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Gidişin istikametini 
gösteren misalleı 

Yazan: Ahnıet Emin YALIJIAN 

A dam· eı~miye alt 'ölçülerimi·\-

:l.io mazide pek bozuk oı· llliiiiiiiii~~~~~~=~3~iriı dutunda hepimiz kolayca itUfak 
edebiliriz. Ziya Pasanın kopardığı 
feryatların yerhı<le 91duğunu kim 
tnkAr edebilir? 

Fakat bugün acUba nasılız? Öl
çülerimiz o umanlardanberl iyileş· 
mlş rnidlr? Umum! hayatımız, me· 
zlyct. sahiplerinin yctl~esinl tcş. 
vlk edecek, onla.rdanı isUfııde yol· 
tarını bulacak şekilde işliyor mu? 
Yoksa eski ölçüler hAla varlığımı· 
zı kemiriyor mu? 

.~Ur8.$ında şüphe yok ki fstikHll 
mucadelemiz iyi bir ıstıfa köprilsü 
olmuştur. Yüksek ihtiyaçların bas.-ı 
kısı altında mczlyetliler cilretlller 
8 • 
b~a.nınış, seçilmiş, iktidar mevkii 

:.r hamlede bir çok genç, atılgan, 
r:uvene lAyık vatanse\·cr unsurlar 
kazanmı~ır. SivastopoJu almak fçln yapılan Alman hücumlarının irilkametlerl. Nok· 

Fakat sükün ~'·det edip Babıali tatarla a>;rıJau hattın dı,ında k alan kaleler ahnnu~tır 
idaresinin bir çok kanunları, u· 11 11 
'>Ulleri aynen kabul edilirken eski ~!~=======~==~=~~=~======~~ 
~~~ ta bY«"ni ldnreyc sokulmanın il JJEN/ZC/ GÖZÜYLE il 

unu ulmus, cüretc cesarete 
il\ 1 • ' ' ez ~ete, yaratıcı kabiliyeUcrc 
doğru ayar olunan seçme sistemi il n 
Y<'nlden es'kl hale dönmek istida: 
~ını Peyda ctm•ştir. Yani işi dei;ıl 
ı\rndl ı ' n düşünen, mesuliyettcn ka. 
çınrnayı mRrlfct sayan r;:ldlşe ~· 
Y&k Uyduran, amirinin' fikrinden 
başka f'ıkir sahibi olmamıya dikkat 
rdrn m 1 • ese c çıkarmıyan, suya sa· 
buna d k 
ına 0 unmıy;n tip, yeniden 

kbul tip Nılinc gelmiştir. 
k Şu acı müşahedede bulunmaktan 

cndlmizl alamayız ki işini 'kendi. 
~~ dert eden, mcsuliyet ve sala· 

Yf!t taşı;>abllen. cürctli, mczlyetli 
adam bug·· d m.. un c serbestçe \:atışmıya 

usalt bh- zemin bulamıyor, idari 
nıekanlzmR, böylelerini bir bün· 
Yenin harici bir cismi içinden at.. 
mıısına benzer b!r şekilde bir ke- 1 nara atmanın yolunu buluyor. ' 

MezlyeUilerin bu Akıbeti bugün 
c;ok şükür Süleyman Pa!;anın za· 
~anındaki şckllJcri almı;or, fa
·et istidatlar umumt olarak ayni 
istikamettedir. MU tekil fikirli ve 
ll\ezlyeUI adam. orta vasıflıların 
kıskançlığını harekete ıgetirerek 
kcn:ı tl ra a ı mııkla kalmıyor, bazan 
bunu mazur göstermek ~ n de klA· 
ik tezvir vasıtalarına müracaat· 

tın çekinilmiyor. 

Alman şaşırtma 
lıclreketleri 

Sıvaslopol düşerse Rus donanması felce 
uğrar-Mısıra yapılan taarruz, Suriyedeki 
kuvvetleri çekmek için olabilir - Yakında 
Suriyeye bir Alman taarruzu' beklenebilir 

Yazan: llbamettla Gıaıı 

Tobruğun m üdöfae. ed ilme· 

den bırak ılma~ı ve çok ça-

r 
) buk düsmesi d ünyada. derJn de· 

Bal Al ~ 
rln akisler 'belirtti. İngiliz m üda· 

• m&a faasının zayıflığı, İngiliz tabiye~i-
b&rltl nln vukufsuzluga dayanan koflu· 

gu hakkında dü~ünceler yayılmt· 

Slvastoıno/ ya başladı. Dünyanrn her tarafın-
,- dan yüz binlerce propaıanda tcL - h aA l aA grafları geldi. Mısırrn harpsiz tes· 

Son b!r, iki sene içinde bana en llm ola~ağı, Ortaşarktakı İnglllz 
çok zevk V"'rcn &eylerden biri eski müdafaasının kırılacağını bildiren 
: 1onya vaUsı Cemal Bardakçı;ı ya. dayanıyor. yazılar İn,ıiliz gazetclerinıie bile 

8 
ndan tanımış olmaktır. Cemal , görüld ü. 
ardakçı, yalnız geni~ bir bilgi ha· ! D'ğer ta r aftan sllahla'l'ının mü-

~l.ne ile feragatıı bir ahlak sistemi· 'ı keınmel olduf u noa, tabiye ' 'e strate 
rl ~r;efslnde Yerleştiren bir adam Af monlor Kurs k ta jideki ölçü lmez vuk ufu na fman c-

C'gl!dlr, b!lsisinı hayata tatbik t den Alman ordusunun k udretini 
mek h d c - ' b' f 
1 • er erdi oldufu gibi ı;:örüp yenı lr aorruza öven sütun sütu n yaz1lar Alman 
eşhls etmek, ilAcını bulup bunu 1 gazetelerini doldurdu. S h·astopo. 

hudutsuz bir cesaret ve feragatle geçti er lun da bu kuV\·etll or9u· kar~ısın· 
t
t?tblk etmek kudretine de sahip· d k t · t i v l ld ır. a mu aveme gos erem )'eceg • 

dla edildi. Üç beş giln içinde dil. 
Şeyh Salt isyanında sonr Dl .,<>JY>g~I '"e hatta ö n m üd t faa mev· \'Brbak ı· n 8 • v'"'"" • 

• ır va ıst olunca derebeylik o d sunu .. zJlerlnin zapbolunduğu ajanslara 
h
1
::emlnin da.yandığı temellere der_ r u uçe ayır- bile verildi. 

teşhis kondurmuş ve işe sarıl· mak İstiyor/ar Sivastopol, her şeye rağmen mu 
mhlıştır. Asırlardanberi tutulan ve M Bk 29 (A kavemet etmektedir. Fakat b u mu 

• ç değlşmlyen yol, gürilıtu·· ko . o ova, .A.) - Gece l'llrı· 
tukca ku\•vctc ba P ısı ncşredllen Sovyet tebliğinin ekin· ka,·emet bir gün kırılabUlr ve şehir 
çalışmakt şvurarak ezmiye de, Sivastopol mUd:ı.fllerlnin dUşma- düşebilir. Yalnız bu dü:ıüş Tobru· 

lln ibaretti. Asıl sebeple- ~ dü ı 1 11 l sına re el sfirülmedif,• . ! nın şiddetli taarruzlarını geri ptls. gun şmes ne. f'S m o ma 
mtizmln &ckıld d• ıç n hastalık kUrttUkleri l<aydedilmektedir. Bir (De~amı Sa. %, Sü, ı de) ı;e_ı;: 

c evam edl idi S --- ---------yor, çok tabii ol k P g • ovyet birliği :ı gün içinde dUşmanm 
ycnı Arızalar y.::~ıyo~;;ıı V~lt 16 taarruzunu geri pUııkUrtmüşlerdir. Faşizmin 

Derebeylik sisteminin ta~ihl Bu birlik yedi tank ve numaralı er-
msını nck iyi kavrıvan c mA teriyle birlikte iki bomba topu ba- ı•tı•barın l 

COe,·amı Sa : ıı "'il• ı;.mP! Bar. laryası tahrip etml•, esirler ve ganL • ,., • .. de) (o) Y 

•• _ :.::.:.:.::.: iade için 
n 

• •
17

• ·~----~-.......- Fransadan toprak 

YAZAN: 
2.I\' A ŞAKiB 

Gaz~~emi~ için hazırlanmış olan bu heyecan/J 
tar.hı tef ıkayı yanndan itibaren neşre başlıyoruz 

.......... -- -_ anu ""'" ...... .....__.~_....._...._.....__......_ ____ 
~ ..... ...,. ..... ,...-........._ 

~~·-~· ......,.,..,._,,..,,,,.. ~~ ............... 

isteniyormuş 

Lav3/.Musolini görüş· 

mesinin y akm olduğu 
sanr/Jy or· 

1 
Londr.a, 28 ( A.A.) - Mussollıl • 

ile Lııvalln on be gü 11 sonra bulu
şacakları ve İtalyanın Fransadan 
istediklerinin müz:ak ere mc\'zuu o
lacağı sanılıyor. 

D ute, faşizmin ı:itlikçc azalan 1-
tlbı:rır.a yertl bir parlakl ık vermek 
kln Fransadan toprak tr.v!zlerl el· 
de etın!uc fevkalade taraftardır. 
Eğer I.a\•al bu bakımdan ls birliği 
yapmak istemezse, fblyanların 
Korsikayı veya Vışln'n layıklle 
müdafaadan Aciz bulurıduğu F ran. 
!anın başka topraklnrnr ele ge· 
ı;lrmck müscıadeslnl almaları müm 
kün ı:i;riilmektedir. 

Mısırdalıi 
harekat 

Mar~al Romnıcl'e k.ar!fı lıt~iz 

kuV\'etlerlnl idare eden • 
General AucJliıılec.k 

Mihver 
Marsa

ma truhu 
işgal etti 
Eşi görülmemiş 
zırhlı kuvvetler 

çarpışıyor 

/ngilizler Mihveri 
içeri çekerek vıır
mak istiyormuş 

___::_ ' 
Almanlar Kahireyi 
alırlarsa, Japonlar 

Ruslara hücum 
edecekmiş 

Bcrlln, 29 (A.A.) - Alman or. 
duları başkomutanlıgının hususi 
tebliği: 

Şimal Afrıkada derinlemes~ne 
ıstihkamlarla ve bır -çok meyin sa· 
haları · ile miidafaa edilen Marsa 
Matruh kalesi bu sabıoh dilısmanın 
şiddetli muk;ı\•cmr.tire rağmen hü· 
cumla. zapted"lml5tir. 6000 İngiliz, 
esir edilmiş. 36 tank ve bir çok ba. 
tarva tahrip edilmiştir. BUyük sa· 
vırla harp malzemesi Alman ve İ· 
~lyan ktt.<larının eline düşmüştiir. 

inılU-z tebllji 
Kahire 29 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz umumi karargahının teb!lğl: 
Dün 1\Iarı::a Matruhun cenup. ba 

tt ve cenup doğusunda motörlü ve 
zırhlı kuvvetler arasında şiddetli 
muharebeler devanı elınl tir. l\Iu· 
harebelcr geniş b'r saha üzerinde 
cereyan etmektedir. Tafsilat yok· 
tur. 
E~i ,.örülmemiş 21rhlı kuvvetler 

~rpışıyor 

K ahlrc, 29 (A.A.) - Reutcr'ln 
hususi muhabirinden: 

İnglfü.lerln mihver baskısı11a ~ld 
detle muk&\"emet ettikleri Mısır 
t ölündekl çarpışma, mevziler in her 
saat elden ele gt'çnıcslle istikrarsız 
bir şekilde devam etmektedir. Bir 
taraftan topçu durmaksızın f aali. 
yet gösterirken Uç &ündenberi de 
fasılalsrla şiddetli tank carpışmalaı 

(Devamı: Sa. 3, Sü. 5; ele) »O« 

FiKiRLER 

Terbiyede Türke doğru 
Y ll Z llN : 

ı .. a,.ı Bıkkı ıaıtacıotıa 
Bugün 2 ncı sayfa~ 

Kömiir satışları 
tanzim edildi 

Kömüre ihtiyacı olanlar, kömür 
sahş ve tevzi müessesesine 

·beyanname verecekler 
r 

.Evlere, Ankarada 2 lstanbulda S tondan 
fazla kok kömürü verilmiyecek 

~--------~~------------~---:-:-:-~~~~·--. Ankara, 29 \Telefonla) _ Iktısa.t Yekaletınce kö· ne uygun ve imzalı bir ihtiyaç beyannamesi vermcğe 
mUr atı~ ve tevzii fçin yeni bir talimatname hazır· mecburdurlar. Bu beyannameler alıl.kadarlara para
lamn ı.,tır. Bu talimatnameye göre ı temmuzdan iti- sız verilecektir. 
b&re:"J Türkiye kömür satıı, ve tevzi müessesesi teş. BUyUk sanayi ınUesseselerile falırlka.lar be3'anna. 

1 
kUi.tmdan her nevi kömür (kok. sömikok, taş kömti· mclerinL müessesenin Ankarada'ld merkezine, bunun 
~: lilt)it) alanlar Iklı.Mt YekAJetlne hıtaben Türkly.e haricindekiler de bulunulan yerde tevzi müessesesi· 
k omttr atı' ve te\•zi mU~sese!line matbu nünıunesı- (DeYamı: Sa. 3, SU. '7; ele) (::) 

l ...... 4'At ..... ~...,.~---------....-.ı8wr.a....-.. ............... ~ 

G AN o· ı 
PiŞMAN MI 

OLDU? 
Hint Lideri 
·· diyor IG i 

Müttefiklerin çıkıp 
gitmesi bizi Japon 

iıgolile korşılaıhrab?lir 

Ben hare.ket/erimle böy.'e 
bir · felakete sebep olmayı 

düşünmedim 
Bombay, 29 (A.A.) - Gapdl, km_ 

di gazetesi' olan Harljan"da l ngilizle. 
rin Hlndistandan çıkmıuıı meselesi 
lıakkrnda ya.ı:d~tı 'bir makalede şöy-
le diyor: . 

Mtitte!iklerden ıkatl mağ'lO.blyeti 
lntac edecek bir harekette bulunma· 
!arını talep etmek cllrmUnü lfleınek 
istemem. · Şiddet kullanmantak Bı)·a. 
setinin her şeyi temin edebllece~ ,., 
JapÖnları bize "sa.tdırmaktan mer.e· 
decefl hususunda da teminat vere· 
mem. Müttefiklerin derhal tekllip 
gitmesi bizi Japon ıwcall !le kar~ı· 
laştırabileceğ'i gibi Çinin de katl :;u.. 

rette yenilmesini lnt.ac edeblliı·. Ben 
hareketlerimle böyle bir teli.kete se· 
bep olmayı asla dUı,ünmcd!m. 

Çörçil mildafaa - , 
nazırlığından 

çekiliyor 
Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) 

Gelen haberlerden anla,ıldığına röre, 
b!r kısım mebusların parll.mentoya 
verdikler i layihalardan ve ba:Zı gaı:e

telerin yaptıkları tenkitlerden sonra 
başvekil Çörçil mUll mUdat'aa nazır· 

lığından çekilmeyi kabul etm~tir. 

Suikast dô.vasının 
mufassal kararı 

Kararın 
hadisenin 

esbabı 
• •• •• •• 
ıçyuzunu 

mucibe si, 
ayaınlatıyor 

Mahkeme karannda aulkast l~ınae rolJeri aycJrnJanan 
Omer Tokat 8tefan Rod~n 

Ankara, 28 (Telefonla) - Anka. 
rıL Agırceza mahkemesinin, Alman 
Büyük Elçisi Von Papene karşı ya
pılan suikast maznunları Pavlof, 
Kornllof, Süleyman ve Abdurrah. 

man hakkındaki mufassal esbabı 
nıucibelt kararın esaslı noktaları 
~unlardll': 

İlam, evwla firari Siefan Kod s· 
(Dfmlmı Sa. 4, Sü. J de) ııııııo 

Üniversite askerlik 
ka~pları 

lstanbuldaki .kamplar üc devrede 
yapılacak 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarifi ı - Ankarada kamplar ı tem 
Vekaletinden bildirilmiştir: muz çarşamba sabahı bı.şlıyacak, 

Yüksek tahsil müesseselerinin! 20 temmuz pazartesi aks-amı bite· 
942 yılı askerlik kampları Anksra cektlr. 
ve lstanbulda aş~ğıdak ! tertibe sö- 2 - fstanbulda kamplar üç dev-
re yapılacaktır: rede yapılacaktır: 

T-emmuzun beşinde başl~yıp 25 
inde bitecek olan b lrlncl devre e· 
dcblyat, hukuk, fakü1telerl ile yük· 
sek öğretmen ve yüksek mühendis 
okulu • telebP.!crlne, temmuzun 26 
sındnn ağustos 15 ine kadar devam 
edecek olan ikinci devre Tıp ve 
1ktısat fakilltelerl. Güzel sanatlar 

\

akademisi ve yüksek t caret okulu 
talebelerine, 16 ;;ğuslostan beş ly
hlle kadar sürecek olan üçüncü 
devre Fen JakUltcsl talebelerine 
mahsustur. 

İs tan buld2 ki 

Din Mlh\'M tan haua i9pl eclldlil ltlWirUea Maara - Matndl ~ 

yüksek tahsil mü· 
essesclerlnin kampa tabi talcbct.
talcbelcrinc, 16 l ğustrıstnn bcs ey
rılanlarır dan b!rir.d ve ikinci yıl· 

dan olanlar kendi fakülte \'<'Ya o· 
kullarınrn kamp {!ünlerinde kam. 
pa geleceklerdir. Üçüncü ~ıla alt 
olanlar ise. noksan devamı telafi 
ederek imtihana girmek için 12 
temmuz 942 s&Bt 9 da kampa. şah· 
san lltih2kla 18 temmuza kadar 4 
kamp bölü~ndc kamp ~örecekler· ı 
dir . 



30 • • • ,.ı: ..... •• 
DENiZCi GOZOYLE Fikirler 

il 

Alman şaşırtma 
hareketleri 

Vilayetteki 
aünkü toplantı 

rERBiYEDE rüRKE 
DOGRU ... 

Karaya 
karışmam .•• 

t?::!, e~cnlerde ,ebrlmit.de, ağ"rıl:~ 
~ rı tutan bir Jıatuncafn:; Jta .. . 

Lthanr\f'" götürlUürken yelda \f 

'lhhi intdllt otomobili lr,Jnde bir çift 
,\·a\ ru.\ u dün~·aya gctirmı,u . .SöJ' 
\·aııurdn, trende diinya,ya Kf'len c:cı. 

<'oklara. ötedenbf'rf. te,.adld edlllı 

nu kabildC'n nıe-ctPI& ,·apurda dofa ı 

rocuktara ec;klden Bahri adını \ rr 
ınek lldPt ı;-lbl)'dl; şhndi de De.n 11 
ı ... n1i \ rrilmecı;i ö;,YJcdir, 

Yazan: Hıisamettin OL SEL 

Soruyorlar : 
Antigon piyesine 

hücum 
Bir okuyucunıu yaz:ıyer: 

"\ 

.-Ben ıanat meraklı ryım. Aa· 
tJc•n ply~nl mutlaka cörmeğe 
niyet ettim. Koltııfun ı.e, lir& ol
duğunıı duyunca. sa"at .,el'"kint 
biraz ktrıl.tı. Fa.kat arkur-.Uu 
öğrentllm kJ o flyat 4& .. rııse 
yer yok. 

Bu p1ye~Jer Ralke\'Jerl .l'ntAla

.Evvelce afrr :~çl k •.rne~r atmı, 
olan mürettipler, İstanbul \'ilclyc
tinde t'!IJl•ıı:ın b·r kom:syon kara· 
rile atır l!!ÇIJikt•n çıka~,Jmı~Jardı. 
(Türk M•lbuat Teknisyen birliği) 
nin vekalete müracaatı ve e~asen 
gece ve gündüz ağır şartlar altında 
çalışan mürettiplerin vaziyeti na
zarı dikkate atrnarak ağır Jşçi ad.. 
dcdilmelerine vekü.let karar ver
mi~. bu karar dün :!\.Jıntak:& 1khsat 
:\lüdOrlillUncc de t bit edilerek. 
mürettip, makineci, mücellit ve c;!n 
kograf!arı., al;ır t~t addedilmeleri 
iaşe blrfkler:ne tamim edilmiştir. 

Ticaret Vekaleti vil~yellcre yap_ 
tığı bir tamim ile, miislalıslJ keli
mesinin tazammun ettiği manayı, 
h'ç bir gı'.lna şUphe ve tereddüde 
mahal kalmamak üzere tarif et· 
mcktedir. Bu tarife ı:;Öt·e, ~raziyi 
bizzat iş~tcn, arazisini başkasının ı 
elile, f~kat kendi nam ve hesa
bır.a işleten. araz:~ini yarıc'1ık vc-1 
ya ortakçıhk ile i~etcn, eJicdc na
kit mukabili ayniyrıt olan z1raM 
işçller!, yalnız batöz denilen har
man mak:nesi vc~·a hay-ranta aynI
rat mukabil: harmar.cılık yap.ın1ar. 
ayniyat mukabili kara değtrmen
c!liğl yapanlar. rrazl~ln~ ayniyat 
mukabili icara Vfrt'n kin1~clerle 
bunların aileler! efradı müstahs:J 
addedilmektedir. 

Kaçak ekmek satanlar 

Tl:RBJTE NE DEMEKTİll? - TERBİl'E lllİLLl OLUR. - KÜLTÜR BİR MİLLETE GÖ
Rl:DİR. - AYDINLARIJllJZIN ÇOCUKLARINA VERDi(;i !:ERBİYE MİLLi ~IİDIR? 
TlRK HALKI BU iUUDUR? - TÜRK ZEVKi BU ~n;nuıtt - VERDİGIMIZ TERBiYE 
BiZIMıtl DEGIL, YABANCI BİR TERBİYEDİlt. - lll!LLETTE DECiİŞ)lYİEN BİR ŞEY, 

AN'ANEl>İR. - BALJl:IN İÇGÜDtJSÜ YANILMAZ. 

E n ge11iş a•laınıyla terbi· 

ye, henüz lçtımalleşmemii 
oTaniarı içtlmaiieıtirmek demek
tir. Bu içtimaile,ıirme işl iki 
tilr1ü olur: 1) Çocu;a Jç'nde ya

Yine böyle bir takım genç adam. 
lar va:r, konu~uyorlar, bairt~ı ... 
yorlar, delice ,aülü~üyorlar, ken
d'lerlnl bu yerlerin tek sahiple
ri sanıyorlar! Türk terbi.yes.i bu 

ıa.yac.uğı cemiyetin deter hü- mudur? Hürriyet adını verdiği .. 

kümlerlnl (kültUrünü) vererek. miz bu mudur? Cumhuriyet re•-
2) Çocu~a içinde :raşıyacagı ce· Jj dediğlm;z bu mudur? Bir sa
nıiyet;n teknik kurallarını (mc. !ona giriyorum. İçeride beş altı 
denlyet;nl) vererek. Asıl terbi- kişi oturuyor. Ev sahibi tanıştr. 
Y:. eğitim, bfrlncisfd[r. İkincisi rıyor. Herkes gerektiği :-'.b~ se· 
tal:m, öğretim .. 

suratını böyle boyar. 1-luı::u..-.;i ınes· 1 

kenlerin ,}-·apıhşın;ı d :kkat edi
yor musunuz:" Bunlar aile yuva. 
st değil, ir.san kümesleri g'.b: bl
çimsiz şeylerdir. l\.Iodadan bah

setmek yen! neslin modasıdır. I 
Fakat kaç kişi bu hlerde ~·anıl. 
maz Türk zevk 'ni ta~t)'Or? 

• 
örülüyor G ki terbiyenin 

vcrdigi değerler biz'm de-

yorum. Boy le 

dir. Burada terbliı ya Z a R : ) 

:~~im~~";·
01 

• . :~~ lsmagıl Hakkı Baltacıog" lu 
anlıyarak diyo_!...--------------------''-----------' pahltğı blrb.ri· 
runı ki: terbiye milli olur. Bu ne lllml•sıyor. Bir genç kız var. Yü.. ne karrştırıp duruyoruz. Bu lcl'
demektir? Şu demek: terbiyenin zünü gözünü boyamı,, çıplak a.. biye Türk milli cemiyetine adanı 
Pdevı çocuia içinde yaoıyacağı yaklarını kışa -eteklerinin altlo:- yet!1;Urmlyor. Köksüz1er yct~şt!. 
cemiyetin dif''i, ahloi.k.1, bedii ve darı dı~r[ salıvermiş \'e ilstüste riyor. Terb·yenfn ınilli o!ması 
fel~efi.,. değerlerin! ,·ermektir; koymu3. İçerl ı:iren ad<:ma canı gerek. Fak~ t •ml1li terbiye,. kli
yant orıa milleUnhı. v!cda!lını )ca.. sıkılmış gibi dJk d'.k bakıyor. ~esi de pek karanlıktır. Bundan 
zandırma~<hr- Ge1en adam kend:sine tanıtıldı- ne anlam.:;.lı? Bence milletler iç-

ğu. l3!z Tanz:~ I 
1nat'tanberl ki.i:

türle medeniye-! 
ti. vicdar:la aklı 

Türklükle Avru-

Halbuki bütün bu değerler ğı zaman yapmacık b:r ıülünı- tlmai nevilerdir. Bu i('t"ma1 ne
miJletin kültürünü \"erirler. Kül.. -eme Ue dudaklarının kırmrzJ}ı.. "\'ileri belirten şey. medeniyetle. 
tür yalnız bir millete göre olan, ğını gösteriyor. Ve ikl dakika rt d:..ltil. kültürler:d:r. Fakat kül
mllletten m:llete deği,en, mil.. sonra içi sıkıldığını acle.lmak için tür de karar.lık bir söz. Bunu 
letler arası olmıyan şeydir. Bu savuşup gıd 1yorl Genç kızların aydır.Jatc;Iım. Bir n-ıilletin kültii • 
bakımdan kültür medeniyetin ah13k terb:yesf bu mu? Bu kız- ründe değişen değerler, örf1cr 
benzeri. değildir. Cünkü mede- lar hangi millet için yetişiyor- var, hiç değişn1ez ı::tbl kalanlar 
niyet milli olmayıp ml!lctler ara. !ar? vrr. Dil türlü değl~ikliklerc uğ. 
stdrr:. Ayni teknik grupuna gi_ • rıyabiliyor. Fakat ~entaksı hi~ 
ren milletler arasında ortaklama ç ocuklarımıza milli. zevk değh:m:y•or gibi. 1\1elodiler de 
olan kurallara medeniyet denir. terbiyesi verebiliyor mu· böyle. lVIimari anlayışı da bö;...·-
KültürU ve m~deni.yeti böyle an· le. Bazı ahlclk temelleri de bö:r-

yuz? Çocuklarımıza verdiG:imiz 
ladtktan sonra kendi kendimize le. Daha blr çok örfler var, hC'p 

1 zevkin ne olduğunu görmek için 
sorebiliriz~ halk tabakasını bir ta- k .... bö'v. le. Bu de

0

11:5:mly"n ~e"l"'r an~ 
ge~ adamların urduı:tu yuva- . ~ . "' .r "' 

rafa btrakııhm. Çünkü öz kiil- . a•.ed:r. Terblı·enlı.> ödı:vi bu ınil-la.ra atrme-k yeter. Evin lçindekı •. 
tilrUn taJ!ll)"IC1 ve koruyucusu mobilya, kitap rafındaki rom•n-
odur. Avrupa medeniyetli~ d.o~

rudan do~ruya t~asta olan ba-
zt aydınlarımızın çocuklarına. 

verdikleri terb'ye mllli midir, 
değil rn 'dir": Korkmıyarak. açık
ç-a cevap vereHm: Ha~1r! Şimd-l 

bu cıhayır:ı. cevabının. dotru ol
duğunu türlü ve canlı mi~allerle 
gösterelim: 

lar, okudukları dcrc:ıe:r a1dıkla
rı terbiyer:in gUnthını i:ö&tert .. 
yor. Radyosu ba~ında bulunan 
genç adama bakın, •neler arıyor 
ve dinliyor. Kad;nlarımızrn gL 
~·inmesi de bir çok şey ıösterl· 
y or. Hangt zevk sahibi kadın 
ökçelerin! bu kador yllkseltlr ve 

D ~;~.:·:::::·-::,::::! (!Cl 1 A 
rrn konu!5tuğu turkçeye, c;-ecuk. ~-- _ 
lara türkçc ögretmek için kul- -

11 En'aney: çocuk1arın ruhuna 
yerlcşttrnı.ekllr. An'anC'ye da. 
yanmıy~n tcrb!ye milli o1amaz. I 
An'aneden kc.pan kültür soysuz
la.sır. l\lilli terbiy..? fikri an'ane 
f'kr:r:den hiç ayrıl;:ınaz. Terbiye 
problemini çözmek :<,·in her şey

de"n önce Türk an'anelerint ara. 
(Denı"' Sa. ~. ı;;u. S de) = 

Beteri var, beteri ... 

Zonguldak ~·otunda. vapurda, 11"· 
ınit JOlıında trende, doğwne"t'l Jr• 

lunda otorııobllde dünya~·a gdl' u ~ 
çok nornıal sayılab11Jr •ma, koskı•· 
ca .\ tlantl,tin ortasında kaaçuk b r 
tahli."'IJ·e ~andalrnıa JrJnde dönya~ ı 
g<"li'1f' ne bu.) urı.ılor'!', 

"'ion g<"lcn Jngiliz mecmtıalarır• 

dan birinde böyle bir doğum ~.)' · 
hfkı.1ye cdllmekte.!lr: 

Bir ,·apur, Atlantlğln ortatarınıl ı 
torplll"nf~·or, ıroJwlar ,.e mürcttr·. 
bat ka.tt~·uk ,_andallara. biniyorla ... 
BunlHrdan birinde de, Yugo,la\·yn· 
11111 ~·rvyork konsolo'!lluğu ata~r i 

'fohorh·J('~:·'in e'l.)le ba':kft. ylrn .' 
üç ki~I yer alıyor. Sandaldaklleri ı 
bazıları yaralıdır. ""\fr'l!elı\ geıı·i 

doktorunun kaburga kerniklrrJndt' 1 

lkt .. ı kırılmıı;hr. Bayan :\fohı>ro\ ı. 
f;°I(' tc iki ya~ındakl rocufuyle 6aı~· 
dala. geçerken baeağuıdan yarala~· 
nu,tır. 

Jçlne bir hayli 89 dolma., oh• ı 
kauçuk ıııı:andal Atlanttkte bocala'" 
duturken, "ftndaJa btndlklerJnt·ı 
onunru aatınde Bayan l\lohorh i
çl(·'ln a.trılarr tutuyor. :lfüre.ttebn :, 

kad1111 da1g-alardan muhafaza J('I ı 
~andahn lc;lne ffzden bir siper ~T. 
Pl;\"Orlar. Doktor da kurt.arabUdlı"·I 

aıenrrlnden bir kt§lnını den.iz ~''
J'U JI~ dezenfekte ettJkteR. liOftl ·ı 

ı-,e gırı~ı~·or ,.e Allahın inayeti.' J • 

bir yn\ru, AtJantlk ortalannda ko·· 
uc;uk hir 'Jandalda, dllnyaya. gel · 
~ror. Bir müddet sonra rastJadıkh.,·ı 
bir \·a ıuır feliketzedelert kurtar _ 
JOr; bir hafta sonra da ana, biri il ı 
J·a-:ıında, öteki yedi günhlk çocuh 
larl.ylt, ko<'a.srna. ka,-u,uyor. 
1·a\·ru~·a Kauçuk adı 'l"friffp \ r 

rllınedi~inl me<•ınua blldirmJyoı 
.lalnız: benim blldJıfin1 hlr ,ey \ar_ 

~a o da. torplllenını, bir l&pard•• ı 
kurtulup ta ko~koca Attantikl • 
kau\•uk bir sandalda dünyaya g-c~

ınlş 'e oradan da kurtardarak sa , 
snlhn babasının yanına. götürWmii .· 
bir ('O<'Uğa, karadaki ha.,-atı ne olu ·
~a. ol"iun, denizlerde ölüm obftı.) ;• 
cnğıdrr. 

KÖR KAl>J 

Yüzde bin kôr etmiş 
!andığımız kitaplara, gazete ya. 
zılarına, Uyatro dillr.e bakınız. 

Bunların co!una türk~e diyebi
ı:r ml~inlz? Bu ~zlerin, bu me
tinlerin ve bu iqadlarıo Türk 
milleti içln övün<: ve,iy1eı:ıt olan 
halk şahe~erlcr:y1e !lgisi nedir? 
j·I( okuldan çıkan çocuklarımız 

B 

24 kuruşa kendlerinc mal etlllc. 
leri karp ti 240 kuruşa satmalarP~ 
dor. dolayı bir numaralı mHll ko· 

Felek, hJr dükkinda t5 lira- j DCR .\.XIX lLo\.X.<\SI runma mahkemesine verilmiş ol-t:l 
ya lHr çift ayakkaltı &"irfıit1ce Jmha ketlm~I, hephnlz.ln bOdlğl suçlu Ragıp ve HaJJ hakkındak 

doğru cümle ~öyliyemtyorlar. li
se ö~retlml olan ,gençlerim :>in 

Cibl, ero;kfden nıa.ln ehnek nıilnaı.mı .. 
iyi ki Mt.l dört ayaklr yaratmaıhn dl B daveya dun de devam olunmuştu 
dl.)e Allaha şükretml'}. Hamllii sena 1 Jfade e_der · u harpte. bu kPliıne- Bu fiilin esas faili ~ayılan Ab-

ıtln manaıJı tamanu:rle deii~mı,tır. ı d h E k k b ı 
y~rhtlle olma.ki& heraher, .lşt:n eta~ı: l•nkanın bugön ifade ettlğ"t nı~na: du~r2 dmant krır· . al ça u~~ı un ,-
İki ayaklı olmakta.. T&ksa. il. Fe- . . ugun an ev ı ıÇ n m Ul.H" uml 

t:ft l.Jan şeyi, t~krar harekete ge<:e. . 1 

Jek'ln, Jyl 1Q lurkayak defUlz diye hll k k d L 
1 

n1lliğe yazılmasına karar vcrılerc: -~ 
. . ece a ar, nırıta adıkl> tır. Ru- . . . . 

'fükretmesl ,·erlJıııde o1•rdu. Çiinki o lf'I dir ki k k 
1 1 11 

nıahkemc tehır cdılmıştır. 
- F k •lbl Alınan glb' :'\. ~ . J1Hn -

11 li!r !ıı nı ıa. ed c" or- ----------------çogu ren b • 
1 

• - z1UY1an yal"ı~ e,· detll dunya 41a in· d 

atlne verJlecekmJ,., ene lfllt f&· 

l)"lr"A\ halı lml7. Pek alii .. , llJ l'"'akat 411.e\·lete n1tnaup saRat 
te,e~künerl•ln ltlknıetı, yalıuz 

• :. , A paralılara. defli, büttı11. se\·tftlt>ıe 

Dün l\t;lli korunma n1ahken1esf
ne 43 kuruşa karnesiz ekmek sat
m~ktan suçlu :ki muhtekir v~ril 
ml~tir. 

Aleksawır Klrkor ile Dursu" •· ı 
dındakl bu suçlulArın durujm;;ısı-

,e ·ıkah "ibf kelinıeleri çiG:niye-ı dl :. 1. • i iluları, enJ:r. k .. y,·etıcrlnl <:o.k lft<:-n r ı.. sanın ltaşına ı~er : -..o u·aaaıt ~ r- , d 
rek, yutarak konuşma~·r bir m~- mi çift 9&& lira ttler. Me e11 .ren_e, ı, ~a..,ında bu~u.' ~rtn:. 
den l ı·ct hüneri ••Y•yorlır. • DUŞU;\Çf:$[ZLtK DOGRL,.,U 

R.ı\.Kf .. J Bllt SEBEP J .. ondradan J\.fo.ı;ıko\a radYOi;Una at. 
• . . 1 :suculAr, akıllaruta ~tlkt;ıe, ~.Hara frn blldirlldlfine g-ôre, G;neraJ :\TL 
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' ,.._ makul ftyatlaıla sanat ~e~k.i •a
fltwıaktır. 

llalk bu kadar •ağbet ve a.Jıi. 

I na yakında bakılacaktır ı 

T opkopı-Çekmece yolu 
V tcrb'.ye!li v~r~bil;yor mu. Jlllfl kontrol, ne de takip Miyorm~. Jkl ltalyatt tiimenlnl perl,an ~tını,. 

., Bi ıı~enlıl merdivcnlcrtrt ~urolar da, aldırmıyıudar cta. ltalr- Eğer 1':aber dotru ı~ şu General :\U-yuz, r . IH it 1 ti L-. 

IJicri ı :::sı - Cenı-azlyelahir 16 1 
VAKİT ZE\.ALi EZANI, 

Lupeskonun ölümü ka ırö-<terdlıl;l•e ıröre •ıenraate Topkapı Küçükçeknıecc yo-
olan o.v•nlarda11 ~enra ma.kul fi- tam· ı d• ed'I ki 

O lin"a. ~ahnr,loln lkin<'l !mır lunun ır •:Vam . ı me e· 
w yatla, halk IC:lft bir ki.(> tt,fltw. ve- · T k'" r B kt k" 1 ltir takını OJUnfulnrı Yar ki dir- OP ""P - a r O) YO un~ 

ı tll' müna ip elmaz. an Ti kP.dar olan Hha i!ıak.i1 vasıt~lar:na 

çıktYOrun1 b:r yük!föek okulun h: PJJL'iada. tııtıdan lK"UZ" r şey o - ha ov~ Çttk dü,Uncf'"ıl7 bir adanı: 

k ."d d' .. d ru,·orum Yanım 1 dn.k dlyebllmt.mlr; t~ln n fiyat...,.•••" 
1 
ıtalya11 sesi, Rommel'ln mu,·affakiori orun u . · - - . · j 

dan bir takım gençler geçiyo!"- ha3 li 3iik§elô:lere tıkarılması Ja.7.ım. yetıerlyle yükselmek istidadını gö\
Ör:c"" yüzüme bakıyorlar. Sonra işte s•cular lt•R• yapıyorlar. ahhr- terdlğl bJr !iırada p~nıı, aşa soğuk 

GÜNEŞ 5,32 8.47 
ÖGLE 13.17 4,33 
!KİNDİ 17,18 8,33 

•. ,nadıkJarı ro11er bazan mUletterlnj t · · 'bl 1 la ... _..iyorlar' mıyaRlar da. ....,,,..n. •~•" ahlırMı~·or- n katryer!.. 1 carpar gı ıız ''' · J 1 
AKŞA~! 20,45 12,00 

'------------~ 1 k•ponmış ır. mukadderatında. ~·er eder ,.e mJllet- Tram,~oyda, trende gidiyorum. tar oJ~a ı-erek • 

lerara~ı «idi' Ü7.Ninde de beJll ba )ı 
le"l.lrlerl dokunur. 

ı.,te Roma"'.\'& kralı Karolu sene
lerdenberl Kü1.elllğlnln 'e fettanlıfı .. 
nıM e"ılrl hallnd(" tutan "'.\ladaın Lu

~ ... ko bnnlardan t)lrlydl. Ronıan;ya

nut dliınf'nl el{\f-n kaçırma-.ında. ,.e 
nıt-ı;hul akıbetıere doğ"ru g-ltm~;nde 

btllt ba~lı bJr 1ne1ıul1.)·rt payı f"ardır.

1 K.ral Karol Rl'mlek,tint .. \lnıanla.
ra pe~k'°' ~ekllkt4'n 'Onra matdur 
itil' hükbındar rolU OJ namak ı .. temt,
tir, fakat hl~;hir Jf'rde .~üz buJnuımı _ 
tır. }"arına ait h"k:blr ~:ıüne tnanll
ml)'•<'~Un ,.e Roman~·anın her 7.a .. 
n\an L:endlı.;lne l.:apah kala.cağını da 
ıutrJ~trkl ltonıan~ahlar •f;'ıktan a('ı· 
~& bUdJrnıı,ıtrdlr. 

E~kl kral .\oıerika~·a gtrnıek lt;>ln 
pa!ıaport da a1ama~·1n<·a. metre~t ile 
beraber Jff'k"llkada l·erle\nılıı.ı ,., 
nıenıleketlnd(•n l<a<;ırdı.tr ~ar~larla 
rnlrno,3 edl ha)·rth J!;f"~hmı;-~e ba":'la... 
mıo;hr. 

t•aralar ~u~ unu t:eknıtk i"itlı..lachnı 

:-o-;termlı; nlat'akhr ki 'Jadam Lu_ 
pc..,ko ~on /".amanlarda. bir ten:thane 

ac,;ınak he\r ... ıne dü":-lllÜ';'tlir. l 'akat 
ilhiın buna nıP~dan bırakmamı.,, f'· 

rahat h:Jndf" gtten hir hasat, efahat 
l"indf" -..önmüı;tür. Ronıan~·ada \fa
d~:jm LOflt'"'ko"nun ar.ka"'ından gü7 ,.11.. 

1 ,, dttı.t.rnlPr hrrhıııldf" ı;ok ohnı.)ac·ak. 

br. 

- Ne kadar ı rar ettiğini taı;avvur 
edcmtı~in. lie:men orada. bu işe razı ol
man11 ıstıyordu. İyi ki sen yoktun da 
ben de k..tti ce:vep ,.ermekten kurtul
dun1. 

- Gördün n-ıü bu ~~it Saviniac"lar ak
ttf, hırçın Jnsanlardır. Korktutum başr· 
mr7.A geldf İyi ve tem:z ailedir ama, ne 
·yaparsın, bu lş olamaz .. Bir bakıma. da 
~ szık •.• Coh~ttc rahıtt ederdt .• 
· Sana a~ıtl iş n mühim tarafır. 1 he· 
utiz söylemedim. Colette de oğ'an1 ıcvl
yor, oıtlan da kızı çok seviyor .• 

__ sana bunu söyledi mi'! 
.. _ Hıl~nr, hatta arlarında dn. bu tne· 

Eeleyi açığa. vurduklarını s~omıyorun1. 
Bilm. n' belki de konuşmu:fa.rdrr. B 
yenl r.e.i 1 çocuklorı pek aca.p .. _Hayal 
,.e hıs tar fl.:ırı pek yok... ,.senı sevl

vorum dcmeji ayıp ve gü:ünç bulu
;·orlat-. Bak. gecen gün Colette bıına 
cu sözleri. söy1ed:: ,. 

B:r gerç kıza b'.r oğlan hr.rgün te· 
~e-Co:ı cder~e. uz:J~a gitfği zaman kart 
, azar a, e biselerinl beğennı.ez. her h:ııt 
i1e a!a•w eder~ o genç kızı seviyor de
nıekt : isterse söyle~ln. fslerse saklasın 
bu iş böy:ed'r. 

l;•e çok korkarım ki Andre de ona 
•u!'l•arı yapıyor. \Te bö~·le yıptığr içln 
d liC\diğ .e hükn1etınek ca'zmi~. 

Kar kol·a bir müdd~t sustula-. G•s
~n. ~et\Cerc.re d.sıyanm:lf, dı~arı bakı· 

1 Yazan: Aıwlre Ma11Nl8 Çtt!Jou: R<OllEU A· E. YALMAN 

-ıı-

yordu. Ka\'ak ağaçlarının üzer~nden be
yaz duın.nl•r yukseliyordu. V•lent;r.e 
ya\'11~ça fordu: ' 

.. 'e dü tlnuyorsun? 
Gaston blr 311 tereddüt etti. GôzünU.r. 

önılı:dc lıLHü l çocukluğu canlanmıştı. 

Su kenar•nda salkım söğütlerin J;:"ölgele
d:~;ı ine_ bir yol, turuncu kiremitli su 
dolu depolar, mek:k dokuyan m•kinc· 
lerfrı sesf, yiln kokuları. .. 

Bira?. sonra ce\•&p verdi: 
- Blhnem .. Bir··ey düşünmü)·oruın. 

VII 

Romll1 ailesi, Eure ha\'zasındo.ki ,yün
lü dokuma ıı;ana~~· aıcminde husust bir 
ıne\·klie s•hıpt:. D;ğer bazı firmalar ~·
bl kocaınan fabrikaları yoktu. Ancak: 

yiiı kadar tezgahta Uç yüz kadar ame· 
leyi çah~rıyorlardı. Fakat •gerek p ra 
v gcrekc:e içtimai mc\~ti bakımında!'! 

oraların en kibar a;le1erP~ boy ölçü c· 
bılir:~rdl. Fabrikaları cskidenberl ku. 
ruimuş ve daıma ı:J.em~4"- Kendi ) a~a· 

n1a tarzları ise basit ve sade ldf. 
Kom,uları olan fabrikatörlerin birço· 

su ctraftakt 11atoları satın ald•ğt halde 
Romilli aileıı;inln reisi olan Deodat hili 
fabrlk•ya bitişik küçük \'C mutavazı 
e\·de otururdu. Ecdadı da bir çok ne
sillerd-:·nberi o e\·de oturmuştu. Parise 
n1al alıp veya satma'a. gittiği zaman 
dalma erka.ınnda eski, hatta lekeli ve 
yırtık bir elbi!\e bulunurdu. Bu sayede 
Paza.rlıklat'ı kerıdi leh.ne çevlrdiğir:e ka
ridl. Tecrübeli bir tüccar sıfatile daima 
derdi ki: 

- İnsanların ha.sedinden ziyade mtr· 
harn,tt ne liiyık görür:mek lazımdır. 

BC~ün aCe bu tarzda mutavazı \"e 
pattrtı~tz bir hayat geç:rirken, birden
bı.... Deodat'ın c.ğuUarından biri olan 

Gu ~ürüden ayrılmış ve ailenin an
eıı~jrrine aykırı b"r hayat geçirme:ıe. 

bir tcıkım aşk ve s<"Yda maceraları pe· 
şinde dol•şmaga ba~ladı. Bu dimdik ve 
müsamahasız lııoanlar bu hal k&.N"'21'10a 

afalladılar. G<.ston'un 
kaftınlar~ tn!'la.fi gözile 
lardı. 

1'atlı§trt 

düıUp kalktığı 
b:J-c bakamıyor-

Gaston, hayali kuvvclli, kalbi yufka 
ve haşarı bir gençti. Bu kadar muha(a
zakAr btr aileden böyle aca 1p ve a>·kırı 
lıuylu btr çoeuğun çıkmış olmasına her· 
kes hayret ederdi. Rom'lll'lerln bu hale 
bir türlü akılları ermiyordu. 

J~3 !'ene.sinde bir seyyar camb<lzha
r,e o c.vara ge-lip yerleşmişti. Ga~ton 
<'limbaz kız!ardan blris:ne delicesine fı:--tk 
oldu. Peşinden gitti. hatta tvlcnmeden 
de bahsetti. Büttin aile bu hareketi hay

s:yct kırıcı bir facia diye telcikki etU. 
Gaston'u bu sevda dan kurtarmak !çin 

İcg!IU.reye nefı·ettiLer, Frans•da kendi 
yaş:adııı yer kadar sakin ve n1utavRz1 

bir ln::ıı:z köyüne gönderdiler. Orada n 
cin yine acalp bir m::ıcer"ı;:! duyuldu. 
Tekrar evlenmrğc ka!ktı. Babası Dc
C>d•t fena halcı., öfkelenerek: 

- Bu oğlanda her tutulduğu kadınla 
e\•ler.m~k merakı var. Bu r deta blr has
talık! Bu r.e ·!;tir~ d'.ye sö)·lendl. 

Gaston'un her hareketini ailelesine 
~·eti~tiren dedikodu meraklısı dostlar bu 
,·en: mactrac:ını d& anlatınca bu defa 
~il.p p'it'PyJ ke5tt Gas1.on, bir müddet ~t· 
kıntı çektikten sonra yolR. ~cJdi ve c\'· 
lerımtktcn vargeçti. Fakat a:lesinlıı bul. 

(Azkaa YU) 

YATSI 22,48 2.03 
iMSAK 3.ll 6,26 

ı lYKôl{D-i 
1 Fıslık üzümlü pilôv 

1 B u~n ne pi'}lreylm diye dUı:ıU· 

nUrkrn bizim Demir imdadfl 

)Ctl";itl. c fHt; Jlil!I' ycdiğlml:r yo1' 
('Ok Öl"lrdlnı, nf' olur hugü.tt pllav -la· 
pın• dl~ ln<·e bll,\·ük bir nrfes aldun 

1 c.\ f('riıı .\a' runı, i .. tedl~inl:rl höJ il 
"iÖJ 1Cr'"t'l1i:ı bt"n dt' o;;ıkıntıı..lan kurtul · 

mu~ olurunı. "ıiz de mürnkUn otrln~L 

kadar .,E',·dlğinlz. ~·eıneklerl ~ eınh 

olur\unuı.» dl,rerek in~ed('n \~rllere1' 

dolaptit. ıı;on .)·arını kilosu kıthn•~ 

olan pirin(.•! ayıkh)·orak ıslattım. 'fu .. 
7C .So\·an, nane ve clf"rcotu doğrı)K 

rak, hiraz ~·ağda hep~iui çe\ irdiıı•, 

1 
plrlncln iki 1111 ... 11 hU ko,ydutrt, ı, ıcc 
ka3 naşın,•a ,;;;ııd:ın çıltardığın1 ııJrin('-

l l<"rl df" ... ırnk .,ula .,aldın1, fı.-..tık üzii11 1 

\e hı:r.unu da ko_yarak kaı>atııu 1'3 -
jladın1. Piijlncc Jağını ha.,ladıın ... \ 
tır ate')c çektiın. Yemek zıırnanı t11-
bata bo..,altarak io>ofraya verdim. son 
1".1u111tnlarda c1ad:tııdı,ı:nnı7. criklA k:t .. 
rı ... ıı.. \ 1 ... 11(.· 1111 .. atıııı d:ı !'>ofı aclrı ı;o~ 

1 reıı Dcı~lr'in kryti tamamılı . 
1 1W h.\Dllll 



Askeri durum 

Mahrukat kanununun 
tatbikat r 

iktısat· Adliye. 
Mısırda Mars~matruh M ünaka la t-M a- Ankıt.ra, 29 (Telefonla) - 1\i&h· Sabanca, Sinop; Sürnıene, Tra~-

k • • • rukat kıtnunlı!nun tlltbtk edllccetl zon ve Ünye, bu kararname hu· 
meydan muharebesi : / - Pulluk ihfigtıcını karşılama ıçın lige, Veki/lerı :}"erleri gösteren kararnamede ırae kOmlerinin tatlT.ki tehir olunmuı-

32 g~rde bu kararnamenin tatbiki telıir 
edildi, odun ve odun kömürü yakılabilecek 

M fh\~r ordu~. lngl1lz erdll!R· k ı satın E ı · kö Ü edilmiş bulunan yerlerden, Adapa- tur. Bu itibarla. yeniden yapılacak ıı un Mar aınatruh ile Sidl tedbir 2 - Boş duran amgon ar . reg I m r zarı, Akhisar, Akııehlr Ar.rıth~n. tebliğe kadar bu mahallerde ~ez· 
Hamıa ara!!ında bulunan müdaf- alznıııor • 3 - Petrolo'is atölgeltrı üç havzasını gezdi Balıkesir, Bandırma, Bayındır, B'- ktlr kanunun birinci maddesır.de 
replıl'"lne durmadan taarmz ebnl!f· J 'J 

1 

k leelk, B ozöyilk, Çankırı, Çar~amba, yaztlı mahrukat nevllerlnden 'na • 
tir. :Hu \"aZl;\ctten, lnpll7.1erln me\·- SQQf .!azla ÇQ/lŞQCa Zonguldak, 29 (A.A.) - Bura. Darıca, Fatsa, Gebze, Giresun: Ho· ka her türl~ rnahrukatrn ve bu 
zller önünde tanklara kar~ı mayin J ı lerde istifade edilmesi da bulur.makta otan :Maliye, Milli pa; İnebolu. İstanbul; İzmir, Kırk- meyanda odun ~ odu::n kömU~U-
sahı41arı , ikııde getiremedikleri a n. Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) -j zumlu _olan yer kanununa uyula- 1\fild<.fıı.a, İktısat ve Münakalat Ve· lı;rell; Kocaeli, Kiltahya, Manisa, nUn umumi olare yakı asına a· 
ı:ı~ıh·or. nu ise vakit bulamamışlar-ıYarm (bul:'Un) re.,mt gazetede yeni·, lçln mılli ~o~~n~:myon tevzllni tan- killerimiz cumartesi gUnU Ereğ· Erdek; Osmaneli, Rize, Samsun, nııııl b ir mini kalmamıştır. 1 
ıf ı ~. 1·ank mil~llerl olmayınca. diğer den bir kaç Koordinasyon kararın~·, rak :::1~e;I ~r koordinasyon kara- llye g "derek oradaki kömiir ha\·-
tahklmatın hüJ tik bir kıymeti yok_ rolunacaktır. zım ı~tr zasını geı.miş!er, işçilerin vaziye· l' r 
Itır. Şu halde Inı:-lllzler Alman • Ewelce \'erilen blr kararda Zira.. rı ;::!m gör~ bil\lmum hakiki Ye t ini tetkik eylemişlerdir. Mı•ır~alti •••• Al•u 1 
llalyan 7.ırhlı ''n~ıtalarını tayyare- at Veklletine çift çiye dafıtm~k Uz~- hilkml şahııalarl& ht.18ust şahıslar Akşam tekrar Zonguldağa dö· ~ Uı 1 JI • ı i 
ıerlr, tank den toplarlle ,·e nlha:ret re ziraat aletleri yapması !çın mü- 942 tartlllnden sonra pllka ve nen vck11erlmlz dün de Ereğli kö- hareJrjjf ---- • r • 
mukabil ' taarrın l\'ln ihtiyatta bu_ 1 saade verilmiş, hat tt. pullukları ica· :~6~lsefer müsaadesi bulunmıyan ve mürlerl şirketinin ÜzUlmez mın· ı I (.Bafı ı •elde) «/» 
hıntluraeaklprı 7.ırhlı kunetlerıe bında maliyet fiyatından aşağı bir l t Ytt n sonra gtımrilkten çıka_ takasını ve ocaklıırını gczmi~ler ve l (IJa,, ı l•d•e ı >O« metler almıştır. 
ıfurclıırmata mecbur bulunuyorlar. fiyata satması için mezuniyet de ve_ !~mı:r ve;a çı'karılacak olan kam- Tilrk Medcn Mühendisleri bi rli ği yapılmaktadır. 'MUcadele son nok· 1 Almanlar sumartes! &iln Ublr top. 
nu ııınk!'latla !!. ct l nglllz ortlu,.11m1n rllmtşU. yonlar, bedellerinin tediyesi mukabl· tarafından şereflerine verilen ziya., tasına gelmek üzere bulunmasına çu hazırlığ'ından sonra m~u.za~ ku\~· 
ııc derece tak' iye edildiğini ancak Yalnn: memlekette yapılan pulluk. llnde T icaret YekAletlnce satın alın- fette hazır bulunduktan sorra sa- rağmen vaziyet tebellür etmede!\ \·eUerle taarruza geçınıtlel'dır .. Bır 
muharebenin lnkl~afından anlıyabf. lar lhUyaea kafi gelmedifinden bun- ması için VeklUete mezunyet veril_ at 15,25 de §"ehrlmlzdcn ayrılmış· CV\'el çarpııımanın d~ha de\•am et·' ke.<ıimde Sovyet kıtalarını hafıfçe 
1ccl'j~i7~ Şimdiki halde 'Mihver ordu- tarın hariçten ithali dUşUnlllmUş, bu mlştir. tardır. Vckll'crlmlz istasyonda Zon 1 mPs ı ·ae muhtemeldir. geri atmağ"a mun!fak olmuşlardır. 
~m taarruz kuclretl~I , .e tan·are lle maksatla. rnllll korunma kanununa Bu kamyonlar Ticaret VekAletinln guldaklıların içten tczıı hürlcrl fle Hararet dercccsin"n yük.,ekliğl Dl~er kesimlerde geri pUskilrtUl· 
7ırhlı usıta llstllnhığllnU muhafu.a dayanılarak Ziraat Vek!letl emrine tayinı ve BaşvckAletln tnsvlbl ile lfi. uğurlanmıslardır. çarpı~anhır için çok zahmetll b ir mUşler \"e ağır kayıplara uğratılmış. 
l't nwktedlr. l,800.000 lira verilmiştir. gıs uıen yerlerde kullanılacak· durum meydana getirmekte ı:e hıı- lardır 

1\tarı•,al Roınmel, ·~· taa rnn: lldncl karar memlekete ithal olu· ı zum r j t EN Londıa . 29 (A.A.) • Almanlıu· 
ııliınırıı kullanmaktadır. Bu plin, acak kam •onlar hakkındadır. Har_ !ardır. ND RJL rekctlcrl clağanQstü g{içle§tlrmek· K ke.simlnde yeni bir taarruza 

n ~ t i dl zorluklar Allkalı VekAleUn yazılı mUsaade· ted1r. FE cirde:ı gün batınc .. va ka· urs lı li~·iik bir tank kütl e..oıt lfterke7.den d ge r ti • · ba,.lnnıışlardır. 

3 

siYASfiOJAl .. 
Bütün gözler 

Mısır hududunda 
Y ... a : M . B . ZAL 

B a,ka z.aman ol!la ·'•un ka
ntara91nl8 Çörçll'Je ola n rar-

pı.,..sı lleyecan nya•dırırdı. S im_ 
dl bllttin göller ~far anıatruh'~ dl· 
kflmı,ur. Asıl ınlihlm s'ö7., o rada 
!ilh\tılarla söyleaecektır. 

Alman uldın,ı dur.iurnlamaz..~a 
Ortaşark işlerinin rnan~araııı bir
denbire defl,eblllr. Demnk raoıl, car_ 
hi A \'l'U(ıanın hlr tararında lk lnl'I 
hlr cephe k uracak ' e te.~ebbiHıü ele 
a lae.ak ~ erdı- Mı,.ı r'ı \'e ~u, e~~·ı e.1-
dl'n k~ıtır. Ira k, l ran \"I' Ka rka&ya 
petrolleri Jçln Ort»,arkta dö,·tl'1fte· 
fe m ecbar kalır. Garbi A\.·rupada 
kurula<'ak bir ik ini'! r ephe, lnr'fhz 
\'e Amerika n Jkma1 kayna klanna 
~·akın bir l'ephe olacatı halde Or _ 
ta,a rkta kuulacak bir biiyiik <-ephe 
de-ınokraslnln biıtün nakliye !'h~-
mini mua ttal bırakır ,.e uzun me
!lafelf'r dahlllnde geni' ,.e zalnwetıı 

M",·kl~·ata •htıyao ı-öoıtttl r. 

lnglltere hıından en·eı O~k
t a defala rla o~urunıon kenanwa lra. 
da r l'f'ldl, fakat kurt uldu. llu iefla 
"'arur. kaldıl'ı t ehlike her ' akitten 
aJırctır. Bakalım lmrtalablle<:ek 
nıl<;" 

Jıtrııuı \ e ~nuptan tıanr zrmlı bir- bin mey ana on ithalini gilçleş-ısı olmaksızın kamyonların satılması, VERGJLER dar kryı oval.arı boyunca durıılıa~ ~oııdra. 2!1 (A.A.) • Harkof cep· 
li:\:erh• ku,atnıadı r. Slındlkl lıalde n:ıemle~ete ka:~ lthalAtı da serbest rehin edilmesi yasaktır, aks! lıalde d~n topla! gılrlcınektcdlr. Para besinde Kupyan~k'ı:ı ilerisinde Al· 

• tirmlştır. Kamkd)l d para sahibi olan- millt l<orunma kanununa göre ağtr l b ray ışıgı ııltında tanklar. toplar, unun durdurulduğu tah- h11dudunda yeni \I' çok atır 9'1r im. ıııul1'rehe T.ırhlı blrllkler ara .. ınd& bırakıldığı ta r e 1 1 1 1 1 1 
man taaıTUZ tıhaııdan l'"fnıektedl r. 

t ıacakıar Ye ihtiyaç cezaya çarpılır ar. , . ve ucak a gel·enln 1 er sııal er ne ı d'l ktedir Timoçenko Oskal lıi r ~ ıııratına şeklini alm~tır. Hava !ar bunları sa ın a ı A • k d 'f h 1 d · ki ınln e ı me · · • 

Eker Mıoııır'ı nılidafaa lnıdrethd 

~ö!lterebllecek olur§a harhl n umumi 
J:'ldlşlni bir hamlede lehine re"'lre
hlllr. Se\ k ,.e idare da,·Hı, Mıııır 

"~ tank U tUnlü,tUnll hangi ta raf österllen yerlerde istenildiği gibi Uçilncil .. kararda bil_6mum petrol, mert Q On 1 0 e 1- kadar mücadeleye devam e tme e h . d lıwlarında kll\'\"etlerlnl top. 
ı•hte tııtarııa. muhare~yl o ta raf ~u1lanılamıyacaltı. o!is \'e atolyelerlnde @nde Uç saate I d k ve patlıyan mcrmilerlı:ı ı. ıklı huz· ne rık' 0 m·~c!!1.Jldilr 
ku .. ıııaeaktı r. Eğer lngtllzler tak· 1 k Un menfaati bakı· kadar fazla mesai yapılması karar. ı en rO YO Ve Q SOmının meler! çölde bir ccherncm Ete"i ln~:nd~a, ~"' (AA:l Bugün doğul 
'lre kU\"'\"etlerl 1etı~tlreblllrlenıe. m~:::t d~:~d:, e nakliye işinde HL !aştınlmıştır. 1 Vergileri yüzde 1 yakmıs bulunmaktadır. cephesinden gelen haberler, Harkof l 
'l ıır:;amatruh bölgesinde 'eya ltlra F. Halen bugüne kadar Afrlkad· doğusunda Kursk'dakı Alman bas-
daha ~arkta tutunablllrler. LEDEN DEVAM 75 oza ' tı'dı 1 daha b ir es· görülmemiş büyük kısının. esas hedefi Rus ordusunun n ıı muharebe, yalnız Mnnr'rn ma- BAŞMAKA zırhlı kun•etler blrbirlerlleı çar· U araya. a)Tılmnlttan ibaret olan 
l .ıfaıı 'eya lııtlli.ııı ~in tl"& ' • ay m , " • \'e çoktan er .. .; 
l ~ı Ankara:, 29 (Telefonla) GUmrllk ı pı.,maktadır. Çölde devamlı bir ç P .. b 

1 
tl•n edilen ... ·az taar· 

ııunanıla Akden"• h•kiml'"'et l 1"'111 ve Inhlsarlar \ ektıleU tarafındıın hareket gö7,c görUnmekte ve sekı- ba"la11"'ıcı gibi göııtermek· ıs. • " " (Ba.o.r ı lneJde) ( e ) lık çok acı b ir cekllde lsrrfa uğ· · " d · ı b! t 
1 

d • ru:mnun 't " 1 h ı dlr ., 1 " gU •. nı!"tiklere gvn el'ı. en r aın m e zincl ln!lil iz ordusu kıyı hoyurc~ tedı.r. Hö~kof do""'•sunda e\"\'elc& ya_ ı r. stratejik ehemmiyeti a 7. . d k nokta•:ı d erhal farket- ruyor. Kıymetini bilenler Yar, fa- ı d il kt d l ... c~ 
l rıı,;1117.lrr hkenderly~31 ka3beder- a çı şu " şoy e en nıe e ır. l geniş b 'r ÇC\'rede Rommcl baskı· ılan Kubya.nsk taarruzu da Kafkaı1. 
ll'rse, önc·e !larkt Akdenlr.de hilk l· ı ti' ki rtalıkta gaddar der ebey- kat «!'\eme Hizımı> .diye bildiklerini Amerika ile 939 da nkted~lmlş ol~~ sının bütün afırlığına k2rşı koy· ~avı merk~1ı Rııııyadan ııyırmak için ıııiyl'tlf'rı ııo~a erecektir. Bunda• ~r~e r bunl:rın gadrine uğrıyan za. söylemekten ger i duruyorlar. böy-. ticaret anlaşmasına bağlı lısteye go. mak zcdund~ kolmaktad ır. Çarpış.: Ro.stof'un alınmasını hedef tu tan bit 
sonra Mı.,ır'cta n çckllmlye de me<"- • il halk vıır. Fakat bu dcrcbey· lece hcın fena cereyanlar başı boş re lıu pozisyona g iren eşyadan ı tn- ma her saat şldcletin• arttırnuk· hareket ııeklinde göı·UnUyordu. hıır kalat>lllrler. ~:r ıhiikumele sokulup hiik(ımet kalıyor, hcnt de idari ~ü~y~d b~n· nınm \'eya natamam radyd -~hıze l'I· tadır. ı Daha şimalde, Kursk ba.skısı, Do· ı 

ki sini avuçları içine almanın hıra karşı olan mücade e ıs ' ıı ını hazları, lA.mbalar ve hoparlorlerı in Lo r dr
2

, 29 ( A.A.) ___ N"evs Chro· ı netz havzasında Timoçenko kuwet· 'Jnğu cr>phesinde: ~~u:Ue bulmuşlar gadrettiği zaval· da körletiyor. : vergisi '.v ii:i Ye (radyo için bl.rle~. nlc:le cazetesinin muhab"rl. Mtırsa. lerfnln :Moslrnvaya dayanan General 
Shıt .. topol'da Rus nmka,·emetl İıları da bir takım tezvirlerle mah- . tırllınemış mUtc·ferrlk parç~lııı l ın Matruh etrafında çarpı.,nuların Zuko\' komutasındaki Rus merkezi 

•ll'\"a 111 ı-di~·or. Bugünlerde .Alma11 kümlyetlerc uğratlıkt-an sonra hü· Bu ne\'İden olan h atalardan bı- ' 'ergisi cc 88 nlsbetlnde lnctırılmlştlr. ba ladığı haberi gelnıeden \'e l\lar- kuvvetlerinden ayırmak hedefini ta. 
tRBrruzıı ı•a rlak m u\'affaklyetler k(ımete kar§ı kendiler ine hami ve rl bugünlerde çok şUkür tamir gör· Bu sebeple yurda girecelc radyo ~-e sa l\lalruhun alındığına ait Al-

1 
kip etmektedir. 1 

1>ldf' l'deııırmı .. tır; bununla beraber siper kesilmişler, bu iki taraflı 0 • müştür: Bir kaç sene evvel Ünlver· aksanundan yuknrıdakı tarifeye go.

1 

ma:- h~berleri daha rndyo ile ya· , Ruslar Harkof kesimlnd.e ıııatııı 1 

~h a .. toııol'un şark ,.e cenup cep. yun sayesinde de şahsi menfaatle. siteye yer:t bir şc}cil verilirke~, b\ı re \•ergi alınacaktır. yılmadan ev\'el !;unları yaı.mtşhr: mukavemet etmekte ve 'on Bock 
hrl .. rlnılc hl'r an bUylik rn kunetli rlnl tıkırına koymuşlardır. yeni çerçeve içinde en çok lstıfacı~ General Ritchle'nln 'Marsa Mat- kU\'Vetlerı de şimdiye kadar Kub· 
lılr Alınan taarruzunun ba,tanıa 1 

Cemal Bardakçı. bunu anlar an·l"eıtr1ebllecck mm adamlarımızdan .Akdenizcf e bir ruhu müdrfaaya karir v<'rdıji hiç yansk'tan ileriye dofru hiçbir hare·ı 
htklenehlllr. lamaz derf!beyllk sisteminin asıl biri olan Doktor Tevfik Sağlam. te kati değildir. fr:glllzlerln burada ket tahakkuk ettirememiş bulunnıak-

Uone<;"dc llarkof doJuııonda de- 1•. 1 k ğ lf birdenbire bir kenara f'tılmı:ıtı. NL it I k . art"ı muharebeleri vermeleri milm 
1 
tadır. t dünkü teme 111 yı ma 1 vaz e sayıyor. a yan ruva .. d ,·ıı ııı Pderı ,\iman aarnızu. ı h h k b l 1' t çln? Buna kimsenin aklı ermedi. kl"ındür Diiı;manı dogvuya doğru ı Berlln, 29 (.~.A.l - Alman or U· 1 uı·ı iz ,e•·hlle ııa san er u u e ve mesu ı,·e ı · • blli'l-l ,\ll~.ıııı zda tahın n c ıı: m ,. ı .. J k k • • Doktor Tc\•flk Sıelam valnız 300 klloıı'elrc "Ckn1ek ve d elta hu- ları ı>.şkomutanlıfının te e•: . ı d "' . . 1 .ı;.a guze a arı. anuncn mahkum ve '. • •• b Jd ' '" ı kll ""'1 •·rnııba ' e şlnıalı• o,.,ru ~·~ı ma.ı; ı . '. - &"retli ve d "kkatll bir ilım ada- •• t U k d ti k glb' cil· Slvastopol müstahkem mev uv -

L 1 t Al ıııan ordmm Harko· fırarl mevkılr<k buluoı:n dort bin g ;! 1 zoru a ırı 1 du arıra a ar ge rme ' k 1 
.. a, anıı, ır. . .. mı o:makla kalını\"or, bu meme- retkar b ir taktik tatbik edilmesi geslnde Alrnan ,.e Rumen . ıta arı r ıı ıı 200 kilometre şimalinde Rur"k beş yüz zavallıya huklinıetin ken- 5 • .. 1 t ·ki 1 .. •·• .. .. ·J du" mr.n eheRımlyetli ha.,·a ku\"vetıerlnın yar-

. ı ·ti dllcrlne lliemh·cee"ıne dair vesi· ketin yarattı.,ı en mus esna e~ - de mumkundur. Bo~ ece ş U tl' bir taarruz yaparak hol ı;-ı• .. ııuı" ıl ı• tanrru ta g~ı:'1' r. . . ~ • .. 
0 

lal r zekalard Fn biridir. H er aldı· 1 et ·· k 1 v muva-•· ı dımı ile c re 
1 \imarı ordmıunıın (•enııpta ' orO!}I- kalar veri~ or. Böylece zavallı halk ı: 1 lk h 1 Lltf or i o S! n 1 fı n don bir ı lcr nllo:nkı taı;Joanrıım1alll~~tı'ar'eld · keten so~ra derinlemesine tahkim edilmiş ol~n ;ofgra ıl n o .. ı or Mlknınetlerlnde de için derebeyJerln yerine doğru ğı mesul!yctin a tından ka ·ar, er 'ı . . a . ...... . .. Çornavatal'ı zorlamışlar ve hlkım 

' d · d " .. · işinde Ht!z ve itinalıdır. h d h t t h ed ı bilir Çolde hlr ll f'rl hıırı-kı-tte huhınma'!i t ıntlh· an o6ruya huktimetı hamı mey. arp gem ısı e asara ı am~men a rıp c . Sapru~ tepelerinde ı;ok kUV\'etle tah-
ll'llll'l ıli r. kline koyduktan so'1rlı dereb<.--:1{'· Bu kıymetin scr. elcrcc bo:ı yere v cer uptnn baş4rma~ surciile R om· kim edilmlş olan mevzilere ayak bas. 

" o•kuut ili' n ostor araı;ındakl rlnl t •ıluyor ve garba yolluyo~. ihmt> I ve israfa uğradığı şundan ugra i ıldı ı melin takip edecegı ikmal yo1Jarı· 
1 

d 

ı-enı, bölı;-enln Rmı orduları ara8ın· Bu ksdar büyük götü5 isabeti belli k~ ";>ugiln hııtavı birdenbire bkenderıye, 29 (.ı' • • A.) - U.ssUne nın k;s·ımesi imkflnları böylece t~- • m'i.c:ı:ı:~~ zaptı için 7 hazirandan 
ıla na~ıl tak,,lııı edlldlllnl bllmiyıt_ \'C cesaret ıösteren müstesna vali. tamir •htıyacı duyuluyor, Doktor dönen bir lngillz dl'nlzaltısı nıtiret-1 hakkuk s"hasır.a konulsbilecektır. 

28 
hazirana kadar yapılan muhare. 

rıı 1~ l"alrnt Alıııan ordusunun iki Oiyarbrkırdan sonra Elftzlze gön· 'I_'.cvfik ~ıığ!am ordinaryüs prore- tebatının anlattıklı•rına. göre bu de· Vavel'n taı;rruz ruhundan ilham belerde 15.667 Mir alınmı,, 221 top, 
ltm• (ırd ıı"u ar.LSı l!!tlkametlnde ta· <krillncc Dersim davasını da a,·ni 5or sıfştıle Üniversiteye çağırıhyor nlzaltı Akdenlzde ltalyan filosuna alan bir ordunun karşısına uzun j 

462 
bomba atar ele g~irilmlş veya 

arrııı ettiğine l htlnıal nrJ:ronız. usullerle teda\·lye teşebbüs edl;o,~or. ve k~rsüsü etrafında esaslı klinik raslamış ve L!ttorlo sınıfından bır \'C yorucu b ' r yürüylişten socra tahrip editml~. 2.579 lstıhklm i~gal, 
llarkof • Kurı;k ara!lmda büyümc- 1 fakat tedavi yarım bırakılıyor t~ı:kllatı yapılıyor. Demek kf vak- ltalyan ııa.rp gemlsıne torpil tsnbct çık, eak olan Almanların durm~-, olunmuş ,.t' ıı2.6H mayin temizlen-

1 le h11şlıyaıı Alınan taarruzunun he· Konyaya memur ed lllyor. O radE. ~ : le atıh~ı, Yl~rt hesabına de\•a nılı ettirmiştir. Ansızın yapılan bu lılL !arı pek buhrEnlı olabilecektir. G~· mittir. 1 tl~n. en keı.tirnıe ı,.tıkanıette Don 1 hususi menfutlere karşı amansız olarak lşıeme.si lazım gelen iyi ıs· cumdan şaşıran diğer harp gemlkrl riildüğü gibi bugiinkü durum fc\ -
llf'hrl bn~· ıına 'arnısk , .e ~allba bir cidal açıyor, husus! idareye ait tıfa ~lı:iilcrlne aykırı ''e trn)amile karşı hUcunıdn hulunamaıııışlardır. kalfıde nazik b "r mahiyet alm~ 1 KAHiRE B ELÇiMiZ 
llarkof - Kııl'janl< - \"oro~lhırgrad lnt haplarda da vasilik usulüne ih. keytı blr hareket imiş. Bu ş:ışkınlıktan btlfadc eden deniz- ve kati netice de her şeyden ev· • 
lı .i lt ı ı ·eıınhurıda kalan Rus cırd ııla· Uyaç olmadığını. !lerbest bir lnti· : nltı Tcrento sınıfındnn yaralı bir \'el iht iyat kuv\'etlcrlr:e dayımmış MISIRA VARDI 
rıııı 'ılmalıll'n kauanıaktı r. Bu plıin habın halkta ıı.liıke ve sevgi uya n· Bu bahis a~ıl mış iken, Doktor ; kruvazöre yakl~mış \'e iki torpil bulunmektadır. 1 nıtl\a ffak olursa l'enuptaki Alman 1 dıncağını ve her cihetle iyi neti. Behçet Uzun ismini zikretmemek atmıştır. Turplllerin. ikisi de isabet Almanların l !\4~ hetiefl : Kahire , Kahire, 29 • (A.A.) -- Anadolu 
orct ıılıuı ı:arka do~ru kola yca ller_ ce vereceğini fiilen lsbat ediyor. elde dei 'I •.. Yarattığı yaman e·• etmiştir. Bu kruvazör llç da.klkadll r~oııdrs. 29 (A.A.) - Nev Chro·· ajaMının hususı muhabiri blldirl;yor; 
llyf'hllcct"klerdlr. Ruslar 

1
'
1 

a nla- Bir vakiticr memlek etin zahire an- ~erle birlr: cl sın ıf bir y orttma te- batmıştır. nic1c gazetesi yazıyor: Türklye'nin Mısır elçisi Numan 
ıım. ıar ' " Uon ha\7.asından taln1- b 1 K 1 1 1 ·ı bb'" t k d. I •hl 1 Alman baskumardanlıaı var. ıla- Seymen Kahlre'ye gelmlt ve letıuı_ · arı o an onyanın 9U ama ş erı e• şc us. ccsare ve u rr ne sa p " 

1 
3

" ıuı"etırrı ~ettnneğe ,.e llerllye• de hususi idare namına uğra~mağı olduğunu fillen lsbat eden böyle Amerı·kan cak hedefin mUhlm ,.e tchlikelı 0 - yond& .Muıır barlciye nazırlığı pro-.\ lınıuı kuHe-tlerlne mukabil taa r_ 1 bl 1 . 'b' kö d h k t 1 dtııı:.u r tı bllh·or. Maksat İngiliz me· tokol mUdlir muavini ile elçilik erkl. h 1 1 d s ediniyor. r ce\• ıerın r fe e are e s z ı:; k . rııılar ' apnın·u ... aııu., ar ır. 1 b k 1 bl k f • l •ılabllece nı ve dlğ'cr bır çok şahL"llRr tarafın-• • ' ' Memleket hesabına bu kı:dar ıra ı mrsı acı r uvvct srarr. kJ kanizuu.sıııın kalb Si ~. • k '· 
1 

-+~ 
M M h . h' t1 . ...Jt ül • k b d ıı:.ıı ' y t h uça arı bir -..•ere aıı:.ır bir darbe :ndırme - dan .. a~ anını.,~ .. 1 aner CJm I zme erı ıovr . eı\ ,c aşına eş· e• m .? ur eııabına günah sa· 6 da Eleh m •az t si l . · zı M 

• siz bir manevt hazir.e sa.'•ılabllen ,-11 a ı" Büt.. J k ti d tir. Alman stratejisi 1942 yazın. ra " e e e çımı n '-
• •m z rn · un mem e ·e n uy B plan sır'a gellflnl bahis nıe\'ztıu ederek H•tı • •yaret ettı• kıymetli adamın Aktbetl ne oldu duğu bu acıya fdsrc maklr.esi nt-· hu•• cuma hazır Kahiı'eye ulaşmak lst!y~~. g~bl ta· yeni elçinin intihabından dola'-. talc· 

l erı Zl blltyo, mu•unu'' He• t_.o!ta d•; den koy>l•<z v. yaban0> kalabll!- lu Almanlrnn Omlt et.>.. dlrll cllml<I" kullanmakta "~ bunu 
Eerll ı, 29 ( \.A.) - D . N . B . .A_ görilşlülerin, hususi menf aat sa- yor? Londra, 29 (A.A.) - Bir taraftan hi>kkuk Edecek olursa Japocların J j hl 1 

· b ki mek li· Tilrk • Mısır dostlu""•nun bir inan· ıınsının hususi muhabiri, Mareşal P erın ln faklbiııe, tezvlrine ui!· d A lk · ı Rusyaya taarruzucu e e 
6

u 

Mannl'ı helm'ln zlyareU hakkında 9u I ruyor. Kor.ya su Merfle salalı!.vetl çok bUyilk sayı a mer an pı otla- zımdır. İşte bunun iç:ndlr ki g~ cesl olarak göstermektedir. 
.,, B b' k 1 1 d 1 k k n Bllyllk Brltnnyaya gelmeğe devam H!tl f,.io 1 1 1 1 1 1 tafsilatı '"eriyor: . lıarlclnde meşgul olduğu ide :asile u ır aç m şa e t ıa pe ço - d k öte yandan mllh lm Amerl· lecek üç aylar bllhassa . er -~n NG l Z SEf ft N N 

Ziyaret ı.~mırerln umumi karargA- ' aleyhim~ tahkikat S"tlıvor b' .. Iarını lla\·e etmek mümkündür. e er en, pek k ?ti bir mahiveti haizdir. Cu • d bl . 
1 

,, .. . r ıp ! kan ha\'a kuv,·eUerlııden bir kısmı. · azsa f I hı ı a r ımmımlyet havası içinde ucu bulmıya uğra!'lılı"or b 1 f{urul u gidiş, umu miyetle meziyctj • ııı-ı bu yanın" İ"Şı 
1 

kil Hitler bu sefer kazanam GAROEN PART S 
tml ti ~ . . u una. . 1 •• .. 1 ııın Atlant ı> n " " ııma arı bili or ~<'reyan e IS r. , mayınca bu olgun, b ilgili ve cU· t eı:v ı k ctm yor, el ustundc tutmu- t nıamllı> bitiril 

1 1 
b ' r daha kazanamıyacP ljını Y · 

1 

ti! d t t • işinin hemen a m Ş o • -•--.j e-ttf 1 il M 1 OV Ay O EN 1 Z re a am. memleketin kendisine yor, ona yara ına fırı;~ ını vermı- . 1 bilir Bıı maks ti bl Naha., Paşa. ıtınk PJ'-"" Ankara, 29 {Telefonla) - nı • k h •· 1 1 1 cluğıı söy ene . a a r t r Nach- 1 i 11 ço mu ... ç o dutu bir sıuda v ak· ~·or. tks ne o arak kenara. atıyor ı . 1 nları a\•rınılıştır Tah- Bern, 29 (A.~.) - Ba11 e .. 1 teren'n Ankara B Uyiik ~lç s e 1 ti d 1 t 1 r .~ V 'f hl . çok ha\ a a a • . hl den oi l HARB NDE JAPONLARIN n en evve ekailde sevkedlle- \·e sra a t'öratıyor. azı e sa bı 1 mine göre Amerika uçakları hareket richten gszeteslnin Ka re • refikalaı bu ıece Gar ıaz nosun· 
1" rek blr ken a ra atılıyor, bu su retle bulunan meziyetli ve hassas ruhi~ l sahası çok geniş bomba uçakları ile rend "ğine göre BaŞ\•ekil Na has p~· ı da bir g;rdenpartl vermişler ve AulR KAYIPLARI de yurda alt mUstesna. bir m~ne,•i insanlardan bir ı:otu, vazlfclerlnı lft motörlll orta bomba uçaklnrın- sa, b !r beyann~me neşrederek ha. bu gardenparUde şehrlmiz;ln bir 

Pe:ıı ı Harbour, 29 (A.A.) - Bah- kı;m~tln lsbrafa uğradığı hatıra \:k-1."Nı nlarını~. ve akıllarının emret- ~an mürekkep kudretli teşklllerden kı yrnhş haberler yayılm•sı~~r:ı~: ı çok şahsiyetleri ile müttefik drdev· 
rlyc nel'.dretl Mldway deniz mııhare- ge mıyor. una kimsenin yOre~I tı!i yolda gormek !mkar.ını ~ulıı- ibaret kalacaktır. Bundan böyle pek sı d ikkatli davranmıya çaı; let sefirleri hazır bulunmuşla ır. 
he~lndl' Japon donanma'>ının uğradı. l'anmtyor. mtyorlar, rlihl.rctc:ızlllı: \'e ac,z 1. yakında Almanya topraklanna her t iSPANYA KRALLIK MI 
~ı ağır kayıplara daır bir liste neş. t Bir tek h.id'se. fakEt h eromet- çlnde kı\TRnıyorlar. defasında. binden fazla uçakla mun.. ır~ahrs Paşa, Kral tarafından :a· ' 

retmiştir : renin hala ne istikamete dofru git- Çok şükilr hükılmetlmlz bir sı· tazam akınlar yapılacağ"ını sanmak bul edilerek askeri durum hakk n- GLUYOR? 
Bu listeye r;örc. dört tayyare ge- Uğlr:I apaçık a~·dınlatacak bir hl- nıf veya zUmre hükumeti değildir, 

1 1 
blr çdk sebepler ,·ardır. da izahat vermiştir. ,. , 

ın L ı, ta,ıdıklan takriben 2i5 tayya- disc... tam mar.aslle m ;lll bir hükumettir. ç n Bur.dan başka, bund~~a~~~e~=~ 
re ile beraber batırılmıştır. Bu tay_ Ba~ıca azası, me\•kllerlne. haklı ZA \ "J , ~usluk suçları aı;kerl 
yaı elerın mUrettebatı ölmUştllr. Bun. Bu sUtunlarda defalarla Şertf bir 1stıfa neticesinde varmıs me- 1939 .senesinde, lnönU Kız lisesln- t ·rafından 

3 
yıld;n 18 ;rıla kad~r 

d 
·· U h l\Iutahha d b ,.._ k · hlb l · 1 d r Ö I L d Jd ""'m ol2"Unluk şahadetnameın ° . 1 ndırılacaktır. an başka iki ağır kru,•azor, ç mu • r Pn Fıo.:ıettl . T ürk m il· zıyet sa ınsan ar ı · Ye o en a •e.• " " haplı; cczaslle ceza a 

ı ip, asker nakleden bir (;'eml veya letlrtn mUste~na vıısınarına inanatı duiu halde ı; dam seçmek Ye yetiş· Fen FakUltesl yangınında zayi ol· K hl 
29 

(A .A.) - Mısır Da· 
' ı 1 • " k 11- d a re, · dlır.lnc -ticaret \'tlpuru ba~mlmıştır. Dör· ona göre bir ceza sistemi düşüni.ip t irmek ölçülerimizin iht yaca göre muştur. Yen sını ,.ı aracabım an es.. h ' l',•e Nazırlıtının blld•r ııo go-

dllncll bir muhribin de batırıldığı tmralı tçtlmat sanatoryomunu Ya· işliyememeslrl bir tek sebebe ham ki.sinin hUkmU yoktur. re. ·bu sabah İskenderiye bölges

1

i· 
zannedllmektl'dlr. rahn ve bütUn dünya eezactları~ın ledebll'rlz ki o da 1:ÜnU gilnUnc iıı- Toml'ls Sidal ne bir hcva (aarruzu olmuştur. B r 

Dlğl.'r cihetten iki veya Qç zırhlı dikkatini memlek~t'mlze çeken L liyen ve daha müh im ve acele da· kaç bomba attlmıı,tır. Hasır hafif. 
it. iki nğ"ır krm·nzöre, dört asker deıı llst gerç .•• Yaman eseri bir ta- valar karşısında bulunan hükume· Bu mUşterek \'azlfode payı olan tir. lrsanca !'ayıp yoktur. 
nnkllve Hyn ticaret gemisine bom. rafta ihmı:ıle ujtrarken. bu genç, tin, fdare mekanizmuırı yoklamak her \•atanda:ıın kannat:.rıı ortay:: 

Vlşi 29 (A.A·) - Anadolu A
jansıu°ın huausi muhabl.rl bildiri· 
yor: 

balar \'e torpiller isabet ettirilerek kıskançhjiın kurbanı oluyor, hak- fırsat ve lmkAnır:ı bir tlirHi bula· k'"')·ması, dilşUr.düğUııil açıkça söy· ,. DOILTO~ 
haE.lra uğratılmıştır. Uç zırhlıdan kında mutat şekilde tezvirler ya- mamasıdır. Jemesl bir vicdan borcudur. Bu J· O R f AN f D f S 

Vlşi rliplomatlk mah!illcrlnde İs· 
panya lltrlclye Nazırı Serrano 
Sunnerin İtalyaya ı;eyahatin 'n muh 
temel neticelerine dair dolaşan şa
yıalara oldukça dikkat atrcdllmek· ı 
tedir. Bu şayialar ~ra~ında lspan· 
yada krallığın yeniden tesis ed le
ce nine d&lr olanlar da vardır. Bu· 

birinin yaraları bılhas a ağırdtr. Ağır pılıyor, kendisine müdaf.Pa im- Fakat zaten böyle yokı.lamaJ.arı tlbarla yarınki yazımızda, adam 
surette ha~nrıı u~rn~·nn Mker nnkli- kiını bırakmadan bir ihtısas ada- hiç b 'r idari makine kendi kendine seçme ve Y"ti~tirme ölçüleriml7.le 
Ye wya fü nrl't bemlleı inden birinin mı sıfatıle mar.cn katlediliyor . bü- vapamez. Bu iş, parti mekanizma- alşkah bir kaç ana dava tlzer'ııde 

- gO~ ispanya tahtına kendisini n t m l zet ilan etmiş olan Prer..s Don Juan 
Cıld \'e ZWırevf mütehuaııı: 1 son kıral O nüçiincü Alfonsıın kü· 

batnıı olma ı J,u\\ etle muhtemel· tün ikazlar semeresiz kalıyor. Mem j alakalı bir kaç ana dava. Uterinde duraca{pz. 
dlr. leketln yarattıfı mllsteı.-na b ir ·..ar· öneil k uvvetler in v•zilesıdlr. Alune& Emin 'IALllAN 

-:ı ..... 0~ıu Suttrazi sokak !'\o. .. ı' çUk otludur. Maamafth bugüne 
Ntl apartıman 2 cıı .kat T el t 3TM k&dar bu şayiaları teyit edecek mı 

•••••••••••••• hiyritc hiç \il· lı•btr .alınrrıamı~tır. 

Kömür satışları 
tanzim edildi 

( Ba'ı 1 hlclde) (:J) 
nln şube, ajanlık veya bayillkltrlr:e 
verf!Ceklerdlr. 

Lokanta, süthane ve benzeri lflllt· 
fak oca1:ları, kUçilk demirci ve c;_ 
kUmclller, şeker, heh·a, pasta ı;;bl 

maddeler imal edenler. -kolacı, le
keci gibi esnaftan ötedenberl kok. 
taş kömUrU, UnJft yakacak te.~isa· 
tı olup ta işlerini bunlarla göl'dtlk· 
lerl sabit olanlar iş yerlerinde kul_ 
lanacakları kömür tr;ln vereceklel'i 
ihtiyaç beyannamelerini btrllkleri 
\"arsa birliklerine, yoksa 'belediyeye 
tasdik ettirirler. 

Bunun haricindeki sana)1 mt!es
se eler! ihUyaç beyannamelerin 
mıntakalarındakl Iktısat mUdilrlU· 
#'fire tasdik ettirece:derdir. 

Teshin sobaları için Yerilecek olan 
ihtiyaç beyannameleri halk da:-Zt· 
ma blrllkleıi tarafından tasdik edi_ 
lir. Bu birliklerin henU:ı; kurulma-
dığı veya faaliyete geçmediği yer
lerde bu tasdtk aranmaz. 

Ticarethane, yazıhane gibi halk 
dağıtma birliklerine tAbl olmıyan 
mahallere alt ihtiyaç beyannamele
ri taı1dlke tfıbl değildir. Bu gibi yer. 
in için kömUr isteyenler tapu se
netlerini '·eya kira muka\ ele!erlnl 
göstemıeğe mecburdurlar. 

Sıhhııt mUesseselerl, kaloriferli 
binalar ve otellerin de ihtiyaç be· 
yannamelerl tasdike Uıbl değildır. 

Soba fle teshin edilecek yerlerde ta, 
kömürU, linyit de yakılabilir. Has
tahaneler hariç olmak Uzere bilt. 
mum resmi ve husu!!i dnlre ,.e mü
esseseler geçen sene ıstthlA.k ettik· 
lerinden en az yUzde on kömür ta· 
sarruf etmeğe mecburdurlar. Bun. 
lara bu esas dahilinde liömUr veri· 
leeektır. Jstanbul \'e Ankara kalorf. 
:fer1erinln ihtiyacı t;, 70 kok 'C 30 
t~ kömUrU ' ·eya linyit olarak kar· 
şılanır. Memur edılecek mUtehal'. 
sıslar tarafından teilbit edilecek 
:fenni zaruretlere milstenlden !tok 
nisbetı re 50 yi geçmemek lız~re 

arttınlabilir. Kat kalorıferlerl bun. 
dan mUste.snadır. 

Ankarada ,.e Istanbulda soba ba. 
şına te-shln için senede en çok ık . 

ton kok istenebllir ,.e en çok bu 
miktar kok verllebılir. Anenk hu· 
sus! lkametgAhlar için soba adedi 
.ııe olursa olsun verilecek kok mlk. 
tarı 5 tonu geçemez. Anka rada 2 
]st.ıuıbulda 3 tondan fazla kok ltö
mUrU talepleri taksillendirlllr. Di
ğer vllliyetlcrde Türkiye lcömUr sa
tış \'e tc\'Zf mUcssesesince verilP.:c_ 
ği bildirilecek olan kok kömUrU ve 
diğer kömUrler için vııkarıdakı 
eMaslara mUtenazır ol:ı.rak gereken 
tedbirler en bllyük mUlklyc Amırı 
taratında.n alımr. Kalorifeı ler için 
\•erilecek komUrler 3 den aşağı ol
mamalı: Uzere milsa\i taksitlere 
bağlanır. Kaloriferli binalarda otu
ranlara teshin fçln kaloriferlerden 
başka ' 'tUntada yakılmak Uzere kö· 
mUr verilmez. Iktısat Vcldiletl, liö. 
mUr yakanlardan ıuzum göı-illdakçe 
stoklarmın ha:kikl miktarlarını bıl. 
dinnelerinl lstiyebllecektir. 

Tallınatııamenln son maddesi han 
gi amgclerdı! ne cl'lıı kömür )'akı· 
lacafını tesblt etmPktecllr. 

.RAŞIT •IZA 

Tiyatrosu 
H lll&de Piıı;kln be.-b9!' 

Harb yede, Belvü bahçesbıla 

alaturka kısmında 
Bu gece 

B F.Ni ÖPtiNCZ 
Komed 3 Perde 

":azan: ncd a Fon Ştatzet 
Htvet h•r ~~ .. Beh ı bı:ılıçesinat 

· 1.emsıl vermekıcdır 
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VATAN so - ~ • 942 

• 

Pudra, Boya, Ruj ve Kremlerin cild üzerinde tahribatı, mutfaktaki soğan ve yemek kokularını, sis, duman ve tozlardan hasıl olan kirleri, 
çizgileri, lekeleri, buruşuklukları ve bilhassa çilleri izale eder. HASAN ÇiL LOSYUNıyle ıslanmış temiz bir pamuğu çehrenize veya cildinize 
sürdüğünüz zaman hasıl o!a:1 kir tamamile isbat eder ki cild bu yüzden hayatiyetini kaybetmektedir. Cild bunun için buruşur ve ihtiyarlaşır. 
Çünkü cildin gıdası olan teneffüs noktaları yağ v 4J kir tabakalarıyle tıkalıdır. Onun için cildi daima HASAN ÇiL LOSYONıyle temizlemeği, 
kirleri ve çilleri izale etmelidir. Traşdan sonra dahi HASAN ÇiL LOSYONU cilde ve çehreye frahlık verir. 

Şişesi 40, iki misli 65, Dört misli 100 kuruş 
Suikast davasının Fiki f l er Sümer Bank " 1.f(S! 

mufassal kara,.ı Terbiyede Türke l ~ t b 1 S t 1 Müd .. 1··"'·· den 1 -...--.ıuıa-" .-
mer Tokadı Ank•r•n birinci ııell- doğru... lS an u a ına ma ur ugun --ı- 3~~~0·--··~;,000 

·ının hakkrnda malumat \CrmckteJ şindc evir de kabul edip rnuhafaLa (Ba ıı ~ nelde) = M o B 1 LYA YA PT 1R1 LACA K 4 ;c şQyle dcmcktcdır: 'ctme::l evvel ve ıihir Abdurrah- malıj-·ız. Bunların r.c olduğunu 6 
1 t · d bafka yazıların1da gö:;terdim. 

Kendisi 1908 scncs!ndc Panovad1. I man a ~tanbuldaki işl.~r tiz.erıAn e ı Terbiye cdlciler! TOrk ""Ocuğu 20 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

40.000 
30.000 

iogınuş Katolik mezhcbındend:r .. temaslarır.dan b:şka, Omcrin n- .,. E\O 
·~{u:;oflav tebaası odan olup Sloven 1 karaya :eımezdcn evvel ve h3d!- yet ştireccğir::zı unutJna:yınıl! Karabük J>entl r ' e Çelik ı:-abrika Ja rı ın üesltette&I için nüldü r lü.tli-

40.000 
so.ooo 
S0.000 u-kr,-dandır. Bu şahıs 1\loskova kon) seden sonra Abdurrahmana mütead • müLdeki şartname ,.c p roje'!tl muclbin<:P ıs pafta mobi1 .)a J·aptı rıla-

tolo~hanem zin 15.9.41 tarihli trııın- dit mektuplar yazarak vaziyetler- T crbiyes:i mi, İng.liz tcrbl.)·c caktır. 
Sil \·tzes le 24.9-41 tarihinde Kızıl. den haberd.·r etme~l ve bu suretle .si ınt. Almar. terbiyts: mi 

11 
1 

Talip olanların 10/7/0-t '! tarihi ne kada r müdUrl.)·ete nıUracaa arı. 
r:akmak yol:lc Türkiyeye gelmiş ve ittihaz edilecek tedbirleri temin et· evrey·m. deme! Türk çocuğu- .f 
StıriyP.ye gitnıcslnl tcmlnen vize te- mek gibi f;ll ve harekcl!..;ri!e bun- na Türk terbiyesi vereceksin. "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dar·kı .. 1. syni zamanda hastahğır.ın tara yardım ettiği te~b~t edilmiş· 1.'erbiye ?rcak \•e ~:alnız mı!lj o- : ı 
tedov si maksacble İstanbul Yugos- tir. İşte berüfs'l izah edilen yol ve lablbr. Terbiye oİllm, tckn'k Devlet Demiryolları işl::tme umu -n 
m.\- b ş:konsolo:ıılu,!unun t;.va~sutile vasıtalarla Pavlo[ ve Korn'lof ta- !en, usul,. &: bi ınillctler arası bir mÜdÜrf ücYünden 
vurchın1uzda ki aY oturnıa.sına mil 1 raflarırdan suça azmE:ttlrllcn Öıner şey değildir ki, onu yad illcrder ~ 
.... -~ı ... ~dl1mi~. 2 a,- daha olurm'.lk ! Tokat, 942 ~cnesi ikircikıinun a. alo:ısın. T rbiye henüz c;timaileş-
ıstrmlşsc de bu müsaade verilmedi' yında Ankar;!ya gelerek Süleyma· m~m~.s olan çccuğu mlllileştire-

oe,·ıct Deıniryolları hareket ser\iRindc münhal bulunan rnüfe.ttlş 

mua\·inlild~rlne yapılacak müsabaka imtihanı ile }iH{~ek tahsıt n1ezun-
.. den hAdlsattan cvel bdah:ye ta- nı 0 bckclr odasında 4 gün kaldık- rek ict nıailc~tiren ~eyin rdıdır. !arı alınac·aktır. 

r'kılc Rur ! eye ~ilmişi'r. Bey&nnl\- tan sc.nra aldtgt tallın:-t üzcrire_ L Çocuğun 'l'ürk terbiyesi alacak. )1:1h;abaka imtihanı Ankarada 25,,Temmuı 912 <Cun1artcsl..- gUı~u 

ryıc-~d rl<' krndh:irtf fen ınemuru ola- z!ni kaybett-rmck ic;-in E~klşeh:rc Ti.irk olacaktır. TPrbiyc kültür saat 11 df" yapılacaktır. 
r11k h;lrt'rlT'iŞtır. Yugoı:!a\'yanın fs- kadıır aidip \"e ıoonr~ tt'krar döre- fş!dir; yıbancıdan. :\'Aban iller- MU:11abı:ı.kaya girınt"k için: 
tanbu 1 l)aşkonıı;o.losluğundan ı;,aht!;, rek vı:ka gününe k'0dar oteld~ kal- den flltnm~z. Ti.irkün terbiyesi 1 ~5 ya~ını ge<;mlş olmamak 
ın::t'l-" n<" d3ir adC'Jl'li malUmat be.>·•n mac;ı kariılrlıştırılmışsa da öm r Türkc ,göre. Türk olur 2 Tiirk olnıAk, 
C"d lı ··r:k meccani -.inır.ndi!er biletin Ankarada:"! trenle hareket ettikten ı . Jlakkı BaJt.a<' ıottu ::: E1•ıırhi ıı,. evli olman1ak, 

· k • tiki · Abd ı ld:ııı.re hekimlerince hiı;metc elverişli olduğu ta.•dik cdilnliş hu. ".!ô h~~ka ~·ardım cdilm~d:gt bi.ldl· ~onra ço · Ft'V·S er. urra ı~ 
.. ınrs1•1r,. fmcn rlalıa geı<l;ği gıra- manı :::örmf"k arıu:-;llr İstarbıılıt ~i- deki suikı:1sda vAkıf olmayıp. bur.· lunıncık. 

t·'lll 11.~kl'rlik hi:>:ml"lnt yapmı~ olmak ve iht.iyııııtlık f't'lhilc ilgi~l 1.ıı \'Olria 70 lir.:ı gönd""rildiğl Erzu- dıp Abdurrahmrnı ~örnlÜ!j ve kry- d!tn b;r ka~ ar C'\·vel bütüı p;;ırar ;,, 
rıın1 posl:ınc-.s1r~n r~V4:P i_c::Rrtndan r yeli Abdurrahınana ı:ınıatmtl'!. j_ \'f' trrtibl'lll blldi~i ihzari tahkik~t bulunmanıRk, 

ı " 6 TIU~nü halini po1i'3len lafidikll ve11ika He tevt-iik etnlf"k ~arttır, ,,ı.,.ş1ırrı1~ vr ilk t;:1Jıkikat ~ır•s-nda kine koinu:1 ayının ~or-: ~iinü An- C'sııaştnd~ VC'rd'ğt :f·-ck-leri vr 0-
7 F'azlR t1tr~Ua.t alnıak i;~teycnlcr l~letme ~{Udürllık.l~rin(' n1Ura~ h"'1<1\ı da tRk'p kar-rı vf"rllm:şhr. karaya harrkt'1le l ~ubql 942 gi.i~ mrrin AnkarayA ,t:':ttignt bilcHği hal 

caA.t rd~rpk öğr<'nrblllrlt>r. 
Talipl('r vf'sik;:ılı-ırllC' 20 Ten1nıuz/942 :pazArtesi gUnil al<ı;ıanllnA kı:ı

dAr mıntRkAlarındRki l"lctnıe MUdUrlUklerine mUrac-A.at etınt>lt>rJ UA.ıı 

B1ıı1dıo11 .ı-;nnra nıahkrm(' iliı.mı Sü r.ündc Toro~ Rt{'lin<' ~'dE'rC'k vaka d .. arkart~5larıııa lzm"rr gittigi:ıl 
1~,ınan \'(' Abıiwrahn1 .nın ikr~rla Ei&bRhına krdar orad-t lkemC't etmiş st'ı:vlen1C':·d \'<" ht1s11~ilc fc;tanbul zR
,., 11 ve ,.P".pıJan tahkikat~ göre ,.3 _ tir. 24 şubat salı ı;rünü sabı:ıhı t'r- bıt' ı;:ındaki ;stit'\"- brnd;:\ .28.2.942 

·· k t olunur 1760 7033~ k::! 1 ın a~ıl vul{tıbıılduğunu sıraslle ke ... <len otelden cıka:ı Omer rro ·a . 1 t~rihh beyanaltndan vt' bu lfa-
\"r ınalı"ım ff ki\dr anl"tmakt~dır. evvelce kararl-~şhrıldıc;ı üzf"rc p:1t·t de varakaı:ının .son sayfası nlha

~f Zt"ııı~ların birbirlPrile tanr .... ıp !'yıcı msdrleyl vr VRlter tab··nca-. yet ndc yazılı be)·anatrrdao tama
c;ıııı o tsr!ht(' Ank;ı.racia bulunan \'e ~ ITIC'n t· hakkuk f'Ylcmr-k1e beraber la"'l·srıı~ctıttları Ü'7.~rlrcJ.ı::ı duran ka-

j Kadıköy Vakıflar Direktörlüğ.ü ilanları j 

nr cflylr dc,·am rtmek•ed'r· Fahrt U~arın ıı;ahotdl'.'tlre e;örc v•kaı vakRd n ~onru bile ";\kh baş1na gel_ 
c:v.ırında kırmızı otc.ınobJldc şoför nılyerrk :\'akalandıAı tar he kadar ~ ff<'" .... re ise SUeyınanla Abdur-

Aylık k l-ra.'ı 

ı.. K. 
Stomtl '\faha llr 1 Sok1!'J ı 1'°0. 8 U (. ' ln~ I 

m&"hat!inde '!Örülco Korn'loftan al;" P:ıvlofla trma~ını devam C'ttirmesi .... h.r-"'ıft fac\.clerir:c göre Süley-
n1 n Korn•)'lfu Abdurrahmana ta- rak o gUn !'cfar thancye yaya ola- Sültymçnı, tfsaatlı. bulurduğu ~n
•c-tırmı,, Kor"lilo( t<' Pavlofu rak gitme!!! mutat olan Von Papc- di~('.::lle Pavlofun t tleb' Ü7erlne Is-

Abd ırrahn1~na tJnıtm•ş, nin yc,lu üırrlndr ve Çankaya ı~ti-1 tanbula ~elme,.ln! temin çin Sü-

3 00 
3 00 

lJskUdar Ihsa.niye Çatnıa.cılar 

:t Runıt 1ı-fehmet Şemslpaşa 

65 DUkk&nın tan1amı 

63 

lrıf dah\ ka~·ıp Stefanj Ab~~:= kı1mctirıe doğru yürüm!:"t·e bA;;lanıış,, 1~ym~na iş buldu~unda 11 _ bahis;c 
rsılımaııa tarıışbrmış, Ab<lurrahmı:ın ayni k3ldırım üzer·ndt"· krlrştlRşt;gı j~1dtgı mP"klup_~A a<:elc fst~_ı,lb_u a 
Ömeı· Tokadı Stefan; takdim et-! Yon Papcn ile ref3katindrki ma- d vrl etm<-si mud~[aal2rınr kokun· 
,,,ıs V<' nlh'lyf$. Stefan rı 1 Pavlor 1 darnının geçınc<;lni mütcakıp g rl-. den b· ltRlamıştır. Kuvvetli vft ta
~'Tl,.. .. rı• tR. tlıp Öıner; cvirdC' "Ö~ 1 ye dönerek ark~larıı:dan Von Pa~ 1 hakkuk ctm;ş "bu deliller karşısın-

2 r,o 
paşa No. taj 75 

~ Gtilfrm hatun Hit.klmiyett 
Milliye 132 

> > 

Ar.sa 
:; 00 > KRrddaY-Ut 

Ah~ıb~';ll 

> 168 
Karacaahn1et 376 5 taj Dlıkklı.n 

27 61 > • 
rii~liiı·ınüstbr. n ~ peni ö1dürnıek nlyctilc elindekı dıı maznun Sule~·man Sa~·manın 

1 h ti 

1 

h l ti me"l•ul cismi ateı.:lemlş. su~un.v('hametınl anlıy~rak Abdur 

~ 00 
3 00 
:ı (){) 
2 00 

> 
• 

Kuı:gı.ın<'Uk Çarşı 

> • 19 ~ı > 

1ıtf'! u sure r nıaznu nlard ma ye .. ., • _ _ . .. . 
an f p rahm'lnın v otıgı g bı butUn hare~ !? :ıo 

30 00 
00 

Icadtye 11 

13/Hi 
3 

• 
> r ,·lof ile Korrı"lofu ,.~rle ctt'kl · f.:kat hı""r nr. sebepten se Von a-, . ·. . . 

__ . · ı erı . . k, d' . k P ketler 111 stııka~cıı ve hedefi"ı bıl· 
> • > 

Ott"lin lamı.:-mı I 
DUkkı\n. 

')nıct 'tok?dl chler JYl?Z•1unlar 't;bl' pC'nln üzer 1 (' tıp (;Jl IS• OŞU . f 
· ·k b h· 'keli m:y·!'rf'k sır %Jrk-;:da~larına yardın1 rıa.ra vı• istikbal vıadJle itımat fde- kacmRsı g<"r<'kh ı en u arc · . . 

Boğazi~i Paşa.bahçe 

• 
Btyazerguva.n 
Tepecamii 1 

· d ıı d k· ei-. etmek ınak~edile tncranı bır vaz'fc rek \'oıı P pener suıka.st-. azmett-r- yapamamış. bu csra a c n " ı _ , _ 

A}hk klra"'t 
t rın 

2 00 

St>nell tl 
6 00 

> 

Sr:vknz 
GOztepe Gözt~p~ 

Klldıköy Oemanağa 

Şekerpıın 

Yalıköyü 

Hatboyu 

Hasırcı başı 

9 
12 • 

• 
29 :l • 

m lrrıiır Abdttrrahrn::\:ı Sa:vman f'lm vaktinden C'..'vvel outl3mtş \'el ~:ra~ kem. ali safıy~t_•P yap~ıgı ve 
ria ~i"·lf'ynıe ·ın ~ada"katini tecrübe yahut la kcnd:si de Von Panf',.,. merın m.ak!'~dını b_ılmeksızln O
len bid~v~fen~rj yukarda izah öldürnıe-si halinde inhhar1 kcrarl dasında m s~r·r ett ğı ve arkad;ş
... oıı~r- fiıl ve hZl"ekctlerde bulun- vereccgi halde infil3.k edici mad- ların~ d~ liı:a. diye tarııt~rak Ö
m11-:::'ndan sır.frnazar. Ömer Tokadı cien'n t<'~ir saha!'ını kest:rrmedi~i 1 mer ıo;:mınt bıldı~meme~i bır mak. 
bu 1. 'çt .. tcWrll.. edip suikast suç- için Von Pepenin yanını::ı. dgha zi-~ r~t t:k·p etme5>\ndcn ı\erl l(elm~· 
lıJlarını Rıısh=·.rla l!tnışt-rmsk ve Ö. vade yaklaşmıya ii.iı:um 'törnı·~·erelr yıp cocuklugunda mcınlektlte Hı- A~~k :a~ı Bo~t.anf'ı Yenikarya Cephanelik 92 > 
1-·r t•r•fı·d ....... An1<~ada suika"t berhava olup yrıln:z kendisi ölmüş'~~ ~dıyla anılmasından neşet etti- ..: D\lkk·'n 
, . .._ .._,, "' 1 kt t d b 2 00 Kadıköy ZühtUpt41a Bağdat 4<.ı 4 

! ""' ı..ı..ıı·ı'l y•-lın tkım kaldıktan ve bu sur~tle hAdisP.'"'in Von P•pc- .~i ... j miidafa'-l e.\' f'me e .. ' .. e e u lhl u ak• •-' l"' .. .,.. " l d ı Yukarıda C'in<;i vt- mevkileri ya.zıh yerler 31 5 943 tar ı-ıon n • 
'onr• •·111· ,.-ı·;.•laıunct\.·a kadar İs- nt sol diz kapa._"'ından haff,..c ..._..a- müciaraaları yer n e ~oru mcn1i~· 1 t !haleleri 

" 
11

"' a.t\. "' .. J dar nıUddt>llE' kiraya \'~rilmek Uzt"re müzayedeye çıkarı nıış ır. 
tanhulda müte.add't ~"Crlerdc Edir- ralar.masr ve sol kulağının işitme tir . 717 942 ~ah gUnU 8aat 11 df'dtr. lsteklilf'rln mUdUrltlk Akarat kalemine 
rekapı clv'"rhırıı:ıda P3vloflıı buluş kabiliyetinin üçte birıni zay et- Abdurrallınan S .rınanın dah' mUraı:-aatları. 46905• 

· k mesire 1'ebeb;)·et vermrkle kalıp keza yukarda elde t:diJen kati de-nıuş ve göriizmelerini temın ma sa 
1 

ı 
~ı·k b 1 b aray9 giren hu mani dol- vı5:'le bu l"ll<'r ktr~ısınrta fiil ve hareket er mevcut olmadığı11ın aır.12şılma:;ı ve 

maksada eremem!~ v. ka~tcdllen bir güna kasda mskrun o.ına ığına f d ı ı ıd kô ı ·nıadı~ı hakkrcda işaretler vere· t . R ı d lerek her.üz yakal!!inmazdı;n ev- Abdurrahmanın l a ı; er ı c e~ -
d·!('_ hazan dn te:ı:ı 1 e u unup u- · ı , d ve Süleyman ll\rafından tarif c-

r"k ı-ıu-7•h•ret, muavenette bulun- suç am teşebbü!S derecesinde kal- ve hedcfiri bilmedlgıne, us arın 1 ( • . f' . d k 1 k t lı'nl tarif ettiğl gözlüklü, türkçe bl .. 
.. <1 .... mıctır. t hd·t . canl"Jt tahtı tesirinde kal ve o ogra ıs n ec ba ı ar? eş- .. ahitlerden 

S ··ı ise Ö e \e • c · dl! · d ö' · i ı nç b r kadının ... rın,tur Mazrı.t.ın u eyma.n - l\fahkcme namı h'd· 1 d v b 18 d· n aldığı paral;-rdan hıs e mesı v~ 1\1a anı Jenın n en ge tarar-
. t' 1 . - . .. ~ ısen n ma. ıgıra un .r a . s··ı . J e\'inde bıraktığı çocuk karycİasını · 1\.1ehmet, E r.ver ve Y usuf 

hıye .r ı.:e ıç yüzunu şu !\uretle 150 liraıo;1nı ıade ett ğlnc ve tı ·Y- . 1
1 

d ·· '"lmesl ve suçun 

Bı:;G(NKl P R OG RAM 
SABAH 

7 ,30 Program ve sJat· aya-
rı • 7.33 Müzik: Karışık prog

ram (Pi.) - 7,45 Ajans • 8 
Müzik: Senfon·k pırçalar (PL) 

8,15. 8,30 Ev:n saatl. 

öt.LE 
l 2,30 Program ve saa t Blo'a

rı • 12.33 Müzik: Oyun lıava. 
tarı - 12,45 Ajaos • 13-13.30 
l\Iüz:k: Şorkılar. 

AKŞA~I 

ı ~ rrcgra..ın \·e ~acl ayarı _ 
] 8.0:l ı\lü7ik: Radyo salon or
J<estr,_ı 18 45 Müzik: Fl4ıl 

heyet - 19 Konuşma (Dertleş
me •·attı • 19.15 l\lüzik : Fa 
sıl proı;:r~rnının dc\'~mı _ 19,30 
Saat ayarı ve ajans - 19,45 
Serbest 10 dakika - 19,55 Mü
z.k: Mtsirc ve bahar şarkıla
rı - 20,15 Radyo G<Zclesi • 
20,45 l\.tüz:k: K oltratur sesler 
(Pi.) - 2 1 Ziraat Tak\•lml • 
2ı.ıo Müzik; Koro eserled 
(PJ. ı • 21.30 Konuşım (İktı
sal .•. ,at l - 21,45 Müzik: K::.
sik Ti.irk ınüzl': programt • 

IA.t ı d t . . 1 ı d·~ı bile almaktan vazgeçınesl suçu ış- crından a goru 1 
ar. m YA evam e mckledlr: mant., kendıslni ıg[a eye ıg ne veı 1 d-·. .. h t dd'·tı 'rı' bt t <şlenmcsinl deruhte ettirilen 

' · İ · " ! e g ne sup c ve ere u en tt zza -
•- Abdurrahm~nla SüleymH- :-O!ıyazl . s.tanb~ıld~. ıken ona ~uz ı ve hirb'.rlerir i t' mamlıyın saj:lam Ömeri bir taraftan tanımsdıklarını 

n_ın . yaknl?nmazdan evvel b'r-, ,.-ermed ğınl.. Üskup. kon~oloslugu- delillerdendir. P-vlofa gelince; ke- iddia ve müda faR- ederken d"ğ~r ta-
b rlerıne yazdıkları mektupler Sü. muzun ıleyhındekj ı~arın bir e.,;;as~ za Abdurrahmanın Pavlo[ı:ı. isnatta raftar berhava olan ş"h~iin Ömer 
leymanın bir mektubunda <havı:ı.lar d'Jy!rmadığına ve ikrarı tl'eezzı 1 1 1 k b 

1 
a b'r cim dıg· r yolunda h&dü;eleri ve ı:R-

.. , k . .. d bu unması ç n a u c ş yan a · 
cok 11 .. zuldu) eumlestl~ tehhkeyt abul ctmedif:ı yolundakı mu a- . t 

1 
d •. •'bl kıala r ve tahkikat cereyar.larını 

1 · ıc d t · f ı ı b · · <:eben mu asavvcr o mı:ı ',;t • · ı 
bellrtmcc::I, ~aıııt erı!'! a e erL, ~.ok aa a~ı (a uı erillmemışt r. ı bunların birbirleri: l tenıchklart tü· safha sa fh3 değiştirecek şekilde 
tor ve ehli vuku[ raporltrı , muc- Dlscr ınaznunlard;n Kornllofa .. ,. y r At 1 . had • tile muv--- ve muslr rane müdafaaları 

Abd h s··ı g r K .1 .. d tunru us:u - ay ın ~e ~ ... .,. . 
der'cat• urra n1an ve u ey- e ıncc; ornı c.fun. Omer Toka ı ıc::abit olduktan başka Abdurrah- gibi d ela il ve karaln ile suçu ta· 
m?ntn Ömer Tok.at tar.11Jından Von Pavlofla ~lrl1kte suçu lşlem'.ye az- ~anın if~~ler'nc uygun olarak p 3 v hakk u k etmiş \'e bu sebeple mil
Papene karsı ~uık':lst yapılacağın. mettiklcr :>.·ukard:ı bertııfsil yazılı 1 fi -,-ı 9 ı • tıklurt bir bu-ı cerret inkıirlarınııı boş olduğu ta-

• • •l - ' r b' olduf!:u İ.İZPre suı . 1 Abd ·- o Q cg e zam n :'tiP 
dan, hadiscdc:ı a.\ .lrca cv\e · ı- . C)'man a uı l ı~me\'ı dükkJ.~ın yanındı Kcriak ıncı1nen P.r:l;sılmışhr. 
rlb!rir,den haber al~ak suretile rahma ın kcnd11e~ıne atfı cürün1- r~logı:ar makinr.1erl reklam levha- • Karı:ard:ı. bundan so~rR suçlu1a
vtikıf oldukların;ıı ~uph~- yoktur-l de bulun~al~rı lçın ort. da makul sı buluııan Ttflan lokantası önün· rın müdafaaları üzerınde durul· t 
Süleymanın Von P:.oene Omer To- ve ~nantıkı bır .sebep olma ınası ve de vaki o1dugu hakkındaki bcy2- makta ve buna binaen rıı·hkemC1'-
k ._t tarafıı1dan suikast )·aoılacağır.ı ş~h:t·l·c-.rdrn ~-Iuızle !l.ladam Abdul- 1 k m:z Kcrnilofla. P a\·lofun Öm~rir ö-

l nalı'" ı dot::rulu'l;u. ınt>zkür o an-
Ankırada ancak blritcikAnun a-ı l~h Oıcn \~ Kirko~~un şahadetı.e- ta ~ah!plcr·nden ~· hit Ahnıet Ka- nüt:e düşüo kararla~tırmıc:: r oıduk-
vı,nda kend• odasında misafir ka· rındcn Kcrn lofuo. Suleyman ve ö- . t 1 Iarı Von PapcnE' ıı:;ııi1c· ıc::t crasını 
· ya~?'". Pavlofun lc.kantası mi.iş er -
!arak İsft bula avdet ederken ~ıncrle tanıstı.~ı .muhakl;ak iken ta_ 1 ı ı ld ~ a ._.ah·'dct e'-·led"ğl ona tekl"f ı·c azırıctt'nnem:~ p:ra. 

.. . d ınıa.d·g• ı soylı\'('r\·k lnk:rd E'r nf•<"'" o u.._un ~ " ı 
10.1.942 ekş.mı Omcri 1-"fasyon a n . . . • a a ısrarı l 'lld p ·I f mezkür takar.tada siliih ve patl&ytcı cismi vcrnıem.s 

Ö • · ı etmcc;1 ve bılahslıs vakadan b;ra 1 " ~ \ 0 un .. b hl 
tesvi etfği zaman mcrın ag ıve- ~ ( · . · z Yeıı'e'- Yrnıediğirl sövlenıektc ısrar olsal:·rdt. Omcrin mevzuu ~ s !'ili. 

rak ~öylEdiğiı~I, sözlerinden anla- c~·vrl s.~''.:ğ'C'.~ sC' akrl~th tncks·rcı aı~ ~yıe:n~si v hatta 1.8 ~- 19 şub:·t 942 ça te~Pbbüs etnılye imkan bula· 
. d .. .. vı~ııc çuru 11 ren ı e er eklerı - . ıştır H3.-dı,t1nı ve buna ınar.rna ıgına mu· · bili f. 

1 
. . tar"hindcın itib:-ıren ııe.stalanıp kon- mryacagı kanaallr:c varnl · 

t kırınt·"ı otonıo n şo or nla r~ l lın - ._ 1 . . k da av 
te.da?r olaıı müdafaasını 2nıanıcn ~ 

1 
.. . d 

1
.. soloshan('c\f'kl ikam<'"lgflhuıd1n dı- d sen:n ·cra tirzı vu ı.:un n . -

, k Ö ete had:sc yo u uzcrın c !]O or l!"ah- 1 1 Ih .• ha ket-c; ti.rütmektedır. Bundan baş ·a - · .. .. . şaı·ı çıkmrtdığırı beyan cyleıncklc arca evvel :rapı en zaı ı rr 
ınerin A nkara ya gelip Sülcyma•·ın ri Uçar tarafrı:da~. gorulmcsl ve berabrr l mart 942 tıı r'hlr·dc ve lere göre .f iilin t aamınüdcn işlen· 
evtnde rnisafır kaldığı 14 ~ün i- diplcnıasi mu~ fıycı..nden istl(ade bundı:ın bir müddet t·vvrl dükkiln- diğinin ınünakaşa götürür bir yeri 
r•ndc temzs cttıği şahitlere haki· ede.c mcmurJardan olr.ıadığı halde la.rınd·n mcy\·a aldığına nıanav: olmadığı meydanda olduğu g·bt ma 
l(t ıd•\'la tanıtmeyıp (Hi~a) diye vakad;n sonra ~CY".hat için usuleıı !\1ehmet Gökmen ve c;-ıra~ı Enver~ hiyetı göz önü!-de tutul:rak suç-ltı
tıı1ttmAsı iç yüzünü b ildiğine bariz z:tbıt1:tdan fC'yahat vııesi almıya ce~ t3rafı--rla1 fahadet cdil~ncı~l ve me7.' Jer hakkında ne k•nunt Vl' ne de 
b r dci!idir. 1 !'arct ed<>n1lyC'rek Haricl~·c Vck3- k(tr şahitlerin cümles• P;,vlc.fun: takdiri ceza)·ı azalt ı cı nıakul bir 
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120.000 
60.000 
80.000 
80.000 

yarım bilet 2 lirad ı r. 

Maliye Vekaletinden : 
l 1\fallyc mcslC'k mektebi yatakhanesi i<.;hı yaptırılacak 60 &def 

elbi8C dolabı 2490 numaralı kanunun 41 inci rwıaddesınin C !ıkra:sı muct .. 
bince eçık cksiltın~ye konuln1uı;ılur. 

2 
3 

l\luhaınmen bt"deli 5400 liradır. 

Muvakkat t<'n1inat1 40!'i lirad:r. 
1 Şartname ve resiınlerl levazını mUdUrl~de görWe.bllir. 
5 - Eksiltme 13. Temn1uz. 912 Pazartesi sünil saat 11 de levazım 

mUdtır:Uğtinde müteşekkil el<:siltme komisyonunca yapılacaktır . 

lsteklilerin 2490 nuınarslı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde ya.zıh 
belgelerle n1uva.kkat teminat makbuz; veya banka kefalet mektubile bir· 
l!kte tayin olunan gUn \"c Baatte komi.~yona gelmeleri. (4653 - 6961) 

Devlet Demiryolları İlanları 

Memur alınacak 
1 - Devlet Denliryollsrı lstaııyan .;ııııfındı:ı ıstihdı\m edilmek Uzere 

müsabaka ile orta n1ektep ınczunlarından hareket memur namzedi atı .. 
nH.caktır. 

2 - Müsabakadıt k11.zananlara 60 lira ücret verilecektir. 
:; - Müsabaka lnllihanı ıg,7/912 cunıartC"si gUnü 53<',t li de 'Hay· 

darpaşı:ı., Ankara. Bahke~lr, Kayseri, Malatya, ~'\.dana. Afyon. lzmir 
Sirkeci. Erzunım ve Eskişehir Işletme merkezlerinde, Sıvas cer atölye
.'>inde yapılacaktır. MUracaatıar bu fşlelmeler ve atölye n1UdUrlUğU ve 
i<stasyon şetliklerlnce kabul olunur. 

·t - MU<ıabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
ı - TUrk olmak. 
2 - Ecnebt bir ldn1se He evli olmamak, 
3 lR yaşını bitirnliş ,.e 30 u geı;n1en1ış 0Jn1a I< :JO yaş dı'ıhih• 
4 Askerliği yapını.c,ı veya askerliğ"iııi yapn1asına en az bir BC· 

ne zanıan l\alnıış olınak «emsalleri eilılh aıtınd~ bulunan ·ve
ya celbe tabi olanlardan tahHil \'eya sılıht sebeplerle ertesi senc
)'C bıı·akılanlar h;ıtirak edemezler.> 
5 ~ A~kerllğint yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar aynı dere.. 
cede kazananlara tercih edilecektir. 
6 - Idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhht du· 
rumları Demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 

5 - ~tUracaat is'tidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: 
Nüfus ctizdanı, diploma veya tasdlknRme, a~kerlik vesikası 

kerllk yoklamaları, polisten tasdlkll l.}i huy .kiıJtıdı, çiçek aı;.ı~ı 
e\·ıt ise e\'Jenme cüzdanı, Allı adet vesiltalık fotograf 

ve as
k.\ğıdı 

6 - Daha fazla n1alOmat aln1ak isliycnlerln ı~ıctıne ~ttidiirlüklcrinc 
veya iıstcwyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

1-- Isttdalar en son 14/71 942 gUnU saat 12 ye kadar kabul olunur 
<1759> c.7032> 

Devlet orman işletmesi Karabük 
amirliğinden • re vır 

Satılık köknar tomruğu 
1 - Karabük Dc\'IC't Orman Iı,J,•tmc.";ne bağ"lı Ova 1 ·uma bölgesi 

em\'alinden KalcU!ôitl\ ve Ookuzoluk depolarında mevcut 934 adet mua
dili 396 n1elre miKAp 532 desi metre mikılp Köknar tomruğu açık art· 
tırma :surefile satılığa çıkarılmıştır. 

2 Tomrukların kabukları ~oyulınuı;ı olup hnclm orta kutur tize-
rinden h~aplanm ı,Lır 

3 Ac:ık artt1rn1a 7 ,T('mınuz. 9t2 tarihine rnslayan salı gilnU saı-ıt 
11 de KarabUk Devlet Onnan lşletme:;I Revir Amirliği binasında. top· 
lanKtak olan kon1I •Yon hıızurundıı yapılacaktır. • 

4 Tonırukhırın bc-h<'r n1rtre mlkt'.l.bına. n1uhamn1cn bc<lcl 18 lir;.ı. tlw' . 
5 - Tenıina.t ak(;cst ';:. 7,Ci hesabile 5;;5 lira. :J2 kuruştur. 
6 - Bu i~e ait açık aı·ttırma şartnameleri Ankarada orınaıı un1urn 

mUdUrlüğU ile Zonguldak orman çevirge mUdUrli.lğünde \'e I<arab:.ık 
Devlet Orman lşletmesi nevir amirliğinde görUlcbilır. 

7 - lsteklilerin ihale gününde teminat akçeleri ile biı·llkte n.e\'lr 
Y.mlrllğimize müracaat etnıelcri lUzun1u ilı\n olunur. (6961) <7010) 

ZAYi 
!?!?.;.tO Saat s,,-ar 1 , ajans ve 

'· ~2.50 Yarın. 

J.;.I pro~rıun ve k3panış. 

Abrlurrıhman ise idd·a edildiği~ tetir.den tcıdar"k cttigi ı-ervis paı:;ı- sapsaglaın, hastalıksız \'C bastonıı;uz' sebep bulunmadıgırdsn bir güna 
gibi Ömer Tokadın Ankara da , İ:,- µortilr Erluruıu - Kar~ ''oluııd 9 n dil"lld;k ) ürüdüğünü bcYan etıne- · <"Sbabı muhaffefe. kabul cd'lnıcnıiş Calata nUfu".' dairetiinden ald:ğım 
tanbula c:vdet tarihi olan 31-1.942 mcml!'k.tlnc kaçınıya teşebbüs c- lcrl ~ve doktor raporh .. rile de ha.. tir. derıilmekte ve su~lulara. 't'v,·cl- nUfu~ tezkeremi za~..-i ettim. Yenisini 
tarih:nde Öm<'rlc fo;;tanbuld., ;::Ö-ı ciip Kayscridc :'tak?Jtı;~nıa!'ı. e'kiil rekC'tinc m~nı oloıc-ak ve yürüyr· er ;ı.·~zıl;n C('7ala rın vctllrliğfnl bil- alacağnndan cski~inın hUkmU yoktur. 

..._, _____________ _) rüştüjü g(in \"on Piipcn aleyh :n· ve hususiyetlerinin .Abdurrahman miyccck dcrl"erde bir h<ı!- t alıılın dirilm ek tedir . Ha.::ian Erdoğan 

Sabibl ve •.-.riy&t ::'düdtırtl 

A!ımet Emin YALMAN 

V&l&ıı Ne ... iyat TUrk L t d. Ştı. 

Vatan Matbaur 


