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Ankaraya Döndü 
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Bugünkü Sulhıimuzu 
Lozan'a 8 .orçluyuz· 

Lozan'da 
kazandığımız 

Büyük Zafer 
Lozan muahedesi. Türkiye için 
İmparatorlu:< devresini kapayan 
ve ona yeni bit' millt varlık veren 
tarihl bir vesikadır. Bu muahede 
aktedildiil gilnden itibaren TUr -
kin artık fstilA ,.e yayılma siya
ıetine veda etmi,, yeni bünyesinin 
icap ettirdlli yeri siyaııetini açık
ça tesbit etmiştir. Bugün sulh için
de yaşayııınıızı Lozan mu;ıhedesi 
ile birlikte kararlaaan bu ana si
yasetin doiır.lluğuna medyunuz. 
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Lozan Günü 
Heyecanla 
Kutlanıyor 
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Ankarada Bir Mühendis Asri Caa 
Mektebi Kurulacak Evleri 
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meml& ,..aurt de(lll denildi,., Ah• 
kim, .......,, He tebeddUI eder. 
Umumi k•ldedlr. Ş•İ'bllllt• de· 
61ftlrllse de hiçbir fenni •attzuru 
olıfi.,,. fll ft!itın eve .... ""e u· 
ıult ••e~4 .tıldu~u tılfl1 ltava· 
gesl!IWI cre.:t•tlllk _.,llae M olur?,. ,,. 
* Kul•dı 'uell Ort•c•n im· 

zmalyle yazılıyor. 

"Çerke~e, bUtDn ka .. b• tıalkt· 
n ltlJtlhı ._ .. lılerln1 llrtnek 

it'" ıWı. 9i1M•I taba ol• Ilı· 
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Yazan: M. ANTEN 

Bugün bütün cihanın dikka\ ve a· 
lakası Don havzaıımda ve Mısır 

kapılarında cereyan eden harplere di
ldlmiş bulunuyor. Çünkü umumi kana
ate göre bu iki cephede cereyan eden 
muharebeler bütün harbin mukaddera· 
'ı üzerine tesir edecek mahiyette kat'i 
çarpışmalardır. 

Lozanda Yeni Tü kiye Cümhuriyeti 
Koca Osmanlı İ paratorluğundan 
Fazla Hür, Mü.-takil Bir Devlet Oldu 

Almanlar ve mukadderatını Alman 
zaferine baflamış olanlar fçjn Don 
muharebesi Sovyetlerin mıilQbiyeti 
ile neticelenecek ve bundan sonra kızrl
o;du arhk bir daha kendini toplıya. 
mıyacak ve Sovyetler; Almanlarla ıulh 
yopmıya mecbur olacaklardır. 

Bunu lnönü'ye orçluyuz. O inönü ki Bu Lozan ve 
Montreux Sulh ve Selc1met Muahedelerile Kalmamış, 
Devletine Reis Olduktan Sonra Bugünkü Şerefli ve 
Bereketli Sulh ve Bitarafllk DevrinD Bize Temin Etmiştir 

Don bölgesinde dört haftadanberl 
devam eden muhan:benin mahiyetini 
objektif olarak kavrıyabilmek ıçin ıc. 
.;en sene şark cephesinde geçen askeri 
"ıareketleri gözönünde bulunlurmak 
'aydah olur. Alman orduları 22 Hazi. 
randa bir baskın harekeli ile bütün 
cephelerde taarnua ıeçUkleri zaman 
Sovyet orduları süratle ve bazın çok 
mikdarda esir ve harp malzemesi ve
rerı~k geri çekilmek zorunda kııldı!ar. 
Alman kuvvetleri 40 gün gibi c;olı: Ju. 
ııa bir zamanda çok rcniş Sovyct top-; 
rııklarrnı işgal ederek Smolenık'e var
dıkları zaman bir müddet durdular, ha. 
zırlandılar ve Leningrada kar51 taar. 
ruza geçtiler. Fakat gördükleri çok 
şiddetli mukavemet karşısında hedefle.. 
rini değiştirerek çok büyük kuvvetler. 
'e Moskova istikametinde yeni bir ta-
rrııza geçtHer 'Ve bu ıchri garpten, 
ıimaldcn batti şimali prkiden muha.. 
ara ettiler Fakat iki aydan daha az 
ılr zamanda Moskova kapılarına kadar 
elmiye J11Uvffak olan Alman ordusu, 
ızılordunun ve Sovyet halkının kah-

-amanca mukavemet ve müdafaası sa. 
vesinde bu &ehri zaptedemedi. O za. 

anlar Alman radyoları. tebliğleri, 
oaris radyosu, artık ktzılordu d iye bir 
'mvvet kalmadığı, Sovyet hava kuv. 
vetlerinin tamamiy!e imha edildiğini 
ve Moskovanın zapbrun bir «Ün ıne&c.. 
1esi olduğunu söylerlerken Sovyet is.. 
tihbarat biirosıı fiefi Lozovaky şunları 
ı.öylcmi§ti: "Almanlar Kremlini ancak 
kartpostallarda görebilecektir . ., 

Leningrat ve Moskovayı zaptetmek 
teşebbüslerinin akim kalması ürerine 
iki ordu arasında bir müvazene teessüs 
etti ve kışın bu milvazene Sovyetlerin 
lehine olarak bozuldu. 

Yeni Harekai 

Bir ay kadar evvel baılıyan Don mtı· 
hnrebesinde de Sovyet kuvvetleri bü
yuk kuvvetlerle taarruz eden Almnn 
ordulanmn tazyiki altında geri çekil 
mektedirler, yalnız şu farkla ki: Bu 

• kızılordu .kuvvotlerl çok mun. 
tazam bir pl!n dahilinde ve hic; bir 

• Y,crde çember i-'ine a!ınmak51zın ve 
iişmna insnn ve malzcmece çok ağır 
yıplar verdirerek çekilmektedirler. 

Cephenin yalnız bir noktasında Alman. 
ıar on gün içinde 10.000 ölü vermiş. 
terdir. Diğer cihetten bu seneki Al 
man taarruzu geçen senekine nisbetle 
daha az ıiddetlid,r. Almanların Ma· 
car, Rumen ve diğer milletlerin asker
lerinin yardımtarını temin etmel!!ri 
kendilerine adet üstünlüiü kazandır
mıı fakat taarruz kudretlerini zayıf. 
tatmıştır. Yani bu yabancı unsurlar 
Alman ordusu için zaaf unıuru olmu~ 
lardır Bu muharebede ıöze çarpan 
d ger ·çok mlihim blr hususiyet de. bir 
kısım Timoçenko ordul:ın cenup ve 
t,':ırk ,tıtikamrlılcrind'e Çl'kİlirlerken 
dleer kısım kuvvetlerin Voronez'de 
muannldane mukavemet etmeleri ve 
n nihayet müdafaadan taarruıa geç. 

ı:nelerldir. Son gelen habedere göre bu 
bölgede Don'u dört noktadan geçip 
Voronez kapılarına dayanmış olan Al. 

an kuvvetleri Don nehrine doğru ge
l siirmiişlerdi!', Sovyetltt, dört köp.. 
li başından ikisini ellerine geçirmiş. 

Jer ve diğer "kisini de top atqi ve 
hava bom'b:ırdımanl riyle Almanlar i. 
çln istifade edllmcz bi ha!e koymuo-
1 rdır. 

Blitlin bu bölıedcı cereyan eden mu 
lprcbelerin neticesi hakkında kat'I bir 
~ey söylenemezse de öyle hissediliyor 
k Timoçcnko k\ıvvetleri Jlrkı •c ce
cıuba dofru çekilerek evvelce hanrlan
mııı olan mü ait bir hat üzerinde, bu. 
rada toplanmıı ve olmdiye kadar kulla 
tıılmamı olan ihtiyat ktıvvetlcrlylcı 
yorulmuş ve yıpranmı~ Alman ordusu. 
nu kar&ılı1acaklardrr ve bu hat bo
yunca büyük öir meydan muharebesi 

Lozan sulhü 1923 senesi tem· 
muzunun 24 üncü çarşamba gii· 
nü imzalanmıştı, Bunun içindir 
ki, biz bugün, bu mesut ve tarihi 
uferimizin 19 uncu yıldönümiinU 
idrak etmekteyiz. Lozan, kurlu· 
luş mücadelesinde Türkliiğiin ti· 
len elde ettiği neticenin, de,•lct· 
ler tarafından kabul olunduğu 
yerdir. 

İkinci umumi harbin dünyanın 
dört tarafını ateşe sardığı ~u si· 
rada Lozamn 19 uncu yıldöniimü 
nü, Lozan kahramanının ~!illi 
Şefliği altında ve şerefli bir ı.ulh 
ve bitaraflık içinde kutlamak bah 
tiyarlığına tekrar nail oluyoruz. 

Bu miinaı.cbetle Suphi Nuri 
İlerinin yazdığı ve Lozanın ehenı 
miyeti ile İnönünün değerli me· 
saisini belirten ~u makaleyi veri
yoruz: 

* * Konya Selçuk devletinin inkıra.. 
zından sonra yeni kurul&n 

Osmanlı devleti hürriyetine, haki
miyetine ve istiklaline tamamiyle 
kavuıtu. Fatih İstanbulu almakla bu 
devleti büyük bir imparatorluia ka· 
dar yükseltti. 

Fakat Fatih aynl zamanda -Patrik. 
haneye fumanlar ve yabancılara da 
kapitülbyon imtiyazları vermek!e 
kurmuı olduiu devletin hayat ve Is. 
t lkbalini hukukan ve fiilen baltalamıı 
oldu. 

Çünkü Patrikhane fermanları sa. 
ye!lnde bütün Osmanlı hırlstiyanla
nnın idaresi Babıiliden çıkıp Pat· 
rikhaneye devrolundu. Patrikhanenin 
mektepleri, mahkemeler!, kanunları, 
vcrııllcri, hastahaneleri vardı. Fakat 
her hristiyan Rum o!madı(hndan Fe
nerin millici tahakkümünden yavaş 

yavaş Bulgarlar, Sırplar, Rumenler 
vesaire kurtulmak istediler. Ve baş
larına gelen bu Patrikhane felaketi. 
nin mesuliyctinl Türklere yiiklediler. 

Rusya Çarlığı da Türkiye ı,ıerine 
karışmak ic;in bütün bu Osmanlı or. 
todokslarrnın hlmayesini e!ine alarnk 
devletimizin mahvına yürüdü. Y~. 
hancılara verilen kapitülasyonlar ile 
de memlekette yabancılar Türkler. 
den fazla hukuka malik oldular. Bu 
imtiyazları gören yab~ncılar yurdu· 
muza üşüşüp az zamanda c;oialdılar 
ve bizden zengin o!dular. Bunlar bi. 
ze verıi vermezler. b lzim mahkeme
lerimize uiramazlar. bizim kanunla. 
rımıım tabi olmazlardı. 

Rusya Çarlıiı ortodoksları himaye 
ederken Fransa da geri durmayıp 
LAtln ve katolikleri himayeye koY11l· 
duiundan Blbıllinin !şine karışmak, 
idare ve siyasetine müdahale etmek 
yolu açıldı, 
VAkıa Osmanlı devleti kuvveUI i. 

ken bu müsnvata aykırı imtiyax
!ar ile fermnnlnrrn, hu himaye ve 
hususiyetlerin ehemmiyeti göze fa~ 
la batmıyordu. Fakat imparatorluk 
fena idare edilmiye ve maf lıip ot. 
mıya ba&ladıktan ıonra Patrikhane 
ve knpHülhyon imfiynzları birer 

• 
Hl 

Bis Labirent 
Buna bir tımıanmn d'neblllr. Dik 

yol fiChirle yükseliyoı, dönüyor, sarp· 
Jaşyor. geni llyDr, yine yükseliyor ve 
tepeye varılınca birdenbire dağlar 
başliyor: Bunlar sar:ıylnrdır. 

olacakhr Ayni zamanda Voronez'den, Sayıları üç dört, belki daha raı:ln 
Stalingr~t lstikametlnae de.ria bir cep olan bu binalar, mermerden zırh giy
yapmııı olan Alman ordusunun ıol cc· mlş granit devlertı benziyorlar. Oy -
nahına karşı taarruza geçeceklerdir, mnlt k{ltleleri, birb:rıeriyle bitiştirll-

Mihver kaynaklarından gelen haber- mlş olarak devl'lm ediyorlar; keskin 
lere göre: Alınan kuvvet!eri cenubi srrtlarmda 1apılan bu tra~lar bahı;e
bon'u blr kaç noktadan rec;erek Ros- terin, kebentlerin, iç avluların, mcr
tofu ılmalden ve şarktan kıııatmakta. divenlerin birbirlerine dola11Jnalariyle 
tlırlar, ayni nmnda diğer Alman kuv. 0 kadar karısık bir hale &elmiş ki. 
vetleri Kere boğazını d:ı reçerek Ta. ben bu baş döndUrücü binayı blr tek 
man yarım odasında blr köpril başı saray sanıyordum. 
tesis etmlııler ve bu suretle Rostof'takl 
SovJet kuvveUerlnln -eler ı1m4i7e 0 ~· Otuz ;net:e yüksek~li!lnde ü~, sıra 
1 k·ı ı lene- ricat hatla ark., sıırıııyıarın 'lemınlne bir me -
ar ce ı mem ı rını im 1 il · l ·· le 

k • 1 dlr Kafkasya dciirudan dof- ra& av usu., vaıı E~ın ıoren gen " 
esmı§cherd' • lt na ... jrmicıtir btr sahanlık atmıı· bu a:ıbınhğa htı-

ruya t ıt a ı 0 
" • • 1 •. ute k ı · lt d 

Timoçcnko ordu!annııı. ba pll.ru tat· kım o a? ~- ~er erın a m an 

b 'k • ı.ı bıılamadıklın ve ikinci cUısselerı küçük gbrilnen filler geçi-
ı ım .. mnı . • yorlır 

cephe açılmadıfı tokdırde, çember ı. . 
çinc girmeden çekilecekleri ve kıs bu. Buraya "merııslr.l avlusu,, demek 
lanııcında ce~en sene olduğu glbi Itri bir Avrupa tılblrl kull:ınmRkhr; buna 
ordu arasında yeniden Almanynnrn • · bir meydan demek clahn doğrudur. 
ı.vhine olarak bir mliv~1 .. nenln tecı;. Hemen giriş yeri ftJ dn !ı~l,.rl için 
""'' ,.tl .. ı:t.EI ıUıın1n edilebU: bir sahadır. Ondan sonr.ı:ı ne \'ar, ne 

Luzan muahedenımulnin Loıı:ın Onl verııiteal m•r11lm aalonunde TUrk 
Baımurahhaaı lımet Pa,a tarafından lmHSl 

r- Yazan:-) 

1 Suphi Nuri ileri 1 
müthiş ve mühlik bela kesilerek ni· 
hayet ,Osmanlı imparatorluğunun jn_ 

!arazına sebep oldular. 
Yani koca Osmanlı imparator!uğu 

idare ve siyasetinde ti Fatihtcnberi 
hürriyetine, hakimiyetine ve istikla. 
line tamamiyle malik değildi. 

Patrikhane hristiyanlan idare edL 
yordu, konsoloslar da yabancıları 
kanunlarımızdan, mahkemelermizden 
ve vergilerimizden uzaklaştırıyordu. 

Tabii harplere giden, vergi., veren, 
itaat ve sadakat eden yalnıı Türk
lerdi 

Bu tarihçe bl:re Loza.ru dRha iyl 
an!atmıya ve sevdirmiye yanyacak· 
trr. İ;ıtc hürriyetine, hikimiyetine ve 
istikrnlinc sahip ve mallk olamıyan 
ve dlişm:ınlann miitemadi müdahale 
!erine maruz kalan Osmaıılı devleti 
akıbet cehlin, nlid nlığın, oczin, rlit
vetln, dalkavukluğun, hıyanetin ve 
gayesizliğin kurbanı olarak yıkıldı, 
gitti. Ve giderken de az kalsın Türk 
mi!leti de mahv ve perişen oluvere
cekti. 

Bu idam kararını Sevr muahedesi 
vermiş ve son Osmanlı padişahı Va. 
hidettin ile damadı Ferit de kabul 
etml§ti. 

* * Fakat Türk milleti Osmanlı dev· 
Jeti ile birlikte m:>hv olmak is.. 

temediğlnden eline silahını alarak 
Anadolu dağlarına çıktı, Atattirk'ün 
açtığı kurtuluş bayrağının altına 
toplandı ve blnbir türlü düşmanını 
ezdi, mRflup etti. 

Bu muzafferiyete de !.ozan mu. 
ahedesi diyoruz. J.ozandıı biz Türk· 
!er ne yaptık. ne kazandık? 

Evvela ~u milli hiiı riyet, hAkimiyet 
ve iıtlk!AI denilen mukaildes nimet
lere yeniden kavuştuk. Artık Fatihin 
verdiği Patrikhane ferrnanlarr, kapi. 
tulisyon imtiyazları kalmadı, ve da. 
bili, harici idare ve siy~setimb:de 

Çeviren 

D DİYA 1 
./(a,..~ Karış .. 

Tefrika N o. 45 , 
yoksa hepsi o meydanda: Tüylü mai
yet alaylariyle, fil sUvsrileriyle, te -
berdarlarlyle, muh&fızlariyle, atlariy
le büti.ın Mevar orcusu orada mevıi 
aımtş. 

Oraya her şey efsanelere yaraşan 
bir kıırgnşalıkla dolıı:rnr- Boyalı boy
nuzlu lcanbur Ö~Ü7Jer, keçiler, iğrl 
büğrü develer, mukaddes inekler, 
serseri k~pekler .. Ve oraya giren ne 
olursa besleniyor. .IJoyunlarında fi -
ruzell tasmalarla aQıı ve sokulgan 
ceylanlar, eski 11arayııı bir knttndan 
bir bahçe oltın · diğP.r bir kııtm:ı at -
Jıyorlar. Beyaz güvercin bulullnrı ku
lelerin üzerinde uı;uşuyofl::ır, kubbe -
lerin üzerine yahut avlulara karları
nı dökiiyorlar •. Kale bedenlerinde bi
ten Noel çaml:ırı gihi yükle nlsbetslz 
ağaçlar bakanlara çiçek ve tavus 
kuşları arzediyor. 

Bl\Şlarında tüyfor taktlı iki rajput, 
lcyleklcr:I ürküterek bir araba koşu
su yapıyorlar. 

Kartacadaki HamUlkar'ın bahçele
rini, eski mukadJes tariht ve Rııs ba
leflerlni dllşUnüyorum. 

Önde !davuz~:m olduğu haldE' ''Ci
rad Fateh Sfn!'!'ı .. in snr:ıyma girdi
ğim zaman, me ·dlveni11 asaJ:ı b:ısıı -

yabancı müdahale ve himayesi kalktı. 
Artık biz tamamlyle hür ve ıer. 

best o!duk, en bUyük devletler ile 
hulrukan müsavi olduk, kendi işimi. 
zi kendimi;: cördük, kimseyi işimize 
karı§tırmadık. 

Ve bu sayede de yirmi senelik az 
bir zamanda pek çok çalı§ıp pek bü· 
yük muvaffakıyetler elde ettik. 

İşte Lozan da budur: Yani milli 
hiirriyet, isti.klal, müsavat, mesai, aa. 
adet ve ümit ... 

Demek oluyor ki 1eni Türkiye 
CümhuriyeU kocaman Osmanlı im. 
paratorluiundan fazla hür ve m\ls. 
takil oldu. Bu nimeti takdir etm~. 
mek ve bu nimeti eld .. n k&çırmamak 
için can ve malıınnı feda etmek he. 
pimlzin en mukaddes borcu deiil 
midir? 

Bir borcumnz daha var. O da bi;e 
bu milli hUrrlyrt, istlklll ve müsavatı 
temin edenlere §ilkranımuı b15yle 
mübarek yıldöniimlerinde tekrarla· 
malı:tır. Eye!. evvela ölmez Mehmet
çiğimiz ve onun tı;ubaylan, ıonra 
Atatürk ile Inönil. 

Bu mübarek adamlar bize evveli 
askeri zaferleri İzmirde ve Trakya. 
da ve sonra da hukuki ve siya,i za. 
feri Lozanda ve Montreux'de kazan. 
dırdılar. Onlara karşı borç!ar.ımız 
ve şiikranlanmız pek çoktur. 

Hele Loıanda bize parlak bir ııılh 
muahedesi yani hür ve müsavi yı. 
amak imk&nı veren İsmet Inönü'yii 

bugün ha11aten anmalıyıı:. Çünkii o
nun Lo;ı:anda nasıl çalıştığını, cenk
leııtifini ve nihayet muv;ıffak oldu. 
cunu iYi bilmemiz ve bellememiı 
16.ıımdır. 

O İsmet 1n5nü bu Lozan ve Mon. 
treux sulh ve ııelSmet muahedeleriy. 
le katmayıp Cümhurrelsi olduktan 
ve bu müth!:, ikinci ummuf harp baş.. 
lndıktan sonra bugünkü şerefli ve 
bereketli !lulh ve bitaraflık devri
ni bi7.e temin etti. 

İşte Lozan kndar bUyük bfr hiz. 
met ve muvaffokı~et, i$te talili dev!et 
ve millet ıdamı İnönü ve işte hepi. 
mizin ııon6UZ minnet ve oiıkran 
borcu. 

ULUN 4 'ı 

DA 

maklarlnda ıya~lar: zinclrli mahbu&
ler gordüm: Gardi:ranlariyle kardes 
ııbl oturmuşlar, iskambil oynuyor -
tardı. Aradı se.-best kalan &ol koUa
rınt hareket ettirerek güvercinleri 
kovuyorlardı. 

Eski bir Hint sarayı ancak içinde 
kaybolunan bir labır-eut gibi ta1vlr 
edilebilir; bu, böyledir. Klavuz bu 
"kaybolma,. oyununu klfi bulursa do
laşık yumağı a;ar ve sizi tekrar ha
kikate kavuturur. 

Blr saattenberl kendimden ıeçmiş 
ve hayran bir halde bu içinden c;ı -
kılmaz: sarayda dolaworum. Her 
gördliğllm kapı arkı.;ıinda oaşılıcak 
bir şey saklıyor. v,.. bu sürpriz dai
ma g11rmedtılm bir katırdan çıkıyor. 

Bir "burç., ır.ı lepesl ikl bahçeyi 
birbirine ba~byor. Pembe sedef bir 
salon iki portakal omuıntm birbirin
den ayn'tyor. Korkunç ilAh heykelle
rinin .sırıttıkları tünl'llerde avlular. 
havuzlar. salonlar birbırlerlnl takip 
ediyorlar. D<'.hlhlerll" kireç badana -
lert {ızerlnde bilvlltUlmUıı minyatür
ler sanılan t ran tasvirleri var. 

(Devamı Yar) 

Hasanoğlan 
Enstitüsünde .. Günü 

Yazan. ULUNAY 
ıurün Lozan giinüdür .Bund;ın ta?Il 

günü ciinüne on dokuz ıene ev
vel Türkler siyasi ıaferlerlnln önünde 
blitin dunyanın hayranlığını resmen 

Artık Tılsım Bozulelu, Köylü, Yartnki tarihe \taydettirdııcr. 
Lozan, bir llemdi. Avrupanın, ne 

Ko··y inkılabı irin Kımıldanmıya Bac:ladı. zaman Türkiye ile halledilecclı: bir 
~ ,- meıeleaı olsa lı:arıııında "şark meıse-

Köy Enstitüleri Bu inkılabın Beşiğidir.=;c 0:ı:ra11:n'iY::U!::;:1e~irm!~~~~ 
"idarei maa!ahat" tedavisini yapan 

oıımanlılıiın bu memlekete yaptı. 
iı büy\ik hizmetlerden biri de. 

köylüyle meı,gul olmaması, onu ken
di hallfte bttakara , hlç olmazsa, de. 
fen ere olmalı: tan kurtarmasıdır. 

Bu siyede köylü, şehirlilerin blnblr 
cüze] kazançlarının yanındaki binbir 
k&tü kazançlanndan uzak kalmıt. sim. 
diye kadar, kandrrılınış. kandıfıru an. 
lamamıı. ,ehlrli kurnarlıklarını öğren
memiş okumamıf, yu:mamıı.. Hülba, 
bozulmamıştır. 

Şayet, bugün, köy enstitü!erl dava&J 
muvaffak oluyoraa bıınun ıebcbinl, 

köylünün bir çocuk kadar saf kalrşm
da aramalıdır. Soranm size, bugün 
hangi ,chirli çocufll, · sıfırın altında 
32 derecede, yan beline kadar kara 
batar, ayağındaki papuçlan sırsıklam 
olur, onları, saç sobanın kamına ya. 
P\$tlrarak cazırd:ıta carrrdata kuru
tur da hiçbir kimsenin iYkazı olmadan 
hiç bir kimsenin dürtüşlc.meslne mey. 
dan vermeden, tekrar işinin başına 
koşar, karın üstünde yatan malasmı, 
c;ekic;ini, kürei:ni kavrar ve gece ya. 
rılarına kadar, durmadan dinlenme. 
den çahıır. 

Hasanof!an köy enıtitüıli. bu ııart
lar altında ortaya çıkmıştır. Ve biz, 
Hasanoilan köy enstitüsüne bakar<"k 
ıunı inanıyoruz ki, yannın ileri Tilr
kbesf. yenJ bir ahlikla yetiştirilmelrle 
olan köy çocuklannın kafasından, köy
den doğacaktır. 

Ve saten bu imandandır ki, ensti
tü başındaki öğretmenler bu kadar 
mepkbte katlanıyorlar, Milli Şef, 

bıı kadar yakından köy ç0culdariyle 
me~gul oluyor, Hasan Ali Yücel, bü. 
tün kuvvetini köy enstitüleri Jçin sar. 
fediyor. 

Milli Şef, Haaanoilan köy enstitü. 
sünün idare odasında talebenin köy 
tetkik vazifelerin! &'Özden ıec;irlrken 
memnuniyetlerini: 

- Hakikaten mükemmel 1 
Diye, Jzhar buyuruyor ve Basvekil 

$ükrü Sıraçoiluna bu vazifeleri cö1-
teriyorlar. 

- Bakınız, ne kadar mükemmel. o
kuyunur. Diyorlar. 

Talebenin köv tetkikleri hakikaten 
mükemmeldir. Çoe~ bu tetlı:lkleri· 
ne kendi koylcriyle ba~lamıktadırlar. 
Köyleı'fnin coirafi durumunu, neyle 
gcçindifini etrafiyle yazmaktalar ve 
tia tetkiklere bir de köylerinin pltnrnı 
Hlvc etmektedirler. 

Her türlü tasannudan ıızak, bir tek 
cümle hatası olmıyan bu tertemiz va. 
rlfelerden blr tanesine beraberce göz 
gezdirelim. Ve bu göz gezdirme işin.. 
den evvel de ben size söyliyeylm ki 
bu vuifeyi yazan ve köyünün planını 
yapan çocuk henüz dört ay evvel ens
titüye ıtirmiştir İsmi Ahmet Özbay. 
dır. Uru-: köyündendir Kayıt numa. 
rası 91 dir. 

Ahmet Öıbay yazısına iOYle baş
h1or: 

Köyümüzü11 durumu: 

Suları, gayet boldur, kaynak IU· 

yııdur. İklimı lı:ı1rn ıoğuk, ~nıı 
sıcak ceçer. Fazla ovalık olduğun. 
dan ziraatc elve~lidlr, her bitti 
yeti~ir. 800 sığırı vardır. Dört yüıü 
dişi, dört yüzü erkektir. 1850 kec;ll.l 
ve 200 koyunu vardır 

Köyümüzün nüf U8u: 
"Nüfusu 2127 dlr. 1167 si kadın. 

960 tanesi erkektir. Eski ta. 
rihi yoktur. KöyUmUz ziraat bakı· 
mrndan hiç değişiklik yarm:1mıştır. 
Eskiden kalma kar3 cıabanlı c;ift 
sürmektedlr. Ben: kö•üme varın
ca: kara ıapanı kaldınr yerine 
pulluğu koyac"ğrm ve bunun ne 
kadar iyi olduhnu bUtün köy hal. 
kına göıtereceiim. 
Avgınlann üzeri ac;ıktır. Acık 

oldufundan çok sivrisinek vardır. 
t~ana sıtmayla beraber her türIU 
bulaşıcı hastalıth ıetlrmektedir O. 
nun için Üzerlerini kapatacağım. 
Tnşallah ben sağ o1ur da bu en>1t\. 
tüvü, iyi olarak b!tlrinem, bövle 
~eyleri yapm~k jçİn canla. başla ça.. 
h•ıP yasayacağım., 
İnsanın "İnıallah" dememek elindcıı 

l'"lmi.,Yor. 
Bu henüz dört aylık talebe. bugün 

enstitüde buhınan köv eocuklarınm 
öğteruo:e, intlt-~k e me. ivi i yapm,a 
meıivetlerine kücilk bir örnektir. Bu 
örneği hanıtl aııhcıdan a'mak iıteııeniı, 
11yni neticeye vanr~•nız 

Tertemiz blr zrka c~vherl olarak 
öğretmenlerinin eline geçrn bu köy 
cocuklıırı. örnek <1hra'ı: görmedilı:Jeri 
her tiirlii kötü ııhliik niimayişlerindeıı 
uuk kıılmaktıılar, birbirlerinin ,..rdı· 
mına ko~maktalar. öl!rendiklerlnden 
111•rlsini b1tmemtktei!ir.ler 

Bir ö~r mrnl! ııoruvornm ! 

- Aralarınd~ k~vıt ıı ed~n'ere, bir. 
birlerini kıskananlara tesadüf edill 
yor mu? 

o. ~· 
- Katiyyen, divor: y:ılnıı!. (~e dov. 

muycırl:ıır. N,. fürre St'!n!T., d~h<\ faılıı 

öfrenmck idn ur nız:ı t!ildllycrtar 
ve şayet ukııd:t'll"rınıhn daha evvel 
bir Feye vtlnf olsıılar, bu vukuflarrnı 
cınlera da b!ldir!yorlar. Bu11un kiry 
ders programı hır'c•nde aizrmr:ı:dan 
bir tek lll:ırdı Jı:açırmamıya gayret 
ediyoruı. 

Nitekim. Haı;anoV.lan kövünde dolıı. 
11ırken. Mim $t"f fnllnü. köylüye sO" 
ruyor: 

- Enstiü taleb .. lerinden memnun 
musunuz, iyi çalışı:yorlar mı? 

Köylü hir ağırdan: 
- Çok iyi çalriıyorlar, hep 

n•nuz, diyor 
Köyün m"htarı. bana, tu enterea:ın 

vakayı anlattı: 

- Bu seneye ı:;clinccyedek. herke!!, 
kısın yakacaiı leze~i kenn· yuvarlar, 
kurutur ve bu yü:•:dcn de aylarca uğ. 
raııırdı. Bu sene, iş dcfüşti; köy halkı 
hangi damın tezeği yuvarlanacııkea 
bir imtce yııpıyor: iki gün içlndt" o 
damın tcıeğini yuvarlayıveriyorlıır. 

''Köyümüz, Ankara elinin, Bey. Yan!ya; birblrinr vudım ed:vor. Bu 
pazar ilçesinin Uruş kövü· nu• lc!mse de köylüve dimedi. Besbelli 

dür. Doiusunde Kayı ve Çimder enstitü oğtinlarından görmiis olacak 
köyü batısında. Suveri çayı, kuzey. ]ar, 
de Tahta örencik klSyü, güneyde Mesel~. ıınJn5rlıyor: Uyustunıcu tıt: 
Kalta köyü ile çevrilmiş olan bu ı;ım boıuld'J Köylü, yarınki köy in.; 
sahaya Uruş köyü derler. Köyümü. ! kılibr iı;ln kım11d:ınmıya b ,ıadı . Köy 
ziln kuzeyinde dallık ve fızlaslyle enııtitiilerl. b"u inlnlfthrn b~şliji olmakla 
orm11nlık bulundufundan kereıtesin yarın iftihar duyacaklardır 
den çok iıtlfade edlycıruz. E. S. 

ELMAYI SAY DA y E ••• 
Elma ile armut nTtı~!nda. kabuıtl.ı 

soyulmad;ın ycn!lmcsi )Azını relen el
ma olduğunda ı:ilphr edılınemelldir, .. 
Öyle olduğunun blrk•ç türlü dellli 
vardlr: 

Bir kere ~t:ıvva ı:namrzm cennet 
bah~elerfnde yemi oldu~. yemlfln 
elma olmasmdaıı dolayı ..• Havva ana
mız. saytn eşiyıe birlikte cennetten 
çıkarılmalarına ı:ebep olan, kırmızı 
yanaklı ve ıllas k\ıma~tan blçilmis 
Clbi yumUJak ve parlc.k kabuklu el
mayı görilnce. elmenm C1 giiz.el kabu• 
iunu ıôym:!.k ieln cennetteki kilerci 
rıeri kızlarmdll'I ctımllş saplı bt~ak 
bte.miye kalıcışmtş olması elbette ha
t1ra gelmez. En biiy1.l'lt annemiz, o 
güzel elmııyı, eline alır 11lmıu:. hiç 
şUpheslz, hemen ağzına g6ti.irmilş ve 
lnd rtbl atŞlenyle :ycmlye b:ıslamış
tır .. Elmanın krabuğunu ııoymok, Hav
va anamttm yaptttmı beğenmemi• 
gibi, onn savgıs•rlık göstermek olur •. 

ııcl.lccsl olarak vücude geUrec~I al• 
kalenlik derecesi de. armutta 3,46 ol• 
duğ1.1 halde, clnıad& 2.74 dür .. , EUere 
dolgunluk veren potos;>·om madeniyle 
kumı. kuvvet veren sC'dyom madenle
ri de armuttaklndcn dr.hıı azdır.. O
nun için elmanm ka:bu unu aoythtJ:• 
kalkıprsanız, .b~enlze onun ıozel 
~~okusundan basKa buyük bir ~ey düş-
mez •. 

Elma yemeyı sc\ enenlı, !(ize 6· 
nemli bir ~ey ro~Uyeceğl.tn: Elmayı 
c;oğuk hava do!a\,mda sıtklamaynııı. 
Cünk!l onun terldhlnı'le bulunan 
J)ektin maddesi. soğuktan bir ](ere 
donunca bir daha açılmaz, elmanın 
güzel lezzeti kaybolur, hem de yemi
şin hazmı güc:l~•lr .. Za~n. bu ıllıüın 
.remiışlerln hepsine aittir. Yemişler 
ıoğuk hnva dolabhı• girmemel elli'. 
Onlıırı soğutmak istiyorsanız. soluk 
hava dolabındaki küçük bu.a parça -
lnrını alır, yemls tnb:ıl:ına koyar, yft
mtşlcri öYle m?füturaunuz, 

RAŞI'l' ttlZA fl\'A'l'tUtS\I 
HALiD! Pl8KIN BERABER 

Harbiye, BELVÜ bahçesinde 21.30 dsı 
(Bobwtll\ Vodvll 3 oertie 

haıtabakıcı dlplomatlannı törürdü. 
Lozanda öyle olmadı. Orada yqil 

masanın etrafında oturanlar, boyunla.. 
rından llley1, bilcklerinlcn kelepçeyi, 
ayaklarından prangayı söküp atan z:in.. 
de bir milletin mümessilleri idi; e
mir a!mıyorlar; müzakere ediyorlardı. 

Lozan, Türk tarihinde bir merhale. 
dir. MemlekeUn altı asırlık ömründe, 
siyasi, ıçUmai ve fktısadi bütün inkı· 
llbını huırJayan dönüm noktasıdır. 
Bunun için Avrupalılar lı:at$ımıza dün
ya siyaset a1cmlnin en sayıh devlet 
adamlanru çıkardı. 

Saib iatiyorduk; buna şüphe yoktu. 
Fakat bu sulh, bir milletin varını yo. 
iuııu ortaya koyup e!de ettiği istiklA. 
hne ufak bir irıza cetirmiyen bir sulh 
olacaku; öyle de oldu. 

Loran muahedesinin Avrupa siya. 
ıi tarihinin istikbaline tesir eden bir 
cephesi vardır: O zaman o sosyal ra. 
ferin başında bulunan Reis!ctimhur 
lnöııü'nUn verdili tarihi nutuk Türki 
yentn Uerlıl ic;in çizdiül procramin da
yandıfı noktaları pek es::ıslr surette 
tahlil ediyordu. Reistciimhur. bütün 
Avrupaya memleketin yaptıfl fcd:ıklr
lıiın ne kadar sağlam ''umde'• ler ü. 
zerine kurulmuı o!rluğunu anletrnr~tır. 

"Monbenon" s:ılonunde bulunan 
Lord Gürzonlar, Puankarc'ler, 'l.'e di. 
ferleri anladılar iri, Türkler artık eski 
Türkler d~iitdirler. Onlarlıı ancak mü. 
savi haklarla konuoulduğu t2.kd rde 
kendUenne mııhatap o!abileceklerd!r. 
İsmet İnönü sulh mliz11k~,.aı1r.da bü. 

tün murtıhhasbnn üzerfode derin bb 
tealr brraktı. ~öıe ı.~cl!d•P. · zaman 
muarızları kendisini a~ım b •yük bir 
saygı ile dinlemi~lerd r Gcn'c naaiye. 
sinin atund:ı atrs IX'Ttası r. h yan3n 
nazarları çok dıplomatlar n l ış'ıt.::;11! 
ba.•ka tarafalcra (evtrm'ştir. 

Geceli ıündDı:lü u~rtırm~ıı·"':ı T;ıf;. 
men çehresinde hiç yn~gı•n'ulc 'imet
?~ gosıetme~. chlmı )lfiııind- tatlı bıı 
gülümseme bel!rt•rd: 

Onun bu teb•s•iimi.ı u .... ıtıe Çtrf"nan 
kalplere, ne kacl r im;frah vermiştir. 

Lotan konferıınsındı Ref icümhur 
tn3n0'ye "kadife ctd·venli demirci" 
dediler. Bu çelik pençe, Tiirktln ca. 
nlvle, kaniylc, çoluğiyle, çoeufiylc 
kopardığı fstiklll ber11tının altma mi!. 
letin tuğra11nı koyarken AtaWrk'ün 
damarlara saldıfı ateşle bUtltn mcmlc. 
kel bir yanardeaı kesllmlıtif 

'l'liNI N&fRIVAT: 

SAVAŞ - Hu a1'11l blrind• latlıar et• 
mekı.a olan bn mecmuanın ı~ uncıı uyıaı 
001.,,.n bır mOnderacatla fntıtar cuııı,tir. 

RADYO - Baıveltllct ı:ııatbıut wıımn mQ 
dilrlUIU tıırafuıcıan neırolumır. ı ıncı ıevlı:a • 
llde HYJP ncflı reılmlcr , c :vaııUrla '11ı.· 
mııtrr. 

dAVACJLlK ve SPOR - 1'11rlı Han 
Kurum.unun d!l-llnc:elttW :yayar 3U lnci 111· 
vııı Aııkarada c~kmııtır. 

FO 1 O .lıli\GALIH - Ruimll ai c ı:ııccrııı -
utdır. Akt:lllltc ruım ve yazılar, ıunrııu ve 
bikl)"m blvidır. 12 ncı u:vm hl•nbıılta 
pkmııtır. 

lDARS - Dabllıyo Volıllednln aylılı llKt. 
muuıdır. ı67 ncl u:vrsı nc~re~ılmletır. 

YKNJ ADAM - Jialtahk tilılr cnoıul• 
dır. 19J lllcl u:r.:ıı htaahulda ~ıknuıur. 
ŞARK ve GARP HIKAYELl ANTOLOJi· 

Si - Tenllme .-. t&lil ~cu .ııavl oldu· 
u hale!• nefb blr ıauda basılıp M rcdilnılı· 

tır. 

BJRLllı: - Tkam ilcmadl. mail ııuttc• 
dir. ı O uncu aa:vıu btanbuldı cılcmıttır. 

MALI BULTEN - Yabancı ı:ııunkôı:etle• 
rln nıaU Yt lktıaadl habcrleruu toplar. Mali• 
ye Veklleıl mail tetkılı: ht:l'Ctl ıarafıcdan 
ncçolunıır 29 uncu ı.ayıaı cıkınııur. 

lNSAN •o ŞEYTAN - Muhulıl cse:leri•e 
n•trlYat ll~ınlndt kendiılnı tanıttıran 8a,van 
Stmlha Ayverdlnln bu delı.U (laaan ve Şey• 
tan) lınıinde c.dcbl. ı,tlm&I. fe1ttCI ırll.vük 
bir romanı Ganet Kıııapevl taraf1ndaa tab "c 
netredılmtıtlr. 

YEŞlLAY C.ENÇl.lK GUBf.SlNDr.:N: Co
mlyeılmb, T!lrlıco • Edc.bı.yu. F1dk, Ki:ı:ıya, 
P.lyul1e. Tabliye, lnııllzce. ltalyanı;a ders• 
lerindtn Eyl<ıl devresı lmtibanlarııı. ;;ıirccek 
arlta4a,ıar lclA "baıırbk kura.ları.. acmı .. 11° 
dır. loılralt etme!< bt•7en en ııcç av basın• 
hdar1 (Sirkcclı Sahlnpaıa oteli aıruınıb N'o: 
61) aeltı C.mbct Mcrkulne, mOracut etme• 
ıe..ı. 

&YUP HALKl!.VINDEN: 
Orta okulda Uc.ma1c lıataıı ılebe ı~ln b1I 

ayın vJnnl ycdhlndc evimirdc ikmal lur&ları 
acıJ.calı:ırt. 

Açık Te§ekkür 
Hueki Jınokoloj! klınfğlnde ktzım 

Nl.glr'm mühim ameliyatını muvaf -
faluyeUe yapan saym üstat profe or 
Tevfik Remzi Kozııncıgll'e ıonsuı 
minnet ve sa1attarnnııı sunar kendi
leriyle doktor tmıaiJ. Safı, Emin. Ser
vet. Şerif. Nııdve, Şefıkayı:ı ve hasta
baklcılara teşekkür ederim. 

Orman et 

öLU M - KevgUI eşrefmdıın Hasan 
Gaybı Büyük Uygur ölmüştur, Cena
ZeSi bugün 12 d Uı.küdarda Knssam 
çeşmesinde (1) numaralı evinden kal
drrilatik Üslclit'larda Yenkamide Cu
ma namazını rfıütelıl:ıp cenll'le nsmıı
rt kılındıktan sonra Karacaahmettekl 
aile makbereslne gômOlecektır. Allah 
rahmet ~y)esln 

Sonra da elmanın bütün fuiletl 
kabuğundııdır. Onun terkibinde, yüz
de 100 ölçü nisbctindekl A vitamin· 
lerinin en çotu kal:uğunda bulunur. 
Elmanın kabuğt.mu ıoymak. onun en 
faylab tarafından mahrum kalmak 
de~ektir .. VAkıa, Bl ve B2 vitamin
lerinden ikisi de y\lıde 30 nlsbetinde 
ve elmanın için:ie bulunurlar, fakat 
etmanm kabulımu .oymad.ü'ı y@tnh 
diyenler, omm •cini yemeyhıiı. diye 
bir tavsiyede bulumnam~lardır, 

, ~stanbul Ha~kına 

Madenlerine gellnre. elmadaki ma
denlerin beJ)si armuttakllerdm daha 
az nlshett~. Bundan başka, fosfo• 
riyle kJreci araıdndalct r.lsbM 0,4!§ ol
du~ndıın, 1ate!'I N!k ar. nlsbctte bu
lunRn bu iki madenden lctifade ade
ta hiç ilbldlr.. BUlOn madenlerinin 

Gedikpaşa 

Yazlık 

Her a~nı: 

• 
sınema 

Profesör 

ZAT i u ,..... 

Tcrnsilerine mavaffakiyetle dcvan1 cdivor. Tem!'il er tı' 

, ..... ••••••••saat 9 da ba~lo· ---B'llD'!>":'~ 



Edirnede 

için 

Bir Kaçakçt Hapse 
?tlahkiım Oldu 

cfa:ia~t•pten ;,.ldı~ 2180 kutu in
"'liz markalı ıtramo!on iğne5ini ts
tıınbula gt'tiren Sıtr Fra.nko admda 
1-ir Yahudi gf'rıd, Hsydtırpaşada ya -
kı>lanmış ve üs:ı:üdr.ır müddeiumvmt
li"ine verilmişti. Bur:ı.dıın mahkeme
ye sevkedilf'n F'ranko Ü'sküda~ asliye 
C'~a mahk-m~inc-e 3 ay hapge ve 
265 lira a~tr pa-ra cc7.asına mahk\ı.m ' 
cdilmıli ve tevkif o1unmuştur. 

Otomobil Listiği 
Otomobll lhtiii için ha7.rrlan11n 

k\'ziAt llst~terhıln açılı.ş tarihinden 
on beş gün içinde ml!ncuıt ..tm.iyf'.n· 
ı~rın hakkı rayi olacakttr. Acen1e
dm lbtik alar.1.ar bı.oT:lıırt otomobil_ 
lPnne taktıktan aonrıı altmcı Şl.lbe:re 
nıtiracaatla numar&l;.nnı tef!bit etti.. 
r~eklerdir. Tesbiı ettirmiyenlerln 
p!,Akaları .ılınacııktn'. 

1 KUÇOK HABERLER 1 
+ BiR ADAM EVINDlt OLU ftULUN· 1 

l).J - (iabt-.d• Demirciler aolı:afnı4a lılu 1 
r-1 ,...,\ndt •o ,..,.ırnul• biri en•d.· 61ll • 
lral< buhmmu• ctl'di morsa l<t1dırıba~. 1 * SANA"ll'JCIL&RlN KO~Gll&Sl - Bil· 
ınıı una:rt ubabııun pe"i aaııari bi,~liiM ı 
«;rmrsi merb\lrl oldu111oclın pal<,.dı ~h • 
rımizdckl bütOn sanayicilerden aı\lrckk•'P blT ı 
kflnr;t'c topla ~ar•kttr. + ATATURK BULVARI - Atuhlr bııl· 
•annın Şcnudtb•f1111hn Unkapaıuııa kadar 
ot.n lıı•mının in ut dlln ihale dllml,tlr. 

+ CEZA EVLZRJNJM TF.PTISI - Cert 
•• •n umum ~lldllr mııa•U,i Satı11 Gtl~cı 
hunbut, Uı!<üdır, Jiuroa •c lmr~1ı ctn ••· 
t.-rıni ıdıtiı i.ın ~hrlaure u1mııur. 

1 ASKERLiK iŞLERi' 
Tütün ikramiyeleri 

JlAIURKOY ASKERLiK SUlUtStNDt!N: 
Balrırlı.lly 4ı. ~ııbeıln~e lı.orth mılill su 

t;,y "• eratla ttlıit petımltrin tlltljn ikra· 
m yeletlnl alma>. uıcrc mliracaatbrı Wr.11 
olunur. 

* 

- 1 

Zinat 9enkasmde kumb:ıınıh ve fhb11nm tasarruı ııesaplarmda en 
u 10 Llruı buhınanhıl'3 ııt'nede 4 defa cekilecek lcur'• Ue aıatıdaki 
ptına ıöre lknrnlye dıı~ıttlacsıktrr ı 

4 adet t,000 Liralık 4 .. 000 Lir• f 100 adet 
" • 1100 • t.000 • 120 • 
' • 150 • ' .ooo • 1150 • 

40 .. 100 • 4,000 • 

ıo Llrehk a..ooo Llr9 
40 " 4.800 • 
20 • ı.200 • 

Ol KKAT : Hnaplanndakl pal"8Jar bir sena te1nde 90 Llndan &şatı 
dfipni:renlere Ut.r1m171 çıktılı takdirde -re 20 fa1lastyle verilecektir 
K11n•u senede 4 defa 1J Eylul. 11 Birlncikin uıı. 11 Mart ~. 

11 Haziran tar ihlP.nn df' cekileC"f!k tl r , 

ONIVERSITE REKTÖRLÜGÜNDEN 
İkinci df'vre kampına iştirak edecek talebelerin 27 7.942 Pazartesi 

gCinü saat 7,30 da k~mp tallmatındııkl kıyafet ve zati e~yı ilP ıaçlıırı ke
silmle olıırak ·ıe hU\'ıyet varakalarly le birlikte Üniversi~ bahı:e-;lndf' ha-
rtr bulı.mmala.-ı, (79511) 

Maarif Vekôleti 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

NEŞRIYATI 
Bl'den Tt!'T'biy•si Umum Mncfilrlil~ tarafmrlan ftf'~rPdll"'Tl kibp· 

hırdan aşağ~k!lı-r kıır$tlıırmdııkl bedellerle ııatı•a çıkarılmıştır İ•fl· . ' .. ,.nlf'r. Anlc'trıtda: Akba Kitabevinden, t<t:ınbuldı1 Muallim Ahmf'' 
Hıılit, fn\cıl~p ve C ğrr K\tabevlcrınden: Kard.a• Mr·hmet Tilrkel'den 
Roludıı: Zllf,.r K'tııhevlnd,.n: Ankara, fst:rnbul, tzmlr. Di:rarbaktr 
AfYnn. Kmı•;ı, Ant:-h•ıı. Ailana. Antakya, Sivı1ıı, F:rnırum, Trabtnn 
~amsun Mıuıri! Vekilliğı Yaymevlerinden satın ahm1bilirler. (7262) 

t<uru, 

50 
·40 
50 
sn 
20 

125 
75 
50 
50 

150 

Atletilm el kitııbı 
Futbnl l'ıııkf'm ldnvum 
B.-:rnelmilel fUtbol kaldelcrl 
Futbol klııvuzu 
Kö:r ııpor ı;ahalart hakkm!a ö~tlı-.r 
Eski Türk Sporl:m üz:erind.e ar~tırmalar 
'Mnıi~rn ııtlet!Tm 
Balkan kır koşu~u . 
Balkan ıur~~lerl 
Groke - Romen ,Siire5 oyunlan· 

TAN 

l'.fııh:ımmı>n 

mlkdar tnn 

200 
fiil 
!'iO 

50 
50 
2(1 
20 
20 

470 
== 

SENAR 

}.fııh:ım,.,, .. n •ı,.at 

1 nn ltllosu lir ıı 

7 
12 
10 
ın 

ın 

7 
!'I 
1~ 

J 

Mııhnmml"n 
b-pel lıra 

1•nM 
7:>00 
!'lnnn 
5nno 
5000 
Hnn 
1000 
3000 

411100 

=== 
t - !H:! m:.11 ;rtlı ldncie :.-ıık.ıırıfa _l.'/lctı-riı.fi!i (ı .... r., fr: ,.h,.,Judıın Ka:o

tamonu. 'fc>!ya, Araç, Dada•, Tasknprt\, De\Tek~nt KQre. Kan?! lnhi•ıır
"!Jır İdıı,.esine V(' bu ldıırPlerdPn tnrbnlu fnlılıo~rlal" f dneıılrıf' nakil v,. ısevk 
olunacak tahminf'n 47fı ton tntün. irki, icpirtn, .ı:omıı, boc !<andrk, bo• 
bidon, mu,lmba, bnrut, av malzP.mesi: kırtıısl•e ve s:>!r bllcOmle fnhi
!'ıırlar fdare em,·al ve eşv;ı!=:ınTn nnkli""Sİ ııartname«i muc~bmce yirmi g\ın 
müddetle kııpalı zarf uculiyle eko:illm""" konulmustur 

2 - Muhammen hf'df'I 41600 muvakkat tr.minah !H20 l!rarllr 
3 - n1alesl 31.7.942 Cum::ı g!inU saat 15 te Kastı..mor.u İnhif.nlann

da müteşekkil korr.ir~ <>nda y;ıptlııc-3klrr. 

4 - S;ırtname: K:ıst;:ımonu. Tosya, Arae, D:ııfay, Ti>~köprü, DeVTr
kanl. KUre, Ka:ıtı ve fneholu İnhlsı1rlar ldıırel~ri:rl~ Ar.kııra, fstanb>ıl 
fnhis:ırlar bas mllrilrlüklerindıe görüleblllr. 

5 - Elcsltmeve lıtirak edeceklerin kayTth '!mlunrluklarııııı daır ticı1-
r t odııların:ian ve hu nakliyat islerini haşarabilf'C'elcleriı-,e dair beledi
yeden mus~dtfak ve•ikıı ibraz. f'tmeleri mecburidir. 

6 - fı;t•klllrr!ıı nıu;ıyyen ihale saatinden bir ~ııat önre ftklif mek
tuplarm1 mP.kbıı:: mukabilinde K;:ı~t::ımnnud~ki iı::omi~"""" rf'iıııllıtfnt' Vf'r

meleri veyıı gönd~rml"leri lil71mdTT. Pn~tacia nki t"•hh\ır lrabul t>dilme:ı: 
7 - H r ınnhal için ayrı ayrf verllerek fiy~tları ihtiva ~elen pey lis

tesi mem!ıur b:r :r.arli> \'e bu zarna tt'mfnıı t makb·ııu Ye i!tenllen ves;:ı
il( ba~k:ıra nırmhur bir 1ıırfa ~~~-trr. (7813) , 

Yatın Akşam BÜYÜKDF.RE 

BEYAZ PARK'ta 
BÜYUK SANATK AR 

Münir Nureddin 
VE ARKADASLARINJ~ 

1 L: K YAZ KONSERi 
Dikkat: İstcınbııl '"" civar köyle.ı·e vesaiti ı " ı ~~~----~-----__,;----------....;_...;._.........:, 

i Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler
Bazı izahat ve· Okula 

Kabul Şartları 

Okuluna Ait 
Kayit ve 

t - Okulumura hnstabakıcı \'e hemşire yetistiı:mek \here 'Ankara
da M. M. V, tarafınd .. n 1939 senesinde acllmts Plan ha~tı:bc.kıcı ve hem
eıreler okuluna bu !f'ne de 45 talebe alınacak'rr. O"ulıı ı:irmck .. rzu e
denler bulund•ılthır• mnhallin Vıılillğlne ve kaymakamh~ma \"eya askeı-

1 ilk eubelerine dılekçr ile. müracaat edeceklerdir. 

ı 2 - 3433 sayılı k&nun mucibince bu olrnidan '""T.Un olacalda·r, me-
n1mur olup tck:.üdlyt alac-::ıklarciır. , 

l~O Tenis ~thhl teşeklt\!11-.:~ kendilerine açık olııcaktır. 

11 

S - l\·tczun oltıdı:r altt senelik me<:huri hizmetlerini ordu. ha~t:-ıha
nelerınde yapacaklar onchın sonrn anu ı-dr.rlerse memleketteki butün 

75 Kay;ık ~nı 4 - Tah il mliedct iiç sene olup bu müddet lçlnrle okurlara ayda 
8 u t< ltabevlarfnde Beden T erblyul ve Spor mecl"'IUHI da bulu· beş lira harçlık verilecek, iaşe ve ilbas1arı tamdmen oku!a ait ol::ıcaktır 

ı - Boilıu, "' Şb. tinde lıapıth lftaltl 
Sb "C uatlar,. ,ehlt petimkrlııla tllılin ilı. 
ramıyelcrin aıaiıda puıb tarihlerde lioiU• t 
ku"'' kaymal<anılıfınd• urillcd:ılr. 

11ur. < 72ı;ı) JI 5 - Okul<l::ın nıe;;.un olıınltır barem kanununa göre 20 lira asil ma~ 
'9ı••••r•••••••••••••••••••••••-P astan b~lıımak U.o!ere maııs alacaklnr ve bu mlkadr • ıittlkc;e c;oğalacak-

:z - hdih1m~ ubebıpet Tcrılıncm-tlı. hen 
herlıuln clhdınrnda yarıh No. lau. •iı•• ~ut 
(9) dar• ( U) pe kodar. cllerin4elr1 111a•cut 
t tlln IJrram•'e tc"I n nllfuw hlhiptt cUa
danr ile (1) a<itt "f'Ctllcalı'< fotoiraflt. hirhlıu 
Jleıilı:taı t.u .. mda aıUtcırlıkil lı:tmıl'IJ'Ol'I 
m racı.at etmeleri. • 

ı - Bundn sonra m!lrauat a.Dnlcrı cı.-rr.ar 
v .. YC Çar,amba ... Cuma clln1ni4ır. . 

~ - Tarih ıeniindtn iıUıar• 11 b11 tc·orı 
mllddctl (4) ı)du. (4} .•Y "!' ayın c:.ın1~raft 
d_t mUddctı tuu pnlen a,111dadır, 12.7.942 
'lr4"tl!llba ma!O.llcr %4.7.90 C\mla telıit pe 
umlcri. 

Sümer 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 
Beykoı Fabrikamızda mc\•cut kendirden mamul 

KESiK BALYA IPLRRl LE KIRPINTl BEZLERi 

tır. :Bu zam11n dııhı fa:ıe. giydımıe ve barınma orduy:ı alt olacalda" 
6 - Okul l.ı Eyliıl 942 de kc:lri~ata başltyacaktır 
7 - Okula kay!t ve kabul ş:ırthırı şunlardır: 
A - Turkiye Cünıhuriyeti tebaasmdan olll\ak \'e Tür.k ırlcındıın bu

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görm.iye 

mfüıait bulunmak, (bur.u herhangi bir hı1stane ~ıhh1 heyeti raporiyle te5-
bit ettirmek ve evraka ba!lamak liıztmdfr.) 

C - Okur:.ın tıılt-be Y<ı$T 11; dıın aşıı~ı vı- 22 den yukarı olmıy.ac.<ıktır. 
D - J{f•ndlsi ana , ... baba iffet ehlinrlen olmak. (bu ,·aıiyet pofüce 

fpvı;llc: ettirı!Prflk rvTa'kıı h;ıı{l:ın:ırııktrr.) 

Pauriık ~uret1:vlP 3/Rf!J42 tarihinde sattlcıcııkt.r. Trıllpleı-in tn,.ın 
erlılen l!(ind• mr-1!ırrı J:Önnt'k vP paz"ı ltğıı i~tir:ık of.mt'k üıe"re saat 

,.. Dr. İhsan Sami••, tJ d,. Mü .. ~ı;r•emi7in B"yJ-rmfakl rntT'kf!1inP mfir.:ırıı~tl:ırı. 

lstafilolcok Aıısı j 'lııi .• .,..,_, 
htafılokoklarean mntevcllit (er- , - ' 

E - En az ort:ıokul t:ıh,llinı bitirmi~ olmak. (el,.~e imtilıanlıırm~ 
da mu\•:ııff:ık olmak ısnrllır) vPya bu derrrcdt tahzil l!iirdüt"Qnn ish:ııt ,.t
ml"k, (T;ı!idl1rnarne veya bunun tasdikli bir sureti. MuamPlell p\•rok ona 
elcl,.n~kUr.) 

genlik, kan ~ıbanL koltuk alb 
çıbnnt, arpaı;tk) ve bütün cnt 
hn.stalıklarm:ı kartı pek tesirli 

\. bir a~dtr. Divanyolu No. 1111 , 

lelmı GUcüyener'ln Almancadan TercUme ettl~I mühim eserler 
ıerlainln 4 cü kitabı olan: 

AS R i ADAM 
27 Temmuz güm! satısa çıkarJlacaktrr. Eğer r.iz, ,;öz.le değil, hakik"ten 
ur bir adam olmak istiyorsanız. ilkönce <Asr1 ,/\dam) da bulunması 

"ksürük ve Broncit icap eden tart ve va tfları öğreniniz. o şart ve VaS'lfl:'1'T iı:e, ancak bu 
\J '$ klbptan öltr•nf:t'eksinlz. Fiyau: 50 kuruı nettir. ~atış MHkezi: Mual-

T U R A L lim Fu:ıd Gücil.yl!Tler'in <Anadolu Türk Kıtap Deposu.) Yen : Yeni 

1 

Postane kar~ısın.'!ıt Meydancık hanrnda. (Bu mUhlM Kltsbı , Klt.aoeı ve 

Kmnprlm~leri dt:rhal kutt. H•r ~--·•••İll blyllerhıden de lıteylnlr, •••••••' 
ec,.an~e kutusu 35 kunı,tur. 

' , ,~ .... iiiıiiı .. Iİİliiillm .................... . 

iHTiRA ILANI 
"Otomatik pt!'de r&ylıırlna mahııus 

\C hnrekc\ ınakııralıaıyle mD('ehhez 
perde desteği,, hııklrnıda 8,8,1938 gi'ln 
ve 11104 snyıh ve "Otomatik perde 
rayı \'e b<ınun inıaU usulO,, hakkın
daki 8.8.1938 g(ln <:~ P105 sayılı ihti
ra milracaaUan bu defa mevldi tıile 
korunak üzere nh.ere devrüferat veya 
icar cdil~iinden talip olanların Ga• 
lat.ada, İktzsat h:ı.nmda, Robert :Fer
ri"ye milracaatları n~n olunur. " 

Saywn Müşterilerimin Nazarına: 
~umk&mda st K.RO VI! HA 'tRİ NİŞA~CALI mahrukat mücssese

slndHI gôroG/nım tozum fücrme. kendi ar.7.umla cekilıp rncı.k!'ır J\lü· 
~·e-e kar~ı sırasma 39 sııyılt yazıhııneyl <illgrnıı c::ıygılıırımla bildin· 
rim. ŞÜKRÜ NIŞANCALI 

:Mahrukrıt DeposÜ 
l<UMl<ıını (fal<f'I'" ) Cıırıarlz Cıııddtal No 39 

KUŞ TOY O'N DEN 

, 
Yastık, Voroan, Yatak kullanmak hem keaen lıe va hem de 

~~~:~:~!:~ BiR KUSTOYO YASTIK 2 lirad!r . 
f 
1 

F - Bvli v:!ya nt.sıınlt bulunmamak. (pv,·elre l'vlenip bnşAntınlaTla 
koca~r ölmüş ol:ınla!' ktıbııl c<lllir.) Buna ait medeni h:ıli bildirir mu•
bit P.\"r:ı1' i<et.a t'klf'nPc-l!ktlr.) 

G - Okur stht.i sebepler dışında okulu kendili(i!'lden terkeltlği, 
evlenme ııuretiyıe \lf'Yıl diğer in:rihatl ı.ebeplerle okuldar. cıka"rıldığı, altı 
senelik mP.Cburl hirrr.etini yapmadfğı veya tamamlamadı~ \'t'yahut, ~thhJ 
.'!ebeple"r d~nda cıkarıldığı takdirde hhakkuk ettiri!f"C·f"k !l"e"k.tep masraf· 
lannf tamamen ödiyereğine ve gosterdiği vesikahrtn tamamen doiru ol
duğuna dair no•erliktım tacdikli Vf' kefılll bir taahhütname ve~~r. 

8 - Y•Jkarıdak! :Haiti haiz olan okul okul.a imtihanı.11. ' olar
0

ak ka

bul edilecf!ktir. 
9 - Yukarııfaki mrdil,.ler mııribinrP e,..,;ıkınm muıın:elf'ııinl bitirı'n

l•rd .. n vil~,, .. t vf'•"' k:ını mf'rkı-71f'r1nd,. oturanlar bu makamlıır '''"Y;ı 
ackt>rlik ~ıb'"l'"ri ,·a~ıtıı:<iy},. f'\'l"alc:larınl cloıfnırbn drıtr'U)"r Ankara Ordu 
Hastahaloct H•"nsirrlPr Olcııhı mılnoırlıi~nr J.!Önrll'r,.re:O:le.rdir. 

1 O - MQracıuıtı:ırın Agustos 11142 nıhayetine kadar $<'~11 erdirilmesi 
lhımdır. 

11 - Okurlıırm kııbııl Pdildiklrri ve mektebe narnl{,.t etnie. t:ırih
leri arni makıım1aı t .. rıırmdan kr.ndılı>rine bildirilC<'ektir. 

12 - Ktıbııl r.cPlcce'derln okulun bulunduğu ""'-'anı.ya kadar gel
mek ve okulılıı tck:nr yapılacak sthht munyene ncti.::e.si hııstalıkl:ırt tc· 
beyyi.in edcııltt'.rı memleketine gitmek için mnsraf edecekleri yol para
ları kendilerine alt olacaktır. (544 - 7802) 

KAYt P: Afyonkanıh!sa.rınd:an aldı-
1.i•m hllviyP.t :"01dar:tmı kaybettim. 
Yenisini ıılııcs~rmdın f.Jlıci~lnin hUk -
mü kıtlmıımıstır. Afyofl Hael Vıhyı 
n11halle•I 128 " umaırıda Ömer \.Ö· 

Vıtak, Vorgafllırı dı pek 
lı fl ıi alyaeflır ıokak 

ueuzdur. Adrea : lıbnbu l Çakmakçılu, 1 
Ömer Balı oOlu Kuı TılyO 'abrlkıtt, 

Tolefoft : 23027 t/1 

Beher ade~ine 23 kurus tahmin edilen 15,000 adet ıı<'lkand ır.Rk ka!"~t 
mtitcahhil :ııım ve h<'sabma p<ız<ırlrkln satın alrna.:al<"tır. İhıılesl 2917/ 
942 Çar•amba .;ünü saat 14.30 da Tophant'de Lv. Amlrll~i !tnlm alm~ ko
misyımunda yapılııcaktlr. İlle teminatı 281 lira 25 kurutlur. Niııııune•i 
kombyonda göruli1r. Tcıliplerin belli vakltie ;;.om~yona gelmeleri. 

(9P - 7969) 
,.J;ıu 

24 • 7 - 94? , ; 

iŞÇi ALINACAK 
BÜYÜKDERE .. -

KİBRİT FABRİKASI 
MÜDÜRiYETiNDEN: 
Klbnt faorik;ıırı icln ıı~ııiıda yaıılf ~artJ::ır altında Prkek, kadfn 

ve cncuk l!ci ::ıhrı~C"alctır. 

1 - Tekm!l fabrika işçilerine i~ :ünleri parası.ı sır.ak ötl.e 7esne~I 
ı·erilir . . 
2 - Ü~retı .. r: 

a) l!rlcf'k !!!<'~fere:, 

Normal :nf'Sai r:uUf'rİ fcj,, f"Ti<:Pk i~ciı~ .. yapbrllııro."k !~ mahi
yetine .!:iire ~aat l:ıasına ücret beubıyle günde l•JCı kururt_an lTO ku
ruşıı kadar. 

• bl t<ııd"ın h•cllere: '' . 
Nnr'l1al mesori EaatlPri !cin kııim fşdl,..re yaptir!lacak i~in mahi

yetin .. cı:ilre 75 kıırııf'tıın 11 o kuru!" kAdar. 
C') 12 y.ısmıfan 11' yaşma kad;r olan erkek ve kti çoeuklara: 
Normııl ft!P•al ıaatlerı icın çocuk işç'llere ıaat baş. ücreti hcsalily-

le 65 kuruş · 

dl Tah~il ve Tııhliye. Avlu l~çllerl: 

Bu kı!biı ışlerde calışanlııra i~in mıı.hiyımne ıöra 
l 70 kurufa ke<dc.r. 

150 kuruştan 

•) P"arla . Mu"I Oeretlerl: 

Koordinaı;y0o1 Heyeti karıırlyle fabrikantn ıü:ıce y~paeıığı ı saat
lik fazla c;:ılı~al&ı m "fo 30 znmmı ilA\ f' edildikte no-:nıııl m•ai ilt 
100 - 170 kuruş~ kııdar iicr!'t alan bir l~ci.Yı> 150 den 250 kuruşa. 
k-clar. 75 - 110 kunısıı kadar aJan bir fşçi.-e 110 - 160 kuruşa kadar, 
fi- kurus alıın i"<;iyc 9!l kuruş; 150 - 170 kuruo;a kı:dar alan Jııçiye 
220 - 250 kunı~:ı k~dar aundc.>lik ,·erilct·ekt!r, 

3 - Knnunı \'erııfler jscilere ait olmak Hzı-re iicretler, fııbrika 
d:ıhili talimt.tnan~ecinde JE••ılt hükümlere gô::e h!r 15 gunde bir ô· 
denir. 

4 - ~c'll-r. yatıı<'ak yerlerini kenail<'ri trmin ed~rier. 
5 - T~Hp olanların Buyükder~e Bü:rü!tdere - B;;hcc'-öy yolu 

lizf'rind.!!kf k:brl: fabrikası müdiiri;vet!ne n:Jfus lukuelerı Vtı altı 
fotoğrafl.:ı b"rabPr müracaııt etmeleri ·uın olunur. 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci Alınacak 
1 

Kibrıt im:ıl ed<'n dairclP.rdr. veva fabt"ilt' tamlrhaı-e'-İnde makinist 
\'~ makl.1ist muı:viııl olıırak çııl!~ınak füere birinci smı! tPsviyecl. • 1 f01·nacı ve fre-;·"<';Yf! lhtıync vardtr. Fabrikada ;!"Rpılı:ıc~k imtihan neti-
~eslnde 1?ö•tere<·e'de-ri ehliyete göre maa6 veya s:ıat r.aş1 ücretleri ta
yin edilecekt:r. Talip olanlaı-ın ve aikiyle birlikti.' Bü~-ükdcredeki kib
.;t fal-ırıl<ası miir.iirf .. .,ıın.- nı!'lr~c~:ıtlı>rT fl!ı'"I ,,J11n11r ,,__ ~ 

Harp Okulu :Komutanhğİndan 
- Aııağıda yaıtlı ııartları h:ıi:r. okurlar Harp o<uluna almacaklar-

dır. 

A - Ankr.rada bulunanlar dotrudan doğru7a Harç okuluna, Aniı:ıı
r.ıı harırınde oulunıınltr bulundukları yerin t1skerll:. rub1tsine müracaat 
edecPkle"rdır. 

B - Kayıt \'(', kabul muamele•i ı Hıı:ı:iran !H!? den itibarl"ıı b;ı~Jıımı~ 
Ye A4ustns 942 ao'"lurı.a kadıır temdıt edılmiştir. Eu tarihtt:n ıonnki mu
racaatı~r kabul cdllm1ye-tckt r. 

2 - O iri' $artları; 
A - Türk ır)wd:>n olmak. 
B - Lise bitirınl" ve olgunluk i ınUhanını vermls bulunmak, 
C - fam te~ekküllu heyeti sihhly~I olan as,.;cri tııı~t2neden (~•r:ıı 

okulvnıı ;;ırer) kıır.:ırlı ıııhhat raporu almak. 
O - 18 ila 23 yıısında olmak (:!4 ;rıısma r.inniş olanlar altnma:ı:.) 
E - Diğer şartlaı 11skerlik şubelerinden ve Harp ol:ulundan öğrt'nl-

IC'hilir, (!:332) (6632} --.. 

TÜRKiYE iŞ BANKA ~ 
Kfü~ük THan-uf Oe!!aplan 1942 tkramfye 'Plln ı 

&eştdeler 1 Şubat. f M aya, t AfrHltnt 2 f ~Jncltf'Vfn 
tarihlerinde raı>ılrr. 

1942 ikramiyeleri 
l adei 2nnt> Ürahlr-2MO.- LJ;;" -~ ;-adet 
ı • ıooo • ~ooo.- • 

40 
• 

2 •• 1150 .• -ı~oo.- • • 
ı soo -ısoo.- • ıoo 

tn • tM " -21\ttO - • 21)1) " 

too ltra1ı1r-4008.- Lir 
10 • -1500.-

u • -aooo.-
10 • ~000-

Güzel Sanatlar Akademisinden 
Güzel Sanatar Akıdemisinin altmt~mct ,-ıldönümll mflna.aeMtiyle 18 

Te:nmuz 1942 tarihinde a!;ılmış bulunan gerfi, S Afustos ! 942 akşamına 
kadar devam edecektir. 

Sergi ht'r gün saat 12 den 18 e kadar biltOn ;.:iyaret~lltre ı~ıHrr. 
(79~2) 

Sahip .e Defrl:J•t mtldllril: Balll L6tfi Dördibaell. 
Gazetecilik .. •• neırfyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


