kıymetini 
hala anhyamadık? Çilnkil ond2kl 
ıneziyetlerı kavramıyan veya gör
mek istem!yen daha küçilk çaptaki 
ad•mlart nasılsa hak tarafı diye ka 

,....._, ... 1 ... ı: .. , JlooC 

Fin/anda işini halletmek 
en makul harekettir. 

Y .2an: Hüsometfin OLSEL 

hta.nbuı bölceı.ı liU l'porlan ajanhfı taraftllcia11 tertip Mtlen ytlzme f.ef\"lk müııabakalKnnın lklllf!lal dün Modaclakl ytlzme haVUlllMla yapaldı. 
l"llkandakJ 1'e1111111er bu mlkı•baksl•ra lflink ..... ~ gtiet ennek&edlr. Yal'lflana tafaıJlltı ~nea •yfMDwı..tır. 

Alman De\•lei Jlelai Bitler 

Londra, 28 (A.A.) - Ltbya ye. 
nılglsJ ve Mısırdaki durumun ge
li~ml İngiliz basınının dikkatin• 
tutmakta devam ediyor: 

Sunday T!mes gazetesi diyor ki: 
Blrle3!k milletler harbi toptan 

göz önünde tutmalıdlr. Çünkü bü· 
tün harp sahr.clerl,nln biri üz:e· 
rıne tesir etmektedir. 

(Denmı : Sa. 3, Sü. l; de) = 

Mihailoviç 
kuvvetleri 

Koradağda iki İtal,on 
tümenini periıan effi 

Devlet limanları işletmes 
kendi atölyesine 

bir motör yaptırdı 
:Memleketimizde yerli malume ve Bu y!lksek şerefi Uk olarak kaza-

Ttirk eli ile ilk motör yapmak ısere- nan atölye, makinesi dış mcmleket
finl De\·Jet Limanları ifletmealnln ten getirtilen 200 beygir kuvvetinde 
Haııc:teki atölyesi ka.zannıı~tır. Bu bir çekme romorkörll de yapmıştır. 
motöriln aynı eller tarafından vt:lcu- 250 beygir kuvveUnde bulunan di:er 
de getirilen bir tekne Uzeıinde yapı- 1 bir romorkör de henUz bitmek üzere 
1an tecrUbelerl de tamamlle mllsbet bulunmaktadır. 
\'e Ati için btlyllk ümitler verecek bir Bu başarıları göseteren TUrk sa. 
şekilde neticelenmiştir. 65 beygir nat.kA.rlarını, atölyı ~ellerini ve bu 
kuwetlnde olan bu TUrk motörU, te,ebbUse ön ayak olan Devlet Li
MUnakal&t Vekl11iğince takdirle kar. manları idaresini biz de takdiri;! kar. 
ı,ılanmıt ve bir seri halinde yapılma- şılar, bUtiln samimfyetimma M.Ut-
Jl'I da kararı..tınlauşt.ır. ıans. 
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}..------~----- Haberlerı 
1853 - 1855 Sıvastopol 

harbinde: 
Halk dağıtma 

birlikleri 

Sıvastopo a yapılacak 
taarruz pl ü n ı 

Dün halk karne'.erini 

almak için birliklere 

koştu 
Hıllk d ·f,~ma "b1rlllderl, dUn en 

faal rUnlerlnı ya,•m •tardır Pazar 
otmasr v e bUt ln da e \'e mUesSC!e e. 
rln kapalı bulunma91 aebeblle bfr çok 
'atıı.ndı9lar bu fırsattan istifade ile 
bi:-Uk dare 1ıeyetJerlnJn bulunduğu 

Y ozo n· İhııa BORAN 
binalart doldurınU"Şlardır. Heyetler 

"-fifüefikJ<r Ruo seyy•r ordu•u- caktı. Şılpheı;;z Kırım lı ırbl daha ak,ama kadar, hatta durup dinlen. 
ıın Çcrn ya muıharebesbıde uğra- cabU'k bltecekt.. rneden nıUı·acaatçJlertn kayıt mua 

d ,- dlaglUbl)·etten sor.ra ycnı bir Simdi cenup çevrede A1ınan .. 11el ~lerinl balrmek, tem"'nuz ve ağ tııi- 1 
k .. ıar v~rdllcr. Bu karar. elde mev Ruınen kıtaları e!k. :\111.!akol tab ~ tos aylarına att elmlelt karnelerini 
l·ut L>ütiln kuvveti SivastoPol mu- yası ıSt.Jtametinde tıarruza devam tevzi etmekte me~~ı olmuşlardır. 
h !to;.rDs1nda kuı1 nmaktan ib:ıret· edi.rorlar. O tabyattn yer . ~de şfn f Ofrerıdlflmlzc g~re bir kl g1ln 

Artık Rus ıeyyar ord\ı::;unun ka. dı ne lshnde kudretli 'bir lstlhkAm içinde eJektrtk31z e\·Iere Ye ·ilmtı'3l 
b.liycts!zl!tfnJ anlamr.,~ardt. Oni bulunduğunu bılm1yoruz.. O bölge kararl&ftrrıhnu~ bulunan ;-az karne·, 
ı. .. rşı çokça kuvvet aytrarat mu~ de arazi çok ıarızalıdır ve b .... çok lerl de halk birlikJetl eliyle dısğı:tt1-
h0sarayr zayı{;atmi.'k doG,ru değlıdl. d?k yarlar vard ı r. r acaktır . 

1,_)et aylardan ıonra miltte[ik.... Rus1ar, mecburiyet hal'.nde kör ... · 
•• hat~1arın an:ıyarak en ke ur- r.,ın ş1m.u.,. çekilemezler. çar. Serbest döv :zle satılan 
ııe )Olu tut ular. Artık, S'.v&sto-. kü Atman'ar oradok1 tabya.lar1 dü. il h kk d · 
noı n taarruz ~erken j'Brkta Ru~ şürmıı,ıer vo körfez;" şimal kı:v•- mo ar O in 0 yeni 
~c)yar ordusuna kılr$1 n iidafaa. stnı tutmuşlardır. F-~at, bu sefer bir emir 

ak-.ad:ıe ku\••vct•: bi.r cephe 'tut• KarRden:zde ~erbes•··c ~ev_ re!mek- l ı 1 
u.- lthalat ,.e ihtacat btı·.llk er umu-

n1ak er:d~~cs nden kurtu1muşlard1. ten kvrknn an bir donaıımava sa· rnt kA.tipliğl, &Gl'b&ııl döl",zle ıatış ya.-
Bu cüret:i ka.rar ttzerlne müt·e- hlp bu!unuyorlar. Yani Rtı5:1~r :çin pıl:ın n

1
alh1.r lçln. T;caret "\'"ekilliğin-ı 

f ":er Sıva!jt.opol'a kar~ı &00 lopu iyi kötü bir açık kapı Yardır Zo- den yeni b!r emir tı.lın:~tır. Ye!1İ e~-
11e, ıl'ere yr.rleştirdl!er 1'ık\" 1 Y<'

1 

ra dUs.ürce. hiç o ma.ı-<a b'r kısım re göre, ma;,.q ay•-:ı.ın 23 inden eyvel 
.. d'Jcn ınüttc''ik b.rt:kler yakl, .~ma kuV\·eti ::eım!Jerle kurtar&biltcek- ~erbe"t dOV'lt!e ıhracı yap•lıp al<.rcdl. 
'01 rı ve siperler a<:mak ;ur<'Lilf' erd~r. Karaden!tr. n °krf'di!c,. t~a.!- tırı gelınenılş _ ıthnl1t \"e ihracat bir
i?·:: titbyalarrna 30 m~tre mı --a!e ... yan hücumbotları \'e Alman tay- ll!<IU1 me,·zutın'\ dY.h\l ohıu-:ı. oima

'"e 
1~ac!ar ~okı.- <iu'.ar arcJerI. ece karanlıkta yapd11- Rt:ı • h'ltU:ı. mallar için nihayet önU-

R tar ınütteflkler· n büylik bir cak bo.;:ı;.tma h reketler;ne büyiik 1 mllzdckl ~alı gilnU a~nırua kacla
1
· 

ttıarruz. yapacak· rtnı anlamr$}ar. ôlçildc m '11 o!amıyacı;k~ardır birltlc:ler umnn.t kR.ttpıt:tine ınUraca-
ın Jdafao kuvve•·nı 80 bl k $l1·e ,\imanlar lnütte(ik'!erııı 1854 de atler• ger .-11 bulu :m ·t, dır. 
1·.l\1rm r,ı- yaptıkları bli.tllk hatAda. sakın· 

MOttrflkler s•,-astopol kale ln• mll'"r lşn dojjrusunu yapmı~lar-: Anosı n~rdeym i ş acobc 
'apllacn'ıc o bü n.ik tı:arruzu şöy .. d r. 'rant önce Kırımdı;kl ~y.y·ar/ l<urtulu~ta, Baruthane cadde.sin
" tagarlanıış!ardı Rus ktı\·vc.tler:ni te."niılem~ı;ler. on· de ~2 num~rsda oturan Abrahan1ın 

ı Rus tab)oıları. f~sr!alarla 4 
dan ~onra orada buluna~ tekınttt üç bu~uk yaşındaki ktzı, üçüncü 

. bomhilrdım•n edllecek; k t' l s· t • "kl n 
u ·uvye ·eri c ·,·as opoıa yu c -ı kal penceresinden bSkarken her 
:! Sor f8.!rlada. bütan mfitte nl.}!erdir. , r;asıla;a ıokaZa dli.in1il1till"· Ağır su-

11.k ordw tab~·Cl~ara k-ırıı hUcuma 
21 mayısta b:.lf!J~·an A:ınıtn ta- rette yaralanan yuvrucc k ş:!:'1· ço-

1 l".!f' cek: ld ı 
J A,gıl taarruz Siı·astopol feh. 1 arruzu be;:tncl haft:~rnda, Ruslar cuk hastanesine ka :rı mıştır. . 

r n hemeo cenup doiu una dü- hala dayar.ıyorlu. fki tarafın Jıa_ y aromazlığ ı n sonu 
e . r.ralakof tabyası ile civarına rckct tarzına bakılırsa. Rus1arııı 

opııacal< d• .... man!arın da l8ö4 deki Sivas- l:udur işte 
t İlk hiıcurn 8 e-~ löl sabahı h K;;ıragiin1rijkte Oervl Ji mahalle-
<lıı·ocnlı 
1 tc nutleHklc' bu p Ana göre 8 
.. ~de hUcuma kalktı\ r. Bu hil-

l'!l le R, 4' muka\·emetf tam .. m!
'nrda ·ndr. Yalnız. sal: ccnııhta 

bulunan Fr n•:z1 :ır !'.Jı'akof t.?:b
\R nı 2..m1ğa muve:.rr· k oldular. 

Bunun~a btrc::l:>~r Rt1 5ı1ar müda· 

fa~~ 1\ de,·e ıd~n ,·az;;eçhıer. Saat 

't:i.JıO cıs ıı11r. .. t hl<.em mevk den ge. 

c:. k'~meye karar verdiler. İ:it•lı· 
ko.ınılart depoları. donznmanın ge. 

1 ka'.an kısmr".t ,.e sehri at~ \·e
crek ~-aktılar ve t ko1ord,_ uk Rus 
\ijdM(tıa ku\·\·ct{nj s:vastOpOlUll 

cmr.n ş.nıalir:dcJıı:i bö:,eye nakle. 

dcrck or da kör!eıe karşr yeni b r 
c\!Z• tuttu1ar. 

ioıtc s.vaJttpo! k les vr şehri 

tı )'~:-ı.:ın hıırabe!'i ha! de böyle" 

,, 'e -nutlcflklerır: el.ne geçti. Rus

le.r son mi\tttf.k taerrllzunda 13 

\'C müttrfikler de 1 O bin k şl 

~ uvbcttıier 
Eğer n-\Üll1;.fikler Sivastopol kör-\ 

le··· ı:l ima.lindckt bö~gey: tutmuş 1 

ı·..:alardı, 4 Rus kolordusu Siva!'. 
opl·I .hr·.nin içinde tıkılıp kala-

topol muhctsara.ından Ye mu are- ı 
Binde A.r: :-roka tı ·ia olU1"k.I Ca,·id'in bele ,den fyl dersler çıkardtkla 1 
on YatındJkl otlu F.rcUn1end, tram .. 

tt"ıa ve bu !ardan .st.fadc ctt'kle- ,·ay caddesfudc oynttını,ıktd iken. at-ı 
rine hlikmetınek yani ş olmaz. Za- kadJt.flarınd&rı birinin ortnya sUrdti

ten harp t.ırJht n çln okunur? Dü- ğil bir iddia Uzerine cadd~ kenarında- j 

nü ar:rııilk. b~i.irü ya~amak ,e 'd elektrik dire,tır.~ çıkar. Bununla 

yarını görnH~k lçln det"ıl mi' da k.ılnı.ız., clekLrı.< teline tutunarak ı 
caddeni kar~ı tarıtf na geçme~e 

--;::=============;- .dokundurmnz çarpıld•f.:t yUJ.;sek ce-

1 

kalkar. ı;•akst, ellııi tt"le d<J~ndurur 1 

reyanın te.sıri ile bat aşağı. yere dli· 
f;c.r. Ba.ıından Ye \•ücudUnUn muhte
lif yerler•nden y ralanır. 1-\'.ti<":Uk ~·st-

Soruyorlar: 
Bu $uçl arı kim 

önleyecek? 
O ll n F.ırıi.nônü me,, danı nda. 

raınaz. baygın bil" hal<le ŞlşU çocuk.
1 

hastahaneRl le göndcrtınıhı. teda,; 1 

a:tına h.ımı t ·r 

1 Sümerbonk Kcırab :.i kte 
asri bir mektep 

yapfı ·ocok 
Kurulıno :.o;i kendisine verilm's 

1 olan Rarabük ·aQayl 51.!hr:nde. Sü.1 
1 merbac.k, büyük ve ~sri bir ilk 
mektep \'lıeude getirmek kararını 

l \-ermlşt,r. Hıbcr aldığıınıza görP, bll n1ck ... 
tep Karabük s:-nayl şehrinin bi'.iı· 

1 hare ;öslcreccğ~ lnkl}tC göz önün. 

IVbt?k trarn\ &) 101 bekllyordwn, 
Blra7. ilerimde kelll rclJl bir bay 
da~ herhalde benin• Jibl t r aJ" \a) 
,ı:;-ö.ılü~·er oJacah h kl herp gezini · 
> or, lı tn1 de r1hıdekl k~ kılft· 
dından çıkttrdığ'l ean e l'lklerlni 
yıl ordu. l"~aka t , ~eklrdek.lert.-1 

tükUrür gibJ el}"Hlp l·e re pii ~kö · 

rli.,-orthı . Tuhaf de,tll nll ~ Yakr .. 
nınuı.da bul uniln ' e hu g-lb l b t · 
Jedi ıuı;ları ,rörınek ' e öAlemek 
, .a '1.l fe:.l İcabı nda n ola n. bir me· 
mur da. bu dü~lince.,.i7 \ a tanda' a 
balrtp bakıp gülu.> ordu ••• 

Bunu bir okurnmuı bildlrll or 

d(.! tutularak yapurılacak \.'e b!Ja .. 
hare açıtacıı:k bir çok ubcleri ala
bJecek. derecede bü)ük olacaktır. il'\ 8. 1'.I'\ Sümer B~nk. bu mektepten hcı· ~e. 

lll/~ t:&.J '" "ıOl'u,,o r : ne birirci. ıklncl \·c- üçiincülükle-

[)~ 
- IHç -,u ıllı fl .. 17. ki J ı... btnln de ~ıkacak olan ·~çı çocuk'nrınt hL 

~ bu '; 11 çlı;trı ı.ı .,. onliyecek acaba:. ve lise tahs~llerirı kendi he~~bın:ı 

r 

-
veya Ankara Erleri 

u1111 laıtlttlerlaJ , Camll•rt1et1a tıtrlerl lçlade 
ea kıJ111ttllll " ' e• ıtYglUıl ıayı1or11m. Köy Eaı· 
tltllerlıdıa rett,ecek eY~AUarımızıa maYJllılllJetl· 
al lmrla oıtak9a J&kıada•, caatau takip ·~·~ıım,. 

iSMET iNÖıVU 

.......... 

Baltacılar 
arasında 

A llltrlk "" tlee O ngo .. f.er. 

lerı ortadan kaldırMak ti•r 

k•rlllan '' ,IMdl •e ı.e,ın koll a 
llli:İt'aff'le T•~lfeslnl üıllıll Al•'l 
t...,ldJ t, .<tmerika kırıl•r•n d4f'. 
der kişili k iki ırrup hall•de stklt 
dü, n1an ajanı yakafamı ,. Deft lza_I. 
t ı Jardan kaaı;uk andallarla. kara. 

ya ~ıkın bu aja,.ıar, birlikte getir· 
d lkle rf iki rne ~·eterek tahrip m ad. 
dele rlle hfr (-Ok fabrikala rı, 10HArr, 

Yazan: Behçet Kemal ÇAGLAR l kllprülerl ataca1<1ar-.. 
Yedl.!I Alınan, biri AmerlkaJı el•n 

IJu adamlann 11 .. rt1"4iekt ~ 

ma» n1ekteblnde t-aMll ettikleri de 

Ç ! L .stirm~k len, a r k .aı çn1 a k_ 

tan. çit örmekten, bez do
kumaktan, sürü yaymaktan. ders 
okumıktan dönenler, bir arada, 
bayrajı selimlamıya toplar.ıyor
Joır. .• Kö)-· de her ~eyin cevheri 
var~ Dem'.r ya!n ız ııaban ucu yap_ 
m!ya mı yarar? t~ltmeyl bild iniz, 
içine ı:ereken maddeyi kattır.ız 

mı çark da yap: rsınız, diramo da, 
te de. kalk~n de ... Buradaki cı:ı
kf ~arntzontıırdan artakalnıt~ yt
kıkları eski hal erlnden Uzel lil

yağa k~ld:ran hep bu köylü r.o
eukTarıdır. Trıc:çrlık, d u\•arcılık, 
h'7arctlık. mararıczluk-, klrem•t
(0ilik.. her sc~- tihrcnınck yolun. 
dnlar. Hamamr, ta,·Jayı. mut .. 
Cağı, ~·emek sa'o"'unu, öğretn1en 
t:\·icrlni, 12 çeş t ytpıyı n1eyda· 
na gc-tiren cnlardır. Bir yılda 11 
bu1a~1 ·ahlb: oldular. kendi kur .. 
dukları kovanlardan bir ~enede 50 
kilo bal aldılar. kcnd: ~·ap1p 1 ba ... 
kıp !:ığdıkltrı htJ·var.lar bir yı!· 

da 300 lira iti~ süt verd 1 ••• Köyi.i
ne dönünce ilk he!A. çukurunu 
kendi c\·lnc kendi clile açmak
tan ba~ltyarak bütün köy e\'le· 
rlne abdcstheınc yaptırabilecek. 

flk defe{ kend: eme:llc kendi e. 
v nden ba~lr;vıp hıyvanlarla ir.
Rıtnların yattıkları yerleri ayın:t

bHccek, toprak dan1d:ın açrln11ş 

üst pencereleri güne~ tarafır.da 

yan p~nccrcyc çrvirf:b~lecek, ço
r•k topr~khırr sWayahilmek f("in 
dağlardan su indirn1c işinde kö ... 
:.,.ün el b'rliğini sa~lı~·abtlecek . 

köyün ;.ı·ıkaına. ve ı-;ulaına suyu ile 
i('n1e suyunu ayırtabilecek, kc
re.ste e]jne geçebilen kö~· e\•ine 
tahta karı-olayı sok< b:leeek. <
ğacstz köye Hk fldanı ve ~ebzeıüz 

s:ni ok5aınak hlssini veren, ki.ı
çük ,.c .çet:n1a:lı: rocukcatızlar köy 
terde ~ele dü.,müş !ôlcıpan çöpü gi. 
i l sürüklenip 'keyboiuver'rler. 

B en n'cc Anado!u!u toprak 

ve hay,·an tıtahtpleri bilir·m 

ki o~u'larınt tarlaları;.a ve ta\'. 
l•l•rına )•~nl tek l'!ı l:i getlrsin di
ye bol harç:ık YC n1asrafla bü
yük . eh rlerdc okuttular, sonun
da çocukle..rı ya ziraa.t, '1l bay 
tar meınuru o!arak bU.)·ük ehlr
lerde ve dp,·JpL k$drosund:. yer 
aldılar: kök!erl toJ)raklarından 

kopmuş oldu ve bir daha tııtu

rarnadı ..• Bir ıtmanJar klr.ı~csiz 

köy ve chlr Ç<-<:uklarır:ı okut
mak ic.;ln aç•lı.: n D~ riHcytamları 

h~p'n1'z hatırlarız. Bu okullarda 
yetişUrilen çocuklar, ktndtlarinf 
bekll;·en hoy•lfan ba,ka türlü bir 
seviye ve siıtemde hazrrlandıklarr 
fç~n .. tc;k parazit. arcak erendi 
nıüsYedd!sl o!n1u~ardı. 10 • 15 
sene evvel Ankaranın o ?.amıınki 
tab:rlr K<t.raoğlan caddcıo;I memu ... 
rtvet ara'.'-'& araY!' fh~fik-"'ır.la~mı"! 

D arüleytom mezur.larile dolu idt. 
Enstitolller'n böyle ak>betlerle 

b r deı bir ol~un karı;ıla.smamaları 
jçin her 1.an1nn uyanık bulunmı-k, 
111ı ksallarına her zaman ha.ssasl
.'·etle sadık kaln1ak, birinci ~art.,. 
Köy'üye köyüı:dc kal,c•k ve kö
yünü k'llknıdıracak bir tsh~~l tar .. 
zı gerek ... Yck~a ıımlllct mektep-• 
lerJ açlık. halkıınızın yüzde ,u 
kad.:rını okuttuk. dire ö\·{tnmek 
booııunadır. KQ)~lilyU okutmık: 3 
sene çinde el!ne ıcçen irl hareli 
yazıyı zorla sökn1csl,_ \ temin et
mek. ktzaya ittlll .ıan1an makqm 
!e\"ha1açı:-.ı: ~' Kay • ına • kam -
lılc diye 1orla h~elen1tıin!, te
n1ln ettikten sonra \'e tekrar u· 

kÖYC' i!k fideyi götürüp biitün 
kfj~· 1 üı-c örnek olabilecek, yakı~- .,...._.. 

nutmıya b•rakmak mı demekt'r? [ 
Benln1 e::tnıcn kur:ı:hıruıa dahtj 
pek aklını ermlyor. Askerltkte 
nasılsa okuyup yazmı ötrenmlı, 
köyde i55i gücü olnıadıCı. utu::a.j 
madığı için gel lp on 1: rahk dev. 
Jet maıı.acıtını. 11iınmı~ klm .. elc
rc b'.r kaç ay lt;lndc ne ö!rctllc
bilir? İbret ver'c blr hik~ye duy
dum: Kur~ sonundn diploma1ırı 

d a~ıtıl· cak ctıtmcnl~r sırı sıç ın 

karşısına geçen blr Mmlr. "Sa~·ın 

arkadaşlar!• diye hıt~ba baslar 
başlam&z, askerlikteki alıfikı:.nlık
tan ba~k3. h~nüz bir ~ey ö~rene. 
mem·ş bu e~K:ı erler ,·e~·a onba-.ı
lar bir. lkı. U("' di.yt> şayn1rya 

ba lan1ıe-lEr . .• 

E ı stitü:eri:ı kurulmaşı, ta

lebenin kendi y• pı!arını 

kend · clleri~e yapnıao;t. kendi y~ ... 
veeeklerlni kendi cn1ck~erilc tc. 
darik etmesi, öv ünilp Uıeriı de 
durulacak b!r ıaye deg 1, kö~· kal
knınıa~ı 4çtn nıUJde $aytlahBecck 
birer yasıtadır. Erzuruma dem!r · 
yolu gelıne~ı. E:zurumun kalkın
m= !Unda oynıyvcagı r ol 1sbet1.nde ı 
bir ba~nrı, bir ver mli eser ır;ayı. 
Iab=ıtr.· Bunun g'bt bu köy eııs
titülcrlni:1 y~p1cı \'(' baş rıct ru. 
hu, kendi kurulu~larında dej'il, 
yet"!jtlreceği öııdcrlerin köyleri o. 
narma~ı. geliştirn1e:ııl. kalkındır· 

ma~ı 11c meydana çıkacaktır. Bu. 
rada:1 ycti~•ııtcr. köyde ~1'tl":~p 1 

,gttn1ezlcrse, köyli e1 1nden tutmn ... 
sını ve rrdtndan yürütınestn: bl· 
lirlcrsc enstitülE'r muva ffak ol., 
muş t'l ayı l acak Ye ancak o zaını~ 1 
övünülm iye deA:ecek: lerd '. r . Y ok-· 
s& btr zavallı dcııeme olarak ıö· 
mülüp kalıcaklardır,.. ı 

Enstitül erin yetl~tlrdif' ö;ret
(DenMı I Un<U • t.)·fada ) ~+ 

! 

Jl&,·e ohH19"·op. At"a1'a he c•aıtaıa
ma» mektebi na! ll bit' .mekteptir, 
kalta1 .prtıan 'fe dfıf'tl1ed rtedir f 

Ben 'öJ lt. f arz .,., tahMla eclf70-
rom: 

Bu nıek tebe g lrebttmek tı_::kı MM· 
h .art «balta ile 1 •tulm111p 1ııltJn. 

nund•n olfffa-khr . Çhkft öyle entt
püft•n ltl,...eltt b~ ~ lle
Jaı· kolay """''a"'Hlar. ll<hHt fart 
da cba.Jta M '• ıfm..,.lltlr. JSaılta. 

l•ma ı . ı <ek&;rı l .. P ettı•l;Mıl•• 
ka ra" dllmdU& olanlard .. llOi)'U' 
uınoJtn• z.. 

)fektebe girenlere tık deri' er . .. 
r•k eyer baltası, '.huamat '-H:aı ı , 

n-111.ranı-o r.: kltasr, ~~ı "1albım', • · 
duııcu ha.itası, ltfaye Wtaeı gibi 
nuıhteur tipteki baltalar ChterU
nıııekt e 'e bonıaruı .hanrt tfler4e 
na.;tl kullanıl•~•tı: öfretilmektMır. 

Baltalanıa. ınekteblnden 4iiplema. 
ıtlaoakları n .leabnıa rör• ata bfndl
f l 7.arn•n baltası:ar eye:rl•• allnlM1 ; 
karı:-1 11ma. f;l kacak düş-1'11uu llacan1et 
t-tıuesı; t ıkı . hrrldıfl bir ,erde •< 
k•ln,•n1ak. f irar t:arelerl ltuJmak, 
ya nl'tnda n kurtulınak ~la maran~ 

«o:ıluk, a'j{'ılık, oduncuJuk, ıttalye

l'illk hlhut"'ıl gerektir. 
Bu ilk ' e e &'!ih ınalô:n1attM. en

rıt baHala n1a. nıtktelJt talebeeıl Re 

unıunu n1alftnı a. t , ·e rillr. Bu 9'1\IPdf 

hllrlln çok d•tf,lk tı r. llel"'iı>I • • Y· 
lllll a ın1kin ~örtnı l:l orunı. En t.."A • 
Jı iki ta ne11 kıyafet detlştlrme 

' e h a rita) a bakarak düşman tettl
ıa tı nı ko la~ca buhnadır. 

:"; on .,ınırta, dil şınanın lta.rp en
dU'ı trltıl ne na -.d cbaltn olunacatu~. 

t r hll keli olab ilecek khnı;ıelere na~ıl 

cbalt ıa. asılacafu• öfretlldlkten son
ra talebe.Ye dfplonıalar• 'triUr. 
Diploınada, 01ezunun nUıayet bir 

« hMlta.ra. ıoıa p olabilecek» oJpftloj"a 
ı:-c l di!ı ı.i krcd ilir. 

ı ·~kat jj,iz. işe ba ktnıı; k l lJu karla r 
ıniikenunel bir mek tepten dlp1onı a. 

a.11111 ' seklr. ajan Aınerika kr) ıhtrı· 

il& ı.•ı kar !:tkmaz c.: balla3·1 ta,ıı. 1'1lr· ::ı~~~l!c~~;~~~~le;~~:'~ı.~~~T;:.ı ~g' I A x· Ql8!!~ 
Jotorek köy v:pı.ını kerp çton ı , - mn~lar .. 
tuı;lc.ya döndÜrebllccek, kö~·e ye- ~ riı(: Bu Yazl3 et karı;ı~ ı nda dof rlbU 
ni !'ic\-k ve hanıle ile yeni iman - Jçlme lıir ~ liphe dU, tll : Sakrn, A· 

ve ga)-ret a<ıl•y•bllecek. köyün. Elbet bulunur m•rlkah oldujtu b\ldlrll• n •ekl•l~el 
bütün m<'lhrumtyet:er'lc mukave. ı ajan , bl\ltalan1a. ınektebl tarafın• 
ınetle:ri zaten içinde ~·u:urulduğu k~er gibi görünüp de Amerlkan 
~eyler o'.duğu '<"in irs e! n 1.ç , .J d · ı l ı B ~fu95elhM: cAkdtair. e\-veJet lır:oıınıı. ! Bö~ 1ece nıalfim ol:ı •.. > te;okllltı tara. tına ,-0 ntan 1:Ud yttzll.l 
'.·i.ik~lindilrüp ,yıldırmıyacak. köy· • Jtal3&y& aitti, yarnt ti& l tal - Ptk Jt.oı, oına. gitt i, J &lnır ek ~l .tt I bir btl1ta-. olmMınl KÖR. X:l\Dl 

,._r. Be • Orltrht altuı~a 1'1r d~: ---------------lülerdcn konuşurken vrya riü- ,a,·a &lt olaMktır• d.,.l,. ••a llt 
0 

d d • d b 
. - • 

1 an an a ••• aıı lsmorl ~nan oto üsler 5'.iGnürkcn hlc; b·r zam:n 1ronhır dÜ, m ('z. Jtıll A k&aa dt•lıt ltu "iahlp Dan dan da dan dan ... 
Ye ben .. demeyi a:klırdan g:e~tr- r:kı . kar~ ı ıad a: cf.A.fla. plli.\• pl-"~e lla \ t ttmelır: gerekti . geliyor 
m!yecek, ögretınen, çıkars,_ bu 1 AkdtnlY.. kad.ar yat ita. ~tll.tCt" !• d l· ~ e1'Vel• 
cn!5tlti.llcrdC'tı çıkacak... J tıc:,hle r ~ttlıtnur l!i anırorw". OtA"\l.l:TG o\J! T ramvay ida.reı;I tarafından 

Ko .. ,·u"n bu önderi. önderı:;; n. Jfalkın M.rlikltre ~-• ı.ıln1M«J lf•ff· ce Amerikaya ısrnarlanm1~ olan 2;::, 
DOJtT nl..DlR BOl"LJ<.:... • 1 ti ı. kk d ıı · l k d 1 gel blr ğundellk yaz·re sad<!'l~C; YC. our J t • ın a ' ·~etin razttt- otobüsten 9 ur.un s en er yeye -

tabii!igt =1c yapacak, k~:;disl b'.r Jat!)(Jftlar llnt1a.n e3ak!tJıtde {ifl 1erde ~ık.la t~bU.thd11 tklncl m11dde· ı diğl, t ramvay tdare11ne rna.haDinden 
!edakArlık )'apt:C:ının farkında bl· 'k•\"\etlerhtl Jul'kaç t~ lne alnıtı,ıar. _,.1tft.e: «BirllkJerinin nerede oJdu.t·u· ı bildit·ilmiştir. Bu otobUılerin bira~ 
1 1 . ak fera"'ıt'' d~.I! 1, in- Diirt ~ tlda~ .J~•l&l' Çlnfiltrl au 1'ilrni3 en v•tanda ~lar tk.amel~ih- ev\.·eı memleketin1lze &önderilmcsı 
e c. nıt~ ~c • & -... IJJr dö~i.) tı kllkAf' ıtt ne ahrları fAkat larındakl ka.rak0Jlar11. nıUracaaUe 1 iı;;ln I<a.hlredekt ticaret Kta,eınlzo 

slyakla b6~·1t?" çal:şaeak... ya. kı'4Jıar. la r ı tto:rok, :çaltnt da. uraıt: r e rlerl" I öğrenınelidlrltr» df'nihtıtk· ı en1ir verllm!ştiT. 
Her köy, h~rap \'C b.akrmsız l 0ıacak ki• •ıı kadar :.ı kı•ka ... ladık-

l k d " " -. tedfr. '"•kııt. ll{aınelg-ih , lkıuntl edi- . 
yer yer ilerl ve ı:er ımtı anma- ıart Çtn1Uer1n holr tUrUt >ı:tkkuulan ltn 3er deınek.tlr a.rna btedtnberl dl· ( - -1 A K V 1 M -~ 
lara E:ahnc b·r J!) l 9 Antdolu ... n· ı t 

' S ı-etemt1'"Grlar. lln1lzde tkan1eij'Mh. ancak 1("1Rdt etu~ ıt.- • R"Zl.RAN ı•c• • dur· her ö~rctnıen bura·.111 sın- ' _., Q ., 

suıı~ mektebP bir Muı::taf .. K e- EltSl(,.l l AK rulan >thıatar Jtl n kullanılır. r.,ter PAZARTES i 
~ı~l ;;:lbi Hvak ha!iacak . . . flndtr- htiklıl.J arkMlatmı,; dbkli PAJ ı tt ı - teltll,tde «ikamet etttklert ~mtlcrta J\ \ ' f; _ Oiin 110 _ fllJlr 55 
\-k c::ah"'h·eti olmıvan çocu~u ka. na şti~ Je bir .nı.an":et koyn.•t: t R~- k•ra.ko llıtTı n ~ .... dtnll .. e3·di iter r\ de Rt:~ıi 1353 _ Rı\ZIRAN l& 

·., · - 1 11• murlurta mal 11 ttz ltlrUkfere ka;rdtdtlmeınf~ ola.n- hlr- ka,-akoJ 'arrnı" giJtJ bir nılwa ıı ı-ri ı ~s ı _ Cemııl_veli h.ir ı .; s· h .. ·'·~ ,..e ır-e J e .,,,. ..,, 
. • ,_. 1. ko",·e •önderme 1 ıar ! Bocün ~lltncedea Taı:ıe.~tp "'"· ~ıkmar.•ı. VAKİ'!' zı:,·Aı .t E7AN1 et•'' .... ,.e ac:. " · _,,, · . , ka.- ı 

Rl'.'m:rel 
k ılı tn<ana henüz çere aMt leru.r:l taptrrmı'T . Ttk a ~ Tatlı'-erl GÜNEŞ 5.31 1 ,45 mc zım... ~ 

ÖGLE !;l.17 <.3Z 
]KİNDİ 17,18 8,33 

~.r .~·.. • .'. ·. kart.ketleri birer ..,uç tur. J~aı..at. nıa)c-sit:l' alıc. ak ,.c bunl: rın ortn 

1 yaptıracakhr 

esi r m i olmuş ,J ;:::::::::::::::::::::::...:~-----..----~·~----------------------------------------------------------------------1 
tun bu toprakları çok severdi. ı ,çııerln 

o~ünl t"rrlt' Roınn1el tnode.'lı 

\ar. 'la re1a lln ha_ratma. • it 

rr İ O (mı $? kiJhya Jlc konll.j~ak isti:yordu. Tohuın. ara!ında kendisini mesut hisseder. on· 1

uk için ayırdığı bu,da)·ın ~tedJğ' gfb Jarlıa ~her.kil btr 'ş birllğt :,:epa.rdı. lfal. 

B 
ht>r rn eN"lr. nu· ra1, u3 andırıyor, it•· 
nun t'lrrırında nıünaka';jalar, lnceltl· 
ııırlrr otu~ or. 

Rir ı ... ,It·rt> ,1taı.ete"ıl orta.~·a -,u rha· 
·,f'tl •th: r..011 ım J ~en ftarpte l ta l· 
·'""hı ra. e ... ır dli .. mu1to ... 

Ru rh·a~·tt Ro1nn1cl'ln do"ı l hırı ta
r,ı f ndan llkon<'P kı .,aca 3alanlandı. 

ı .that .. onrad,.n hunu kifl ~Orınedi· 
JoPr. Ocrtll.-r ki : • RQınrnel ~lbl bir 
;aıl:ttıı T tal3anhırıı e .. ır di.t~"ıÜn ha! 
Boyle hlr ':P.\ ntt., ıl t:.l .. a\\Ur k•'>ul 
t•ıJrr. ak.ılnf" olerak Ron1m,.I ıoçen 

httrı>te J ta.l~anhtrı ınaıtl(ı p \e peri· 
'-~ln etnıl'!'• binlcr<'f' t>..,ir al nıı~tır.)) 

\ lnı.tn r~d~otı rı dfL bu ıne ... t> le~l 
ı ' e ıthllı":', lt oınn1rl' I P ih hnnır llıtlJa· 

, lll. '!J h~ı.lranıla ~u n1:>;rhn.lta bu. 
lıınr ıın ":' lor: ~ Ronnl\e l 191 1 't·ne,lnde 
'arrn1 ... ot alft:n a ı tılr t:llllllnda 9,000 
lt<41.)iln ..... ir t•ttııl~ \f' hf'"'.I ltaJ~:an pi· 
·' ırl(" ala'.\ ın ı tr .. llnı olnıaıta n u•(·bur 
hır,._\, ını~hT.> 

l ıtltu7 .. ur:ı ... ı \Ar ki bu nc~rf~at 

\lf.Jııh:-k.-ıı. lt aJ~;.tnın l rlh\e>r ortatt 
ıl•:ıı~u 't nonırlt't:J ordıı:-ıunda hin .. 

··e tt:.ııh"n hııluncluıtu h:\tırda" 
.ıknıı~l ır! 

r.azt-r,~nn-ı o!up o1m. dr n kcr.d. i:ö- bukl ct!:mlyet lç'.ndc, mcsc~A ~atodakl 
J:ll ile ~ôret'.t\k · çaylarda ne ka.dar car.ı sıkılırdı! 

.ı\..~;11P; k:1.!kınca nd, i çok zinde E \'C döndüğü z~man karrsile kızına 
bls~etti. Kö?cl.; .eri. cfcndilcrinj ayakta &r.c bad an iner ken rastladı. 
n()r1'1 rı""- Se\•frdilcı· \'C etr fında koı.:.·uı.;- t 
~ ..._ C&let e re~e11 bı.r s~slc: 
n1a"' bı !adılar. - il - - İ~te babam! Kalkmı~! Ne .yi .. ne 

C ston. kııg ııu c~ ıı altında yurUr- iyil 
keı:1 end kcndt c ftıylc dt:.~ilnüyordu:. sonra 0 r çok tahamınl.ılsUz s:ıkıntı!ar, adm.ın G a.ort.o :1 u 'örü nce ,;eslcndl: 

1 1 Va er: 'ne öfkeli bir ta v1rI kız ı nın sö-. K.::<: dtfa b· st~lnnd!rn ,.C' hep öle-... fclfıkct1er, ~ınd ~ .:;e uzun b ·r ı:aadct" d<'\"• - Y,f,.n d l eld i! zün ü kestf: 
c~g !ıl andtn:ı. Hülbı.okı mühfn1 del.... ıe .,. II !.ç bir ıryın boz::ımı)ttC'R~: bir ea.. - )ft!rhaba. s ·mcoıı 'bab a! Ma k inede 
:nlş .. Fak•t :r ıu ı:Plecek k' sah:d•n bir ak•ll k ~· ok ya bu defa l - ııu Y•Phcın ç<> k büy ük bir lhtl· 
"'~el!lm. Her \ln b'nt e• irs"" hasta - adet. · bl _ Ha,·ır ef• ~ d im, tn •"'· yok. ı-a tıızl ıktır. Hayd ı ben! mle odana gel... ~""" _ .,_ Jl lç ry 111

1! F;1 kat h ç b Ii lr mi? .- ır--o1 s bl k 
lan1'·or. hem de tehl:keli şeklld• ... Ay- Klt!ıya Rcubir<l. ı:e r.;ş k•narlı huır • ın a r aç dam!& ili~ vereyim. 

Belki de bu 1 fRftan b!rı e ,.ler "•k•b'I rdl. · u ' "rln il' ı • ç k ı · nn.-a o· kıp da rarpılmış r~ızlarını, gfl. ., '!r .ıp'.c.a~ı .ı çık rtd r, ter ~ı;lc dcki )ilzlı n - 11 ·~ 11ç a ayım. o y .yım ar. 
ru;rorı beniz ttlni gördükierı zama .. Çek felaket <:ekın! lns1u1larda görüldü... ~lld ,.e <?fend 'ye el inı vtrdl: tık ..• 

h ld d , h •u gibi Gaıton bazan ırfukla bel.rml• l"'ç al d h ' i ı .o\rtık ben ma ,.o uın. yor.ar Ye 8• lıi v Bu • e ne iyi ekmek :)<yecctlz. Bul.. - ... ır&:i. n ı a •! o u rsun . 
k_tkaltc. de mah,·olmuşlardır olan bch1.larıo ~ölgeslnt ı::ezcr g·bl o!urdu. day tcnıfz .. l ieın de bu m!lhsuı lyl p ara Yalr.J2 kıld ık I ~ rı z.ıman . G Eaton ı;; 8 .. 

Bir a durup etr•fltk k rık da dra O yaı pek kurak gcçın!şti. Çayır!ar... g:et!recektir. rıstr. ı n ç ok dlişOncell olduğunu fark e t. 
bcıktı ve ıöylcndi: da otlıyscHk ot yoktu. R· şları cğllml~ "Xe k ad ar olaca k. t i . ' '•I entlne de bu halini dcrlıal !:~ı h 

K!thyanın hcıı..kt yar•ıııs. Buralar.. kavruk topr:ık•an ) 'yeccklerlr.t zorla çc~ - Çok erend ·m. Bu t-enck' kii d& r etti: 
dan y bandouıuzu ı.:-·<-n1t3. Patate ıerc ken bir !'!Uril kvyuna Uaktı· ınahsul eın bt' ~':-: ed i r a:örn1edlk .. At... - Senı buraya çağırn\an1rn sebe bi, 
c;!kk .t etmek ~;.z}n1... Z vaJ:ı h:tyı,:anlarl K:s::ı bun:;rı h1ç te Hiç dcğildtr. B tn de iyi olduQ-unu 

So!lr.ı ~ine ölüıne ait düşünce terine r.e le bc.sliyece~tz1 diye dil°Şündü. ltııh a 3ilkUt-
d· ldt: C 1ftllle yak a~Ltkç1 harman mak ·~e- İ jÇ:Jerin hep,i men1 nu ı ;örünü)-"Orlir· bili~· oruın . F akat seninle yalnız ko -

Ö"nıck! t::.sa ifdü,;ünli 
ml acab« .. H r halrlc ölü!ıl çok 

""·ki 

hl.s"cder 
kol·~y O-

G·:ır.b 3u di ki, GasLoo ha-;ta .. iına 
bu k•dar ehemmi)cl ,·erdigi h•lde il
nıden korkmazdı. IIa_yalu:ı doya dol" 

l~' mı;tı. Çcc-uh' J,tu r~nk Ye tJr"'çmlıııfi. 

lnı ı ::notör 5C ! duyu!uyordu. Avluda dı. 
slyth, emlz t p nç tavukları do:aş•yordu 
İ"<:ller ıar rrı,ıtı. buCday den1t:tlerJnl mı ... 
kfı1tre .stı)orta:dr. D~r tarafttn da tc.hum 
lar ınitkineye bağla ·mış torbaları dol· 
durul·ordu. 

rrı!abo~ık, t•y•C ) üı!u, b<tff Of'l'P.Ji hır 

Alıcı buldumıı mu? 
Ger,ea scnckl Mösyö Cha bro:'a ve .. 

reccjiz. yine. .. Aksilik etnı ye~1. J'eş'n 
p~ ra v~rcn bir müşteridir. 

Ga . .;ton biraz; da ha do'.aştı. Kıih> a i ... 

I• b•;k ı •ı:tr de ııorü,tü. Bu ~iltl' : , bu-

nu m•k istiyordu m. 
bll:yor musun? 

Başımıza 

Gxsto:ı karısının yüzüne kor ku 
merakla baktı. Valentlne ihtiyar 
cı ımla }Qcnustuklarını b·rer blrer 
~ .. ltı: 

ve 
n1a .. 
an. 

AKŞAM 20,45 12,00 
YATSI 22,48 2,03 
İMSAK 3,11 6 ,28 

i r1Kô!~~ 
Bahar 

1 
türlüsü 

.y a ı seb~eterl atr, baha.sına ,.,. 

hldıgt ~ta ben de Mr ~r 

tilrl U!tU 3aprnı ;> & kaP&r , -erdim. Jl:U'.# 
ha nenln ir ine ev1·eıt. paTt& pa~" 
doğra.nnu, ~·ağhe& kut u e tini , ~t 
alh tane k~lik blltftn sova nta bet~ · 
bCT k OJdUm. Bir kat fa-, uJye, ttıef # 

ne k o.bak, daha h e rine enginarııı.r• 
dörder pe.rta. )&para k )l:e rle,tirdlI11· 
daha. Urer!ne de tane bczel.)·eıerl ~er· 
pertk blre7, yaj"ın l('indcı e rltt1Ai"1 

~aı~aJ' ı d"' kat tun , -e ate1o1e ko~ 11tın 1 · 
• 14' 

'lan&\' dükkQ. nında. ta ze d o nı :tte., 

, -t'411 bibe r de l'Öl:ihne n1, u3 ıoıe dr ,.,, 
• . M 
nıe rn e"Z.liğt. g eJdJm. .Elbe t l""'" . 
bt'b7eclle.re dlişer, o La ma n da. blt l.1 11 

kapıda n g ire bilir. 
ZannoJunma.ıtın ki Jllt)lı '}ın1 ıurııJ

de domateıt \ e biber eks lkllfl farko~ 
1 Jo_udu. A~la •.. O Jı..ada.r leLzetU oıraU'" 

oı•' tıı ki bi r kere t abağına aıı.n ı cı ı 

ı t•kn.r .ımaı..~ idi. ı:v uı>Oo'l 
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Askeri durum 

r •• .:az··~ 
lvf ısrr doğu 

':~ph~le.-inde .· 

M nn-er erth"a, ller1 lntalarlle 
Mar.,.unatnlt'mı e...., lt&

fı,.ıııa 'annı' l'e lacfltz. enııtl~·et 
kıtıılarına tııarrur.a ı-eçml~tır. :\la
rcşa.I Rommd'Jn atll Jag1Hz 1111Wıa

fıta hattınA taarrur: için ''akit ıe
rlnul3 eccğ1 anla,ılıyor. 1'n ylir.den 
hıgllh•Jcr nıUdafaa tertibatı alntak, 
lllk\ iye km \'etleri retırmek Te 
nıc' :ıllcri tahkim etmek Te miant
lcmek J~in lcılp eden zamutdaa 
mahrum kalmı' bıtlunuyorlar. 

;\llh\ er ordu u, tank, 7.1rhh Mr· 
ilk, tan le den topu 'e tan &rece 
iıstıın huluııul ordu . .Ru itibarla Mar
~ıı •natnlh me\?.lterlndc lngmı; ordu
"llnun yaı•acatı müdafaa, l"Üt'e~·~ 

kınuılırıın H' lskendcrlyenln emftl
ı l"tl itin böyUk ehemmiyeti ı.aır.
dlr. 

lngiliz ordıı~u. bUtün bu mahzwr· 
lıtrı ı;-ld!"rmek \e Ahnan - Jtalyan 
laarruwrııı öncedeıı hırpalamak l!;'la 
lıııu U.,tünlüğünU de almağa ray
tı•t e•ll~or. Bu maksatla ~n •~ır 
hıııııbardnııan tayyarelerJ btıe Mlh
' er tıThlı hlrllklerln! bombılhunalt 
'ıı-ılfe ine ı.,tirnk etınektedlr. 

1 rıglllr. 11rrlmmn11n yrol t:ırltlı blr
!lklt·rı .. 'ı• ta', ıtrelcrl"' takvl' e edll
ıll~hıı· hllkm~lleblllr. Zira .Mar5a
ı11111 rııtı ~arblnıte ba.,Jn·an ilk ca,·aJı
luıta l nglll7. ııı1ılı ~!;ilkleri !ıltctt~ 
etnırktcn geri kalnınorlar. 'l ohm: 
l nı:lll.rlerln asıl nıe\'zllcr iinUnde Hı 
lınşlıı•ft ,·onar l<ıtlkanıettnde yan ıııa.. 
lınları 'Ucude getirdfklerl 'üptıett
ıllr. Ru ı.ebeple. Mllner ordo!io J11. 
Klllı ı•ephe1lnln llemen iller yerime 
ıaarrur. etmek lınki•ını lnllaeaktır. 

r.unuıııa a,eraber, çok lıüyik py
rrıı<'r lrÔ'ilcren MJh,·er orda .. u da 
rııııhakka)( ~ orulnıuş "ı ar. çok yıp
rarınıı,tır. O da şlnıdl N• A"&ıönll 
~a rreı nıek iizl'redlr. l11gillt:.ler Milt-
1 rr laıırrıır.ıınıı ilk ııa"'ada kırabt
llrlc-r:oıe 'ıt1.l~·rt1 ktırtarmı' olaeak
lıırırıııaıı llltıkabll taarnu.a r~e
:~ri kolıı:rıa;ar.aktır. Bütün mfl8ele 

k darbe~ 1 bir adım g't'rl cıtmedea 
kar .. •fıuırıtk 'c dıt~ anırıa ktır. 

llolu ı·cı,he inde Sh·a,.topol'un 
'ıtri< ceıılu.• .. ınde Alman taarMno 
;ok kı" 'et~nnıt,se de, ltll!I mtida-

Uzak Şark .......................... 
2 O bin çinli çem-
ber r çine ahndı 

Birmonyo, Japonyoyo 
harbi kazanması ıçın 
yardım efmeliymiı 

Pekin, 28 (A.A.) - Şimali ç n· 
deki Japon kuV'vetlerl matbuat ser 
visıne mensup bir subay beyanat
ta bulunr.rak, 20 bin çtnllnln Ho
nan Şans hududunda çem~r !

cine alınmış olduklarını ~~·lemJş. 
tir. 

Bu subay, şimali Çinde yapılan 
son altı hareket csnı;!5fnda 49846 
Çinlinin öldürillmü.ş ve Japonların 
eline 4~831 esir geçmiş olduğunu 
tasr h etmistır. Bur.dan ba~a Ja
ponlar mühim miktarda silah ve 
mi.ihlmmat iğtinam etmlş1erdlr. 

Tokyo, 28 (A.A-) - Birmanya· 
da kurulan muv~kkat idare ko
misyonu re'si Banıaung, Asahl 
Rar.ı;oon gazetesi muhabirine şu 
demeçte bulunmuştur: 

Birmanya JaJ)Onyeya harbl ka
ıanması ~in yardım etmel1dlr. Bu 
lsi'klalimlzln birinci sartıdır. B r· 
manyadaki Japon ku\'vetlerl baş
komutanı gereral Şoro fda'nın son 
silnlerdc sUyledlği bir nutukta ~e
lirtliğl gibi mt!:mlcket'mlzln bugün· 
kti durumu bize lıemen istiklal ve
rilmesine elverişli değildir. Fakat 
bu husustaki emellmlzin yakında 
gerçckleccceğine katı hnanrm var
dır. 

Amerikada 
Alman ajanları 

inglliZ 
uçakları 

Bremeni tekrar 

bombaladılar 

' -= o q o ====-
Slvı;stopo? k~:-::: a%~ vu•• zme teşvı· k 

sına ragmen elim d ~Mm &ta4fir . 
Al.manlar buradlil ıM tııı\Jt ki~ ile 

Amerikan- lngili1 
beyannamesi 

1000 uçak kullanM11kteriırlH. • • b k 1 
Berlln, 28 (.A.A.) - Almıın or- m usa a a ar 1 Tr.-ı:•a: M. h, 7 .... 4.. 

duları başkornutıınlıjmı111 teiJtigi: ~ 117'-elt - rurçll ılıUUlkatı W.J, 
SlvastOpolun doitı kes.ıntnde, U,.~ kında \'a•lrıg-ton ,.e Lıınd: 

Alman ve Rumen kıl11ları şiddet!. M 
1 1 

k da nc'll'Nlllcn be~nıııı:uııcnln \ak 
lstihlcilm muharebelerinde dliı:ma. odada ya prl an yarış ar a a a \ e tcnıkıııli bir füıım \ar, Kar.,. 1' 
nı tepclcrCJckI bir çok kuv\·ctll rafırı -kun ethıl, kudretini, iıı.t 
mevzilerden çıkc.rıp ııll'l'll~ır. lhı • 1 J k • d • ı d • bal.l taranarını aı:ıktan orı!a !!t 

Londra, 21 (A.A) ...,. Ha\'a ıaa- taarrur.un nıuvarf•k olmuıı fızerl- 1 e 8 1 p e 1 f liı~or, tf>hllkl'lerı ııpaçık gö~terlyı 
zırJığının bugUnkiı tebl ği: ne d!l!;man ıırtlhkfımların111 ehem. fııkat hu!'a kar-:ı dah:ı "'•kı ihlr 

DUn geca bômba uçeklarrtıdalll miyctll blr k~ mini terketmek ıze- Istanbul su Rporları ajanlığı tara- 2111 mf:tre :serbe .. t: blrll~te mliudcle ,c ın•ıka• enı 
mü~kkep kuv\ etli bir teskil Al- runda .k•lmıştır. Tayyarelerim z e· !ından tertip ~itilen mevalmln ikinci, ı - Leon (Beykoz) 3 3.4 2 - etmek aı:mıaı , e gnye,"· \'nrm 
manytnın şl:nal batısı üzerinde uç· hemmıyctll kuvvetlerle şehrin ti(). yü:ıırne tet,·ik nıUsa~kasr dOn öğle· ı Danyal (Beykoa), 3 ıstemez; ırtı,·enlnl de lfat!P. edl~ or. 
muştur. Bu teşkllln belli ba~h he- ğusundakl istihkamları ve mcvz. den sonra :ModQ. yUzme havu:ıunda (Beykoz). l Mllner tarafı hir ~eyılrıı ınahrııı 
def. Bremen ~hr: ·en. lnıtlfz u- !eri ve keza miistshkem mevkiln bliyUk hlr kalaba!ık önünde ve lntl- 1'iir k ~frü )Arıte: dnr ki o d• ıllı~nıanıarıııırı ktn'l l'° • 

~kları hedefi terkettlklcrl zaman lEyyare meydanını b-Ombardımanıı zamlı bir şekilde yapılmıştır. 1 - Eehi<;, Suat, L~zo C~yJ:oz) • \e ırıı,,i_H~lll tıırnllarını hellrten:. 
~ehlrdc bUyilk yangınlar dçvam et- dernm etrnlştlr. Muhtelif kulüp ve mekteplerden 71 2.!.1. 2 - Turhan, NıhP.t, Doğan -:eklhlP. hir füıan kullaıımMk hıık ı. 
mekte oiduiiu JôrülmU. tiir. l"eoclosyanın cenup dol!usunda YlltUeUnUn iştirak etl!f! hu mlifıaba- (Haydıırpa~a'l. ı nıdır. \lihH•r ııroııııg.ııııla!iı ıe73., 1 Av uçakları ı~ı;al altındaki Fran. bır düşman torpido nıuhrib'ne a· lcalnr çok >ocyecanlı olmuş, bllttRssa BÜYÜKJıll& ,., olar c"ıı~ııın göre kurulınu':tur 
sadn dtlşm:t.n tayyare meydanlarına 1 ğır çapta bir bombl isabet cim·~- Haydarp~a. ile Bl"ykOJı yllztlcUlerl- :!&O ınetre Serbe9t: Hunun harldne hlr llırlıl ~ıkamı 
ve di~cr hedefl~re taarruz etmiş.. Ur. nln «:ekişmeleı•i allka ile takip edil- l lbrahlm (P.t~·ko:ı) %.3T .4' 2 ~ or, lıalhukl a,,kerlll:, hir Mertııı 6 

K boğ ııı hll 4 miştır. ı:h!lm (Taksim), 3 D.>~an ı H2y- 1.. ~ 1 ı ... 
1 

•-!erdir. Bu harckitın net <:cslnd<' 1 erç azıı:ds a,..ır sa •O:r>- zx; yarı!iı n .. ıı"'.ı <: rı "' 1ııı:ın ... rafıı 
bombardıman servisine mcr.sup 9, çumuz dilşman gcml topluluk1ıırı- Neticede Beykozlu yUzUcliler ra- darpap.). hakkını HrecPk şcıuıfe htr H aı 

nı to t t t nü i kip!erine teff!\'YUk -...ıerck 198 pu- , .... ıtnetre sırtftllti\: kullnnı •· d ı na ı ı t ı ı b tay·yare ne av !crvlslne mensup 1- pa u muş ~r. şman te~k il ~ "" n 1111.. a • .) es r er ıTa 
kl tayyııre fülerlne dönmemi ler- dağıtılmıs \'e bır gcmı batırılınıs- vanıa. gtinUn !blt1ncfllğlnl k9zıtnmı~- l - ?.lalı mut <Haydsı·p~al l.JS.2 kı~ or " rıh en 'e ı.a.rgı ıı.randırı 

tır. lar Ye ajanlık tarafından Yerilen te.,- 2 - Gilltekln (F.:eykoz), :: Şehap ~er. 

Motörlü Am er ikan 

torpitobotla rı İn giliz 

Rus cephesinin C<'llUP kes!mln. \•ik kupaııını almıtlardır. Haydll'.P8· (Beykoz). \ a~lrıgtoıı rııiiliılmtınılan M>nn 
de Alınan ve ftalyen kıtııları mll- ~a lisesi i2 PU\'anla ikinci, Ortaköy HO PJelre .Balıklatna: hfr taraftıtn Mıır!>:lın:ıtruh etrarm. 
tcaddit düşman t.ı.ıarruz.hırını pQı;. lrnlllbU 23 puvanla Uçllncti ()lnıu,ıar- 1 Ahmet (Beykoz) 3.26, 2 dil bn harbin en nıllhlm ı;arııı!ima. 

1 
kürtmiislerdlr. Düşman ağır ka- dır. BilAl (Hsydarpaş~) • 3 Tarık lıtrındRn blrı beklenirken, ctlfet' ta-

İ iti h ok etti yıphıra ıığramı~trr. .Müsabakalarda el«c ecll!en netice- (Sarı.yer). raftan ın,.nıı parlitmentoı..nıia ı,lıl· 
. , Ceohenin orta bvlgP-dnde h'r rıi· lcr şunlardır: .flMI mf't rf' !'itrhe"t: 1 tletll ltlr mikadl'le haurlanmı,tır. 

f i ~osuno 
Kahire, 28 (A.A.) - l\fotor·il ~":de t!lmenl dü<:manın •tcld~tli KÜÇÜIU,ER 1 Vcc111t (Beykoz) {i.36.2, 2 - R. f,'örı;ll, bu ıı ı lkudcle ııetıre .. ımtl' 

Amcr.ikaıı to~pitobotlıır.ı Akdenlz- 1 muka,·emct 'ne rrğmcrı 148 bUUl:ı 1 H rııetre ~ .... ~,: Tıığ'rul ı Beykoz), 3 - Oııınan ı !<'sn- meı·kJfoıte kalsa ttııe ı.nk H? idare· 
deki lng~!lz fılosuna 111 hok etmtıı~ 1 ıstıhkaını ele geclrml!ıt!ı-. V"Clkorı , ı -. La1,o ~Beykoz) l.13.e. 2 - dıklıs!l()rl. ~inin ~ah~i le kl\yfi tııraflarnıı ta· 
terdir. Mlh\·er b<,Uarınd. an daha sil 1 kes'ııılndc 1.Aı:;atuı 1 1 d'' 1! t.hmı (Oı·taköy)' 3 - Bay~·en u~a- 'fi.•rk haJrak yıırı,ı : dile \ e haklı t~nkitlf'rln IC'Rbınr :p~-

. " . lik "''· m ş o an .ı5man tlh .... ti O h <H ratll olan bu teknelcr.n .. ı ır.ç •

1 

grupu yok edilmek ü:ıe:red:r. B!r ). 1 - ){ahmut, ~, eca , ı· an ay. rlne getımıeğe mttbnr f)lıa<.'ftktır. 
'ki torpil kovs.ı~.la.~ı .~ardır. köprü ağır kovıp!ara uğr.amı!':lır. l t@ metre l'iırfü,ii : darpl!'Şa takımı 6.6. f!ılu ıtır nıerke7.lyel- ı.lı.tf'..ınlnln flaJ. 

Bu boUarm gurultıı et?1eden ka- Bir ı;ok dO<-ına.n tankı tahr'p edil. l - Behi(: rBeykoz) ı.~5.4, 2 -1 Tramplen atıaına: rna emir kolu ol:ıbllecrk silik adanı. 
ranlıkla ilcrleyebllmclerı lr.in mo-j mh:tir. na.sim (Beykoz), 3 - Şefik (Orta- ı - :Mı:hlr CBeykozı 05.53 pm·an, hır ae<".,,.m~k ,.e sali«Jılyet ,e te.'ieb-
törlcrlnin çıkarc!ı/;-1 sesle ictp etti- Vio:I, 28 (A A.1 _ Dottı cephesın. köy). 2 Needet lBeykoz}, 3 - Harlton tıil sahiplerini ihmal etmek yolun-
~i zaman kesl!eb'lmcktedir. de çarpı,malar gitgide şiddetlenmek. 180 mttre Balıkl1&nıa: (Beykoz). dakl gidişi l nglltercye çok pahnlı-

tedlr. Be"llnden alınan bir telgraf, 1 - Suat: (P.cykoz) 1.33.:ı, 2 - J.rnso.ba.kalşrdan şonra ajanlı'; ta- ~·· m•I olınaktadır. Çörçll, denllen Çörçile itimat 
(lla~r 1 htl'!ıt~) XX 

day Exprcss gazetcsındc yazdığ: bir 

Sh·astopol mlidafnesınm ııon haUa- ~·fustafa (Beykoz), 3 - Neriman ?a.fından teş\•lk kupası mera ımle giilc Trıglllı milleti ba~·ılıJor, fakat 
wıd:ı yeniden bir kaç A;edlk açıI6ığ':- 1 Beykoz). 1 Bcykouulara verilmiştir. 1 ~lk811erlnln daha az olma ını, hl7.-

ynzıdıı. şöyle diyor: Alman hava kuvvetleri iki Rus ge. 
nt bllcl"rmckted[r. nıetlerlne bu kadar a~r bedeller 

bdetawrııesinl l!tlJ or. 
Zııman hUkilmette dcfı~!kllk yapıl., misini batırmışlardır. 

masına e!Yer!şl! değildir. Hiçbir dev. tJkraynnda, Alman baskısı ıı./tır-
Y a ko lanan ajanları n ıet adamı mu\'acra1<1yetsı2ııt-e u~a-ı ıaşmaktadr. 

ikinci cephe 
açılabilir mi? 

AJfterıı.. .. n • lııl'llir. be.,annanıe:ıl, 
bfr takrnı nul'llf'rle doludur. ftu , •• 

adler ister hı1srtP..r. kr a \Urlidlr. 

b 1 maktan kurtulmuş dl'f,ild!r. Rooı;e. }.foqkova radyosu km"\•etlerlnln ge. 
Üzerinde bom 0 ar ''elt • Pıtrl. Haı·bour'da ağ'ır bir da.r. rllcmoktc oldulclarını lt, bul etmek· . 

b ı d be yedi. Hitler geçen kış uçurumun tedlr. (fta,, 1 lnrlde) »()« için Jiizum görüldükçe Alnıan~ya 
U UM U ken11rıııa kadfl.r sllrliklendi. ! Moı;ko,•a, 28 (A.A.) - Moskova kuvvct1c?'inin zayıflığı bakımın· uygun siyaset adamlarının d'l\ lk-1 

Nevyork, 28 (A.A.) - Alman DUnyay1 ııarsıın bu kll!'lırgnda Ingll- rad~·osı.ı bugUnltU ne~rlyat.ıncıa. blldlr.
1 

dan, Xorveçin ııımal kıyılarına. bir! tldar mcvk lerlne geçtlkler'nl gö· 
den'zaltıları tarafından Amerikan tere~·ı Ye lngiliz imparatorluğunu d!l!'lne g!ire Hıırkof cephealnde bir çıkarma yapılablleeetlni dil~fi::ebL rOyoruz. 
sahillerine çıkarılan ve bu dete Chııı"<:hlll'den başka do ha iyi kim karşı hllcunıdJ. bulunan Tlmoçcn'ko l Jirlz. Deniz vasıtalarının ayrı ayrı Norvcçln şimalind<'n Cibralta
tevki! cd.lcıı ajanların y:ınır.da tem~il edebilir? Mi!ter Churchlll ku\'•vetıerl, .Almanların bUyUk kayıp- sebeplerden eksllcllginı de göz ö- ya kadar bütün Avrupa sahlllerlnl 
baltalama teşebbüslerinde kulla. Ameriltıı.dan dö,,nıUtı1 bulunuyor. Ora- le..r bahasına ele grQlrdlklerl bir ltöy. nü!lde tutmak H'ızımdır ellerirde tutrn büyi.ik ve modern ı 

Demokra!!I ttM'afı ı, ıı:ten cer...med~n 

eHel nuı.lar ü:rerlndl'ld ı.1~i1cl tıa. 

fiflttmf'k, J,?b~·a oozgununun !'11\f!!-

fı!ı maruı,·i nnn·a:tene~ 1 tamir et
mek Ye l'RJKlr zayiatını önlctnck 
srın şiddetli bir hare.kete reı-mete 
nıe<-b11rdur. 

Jfütlin diinya "• ıü&niyeıle ufuk· 
larda lnlnların ilk bellrtilerhd ıarııt· 
tıl'ftlakla meş~ldllr. 1111"1 lıcrılh: "llrıııılnıamrştır • .RuııJar 

nrıı1lntn gllclttklerlnden ~ttfade ede
tf'k ınuka\emete lııatla tle\·am edl
·'0rhır, Harkof dofmıundakl mllha
rı•hrler hl\klund.tt reni bir şey ö~-
lı-neıııcı.. Alman ordu"'u Dô~ :ııeh 
rını şarka gecmı~e mo\Bf!ak ollfta, 
,.e < ııpJank ı tikametınd~ llert ha
'""•·t ını 'llnıale 'e eenııha dnğru 
'cııl~lo,:tnıl~ e ııa,ıaıııı'itır. Bu Alınan 
lıareı.ctı, R~tor rn Moeko\ al·a il•t
rrı bir l •.ntnıll istidadı ,röt.termek· 
lt·ııır, Rurııı rnzlJetln lnklşafUe da· 
hil kıttı 11Jarıık anlamak kabl! ohl-

nılmak üzere kendficr
1
ne iki yıl da reis Roose\•ell'le birlikte biltlin le bir tepeyi geri almışlar~ır. ikinci eephcn;n açılabilme ini silahlaria m~hh<?.Z bir ordunun 

yetecek kadar infi.Utk ma!idelerl, fi- ehemmiyt>!lll hl{rp nı~eleleı1nl gece ı.ro.ııko'· , 28 < A.A.) Jı!\'csUa biz Fransamn ,.az~ otı ile ço)ı: ya-, J-arşı:sıı a ancak ıı.:· üç sene içinde 
tl!lcr ve kamı~tıın kömür parçaları \'e gilrıdUz çalı~mtlc suretlle a!sslı gıız,.tcsinln ;razdıl:!'tna göre, HarJ,of kından ilglJI bulmaktayız.. Vl~I hii- yetiştirilmiş tam askeri terbiye al-ı 

1 intibaını veren saatli bombalar Yar bir tetkikten geçirdi. <'ephcshln bir ke-slmlndc Almanların kfımetıntn zaman zamnn Alm~nya. m.mış b!r ordu ne çıkmanın da!· 
dır. Yapılun soruşturmada ajanlar Bugiln hayatta bıılunnn in11anlar- Sovyct sol kanadına karşı yaptıkları ya meyletmesi, "akit vrklt Ame· I ma rnuvaffakıyetsiz.1ik do

4
urac.a

Uihrlp ctmlye nıemur edildikleri dan hi~blrl, Churchltl'ln Jng'lltere taarruz üz.erine göğüs göğtlc:e şiddet. r kıım önilnde yUrl\mesl dikkate ğını, iiçüncü s~eı,.ni bSUrmckte 
harp ma1ıemeıı fabrikalarının, su ve Inglllr.: lmparatorluğı.ı mü:r.e.cıslli il nıuharebcler · olnıu~tur. Alman d4'~er bir hfıdlııır.llı-. Amerikanın olan bu harbin her cephesinde 11ö
yollarınıı;ı, d~mir yo1larıo ''C köp· ve dllnya hUrTiyetl d!\'e..sının alem- tanldarı ehemmlyııtll bir Sovyot lıat- her şeye rağmen Visl hük\imcti !. t'ily-0r ve işitiyoruz. Fert IUbarJloe 
rülerln adlrırını s~yleml~lerdir. A- darı l!ıfatlle oynadığı mUhlm rolü tına karşı llerlemlşlerı;e ile bu hattı le alakasını muhafı;za etme~ıiııi dr. iyi sportmen olan İrgll'z ve .Ame· 
ra-rt.ırma blirosu sefi Hoover'in söy ı onun kıı.dar llyekıtlc ba~ımımaz. yarmağ"a mu,•aft'ak olnmamı,ıar Ye mfınah bulmak irap c><'ler. r:kalıların askerliğin icap ettirdlll 
!ediline :öre bu ajanlar Berllnde- Va~lng-ton, 28 (A.A.) - Clıurchi· mU<lafaaya çekilmek ıuırunda kal- İn:rllteren:n Frrnsa~·a kar§ı gös. ı:c.r.lş tecrilbc1er bakımtndrn ek • 
ki baltalama okulunda mUkemmel ll'in Londra~a hareketinden biraz mışlardır. Sovyet kılaları bunun U- tercllğl fütur<-uz hareketlere mu· sikliğldir ki İngiliz ordusunun her 
bir talim ıörnıUı:lerdlr. Bunlardan, ene! mUmeııslller mecll!I reisi J, zerlno şlcldctli blr lrnr,ı taarnıu geç. kabil, Amerikanın ya\·eş durumu- cephede talisizliğc uğratıyor. Bu-

Sofyada df 
Yahudi 

aleyhtarlığı 
blrlncl ~rupta para olarak no bin Snyder h8.rblyo nezaretinin tlll ko- mı,ıer ''e Almanlnn elo geçlrml~ ol- nu blz dcmokrRt devletlerin :Fran- nu h.11.sizlik kelimesi ile ifade bl· So!yn, 28 (A.A.) - Yalıudılcr 

caı.tır, • ve ikinci grupta da 58 bin dolar nılt~lnde beyanatta bulunarak milt-
1 
dukları me\'zllerden atmışl~rdır. s.ayı Almanya için ~akından bir 1 ıe ya.nlı~tır. Bu fnkiır edilmez bir~ aleyhinde kanuna ve son gunlerdt• 

_______________ lbulunmuetur. :Bu ajanlar evvele:! teflklerln kı., g-elmeden, en ml.IJ!alt, :Mo!1co\'a, 28 (A . .A.)-:- Kızrlyıldız nisfl1barat merkezin olerak kul·ıhnkikattir. En kapalı gözlü bir m· hükumete verilen tanı salilh.yetc 

1 n gj• ltered e Amer!kadn. bulunmus kim~lerdlr. b.r anda ikinci cııppheyl kuracalda- gazcteııl, Harkof cephCAınJn bazı ke· lıınmnktan ba:;ka bir sureUe tefsir san bile bu baklkati görmt-ktedlr. istinaden Dahiliye Nazırlığı kıra. 
rını söyltmlştlr. Jnglllz. Amerikalı· slmlerinde Almanlann tanklaı'ia des. etmek imkAr.ını bulamıyoruz. inılllzlerln denlzcı1ltte asırlar. fından hıı.zırl&.nnn bir kararnam('yc BAŞMAKALEDEN lar·ve mUltefiklerl t~al edl1en mem- teklcnml.ş olarak llerlemc!e yeniden Avrupa kıtas1::1 ba tnn başa nU- danbcri biılün nıllletlerden üstfin ıore 31 - 45 yaş ara ında 3500 ted birJer lcketıerfıı halkını da ıılltl.hlandıra.eak te.,ebbüs ettiklerini, fakat durdurul· fu:r. ve hgııli altında tutan Alman- oldusunu kabul ediyoruz. F.akat, y ... hudl ı temmuzda iş kamplarına 

'25. mi lyon ki~i silôh 
oltı r.o alındı 

o E V A M miktarda teehızata malik bulunmak- cıuklarını haber 0'·erıyor. ou,man, bir 1 \'anın z;vır nokt ıarını ker.dı d•- bu dcnizcnerın yüksek ıı:ıymetı de g.önd<?rneceı.ur. 2s _ •e yas arn-
tadırıar. kesimde 

850 
öl vermiş ''c SO tank I hillnden .öğrerml"nl knçırılmıya('al: tecrübenin ve senelerin mahsulü- sındn bulunan yahudilcrden 3300 

Snyder şunları llA\·c etmiştir: kaybetmiştir. bir fırsat o'ac::ığını diicıtinmt-k A· 1 d(ir. Bu üstilnlüğü elde c\mek için kl•ilik bir kafile 15 mayısla N;ı. (.B•t• ı lıtt!ltle) >-« 11 " 
Bu dünyada şlmdiyo kadar bir eşi L •b d • t merika ve İrog!Jtcre için ~ öoetn 1 nasıl senelere ihtiyaç varsa, İn. fın w Harbiye Nnzırlıklarr emr•n" ~ul e~l·~ı \~.0 M~rat :Bey gıbl ada.m. görülmeyen bir istila ile blrllkte kit- 1 ya a vazıye lı>lerdctl biridir. Amerika Frımsıı.~·ı gillz ordu:.-unun, İng llz zablllerl. \'Crllmiı;tl Bunl .. r demiryohı r. Londra, 28 (A.A.) - Hltlen İn

g•ttcredc 25 milyon erkek, kadın 
\'e ı;:enç silah altına alınarak muh
t()llf htrp ~ervlslerlnc dağıtılmış
t r. MC'mlcketln r.ilfusu 45 mtlyon. 
dur. 

arın u r ır.e arar verdik. le halinde bir lsvan olacaktır. (Baft 1 ln4'ide) % belki bu r.oktadan bir do t sıfatuc nln, Jnıillı kumanda.olarının da satında ı;alışhrılmakl~dır. Meşrutiyetten sonraki adamsızlık 1 Londı·a. 28 (·A.A .) __ n. cıııır- l'U\'\'etleri hal'p g-uı·ııplarımızla kar- k A ntıda Al. d il 'L... ""' • 

' elinde bulundurma . vru,,.- 1 Alman or usu e uuy ;;..t'ftfmet i-- --------------buhranı içinde kıymet bilinseydi,' chlll'in A vanı kanıaı asında müzake· şılaşnııştır. Zırhlı kııvYetlerlm!zden manya~·a knrşr giinden güne art-, !,'in uzun yıllorn ihtiyaç olduğunu 
benlik '-'C 1nhlsarcıhk iddiaları or- reler~ çarşamba g-UnU açması münı· bazıları ı.rasramatl'~h'ıın batı~ında. makta olan ho~ıutsuzhığun a.~t~~- da k&bul etmek lfızımctır. ANADOLUDAN SES : 
tahğr tutmasaydı, 'Murat ~ey ka. kündUr. dU.,manın zırhlı ku~etlerine h!ıcum rılmesı idn bu knra1dan yuru- Franse. soıhiller:nc h•nıi kt 
libreslnde adamların eteflne dört ::-\ . . etmişleı·dir. Muharebe de\·arn etmek· . no a. 

11 1 1 d b k .. evyork, 28 (A.A.) - Ofı. mek istcmektedır. . dan ~ıkarma. hareketi yapıfacaiın 
H e e yap şı say r; u ·adar temiz B. :Roo.sevelt ve B. Churchlll'in 1 tedlr. Fransız halkının büyük bır kıs· anlomıvoruz. Mesafe itibarile ~ 

aya}j dÜŞÜDCC fcdakArlık~rın mnhsulü olan meş- Vaı;l~tondak! görüşmelerinden .son· Kahire, ZS (A.A.) ~ Ortaşuk ln- mının kslb1cri }JJmanyaya karşı yakın ~emlekct Frarsıı Holand 
C:B•-,ı ı fncttle) 1 ır.~tlt)ü·ctlüelfbeı!tek_ töl'lill do~mazdı, tür- ra neşretmlt oldıildım mU~tcrek be· giliz.tebllği: 1 . düFJnanlık hlslcrile doludur. Vazl-, Belçikadır. Bu salıil'eri '·..,, .. 1 da, 

A - u r c H e er 5nlemenln ra_ Ut .. 1 .n DUn kuvvetıcrfn1 z dılşmanJa ıa... kaz ... nmak & tnt• e en 
nvrupada harbin biltUn yükünü 1 reler' bulunurdu. ~ yanname hakkında m al..a ar ~... ' Ut yeti kurte.rmnk. zaman • lmvv~tler oyuncak deilldir. En 

r u larrn çekmekte olduğunu unu rllten Nevyork Rerald TrlbUn gaze- ı vaşa tutuşmuf 'e b Un gi:ln 1!ddetıl' !vl silahlı ,.e kı, tıı • 
tama) ız Bu A - Ziya Paşanın Tereli Ber.dinde lesi a.cıağıdaki iddiayı ifade eder gibi ı muharc!>eler olnıuııtur. 07 b' f 1 k . :me bır ()fctudur. 

nc.-c lk~ncı 'bl vrup .. da zamanı ge., muhitin anlnyışsızlığıra ve nan- görUn~n tebliğdeki muhtuar Hsana ı.rasramatruh'un batısındaltl me\·- Almanlar 1 ın on u Nö:'·~!n g-arp sahıllerine yapıla. 
ur dakı demec~ ~::~e açmak YO- körlü~üne karşı yalnız kendls!nln eheınmlyeUe lljltlrak etmektedir: zllerlmizi çeviren dU,man zırhlı kuv- •• tf f'k emisi et~ brrk ~·~armanın m~~k~JAtını 

K 1 gösterir. dci::11, nesilleri dolduran takım ta· ı •Hem noksanlanmızı h•m de Us- vetıeri esu Muharebe turuplarınuz- mu e 1 9 an a~a ç n pek fa~la d~ünmlye ır m ve Llbyadakl taarruzla- "' ek lüz ıın kt F 
ın R\ • vakt kım cilrctll, meziyetli, anlayı~lı tilnlUklerlmlzl tamamlle anladık.> la karşılaşmıştır. b f 1 c lor l .Yo ur. raıuanın gizli 
:>akı~d n şu e ~~~~:masr stratejik Türk lr.kıl{ıpçı:arının ve \'atans~e l Bu gar.ete projelerin ve {enılnatla. Zırhlı kU\'\·cUerlmlZden bazıları O ırm r d tnuvafakatı esas olmak üzere Fran 
t\lmahlar Kııradc:-nlzd vermektedir: Yerlerinin feryadı yilkseliyor. z:: ~ rın muzarr~rlyetln emniyet altına I Yasramatruh'un bat111nda dilşman Berlin, 28. (A.A.) - ~l~~n nl~=ı sarıın Ak~niz sahillerlııe arıi bir 
nııık, 'l'i.lrkiycyl Akd c hfık1rn ol- ya Paşa, hepsi namına acı .acı ba- a.lınmış oldu~ı mlnasına gelmediği- E.Irhlr kuvvetlerJne taarruz etmiştir. 1 nlz.altıları, l'ıddetll Amer k 'k _ cıkarma yapmak, gi.iç olmakla be· 
Jan tecrit etmek K eniz tarafın. ğırıyor: , Bu mülk \'e memleketi nl yazmaktad r Meydan mııharebe.91 de,·am etmtk- ı dafaasına rağmen şimal Amerı .. a raber mümkün de addedilebilir. 

' Bfkas)·aya j ı , d ~ h'I' d ,M:eltırik& kor- Ame Ik ..... ~ 1 ı Clb lt 1 rad ki petrol kuyularına • : o. sevmek, onun lçln fedakarlık et- Fııkat tebliğin ifade.sindeki realist tedlr. 1 nın. c.gu s;: ı ın c, ' i de ,.e At- r an a:;l\Crıer. n n ra ac a 
orta şarka yeni yollar a \e kc~a, mek ahmaklık ve çıl~ınlıktır!ı. mahiyet B. :r.oosevelt ile B. Chur- Roma, 28 (A.A.l -- llalyan Ol'du. fczıcde, Karayip denız n tonllato toplann,asından blwn çıktrdıfım!:t 
tlyorlar. çrnak ıs· ı _ clıUl'in zafere !~ttıkak ıcazanmağa ıarı umumt karargahının 761 numa- lan tikte yeniden 107 bin 

0 
mfına bundan baska bir teY değ:J. 

E~cr dU§mnn l\tısırd 11 Bugün tarihin en bliyük bir dra. azmetmlf olduklannı tr&;tennekte- ralı tebliği: tutarında 16 ;emi batırmışlar ır. d•r. hkat Ak.der.izin defl~n son 
bu ht'dcflcrc erlşemıy:ce~: i~e mı oynanıyor. Harbe ı;:irs'n, girme- dir. Diln Mihver ~irllklerJ Maraamat· vaziyeti bu düsfinceyl de sakatiıı-
Çorçilln Mısırı kaybetmek teh,ltk:· sin, her millet, bütün kU\'Vetlcrini Mamaf!lt, ~evyork Tımcs gazetesi, ruh'un cenup b•.ttaındıı. ilerlemişler Kadı köyde dünkü mıştır. Akdenlzde ikın~l ,•azlfesl, 
,ı olmadığına dair Amerlkada ver - •eierber etmek ihtlyacını duymuş- B. Churchlll ne B. Roosevelt'in elde n Masrame.truh un do~w:una 30 ki- ~r bakımd•n İngilizler ~11n zor b r 
dlğl lnancadıın cesaretlenerek 0: tur. Mlllctlerln uınumt emellerini edilecek hedefler hakkında mutab:k. lometre mesafede ııshll yoluna ''ar- yanv, n ! duruma girmiştir. Akden.zln şar· 
01.t bcslcveb liriz. I.lbya muha gcrçcklestlrmlye fılct olabilecek 1 kalmalarının k!fi olmadığı kanaatin· mışlardır. DU K dl öyd Acıbadernde bir kından :arl>ına Te gaTbtndan ş r. 
besinin l~h ınlzdck t<'k bll&cç:~- büyük çapta adamlar her verde ~dedir. DUflllanla her temas \'Ukuun- Kahire, 28 (J\..A.) - B~Un öfle k" k n a 1 ' ;angını haber alan: kına olan mu\"asala yolları teh!ıke. 
burasının kıymetli b r ikinci u mumla aranıyor kendllerlnd~n ı~ j da \'aziyet, icap eden kararların aıın. Uzer! iki mulıasrm taro.fın nna !kuv- -~ş yanmıştır. 

1 
d rhal "aka ma· ı ler ile dolu b:r hal almı~tır. Bu n· 

he oldur.unun ortııya çıkmasıd~ep. tifadcye bnkılıy~r. -- mıuıını ,.e kararların icrası için muk· \'etleri henllz temasa gelmemişlerdi. Kadıköy itf~lyes le fa sirayetine ğır ~rtlar allıııda ~~ bir vazl. 
• r. DU .o. ı b 1 DU chemmlyiüll ku u 1ıalllne gelmış ''e e ra l L bya ycnllglslnc gelince, parlA· .1 nyanın bu hnli, kendi ıstıfa tezi eınlrlerm verllmestnl m l u un. şmanrn en • Yvc e· , me ·dan bırakmadan söndUrmUştür. yet hasrı olmu3tı.:r. 

nıecto bunun sebebini hUkümett--n ı ö <;Ulerlrnızı yoklanıFdan geç!rmek, maktadır. rint tahş1t etliği kısım, sahilde ~erit' ) B!z bu ,.oktalara bir çıkıırma 
ormalıdır. Baş\'ckll de Milli Mil u'.11umt hayatımızda bugUn ne gi- Nevyork, 28 (A.A.) - Ne\-york halinde uzana!\ kumsal !aha. ile ııa-ı lııg'iliz hava yapılabi1eccğlnl henüz kabul ede. 

daran nazırb~rndıın ckllmclldl; bı vasıfların makbul sayıldığını ve Times gazetesi, mUşterek Churchlll • hilden 118 kilometre ~erde bulunan n~redllen ha.\'a. tebll#f, akların Mar- n11yCCl'ğız. Bakalım Çfüçll, Ruz· 
ÇimkU b "'1 ld f N~ l ğ . . ne .gibllerln ycU3mc-.si teşvik ed 1 Rooscvelt demecini mütevazi blr 11-' l<atarra mllııhat arazisi arasındadır. il kıı\"Yetıerine mensup uç dil 'clt 1 rn cfonuracnğı bu 

u ,, l a an azrr ı ı b r dll,llnt a t - , kt b b r Alınanlar blltU :ı.tn:h'u rtıatısında toplu şman : an nsmas m "' • ınsonırı "ltrfrdc>b lece"! bütün gay r tt ra3 ırmak için en bilyiik sanla. bahis mevzuu etme e ,.e mer-' Bununla ere r ' ın n sam n ttlklerlnl bil- stratej'k hnrekot nerede bPşhy:ı. 
:r ti , ı; • ırsa ır. kezi bir komutanlık kunılmasını ıs- kuvvetleri ile cenuba dotru yol de- birliklerine taarruz e 

1 
d ... • diğl i . 

C' Scr.df:erc-koli kıhn bir makamdır. Fakat ıstıfa ölçüleri bakımından ternektecilr. ği9tırmeleri de ihUmal dıfrnda. de#fl- dirmektedlr. cb;ılklır? Ev\·cccl el~o).C m'r:'a\gtt 
un ey b crver snzetcsl de hlikim b 1 1 Londra. 28 (A.A.) _ Llb~adan ta- Norvecln ş ma ı en u ı r. ~öv e dl' or· u unan istidatları toplu bir Nevyork Tlmes diyor k : dir. k Fi 

1 
.. 

1 
"'nlle+mek en ma· 

• T b "'k • k t şekilde teraziye vurmak imkanına Stra.teJllc plan dahilinde ıher hare- Numea, 28 (A.A.) cYenl Kale· ze haber alınnıamıfhr. Mihver uv- k n anda .ı: kn tt"ı B~ d b k 0 
ru un D'- bı ng 'i~ efka· -ını malik d "ili ti 1 1 .... -·truh'Un 2ıt kilo- ul bir hare c r. un an as ·a. ~ın" " "' • eı,; z, bu tı:i ancak orta ket bölgesinde son ııözU ııöyl!yecek ı donya>: \'C e!' ıı n .... arsa..... 

1 ~ .npurun kı.>ygısından 1lZ dahil lıktakl bazı m!sıılle~e iSrnek!er~ tek bir adam bulunman& :felUtetli Libyada harp eden pasifik bölge.ti metre batısında ln.giliz ilel'I kolları sının. deniz ,·ı;sıtaların n durumu 
r. y~de mUtcc r ctmlcıt r. Bu le· bakarak yspablliriz. ' mUdafa& ıiyuetıne devam etmemiz hUr Fraruıızler teşkilinin komutanı ile temasta bulunduğU söylenmekte- itibarile, çıkar bir yol ~lamıya. 
~ sUrQ, ) eni r;c.rclt>r teklif ederek Yartnkl yaı.ınutda böyle bir yok-ıl mukııdderdlr. DU!Jmant kovmak ve albay Poche'un Libya muharebe mey. dir. l~lllz ha\'a. ıruweUerl burada cağını söylemekte lereddut ctml· 
k~rucu ) ol da ller1l3·erek orladan lama yapmıy19 çalııacajrz, yok etmek Uzere tun uz ,·ııziyctJn,., danında ö'dllğü habcı· alınmıştır. 

1 
ellerlr.c!ekl blltün uttklnı ~ullan- \~·o ruz. 

ldırmtık p;ırlAmcnloya aıttır. Alu1tet Emla YALMAN a!!la g'iremlyec~tız. Londı a, :IS (A.A.) - X•hlret'le • maiitadırla1·. Rüsınnettln üt.~r:ı. 

-......----~----~ 
Yeni Alp - Erenler 
veya A nkara Erleri 

menlerle aUıknsını hiç kc meme. 
..ı, gôndcreceğ talebe ck!plerilc. 
onların kö~ deki yapıcıh~ını dC'~· 

tekleme.si tek çaredir. Öğrclm n 
talebe olduğu giinlerd<' bt;rC1t 
menleri ve arkadaslaril<' birlik. 
te mektebinin binalal'ını yaptı,1ı, 
bost&nlarır.a su gct.irdığl, t~rlal:ı· 
rını ırilrdilğil ŞC\'k, tckn k ve n!· 
;o.amlq, kö) de, koylülerle bi!lıkİc, 
küyün yapılarını yat'Clbilmcl 
bostanlarına su get.r<'lJ•lmeli, tar. 
lalarını sürebUm<'ı•d r .. 

40 - 50 sr.ne onrı; Anado u· 
:ru gczece?-. olarlar, şimc!ikl pır 
•aptal , • hornsan•, oğ.an• kc. 
limeler.ndcıı iş m alan, Hora_ n 
erlerlic onların imanının eseri o. 
lan köyler .gibi öğr<'tmen . 
iilmen~, ~önder. kelimeler nd• 
i im alacak ve enııtltü!ült'rln rı h 
sulü olscak güzel, ı;.rln, :rc>rı n 
köylere rastgclcbilccck rııi? 

~Bu memlekette de b r ~ıın ,. -
b&h olursa halQk!n bu memleket· 
le bü~·tık ve asıl sabnh o znın'.HI 
oltcnk ... 

ft, K. Çağlar 

NOT: 
10 hazir ... n tarih'! Vatan'dn çı • 

kan • Sadelcr.n Harıkulfıdcll~ 
baslıklı )azıda ma ayı boısn \<' 

düşilndutUm t k·ıf: ını.iphem:e -
tıı en hatalar o!nuştur: okuyt. ·u· 
lfırımd,ın özilr dllPr ın. - B. K Ç 
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' V.t.l'AN ::u . 6.m 

HASAN VİTAMİN KREMLERİ 
Vücut için vitaminin ne kadar 18zım olduğunu herkes bilir. Cild içinde vitamin aynr h<Iyattır. Son zamanlarda Avrupa v~ flmerikanrn ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminlı 

krem istimal etmeğe başlamışlar ve güzel net;celer elde etmişlerdir, Ciltlerini beslemek ve gayri tabilliklerini ve enfeksiyonlarmı gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 
üzerine bilhassa kadın/er arasmda müthiş bir hey ecan tev 'id eden bu kremler bütün müstahzaratı iilemşumul bir mahiyet alan Eczacı Hasan'rn enerjik mesii!sile istihzar edilebil i; 
ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya çrkarrlmıştır, Yüzdeki sivilcelerle ergenliklikler ve buruşuklukları izale eden. ihtiyarlan genç1eştire:ı , ge.7çleri güzelleştiren bu knmleri 

derhal ve bi!a tereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve şubelerinde Küçük tüp 17,.5, Büy ük 30. dört misli büyük kavanoz 72.5 kuruştur. 

(1'-------------~--_.;~;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ı ~----~--------------·--~ TE Sİ R İ K AT t İ 1 BURS A DOKUMACILIK ve TRiKOTAJ 

1 D'R r~,~~~9~5 Hl L 1 TiRP AEN~ şrşı 
LİMONATASI , .. _:?~~~~;~~?:~:.M.~, .. 

ı 

Soldan sa~a: 1 - Bir klübü
nıi.ıı 2 - Adlar; B~zely0?1c bu
hını1r. 3 - Eski bir futbol hake. 
ın: :rıi::in soy adı; Bir hayvcın. 4 -
E.t nÇır cezayı tatbik ctmo; :\Iilli 
'.\Iunara~ . .:; - İptidai o:r taşıt; 
T'r ı k. 6 - Açık olarak; Ur. 7 -
Sonu a bır he:ırC :cıtr~c tcrkeden 
olur. & - Tok değil: Bir si~ar.1 

•ıC'v'ı. ~ - Tersi· b!r sebze; Nildc J 

\' nalad \·ardır. 10 - Yama. 11 -
Bi şr-yi }Cvdırememe. 

Yukarıdan a~ağıya: 1 - Evle. 
re ... kııın peçesi. 2 - :r.fe!lrğl'lın 

yılr)ııı. 3 - Ttr~t: Sultan II::ı.mit 

p· ı.a~arınrlin bl~ınin ı~kabı. 4 -r 
Tersı: Sırrını soylemege ce.::aret 
cdeıneıne. 5 - !ret iplikler: Fena. j 
6 Pastadn. bulunur; Nefi edatı. 
7 - Kör oldu~u zaman. 8 - Yaş- i 

lık: ).trfhuM. 9 - Bir nota: Karı./ 
ı O - Sen una kadar g,decek ka. 
bilJyC'tte i\fassct. 11 - Yedj kere 1 

o ı t~ ne ek:n nrsasr. j 
nü. ·xü BUL~lACANIN HALLİ 

So:naıı sıt~ıt: 1 - Sekiz: Beleş j 
~ - Ar kesir: Sa (a5) 3 - Kar•-ı 
tlut 4 - Ameli'.': Fil. 5 - Ar.; 
El.an. 6 - \fa: Tem (muz); Akim. 
7 R.z; Mat. 8 - A'.iı: (C) e· 
l<~ (il: At. 9 l\Ium; Mi. 10 -
F,.. '1 ne'·. 1 t - T .. ııc; Üz (Um)~ 
\nl 
Ylıkorıda ~ ar:a~ıya. ı - S k.1 

lamhaç. 2 - EdR~ Na: 3 - Kira; 
Zıman. 4 - İk!imct. 5 - Zcd~le. 
nıcnı<?. 6 - Sıılamflk· Oü. 7 
Biten: 'Trml;o. 8 - Er; t~. 9 
lif kç ~fa. 10 - E>: Tren. il 

Eminönü Holkevinln 
urru mi toolantı sı 

.t;ınlnUnü Jtalkr,·lnden: 
1 -- E\ ;ı1t7. spor. Güzel ,anat1ar, 

.Rttl <le haneleri Ye Kur~ları şube
]('ı inin se:ıelik umumt toplınltları 

29 haziran 1912 pazarte~i gUnU sa.at 
( ı ~l de yapılacağından bu ~ubelere 
kayıUı auıların. 

., - E\·imizin \ıllık umumi top· 
Ja;tısı 30 hıt"':iran 1.9-t2 ıı;alt gi\nU sa
at ( 1~) de yapılRrıtl!'ından bütün aza. 
larım)tın te~tifleri saysı ile rica olu. 
nur. 

, R adyo, 
lll'GÜNKL PROGRA~l 

SABAH 
7 :ın Prorı·am ve saat ayarı, 

i.3:l Radyo ton orkestrası, 7.1."i 
_\j 1 :ı hab4"rleri. 8.00 Radyo sa
lon ortcrstrasıııın devanu, 8.1.J 
Evin sa::ı ti. 

ÖC LE 
12. lO Program ve saat ayar•, 

12.33 ::-.:ız eserleri, 12. ıs .Ajans 
haber t'"ri. 13.00 Karışık nıakam-
1.ırda l şarkılar. 

AK ŞA~I 

Lezzeti hoşMiçimi kolay 
1 l\IARKASINA D lltXAT: Fiyatı 68 k ....... 

SıJıltat .-e içıtmai !llW&nnet Veka letn.in ...ııa.tım haizdir. 

,, . 
Devlet Deaız Yolları işletme umum 

mldlrllğA UAnlan 
29-6-942 - 5-7-942 tari
hine kadar muhtelif hatları
mı za kalkacak vapurların 
isimleri ve ka l kış gün ve sa
a tl e ri ve kolkoca klorı rıhtımla r 

BARTJN lL\TTl 

IZ.\UT J(A TTI 

BA-•mmMA HATU 

KAltAnlGA llATl' 

DflWZ HATii 

A YYALIK HATl'l 

U.\l'D!. HA TTJ 

MERSİN HATii 

8ah ·1.00 de Cunıhuriyet, cuma 4.00 
de Tarı Galata rıhtımından. 

Cumartcsı 18.00 de Kade1' Sirkeci 
rıhtımından. 

Perı;embc S.po de Kcn1ıil Tophane 
rıhtın1ından. 

J'la?.artcsl. Çar.,amba ve Cuma 9.50 
de Sus, Cunıarte.~ı 11.00 de MElrakaz, 
Pazar 0.50 do Sus Galata. rıhtımın~ 
dan. 

.. • Pazartesi. Ç'..ar~an1b:ı ve Cuma 8.00 

de Marakaz Galata rıhtınundan. 
Ayru.:a çarşamba 20.00 de l\ter3!n ve 
eumaıtui Z0.00 de Antalya Topha· 
ne rıhtıınından. 

-

Salt ve Cuma 19.00 da Bartın Top~ 
hane rıhtınıından. 

Pazar 9,00 da Kemal Tophane rıhtı
mından. 

Çar~amba 12.00 de Bursa, Cumartesi 
12.00 de ?wtersln Sirkeci rıhtımından. 

Perşcmbe 13.00 de Tırhan, Pazar 
13.00 de Izmır Galata. rıhtımından. 

Cuma. 18.00 de Çanakkale 
Sirkeci rıhtımındun. 

vapuru 

Not : 3.'Temn1uz/942 tarlWnden iti
baren hferstn postaları lskenderuna 
kadar temdit edilmi,Ur. 

NOT. V•pur se!crTcri hakkında her türlü malümat aşajıda 
telefon numaraları yaz.ılı acentelcrimlzden öe-reniJcbllfr. 
BAŞ ACE:STl~ GALATA 

Ş'l'BE ACE!liTELIGI GALA'.rA: 

Galata rıhtmıı Limanlar Urno.dtl Mil· 
dilrlüğü binuı altmda. <(.2362 
Galata rıhtımı l\frntaka Liman reıs
lığı binası altında 4.0135 

ŞLBE ı\CE:\TELIGI SIRKECI : Sirkeci, Yolcu •alonu 227!0 
(700~) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Ka.mpıt. ı,tirak edecek talebenin ekmek ı-eaikcılarını Kamp komutan

ıı:ına tevdi etmeleri. (6992) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Tahınln bedeli ilk teminatı 

l7:ıoo.oo 1312,:50 

30000,00 22j0,00 

Tahınlı1 bedelleri ile ilk 
p;ıdaiyc satın alınmak Uzere 
nulnıuştur. 

D ~rülıiceze nıtics.sc~e3lnin yıllık ih· 
tiyacı için aJınacal< 50,000 kilo süt. 
D.-rtıtliccze müesse'iesinin yıllık ih
tıyacı ıc:ın alınacak 20,000 kllo Kızıl 
Kiiraman eli. 

temlna-t n1ikterları yukarıda yazılı mcvadı 
ayrı ayrı kapalı zarf U:!!Ullle eksiltmeye ko-

Şartnameleri Zabıt ve. ?ıfuamelAt MUdUrlüğU kaleminde görülebilir. 
Ihalelcrı 617 012 pazartesi gUnU saat lJ de Daimt E~1cUn1ende yapıJa
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
lıi.ZJmgelen diğer veıikalarile 2400 1'o. lu kaııunurf tari!atı çevresinde ha
z:rlıyacakları teklif me~tuplarını ihale bilnU saat l 1 de kadar Daimi 
Encümene vermeleri IAzımdır. cfNDl o. 

Abone Ücreti 
R .~ı:; tT RIZA 

rriy-atrosu 
ıs.na rrogranı ve sa.~t ayarı, 

lfi.o:ı Rıtdyo dans 
18.:)0 Fa.1111 heyeti. 

orkestr:t.'ST, 
19.:;o saat 

Türkiye d&lılliııde : lla11de Pi"kln beısber 
Harl>:ycdc, Bclvü bah\lCslali.o 

olaturka kı.smrnda 
nyarı \·e Ajan8 haberleri, 19.4.) 
~erbc t ın dakika, 19.G5 Rast 
nıakam·, 20.15 Radyo Gazetesi, 
20.15 Bir nıarı;ı öğreniyoruz. 21.00 
Ziraat takvimi, Zl.10 ~arkı "~ 

Tllrk ler 21.30 Konu~ma, 21,<t:J 
Radyı.> !<f"n!onlk orkestra!lı, 22.30 
Saat ayart, Ajans ve borsalar, 
~Z. i:i Ya!'ınKi progr<tm \•e ka· 

,. 

SeMllk 

HOO 

6 ll) lrk 

730 

S aylık 

~00 

.\ylık 

15-0 K . 

Hariç me.mleketlcrdes 

senelik 

2700 

6 aylık 

uıo 

3 aylık A.Jlık 

800 K. loı..tur 

Ga.z.ett'ye gönderilen e\"rak dere 

edlliln ed.llm~ln Sa.de olunnwz. ZJ. 

,,.-a.ı:ndan mes'uliyet kabnl edllıne~ 

Bu gece 
BENİ ÖP ÜNÜZ 
Komcd: 3 Perde 

Yazan: Bedia F'on Ştotzer 

lJe:yet hC'r geee Bel \·ü bahçesinde 
temsil vern1ektedir 

Sabibl ve N .. riyat MUdUrll 
Ahmet J!:mln YAL.'IAN 

Vaw1 Nefriyat TUrk Ltd. ŞtL 

Vatu Ma-• 
• 

ne t6'"adüf eden t•r~ınba g-Unil saat 10 da. Şirketin 1'1tanbuJda Yenl
J)()ı;tane eaddesln4.le .J '1 numar adaki merk~inde le'\ ka.liule otarak h;.ti
maa davet olunurlar. 

F'e\.·kıılide h.IM.edarlar heyeti mııunılyeel toplantıttına b ir lıl3!'tt'.)e 

malik olon hlııtSedarlar dabl iştirak edeblh!ıceğinden &a) ı n hls~eda rl a

rı nıızın Bllıaletf'n \'eJ·a ,·ekö.Jet~n bu toplantrda. ha.zır buluntnal arı ,·c 
bunlardan homfUne alt hl.s§8 sahl pJer lnln h}!ııselerl n l )e\. nıı i~tln1adan 

liiaka1 bir batta e \."'VCI ,ırket n1erkez.ine t e\d l \ C n1ukabtUnde rey ı•u

buJ~ı almaları ril'a olunur. 

MÜZ AKERAT RUZNAMESi: 
1 - ŞlrkethnJı. esas mukavelenaıneeinln 11, 28, 83, !9, 46, 49 ve 

78 Uncü nıaddel e rlnin a,ağıda yazıb şekilde t i.dUI, 
2 - Ticaret Vekılteti Yüksek Makam ı i ç Ticaret Uınuın l\füdU r· 

hiAli, Şlrk~tle r 1\-lüdürlUğHnden alman 10/3/942 ta.rUı \·e 4/ 1'790 sayı 

lı yazıda. bildirildiği ,.(')(;hile şirketimiz esas mu.ka.,·elenan1eslne lh\.\' e
~ı ıcaıl eden aşağıd& metni ya.zıh iki nladde hakkında. m üzakere lc ra!iı, 

3 - Şlrketlnıtz. e&as ınnka"\.·e lena.mes l nln 4, J '7, 20, 2 1. t8 • .SO, 68, 
70, 80, 88, 92, 98 ve 99 uncu maddele.rinde kulla ndn11' olan «lkhsa.t 
"\'CkUletl» ta.birinin kald ı rılarak yerlerine «Ticaret Veklıletlıt tabir inin 
lk:ııne .. ı, 

-i - Şirket eo-ıas ınukavelename.!!.inde :ra-pda n ta dilat dola~ , .. ne, 
tak\bi i<'BP eden kal"uni fonnalt tenln tak~ , .e l nta.C' ı için ldare ')JN·

JJqJnc saliıld,}'et 'crtJıue,ı,J, 

ESK i ŞEKiL 
Madde 11 - Tr~•kkUlU kat'!· 

den lnukı:ı.ddC'nl tediye edilmiş 

olan ı·ubu bedel için veri.imiş 

olan makbuz teşekkWU kat'iyl 
mUteakip ~zanıi Uç ay zarfında 
nan1a. mtıhA.ıTcr ı:ıcnedatı lllU· 
Yakka.te ltc n1Ubadele olunur. 
BilAhare tahsil olunan bedel 
t.~bu muvakkat senet Uzeıine 

l{aydolunur. Son takı.:illn tedi· 
ycslle beraber hived'!rın lnll 
l1abına göre nama muharrer 
\'eya hıimiline ait olacak sene
datı asliye ile n1Ubadcle olunur. 
Hisse senedatının koçanh bir 
defterden kesilmesi ve Uzerle
ı-inde stra numarasını şirketin 

mUhrU run1lslnl \'e şirket na
mına vazı fn1zaya mezun olan
ların imzasını ve ~irketin Unva
nlle teşel<kUI ve tlAn tarihini ve 
şirket sermayesinin miktariyle 
hisso .senedatının envaı ve me
kadlrini ve hi~e senetlerinin 
mukayyet kıymetlerint ve tah
sll olunan bcdeliitını ihtiva ey
lemesi muktazldir. Bütün bu 
.senedatın bir tarafı tUrkçe ve 
diğer tararı fransı:ıca olarak 
tanzim olunacaktır. 

BllOmum hisse senetlerinin 
nUmuneterl ihraç edilmezden 
ovvcl tasdik edilmel' ti.zere lktı
sat VekA.letıne tevdi edilir. 

Madde 28 - Meclisi idare 
Şirket uınur ve 1rıuanıel8.tı lU
zunı g&tcrdikçe Jçtima eder. 
Ancf!k lAakal Uç ayda bir defa 
lçtin1a mecburidir. 

ncisln ve yahut murahha.!! 
a.zaıun ve yahut azadan nısfı · 

nın davetiyle l\lcclisi idarenin 
içtimaı iktiza eder. l\Ieclisi ida
re içtimaları Şirketin 1'1trkezi 
Idareslnde veya l\ierkczi mua
melatında akdolunur. 

Madde 33 - Meclisi ldare 
hR.IZ olduğu lktld'lr ve sal<i.hl
yetlerln bir kısmını un1ur ve 
muamclAtı cariyenin tedvirinl 
ve ittihaz ettiği kararlA.rın tat
bikını Azasından bir veya btr 
ka<;ına tc!viz edebilir ki bu ze
vata Murahha~ 8.7--&. denir. Mu· 
rahhaslar nlUtcBddlt ise ekse
riyeti Ara ile ittihazı karar eder. 
l('r, 

}l.[urahha.s Azaya. Yerilecek ve. 
zaif ~JAhlyetlcr ·ve Ucretıer 

ıtecllsl idare tarafından tayin 
olunur. Bu Ucrctıer ma.sarlfi u· 
mumiyeye ithal olunur. 

Mtıdde :::e - Jı.tecll;;;i ldare ,.e 
Azası işbu esas mukavelename. 
nin yetmiş UçUncU maddesi mu. 
cibince tefrik ve ltCt. edilecek te
mettU hissesinden maada n1lk· 
tarı ve sureti tediyeı;.i heyeti 
umun1iye tarafından tayin ve 
tesbit edllecel-c Ucrcll huzuru 
alırlar. 

Madde 46 - ?tlurakipler Hey
eti unıumiyece takdir ve tesblt 
edilecek Ucrctf alırlar. l ışbu üc
ret Şirketin ma!'arifi umuıniye
si meyanına ithal edilir. 

IDARt; 'l~XLISl 

YENIŞEKIL 
Madde 11 - TeşckkUIU kat'!· 

den mukaddem tediye <'dlln1 iş 
OIY.n rubu b~el için verilmiş 

olan ınakbuz teşekkUJU kat' iyi 
mtitealdp azanıt Uç ey ZR.l'ftndK
nama mııharrC'r scncdalı mu-

1 

vakkate ile mübadele olunur. 
BilAhare tahsil olunan bedel 

1 
iıtbu muvakkat senet Uzf"rine 
kaydolunur. Son taksıtın tedlyc-
siylo beraber hi-,:ııedarın intlhll• 
bın& göre nama muharrer veya 
hamiline ait olacak senedatı ~s
liye ile mübadele olunur. tlisse 
s-enedatın ı n koçanlı btr defter
den kesllrnesl ve Uz.erlerinde !ıra 
numarası nı şirketin mllhrü res
misini ve şirket namına vazı im· 
zaya mezun olanların imzasını 

ve şirketin Unvanlle t e,ekktil ve 
nan tarihini ''e şirket aennaye
sinin ·miktariyle hisse senedat ı · 

nın envaı ve mekadlrlni ve hisse 
senetlerinin mukayyet kıymr.tle
rinf ve tahsil olunan bedelitını 
ihtiva eylemesi muktazidir. 
BilOmunı hisse senetlerinin 

numuneleri ihraç edilmezden ev
vel Wıdlk edilmek tız.re Tica
ret Vek4.J.4tine tevdi edilir. 

M.a.dde 28 - Meclisi ldarr., 
~irket umur ve mamelt.tı JUzun1 

göst erdikçe k;ttma ~der. Ancak 
llakal fu; ayda bir df'fa. içtima 
mecburidir. Rei~in \'e .yahut n1u
rahhas azanın ve yahut azadan 
nıs!ının dav·etiyte Idare J.I ec.ll
sinin içtimaı iktiza eder. idare 
Meclisi tçtimaları Şirketin lda~ 

re Merkezinde akdolunur. 

?tfadde 33 - Idare ) ff'cllsi haiı 
olduğu iktidar ve .sat•hlyetıerin 

bir kısmını umur ve muamelatı 

cariyenin t ed\•irinl Ye ittihaz 
ettiği kararların tatbikini Aza
sından bir veya bir kaçın~ tefviz 
edebilir ki bu zevata lfurahhas 
Aza deni r . Mura hhaslar mUte:ad· 
dit ise ekseriyeti ılra ile ittihazı 
karar edMler. 
~furahhas Azaya verilecek Ye· 

zair ve sa.Jlhlyetıcr lda.re ~fec

Usi tarafından t ayin olunur, 

Madde 39 - Idare Mecliei Re. 
ısı, reis vekili ve A.zalarına veri
lecek aylık; Bankalar ve Devlet 
ı.tücsseaelerl n1en1urlarr aylıkla
rın ı n tevhit ve tcldUlti hakkında .. 
ki 3659 sayılı ltanunun UçüncU 
madde3l hUkümlcrlne tevfikan 
i cra Vekilleri Heyetince tayin 
olunur. 

Madde 46 - Mur&ktplara ve
rllecek aylıklar; Bankalar ve 
Devlet mtiesseseJe.rl memurları 

ayhklannın t evhit ve teadülü 
hakkındaki 3859 numaralı ka.nu· 
nun üçUncU maddesinde yazılı 

hUkUmler dair esinde te1'blt olu
n ur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur alınacaktır 
1. - Tıı.şra teşki18.tımı7.dal<t nıtinhal menıurt:ı.·etıer için 2. 71912 

Per',tmbe clL~ me~nları vt 3/7 ı 342 Cunıa gtinU orta melttPp nıezun
la.rı arasında f:aat 13 de Sirkecide lnhi&arlar Jneınurin kur.:.u binuın· 
da bir imtihan yapılacaktır. 

2. - Talip olanlar bir dilekçe. evrakı mUS.bite ve iki fotoğrafla 

birlikte zat i~l~rl ~ubemJZI' nıüracaat t"tmelıdir. 

3. - Imt!hana gırnı.ek işteyenlerlrı a:ı;ı~ıda yaı:ılı "\·lıU:i.ıf ve şart· 

ıar1 haiz olmaları li'i.zımdır. 

A. - L lse veya orta mektep nlezunu olmak. 
B. - 18 ya.!Jın• bitit·mi-, olm&.k ve kırk beş yaşır..da.n yukiıi.rt ol· 

m~ak. 

C. - Vazift ifa~ına mA.ni bir ha.ti bulunmamak. 
D. - Askerliflni yapmış olma.k ·veya müeccel bulunmak ve bllhas· 

sa her iki ha.ide de oon yoklamalarını nüfus cli.zda.nına kaydettirmiş 

olmak. 
1. - lmtihanda kazananların ınuvartaklyet ve tahsil vaziyetlerine 

göre haremdeki dereceler üzetirıden UcreUcri tesbit edilerek 5u·aJile 
tA.>inlerl yapılır. 

G. - ~lüracaatıar 1/i/912 Çarşamba. S'ÜJıll ak,amına. kadar kabul 
edilir. (6519) 

Devlet Demiryolları İlanları 
J.l uhammen bedeli SOOO lira otan ve saçı Idare tarafından verilmek 

Uzere imal ettit'llecek 1000-0 küreği" açık eksiltmesi 9/7 /19f2 per,embe 
günü saat 15.30 da Ankarada. Jd"lre binasında toplanan ?\l erkez 9 uncu 
Komis.yonca yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvaJ{kat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ve3ik!lları \'e teklıfierlni hA.milen aynı g-Un muayyen saate 
kadar adı geçen kon1tsyon reisliğinde bulunmaları ıazımdır. 

şart:ıamcler parasız o!Arak Ankarada l\.Ialzeme dd.!resinde, Hay· 
daı·pa~ada Te9elIUm ve Sevk Şefliğinde görlllobilir. (683:S) 

Kütahya Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından: 

l - Klitahya . tadyon1unun antl'eslnde )'Hpılacal< parke k~ldıru~ 

ve beton dö~en1e işi kapalı zarf usulile cl<siltıneye konuln1u,tur. 
2 - Keşi! bedeli 9702 lira 67 k uru~tur. 
3 - Ekslltn1e 3 '7 /942 tarihine ınUsadif cun1a günU saat 10 da 

bölge dairesinde toplanacak komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
'1 - T eklif mektuplarının tam saat 9 da koınh;yona tevdi edllnı<'sl 

şarttır. Bu saatten sonra mektup kıı.bul cdHn1ediği gibi posta ve vaki 
olacak gecikn1eıer de kabul edilemez. 

:; - EkstltmE"ye girebilmek için en az Uç gün evvel koıuisyona mU
racaat ile alaca.kları ehliyet Y~"likal1trıı11 ve Ticaret odası kayıt VC."Jl

kası ıle muvakl-cat teminat nl&kbu zlarını komisyona tevdi etmeleri 
lıizımdır ve bu vesaiki ibraz cdemiyenler eksiltmeye iştirak edemezler. 

6 - Bu lı;ı k;ln mufassal mahlmat almak isteyenler Beden Terbi· 
ye~ı bölgesine mUracaat edebilirler. «6809> 

ESKi ŞEKiL 
l\ladde 49 - H eyeti umumiye, 

ya Ş!rl<etln Merkezi ldaresindc 
veya. nlerkezl muanıelltında ve 
yahut i~bu , ınorkeıJcrin bulun
duğu şehirlerden birinin diğer 
müsait bir mahallinde içtima 
eder. 

Madde 73 - Şirketin temet-

tüatı safiyesi ma-sarifl umun1i-

yesUe idar iyesinin ve biltUn te

kellilfat ve laahhüdııtının tcdi-

yesine ve meclisi idarenin ten· 
sip edeceği A.dl ve fevkalAde 
anıortismana mukte~l mebell
ğ'in tenzilinden sonra tublt olu-
nur. 

Bu suretıc tahakltuk edecek 
tcmettuatı safiye üzerinden ev
velemirde nizan1t ihtiyat akçe· 
sı l~ln yüzde be-} ve badehu bl· 
ıa. istisna bütUn jmtiyazlı ve 
ıldl hisse scncdatının bedeli te-
diye ediln1lf kısmına. yüzde do· 
kuz nisbetlnde birinci temettü 
itasma muktezi mcblA.ğ Jfraz 
olunur. Baki kalan kısmından 
yüzde on aidat olarak meclisi 
idare azaıarına ve yüzde dok· 
san da ikinci temettü olarak 
hisse scncdatına tah:sis olunur. 

YENi SEKiL • 
Madde 49 - Heyeti umumiye, 

Şirketin Jdare Merkezinde veya. 
ldare Merkezinin buh1ndul'.,'ll şeh· 
rin diğer m'.l.'Sait bir ma.halllndP 
lçtlma eder 

Madde 73 - 1) Şirketin bir 
senelik muan1elft.tındA.n bllürnun1 
masarifi umumiyesl ile id<ı.riycsi· 
nln ve taahhUdatının tediyesine 
ve !da.re Mecli.sinln te,bit edece· 
ğl Adi ve fevkalAde amorti.sma· 
na. muktazi mebaliğin tenzilin· 
den sonra kalacak safl kAr a~a
#ıdald esas ve nlsbctlcre göre 
tevzi olunacaktır: 

Al Safi karın yUzde beşi MI 
ihtiyat akçe3i olarak ayrılacak· 
tır . 

Bl Adi ihtiyat akçesinin l ef· 
rlklndcn sonra kalacak milttd.· 
rın yüzde be.şine kadarı bir aylık 
istihkal<ları yek-Onunu geçmemek 
Uzere ikramiye olarak Şirkt!t 

Umum Müdür ve Muavinlei-He 
diğer memur ve mtistahdemlerl· 
ne temettU kaydUe mukayyet 
olmak ve aylıkları nisbetinde 
ve bir aylık istihkaklarını geç
memek şartilc lkrruniye olarak 
verilir . 

C) A ve B fıkralarında tasrih 
olunan mcbaliğ ayrıldıktan 50n
ra kalacak bakiyenin yUzde be
şl fevltali.de ihtiyat akçcstno 
t ahsis kılınacak tır. 

D ) A , B ve C fıkralarında sözU 
geç-en mebaliğin tenzilinden son
ra kalacak son bakiye temettll 
hissesi olarak hi:ssedarJara t evzi 
olunacaktır. 

2) .. .... Işbu 73 üncü madde
nin 1 inci bendinin B fıkrasın

daki temet tü ikramiyesind!'n ay· 
rı olmak Uzerc idare Mecli::il 
tararatmdan fevkalil.de faaliyet 
ve gayretleri göriilcnlere temet
t U kaydile mukayyet olma.ksı· 

zın ayrıca her sene bir.er aylık 
tutarına. kadar fevkaliı.do il<ra
miye dahi verilebilir. 

Şirketimiz esas mukavelenamesine ilavesi mü· 
zakere edilecek m addeler şunlardır: 

Madde 100 - Şlrket. T icaret Vekil.Jeti tarafından her talep vaki 
oldukça muanıel:itı hakkında mal "O.ma.t vermeğe n1ecburdur. 

Ma dde l 01 - Şirket , sermayesine te$lsten sonra i~tirak ~det.·ek 
olan ecnebilerin bu İ!}tiraklni kab ul etmezden evvel Ticaret Vekale .. 
tinden m üsaade ist ihsal etmeğe mecburdur. 


