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Müsteşarlığm merkez teşkilatı \fL7b~d.1~ Lozan z · teri=,~· 
ve şu~eleri, yakında lağvedilecek J 18Ş'ôbbüs ~ ,. no" nü, bu zaf~ri 19 yıl 
Ticaret Vekilimiz garın tetkik seyahatine J lngilizlerde .. . 
çıkıyor, bu akşam da radyoda konuşacak J E' . . t 

1 
evvel bm~giirB Qg~z~nm•Sfl > Tel- ı - Lısa tepesı 7 iti Uftl Ü~~ !.6 . ~ 

.Ankara. !S (Telefonla) - la,e müsteşarlığına alt 1 güre Ticaret Vekaleti en kısa bir :ı:aınan zarfında fi- ) 

1 bazı teşklllerln liğl·edlleceğlnl yazmıştık. Bugün öğ- yatları hllkümetçc ta;rln edilen hububattan ga:nl dl- ) fom::men ngi'.iz'ere ( 
l"endlğhnlze göre bu mllsteşarlığın taşrada.ki şubeleri 1 ~er bllt'ımurn ha,·aylcl zarur:yenln • el konanları da. ) • ( B • • b ıı ı b t' • • • ·f: 
bir iki .(Ün lı:lnde merkez teşk.Jlı\tı da, bunu takip dahil olmak iızere - ..... tı.,ını tamamen serhe~t hıra- J g€ çt 1 i u g un u m u n as e e 1 e u n 1 ver. 
edt!<~k blrka: ,.un içinde tamamen lı\ğw•dllecektlr. 

1 

kacaktır. Jla\ayid zaruriye maddelrrlnln fiyatları lif! ( 

1 
I 

Bu teşkUAtın yerine küçük ınlkya111ta ,.e alikaılar \'e. ötedenberi olduğu gibi yine heledlyelflr uğra,aeaktır. Oh • / k d ~ . 
1'A1etler mllmesslllerlnden t~kll edlleeek bir flyat Ankara. :?S (\'atan) - ıa-,e te-,kll6.tınrn lıiğlından ( lll B or ll- 1 •t d b a::ı •• k . 1 k 
murakabe koml"~·onurebllğlH~Y•nmummüdurlüğü l lmemleketlnlktuıadintk•rilşlerıh.kkında alınmış ( ıaı·ı taarruz SB e e uyu meras'm vapı aca 
\llcude getlrll~ektlr. Diğer taraftan öğrendiğimize (Deumı: Sa. 3, SU. 7; de) l ı ) ( ti 

EMNI.YETE DOG"' RU J Kahlre,e2~:~~/·~~~gUn ce! 

Emniyet sistemi bu milletin dürüst ruhuna en 
uygıın bir sistemdir . Bunu temel yapmak 
yolunda hiikümetin attığı adımlar, mem/e .. 
kette ferahlık, hoşnutluk, şevk, taze 
çalışma hevesleri yaratmıştır. 

Yazan: Alamet imla YALMAN 
1f:1 ir 1 adamına rastgeldım., 

ll;iiiiP Altın satmaga gidiyordu: •t=========================I\ 
dl~~~:~~~:~ .. :.:"· ...... ıw.?ı Mı·ııAı Sel, •nkaraya 

- Ticarette ve z' raettc emni- N 
yet avdet ediyor. İşler açılacak, 

sermaye lilzım ... Bunun için altL d b 
havatın hareketi bakımından taş n&, tcpr.ağa bağlan~n ve iktısadi av e 1 uyurdu 1 ar 
:,~;;ıcen h~~ ~:la ~~:~~~d~~a~a~~ı;~~~ 

- Altının düımcsın :n sebebi bu 
mu? 

- Elbette, altın piyasası, mem. 
lekettekl emniyet duygusunun te
razls:dlr. Emniyet sarsılırsa altı. 
ne, emniyet kurulursa işe ve faa
liyete hücum başlar. 

Hlr şoförle karşıla§tım. uPetrol 
Of'si kalkıyor» diye sc\'iniyordu. 

- Bundan sana ne" 
Diye soracak oldum Dedi ki: 
- De\'lct, tobcnzln :ızdıra diye 

ya~aklar, tahditler koydu. ırBlzlm 
meslek için feltıket, fakat herkes
le ber:ıber gelen düğün bay
ram ... >• dedik. Fakat sonra baktık 
ki bcnz.n tahdidi 16fta kalıyor. 
Se11C'r1c benzin satılıyor ve dev. 
let!n elbette iyi bir hesapla koy· 
duğu nizam hiçe sayılıyor, fakat 
ı;;atışlir hep arka kapıdan, tene_ 
kesine 11', 16 lira ,·ere re... 1 ter 
istemez kendi pııramııla hırsız 
olduk, <>1 alhndan verd 1fılmlz pa
raları çıkarmak için de miiştcriyc 
hile yııptrk, günahtrnız olmadığı 
halde herkesin ağzının kokusunu 
dinl~dlk. 

Sonra güya resmi flyatlar var. 
dı. Bu !iyııtıara hiçbir şey tedarik 
edem'yorduk· Biitün yedekleri, 
raJllarımızı, malzememizi el altın· 
dan bazan resmi fiyatın yirmi mis. 
liııe alıyorduk· Tüccarın çoğu, fa
tura harici pşra alıyordu. Bir, iki 
namuslusu resmi f yata satıyordu. 
Fakııt onların elinden de açıkgöz.. 
ter bir kısım mallarını kapmarın 
\"C tukyli gibi araya girerek sal
manın yollıırını buluyorlardı. Tile. 
car ihtiyacı olana satmakta ısrar 
ed:ncc v< böylelerine mal \'erme· 
vınce l{var da sı: tmıyor» diye za
bıt iutturııyorlı>r, ilst perdeden 
atıp tuıuyorl~rdı-• 

lnönü, avdetlerind~n evvel 
Aksa rayı şerefi endirdiler 

.~nkara. 2S (A.A.) - ;\filli Şef, ı 

Cilmhurrehl "ı~ıııet Jnönlı b11 ak
~m saat J8.4lS dl' Konya'dan oto
mobllle Ankara'ya ındet buyur. 

k&Jetl nkJll t'ökrU Sarac·oğlu, 

Genelkurmay Başkanı l\lar*l 
Fen·.ı Çaknıak, Vekiller, ('. H. P. 
gf'nel . ekreterl, ~-aıı, generaller ve 
askeri 'e mülki erkin tarafından 

henin bUtl1n kesimleclnde harp edll-
mektcdır. Merkezde her 11;1 tarafın 

tankları hareket hallndedır. Burada 
lngillzler bir terakki elde etmişler. 
dir. Merkez Inglliz htıcunıu dtln gece 
başlannş ve muharebeler btltUn kc
simlt-r<le gf'nlş bir ölçllde inkişaf et
miştir. Te~ebblis Ingtllz!erln eli"lde
d•r. Şimaldekl il~rlenıe neti esinde 
Ingllizler ı::lmdı 1'elellea teprc;\nl tn. 
nııımcn ellerine geç'rnıtşlerdıı . Ce
nupta da kıtaınnnııi baz terakkiler 
lmydetmişlcrtıır. Dilşmn l bütün cep· [ 
hede karşı hl\cuma geçmışuı·. ı 

Londra. 23 (A A.) ReutN· ajan-
sının sekizinci ordu nezd ndeki husu. 
si muhabir1ndcn: 

Elalcmeyıı doğusu : Elalemcyn me,·
"\X 

Merh ::m·Jn cerıozes : 

bugün Amerikan has 
tanesinden kolc'ı:-ılc.cak 

Rugun, l.ouın zaferiııln 19 unc:u 

yıldönümUclür. Bu mlina .. eb.'.'tlc bu-

gün, yurclun d!irt ku1eslııdft '>l •luğ.ı 

gıtıı "ehrlmizde dı- parlak t rıahlipat 

ynıııln<"nk 'e bu bliyUk g .innn bll
) iiklliğll tebarüz ettır" lcc:;cktlr. 

Unl\·cro;lteıle. Halke\ l<"rint!r., Hslk 
oılalnrıııdn yapılt:f'llk merasimlerde 
h:• llpler 1>ti7. nlamk l.o:uııı ı•l\ferinl 

tc~rlhe ı;tıJı~nı·8klıordır. 

\lnln:!"!'Olte merkez hlrıu~ındRld 

gen~·llk topl:mtı•ı:m t;ı"'1':-irnıı:ıle hu-

melıu.,.lar, ı::enlş h"r hıılk ı,iıtlr-.ı \'C 

l nhero;ltelller iştirak e:lel·e.klPr:llr. 
i\lrr.ıı.lme tımı ı.:ıat 17 dn J.ıtlkt:ıı 

mıı.rı:lle bıı .Janıı!'a'k, rekt l · Cemil 
Bölsel «Dtinyo. nlzanwıd.ı J,01.ıın ı> 

ndlı bir hıtabl' ile toplantıyı acıı. 

c:ıkhr. 

Runda!l onra profebhr lb'"Uhlın 

FnzıJ Pelin «lktı•atçı göz.ile l..rı1.nmı, 
ıırofc,ör Mt'kkl Geleııbek «:\\ ukıı,t 

göıdle I..rn;amı, Mehl!kıı Şarman ve 

Hllı;:rnır.ddln Atılı «Geıl~llk g<i7.lle 

Lo1.ıın» oıllı hlrm· h ı labeılc hııluıın

ı•ııld:ı.-dır. 

l',kliılar Jlalke\·I dr. l.ozarı ıı;linii 

miinascbl'tilr 
hazırlamı~tır. 

Bu suretle 

parl.ıl< bir ı•rııgr.!m 

bugünü 'Hirkl~·c en 
hlı..ra lcii~eo;lnl' kaıltır l9 mı<·u ~·ılını 
idrlı k ettiği hıı mı-.. ut glınii lc;tPn 
gelen hüyUk hir "6' inç içindi' kut. 
lulıyacaktır. 

' 

J,oı.:ın zaferinin biiyUk J•alı raınanı Milli ~cf lnönü 

Yüksek Mühendis mektebindeki 
. 

merasım 

Maarif \ 'ektilmlr. meznnları teb·lk ediyor 

kürsüye çıkarnk bir nutuk söyle
di. Rektör, bu t:uluktıı, amansıı 

bir savaşın zehtrlı atcşıcri dünya. 
yı yakıp yıkmn&a devam ederken 
ve birçok memleketlerde dcrsha-
r. .ler ıssız, laboratuarJar • kapalı 
bulunurken 'rllrk gençlerin n tah
sile devamlarının ncksdar biiyük 
bir r:lmct olduğunu anlattı ve Mıl
li Şefe ve Cumhuriyet hükumeti. 
ne bundan dolayı şükran duygu
larımızı teyit etmenin şerefli bir 
vazife olduğunu ızah ettı . Sonra 
bu fcne iç nde vefat eden profc~ 
sör Nurettin Altanın ve talebeden 

(DeTamı: sa. s: ~n. 4. de), ,.. ' 
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L ozanın y r1 dönümü ves!lesile 
.,,,,,,,.,.----~~~~.....-..---..,,_... ...... _,,,,. 

Lozanda istiklöl 
tarihimiz yazı ·ırken 

ULU YAPJl,DIGI GUN 

Şehir 
Haberleri 

Beykoz 
fundalığındaki 

yangın 
Gr\ZE'l'f:''JLm:E, ccİ~·l'I IBA NI HITİRDJK u umui:ffİ. 
I.YE'r Hl:HADA cm İi\ITİHAAN OLl\lUS1 r. FA· 
KAT UU İM11HA~I YAPAN l\ICALLl:ıt, İS'.\tET PA-

Yangın bin müşkülôt'.c 
1 • 

söndürül eblldi uırm N Ol.\, 'LAP. DA AYRUPı\. DLVl,l~I'· 

1 f::RI iDJ. NEKAD.1:\ll l'AZIK Ki, A\ CCPALU,Alt 
BL cıİ TIKLAI. DER İıı l:,\ITJllANINDAN TA I .NC. 

ı JACA ,\J,Al'\IAi\IIŞLARDI! .. 

Ev> elkı gtln BP.ykoı ve Paııabahçe. 
den 2,v kilometre kadar uzaktaki te· 
pelerdt'.kı fundalıldarda. yangın çıl<· 

mış ve rUzı;-lırın t.c.urıle derhal bUyU
ycn yan:;ın cıvar oı mantara doğru 

Yazan : Balla TANSEL ı genışıemek isttdndını gösterınıştır. 
Yangının ne suretle çıklığı henüz 

H erkes merak ve heyecan !arın sayısız oltınlarla dolu kasa· tcsblt edilememiştir. Ik! gUndenberl 
lçındc .. 19 sene evvel btr ltrı vnrdı. Artık Tilrklcrfn bu du. dernm eden yangın muhtelif sıçra.. 

kıac kanun ayı. Lolan şehrır. rum kı.ırşısı dn, Avrupalılarn dıı- ınıt harekctlcrile kı,.ım kısım funda· 
ele 1'lirklerlc Avrup lılnr ar sında ha fazla kııfa tutmaları beldene· Jıkları tutuştunnaktndır. 
barış ko u maları yapılıyor. Acd· mezdı! · Beykoz ve Paşabnhçedcn "i\'ll yan· 
b A\•rupr.lı arla bu sefer barışa. işte Avrupalı diplomatlar böyle 1 gın söndUrme eklplerı vaka mahal· 
bllc~k mıyız? .. Fakat ı vıçrcnın du:;;~niıyorlar ve bu düşüı!cC ve llne gldeek söndürme !şile mcş~\ 

Lozon» schrlndc 30 ıkıncltcşrin bu um tJc. lkl aydanbcrı de İsmet olmaktadır. 
1922 tar hı de başlayan bu ko· I Paşaya. hucum edıp duruyorlardı. Yangının neden çıktığı hakkında 
nusmah:rd , aradan ki ay geçtığl Fakat bmet P .. şıı bunlar~n karş;. milddelumumillk tahkikata başlamış. 
halde. b:ırış namına he .uz bir a. sına bır kaya gibi dlk.lmış, hcps • tır. 
dım bılc atılmış de7rıldl. ÇUt1kü ne ve butün bu savaşlara karşı F" f Ü k b 
,\\•rup:ılılar, bir lurl~ haklarımızı g~lı~or, yüksek zek~sıle onlo:.111 ıya m ra a e umum 
t nıınaya ynnaşmıyortardı. Türk· butun oyunlarını, pl&nlnrını oıtust IJlÜdÜrÜ Şehrİlllİzde 
lC'r ve ecnC'bıler hayretler 1çınde cdi:ıiordu. Avrupalılar adamakıllı Fiyat mUral<abc umum mUdürU 
kalmışlardı!., Acaba bu Avrupalı şs,ırmıc::iarclı. Bu defa paşayı, ba- Bay Seyda dUn s1tbahkl ekspresle 
d plom:ıtlar, kar!iılarındakı Turk rı_ş konuzmalarını kcseceklcrınl 
dclegclerının, Anadoludak" ıstlk. söylı~·erck tehdit etnıcgc başladı· 
llıl zafnlerinl :ı·aratar. galip Tilrk !ar. Is:nct Paşa bu oyunu da an. 
mıllctlnln murahhasları oldukları·! lamakta gccıkmcd . Bir gün ba· 
nı unutmuşlar mıydı? .. Yoksa Av-j vullarırı alınca Loznndan kalktı 
rupalıların barış yapmağa niyetle· v~ ş~batın ~ırml.:.ınde Ankaraya 
r mı yoktu?.. dondu. Avrupalılar bunu hiç bek. 

Hayırı. BllfıK s Avrupalılar, lcmklyolrlardı. Hayrctlcrlnden ve 

Tü kl 1 b k f , . 1 kor u arından donup kaldılar. 
r · er e arışma s .. yor ar ve 

Ankarade.n şehrimize gclml11 ve öğle· 
den sonra Bölge iaşe müdılrlllğline 

gıdcrek iaşe mUdUrü MUmttız Rek 
ile iki saat kadar g!kilşmUştUr. 

ilaç satmak istemiyen 
bir eczacı mahkemeye 

verildi 

VATAN 

Alman cenup 
plinı ve Türkiye 
''Meşhur ce1ıup planının gayeye varıp 
varmamasının anahtarı Türkigededir .,, 

ı 'ağıda ki mühim ~ au; ı:,., iı:rede,° 
Zıırlh'lie ne':'rolunau \\ clhH>~hc adlı 
haftalık ga7.etede ~ıkııııı-:tır. lemle· 
kctlmlıi çok yakınılan al:\kıular etti· 

ğt i~in ~a~lı kı-.ınılarıııı aldık.) 

~ 937 se.ıeslndc dl. General 

U Brauchltch ile diğer Al. 

man generallerinden mürekkep 
bir heyet Romayı zıyarcl etmiş, 
sonl'a Trablusgarpte seyahate 
çıkmıştı. 

Bu generalJerden birinin adı 
Romıuelıı ldı. Şefi ve ı>rkndaşları 

kısa bir tetkik seyahatinden son
ra Almanyaya di.>ndUklerl za
man, Rommel bir t•kım ltalyun 
kurmay subaylnrıle beraber Trab 
!usta kaldı. Bıngazi, Derne. Tob. 
ruk ve Bardla arasında defalar. 
la gitti, geldi, yollar ve çöl ha! 
ve şartları hakkında arııştırınalar 
yaptı, iklim mcsclell'rile uğraştı. 
Trubhı;.garp ve Llbyanın zor bir 
manzara arzcdcn lopo(:rafyaslle 
yakından mc;jgul oldu. 

Avckt saati gelince tayyare ile 
Romaya gitme;; hakkındaki tek· 
lıfı rcddcttı, dınlenmlvc ihtiyacı 

plduğunu sd},llyerck ·deniz yo· 
luyla s.ciiyaya g.ttı. orada da ba. 
zı tetkikler yaptı. 

akın yapılarak Suriye fsgal cdi· 
lecek, Türkiye, sıkı b:r baskı al· 
tına alınacak, K&fkasya petrol 
sah!ilarına yı.pılobilecck bir taar. 
ruza Türkiyenin mani olmıyacağı 
na Rusyanın aklı k

0

esecek, !ster 
istemez uslu duracaktı. 

Bu pl~n o sırada tatb•k safh~· 
sına giremedi. Arad,.n b ir sene· 
dc.:ı fazla zaman geçt1ktcn son. 
radır ki, hAdiselerin cereyanını 
tahlil ederek bunun sebebini kav. 
rıyacak bir mcvkie geleb'.ldik. 

İngilizler atik davrandılar. Su· 
rlyc ,.e Irakı zaptederek Alman 
pllmlarının bu kısmını ııkim bı· 
raktılar. Böylece Almanlar, Tı.ir. 
klyeyl cenuptan sararak bir ta. 
raftan Tilrkler, diğer taraftan 
Ruslar üzerine tazy.k yapabile· 
cck bir mevkie voraınadılar. E· 
(;er 19U haziranında Alman kuv. 
\'etleri bir taraftan Leh - Rus hu· 
dudunda, diğer taraftan Türk • 
Rus hududunda, bulunabilseydi 
ıStaUn ister i~temcz Alm snlara 
boyun egecek ve her dilcdıklcriıli 
yapacaktı. ingilterenin eskı l\los. 
kova sefıri Cripps'in neşrettiği 
nuılumnt, bunu 8paçık gösteriyor. 

Yazan : F. L. 
varılamadı ve cepheden hucuma 
geçmek lazım geldi, yoni cenup 
pliı.r.ını l 941 senesinde tatbik et
mek imkanı bulunamıyarak ~:ırk 
planına sarıhıHık z.ırureti belirdi 
fr::> cr.up planının taraftarları 

~ yei.c dü~ıncdiler, bunla· 

rın fikrince harp, ancak ve aıı. 
l' k bu pla:ı sıı) esi nele ka.:anıla· 

'bfilı:. 1941 mııyı~ı.ıcıı mihvcrlr. 
varmış olduğu mukcmmc' vazı. 

yeti yeniden iadt le r dört eJlc 
;şc rnrıJdılar. Eu hazı:-lıkları ya· 
penlar yalnız. .\imanlar değildir. 
İtalyanların bu ı~lcrdc umumiyet· 
le zannedildiğinden çok fıızla ro· 
lü ve payı n-rclır. Çunkı.i ltalya, 
şarkta büyUk b.r rol oynamak 
sevdasından kat.yen vazgeçmiş 
değıidlr. 

Ava dan Giovann ı Gentllc'nin 
idare ettiği cıOrta ve u.~akşıırkıı 

enstitiisü, ne_,r yatı•ı ve fa .. liyel
lerlnl azliltm:ınııştır. Yakınşark· 

tak" İtalyan C'mellerlnin tatb!kin. 
el· kııJlenılocak yaba ııcı njan ve 

buna can atıyorlardı. Fakat onla. Avrupalılar _kar~makta haklıy· 
t diki l b

. d dılar. Ya şımclı, Türkler kızıp da 
rın •S eme er ırşey var ı. 

M ısıra giden Alman seyyah. 

BUyUk Kıııacıyan lınnındıı Farhl ları ıırasına blr müddet 

Bu sayede Rus mukavemet kud 
rctı felce uğratılarak Rusya ha· 
rcketslz kalmağ'8 ınr.hküm edi
lecek, Almanya dıı. meşhur cenup 
pllınını rahat rahat sonuna ka· 
daı· tatbik etmek imkônını bulı~. 
eaktı. 

vıı:ıtaları yetiştirmek iızerc Ati· 
nada açılıın mektep geceli gl\n. 
diızlti çalışıyor. Kudü!< muftfüü 
ve eski lrak Başveklll Raşlt Ali 
gibi adamlar İtalyanın emrinde 
ça.\ı.şıyor. halyanların her tarı::· 
fına yc~lcştirdikleri torpilier bu. 
gün göze çarpım~ or, fakat fırsnt 

düşerse hep 1 patlak \'erecektir. 
H . t kil bl Tü" k" • B ordularını Trakyaya geçirirlerse 

ur ve mus a. r r ı:,e.. u- 1 1 1 1 dl 
1 t 1 1 d kil a a ş er ne 1a e g.rer ı.. O zamar. 

nu s cm or or ı, çun o z m n 1 

ndmda bir eczacı elindeki Valafln \'C 

Kapoforl etiketli iki tılıcı satmak Is· 
temedlğlndcn. h:ıkkında tutulan bir 'l'Urki"cdekı bütiln menfa.ııtlerl :~zııc.ı b r kıyametin koptuğu ı;:un 

" ... u. :rabıtla. ıkı numaralı korunma mah· 
bozulacaktı. 

1923 senesınin şubat ayı idi .. 
Evet, üç sene ~tiren fstiklfll s::ı. keme;;ine sevkedılmıştır. 

v.ışlarında, İnönil, Sakarya., O.en 
lupınar zaferleri gibi dünya t:ı· 
rHundc eşi bulunmayan harlkela· 
rı yaratan Türk ordusu, bir ta· 

Çocuk düşürmek isterken 
yaralandı 

sonra Rommel adında biri karış· 
tı. Çok meraklı bir seyyahtı. İs· 
kcnderlyede, Süvcyş karınlı clva. 
rında dolaştı. Ç&lde gezmekten 
her halde pek hoşlanıyordu ki. 
Libya hududu istikametinde de 
mükerrer çöl gezintileri yaptı. 

Rommcl, Alman Genel Kurma. 
y ının senelerden beri (Cenup plO. • 
nı) dıyc pişirdiği, hıızırladıgı pi~· 

na en çok alfıka costcl'en kuman. 

Blı· taraftan da Almanya esc:slı 
suretle çalışmalarıJYl devanı e· 
diyor. Cenup planının tatbiki bo. 
kımından üç mühim faaliyet sa· 
hası vardır: Slmali Afrıka , Tiir. 
kiye ve cenubi Afrika ... 

Bu sııhalardan üçünde de k<'s:r 
ülçüdc Alman çalışmaları devam 
ediyor. Bunlar demc.krasl iç"n gu 
nün birinde çok tehlikeli olabilir. 

Kafkasyanın 
müdafaası 

S on günlerde Rusyaıd& oluıt 

bitenlere ve, ejer doğru ı .. r, 

~tallnln, tank fabrikaları şehri olan 
~tallngrada Bl'ele gitmC""lne, Ro.,_ 
tO\ un arkaclan \'Cnllm~lne bakı· 

lır a tehlike l)idcn ı~ iye Kafka .. ~·· 
kaııılarınn dayıınmi!jhr. Almanlar, 
zengln ı-.etrol kaynakları dola~ ı"iY· 

le Kafk~ya~ a. l.'kraynadan da f. ı ·· 

la ehemmiyet 'crnıektcdirler. 

• 

nu .. ı:ır. dııha kı~ııı bir gün tchlL 
kı>nln Knfkn .. ya~·a da~anmac;ı ilıti· 

mallerlni ~özden uz.ak tutmamıl)lar, 
hu ha~·ati bölg-enln müdafaa .. ıııı 
kun ctlcndlrnıı>yl ihmal etmem'.<;>· 
lerılir. Knf!\a,yanın müdafaa•;ı Kcrç 
yarınıalla .. ından Azak denizinin 
karşı sahlllerlnr. çekilen General 
Jio .. lo\'tı 'erllml~tl. E"a"en Ko.,.ıov, 

Kafka~yayı müdafaa için kı~ın. 

kendi adını \"<'rtll~l müstahkem bir 
hat da meydana ,;etirmi<:ti. Şimdi 
dl'! Kafka<ıyanın mUdafaao;ına Yo· 
ro";llofıın tıı<'ıııur eılilıllğl haber 'ft'. 

rllmrktetllr. Böyle de oba, kendi 
hattını ııılidafaa hı-iki de KO'<lo\·'da 
bırııkılacak \e \'oro';'ilof nmurni mü
dafaa~ ı idare edcc.ektlr. 

Ru .. Jıır tali\ ı~-e~·e kı';>ın Jm; Yer
mekle ı~rahcr Grnelkurına:ı· Kaf· 
ka-.~ anın hlr ıiln kar'!ılıı-:acatı teh. 
ilke~ 1 a .. ıı l 9S7 Jılında hesaplamı~, 

hu hc,.aha göre ılr Lenlngrad, :\(o .. -
ko,·a \ e Kil'\" dü,.,e ıle Kafka.,~·anııı 
muhafuı:ı~ını ınilmkün kılablle"ek 

D adı ' erllrıı gen!ş hlr müdafaa 
ıılıinını tathik me' lillne ko~ ma~a 

ba~tamıl)tı. Bu plana. ıöre ~imal ,.e 
~arpten Kafka5yap, )falkop , .e 
Gro!inl pdrollerlnl !lf'lıeden önem
li ıııtıhkiınlar meydana ıetırUmi,. 
tir. Roı.to\, bu J-.tihkii.mlar .. ıı,ik
'inln kilidi me.sabe-.lııcledlr. ~\ıcta

raa ı;lstemlnln garıltekl belkenılğl 

dl': Knfka.,ya daklarıdır. 

I..ozan bnrış konferansı, bır mu
harebe meydanına donmilştü. O· 
rada sanki bütün Avrupalılar bir. 
leşmlşlcr, harp meydanlarında, si· 
perlerd yenemediklert Türk mil
lct.nl. Lozİın tlnlversitc salonunda, 
:ı eşil ma a ba§ında maı;lup edip 
yere sermek istiyorlardı. irili 
ufaklı on beş Avrupa ve Asya 
dç ıcıın ~ ~ leıeler , Türke karşı 
kocnma!l bir sfyasc! ordu u kur· 
mu-!;rdı. Bu ordunun karşısında 

Türk mılletl namına t<:k bir ad m 
\'ardı. Bu bilyük odam, tnonu kah. 

raftan Uskildar sırtlarına, dl1!er Çatalcada Şerife adında b ir ka· 
taraftan da Çanakkale önlerine gc. dm zehirlenerek tedavi edilmek 
lip dayanmt!jtı. Süngiısll elinde üzere Ha.seki hsstanesınc gcllr•I. 
ileri atılmak içi. sabırsızlanıp du- mlştır. 
ruyordu. Adliye doktorunun yaptıı;ı mu-

dandı. 

En nazik bir dakikada cenup 
plAnın gelişmesine engel olan 
diğer bir hiiclisc de Vavcl'in Rom
mcle hücum etmesi oldu. f ngilb; 
taarruzu Rommel'i geri püskürt
mek gibi bir netice vermedi, fa· 
kat Rommel'i n Mısır:ı karşı ha. 
zırladığı taarruzu akim bırakt.ı 

ve cenup planınn ıkinci hamlesi· 
nl önledi. 

Bu planın Almnnyada şiddetli Bunun üzerine Rushırı emin 
taraCtarl&rı verdı. Fransız askeri bir baskı altına almak imkanın:. 

Fasta, Cczalrdc ve Ttwusta Al· 
ınonlar pervasız:_~ ça.lışıyoı·l.ır. I 

(De~-amı: s..s.~u.5;&!) 

J\.afka yanın ınüdafaa plilnınıla 

Koslovun o) n.ıılığı önemli role mii· 
\llZI olarak huranm ha,·a;\·a kar::ı 

müdafaa!ıını da General Grozno\' 
tanı.im etıni-:-tır. En mühim petrol 
kuyularını müdafaa. iı;:ln 3·alnız bu 
ku~ uların prk ~·akınlarına bir çok 
uc:ak nıe;\d:ınları kurulmakla kal. 
mamış, her taraftan gelecek hll.· 
cwnları kolal·<'a önlemek için dAğ· 
tarın duılüklcrinde bile tanare 
me~·ctanları 3a1•ln11::tır. Bundan 

l\'Iustafo. Kemal, •ıılerı. emrını nyncde kadının ~ocusunu duşlır. 
ver rc:e ne olocaktı? Türkler bu 1 mck tçın llfıç kulhındrğı süphebl 
defa Trakya ovalarına, M.akcdon. üzerine tahkıkat yapılmaktadır. 

yır duzıüklerınc dalacaklar; beıkı Yarın sabah köprii 
de Balkanl«rı allakbullak edecek· 

ramanı t met Paşa tdt. 
lerdı. o zamon yürekleri zafer a. açılmıyacak 
teşlcrllc tutuşan bu kahraman or-

Avl'up Jılar, bu savaşta muzaf- duya kim karşı duracaktı? .. Daha Evvelce, Galata köprUsUndckl du· 
fer çıkacaklarından çok ~mlndilcr. sonra Türklerin, Avrupalıların a. balaıın boyanması dolayısllc kôprU. 
Na ıl olmasınlar ki, hepsi de siya- lacakhırı mflyo-r.lar üzer ne hir nün yirmi glin kadar cunıartesl ve 

! d 1 11 1 pazar günlerine isabet eden tatiller· 
et dolapları çin e P şmış, po t • sünger çclrnıelerı ihtıınalı ~ yok 

ka oyunlarına alı~mış usta dlplo. değıldl de açılmıyacafını blldlrmlştik. 
matlaı·dı. Bilhassa başlarında .Lord F k t bü Bu sebeple Galata köprUsU yine 
Gürzorrv gibi bütün dünyada şöh- a -~ tU~l bu ko~kularınCL rağ yarın ve öbUr gUn, sabahları açılmı-

men vrupa ı ar, be kı kendileri· yacaktır. 
ret kn:r.anm• zekl ve kurt gıbi ne barış için yalvarırız diye uç ay 1 Gala.ta köprUsUnUn açılmama key
bir ingıl z diplomatı '>ardı. Bunla- b kle~ılcr. H.yret•.. .l\nkaradan 1 flyctl yalnız Halice girmek lstlyen 
rın karşısına çıkan ismet Pap da htç b r sc~ ?'ok. Onlar dokuz sene. veya Haliçten çıkmak lstiycn bUyUk 
kim oluyordu! .. Cephelerde har· denbcrl sılahını elinden bırakma- deniz vasıtalaı ının seferine tcsll' ede. 
betml<::, barut kokusur.den baııka yan, y_urtlon birer harııbezere dö. cek, kUçUk merakıp köprUnUn göz· 
blr!'!e~ den nnlamay~n bır asker .. n~n. Turklerln; yorgunluktan, fa· !erinden geçebileceği gibi halk ve ŞC· 
')nlar için siyasetten anlamayan kırlıkten bunalıp kendilerine yal. hlr naldlyc vasıtaları köprüniln Uzc· 
bu kumandanı mat edip istedikte. varaenklartnı nekadar ummuşlar· rındcn serbestçe gcçeblleceklcrdlr. 
r ni imza ettirmekten kol Y rıc dı!. Fekat l'itc şlmd onların bu 
o!abılırd 1 • Kend !erinin arkasında ümltlerı de suya dil müstü. Nlha. 
d yanrlıkları İ'lgıitf!re, Fransa., i. yet 23 nlsandn Avrupalıları'l da
l lya ç bl buyuk dc-.lctlcr ve on- ı vctf üzerin .. barış kon!erflnsı, tek. 

Almonyodo kôğıt 
kıtlığı 

fa U(tın J,,Hçlc J'lnlandiya ha· 

lg) rlç olmnk Uzere nupanın 
b.itiin omıanlnrı Almllnlnrın emri 
a ltındaılır. Dllcdlklcri kadar küğıt 

~ıl\arahlllrler, o~ ıı: ulıloğu hıtldc .-\). 
ın.ırnuda k{ığıt lutıığı H: kağıt tn· 

1 
~ıtrrulu için !jldılctli bir ınllı'adele 

'ardır. Bunun cbebl, hanı ııı:ılzeıııe 

ııolöııanı değil, i')(.'i rıoksanı 'e n:ıkll~ c 
l111kanlarındakl darlıktır. 

rar Lozandıı toplandı. Bunlar bu 
defa da yine kar ılarQıda f smel 
P<şayı buldular. 24 tcmmuı 1923 
gbnüne kadar tic ny daha bu sa
londa ~· pılıı.n çok çet•n snvrışlar 
esnasında }!;met Paşa blıtl\n d11ek
!crim zl bu adamlar gule gUlc 
k bul cttirmeğe muvaffak olmuş· 
tu. En sonunda TürkUn sarsılmaz 
lrad~sı. lsmet Paşanın yüksek de. 

(Dc\ıımı • e. 4, ~ll. ı del 

Çaldığı ekmek karnelerini 
satarken yakalandı 

Sultannhmcttc oturan l\Iustofa 
adında bir çocuk lI:ısanın c\'ine 
girerek ekmek karnelerini çalmış, 
bunları satarken yakalrınıırsk Ad
liyeye verilmiştir. 

Altm fiyatı 29.20 
Dtln borsada, bir Reiadiye altını 

29,20 ve 24 ayar bir bir gtam külçe 
altın, dört lira on Uç lnıruş Uzeı'in
den muamele görmUştUr. 

kudret\ çöklUktcn sonra cenup 
p!Anı faraftarları şu jddfBda bu-,-
1 undulnr: o:Sağa, sola bakarak ·~~ ı x ı 
vakit kaybetmiyellm. serbest kn· .. . a •• eıt• 
lan biıtün kuvvetlerimizle ACrl· ,......... ~ -~ .. ~~=--!-!i~~~~ ·~ 
kaya yüklenelim. Bu suretle m h • - 1 ~ lLL ıw t .--.: ~&$$1111Alllt ~~•••n• 
ver ortağımız İtalyayı bozgundan • 

korumuş, İngiliz imporatortuğu. l S f Q ll b U l U n f e C 6 l l ı• S l• 
nu ikiye bölmü~· İngiliz odalarını 
dünyadan tecrit etmiş, geniş ham 
malzeme kaynsklarına konmuş A ltı milyon kilo buzun ~ehre lar öJle üç be~ tane deg-Udir, ııek ('Ok· 

nakil ,.e tenli için yeni bir tur. ~le~la: 
oluruz.,. Ti<-aret gemllt>rinı denizaltılardan 

1 b k t k münakasa. açılmış. 
Hele Japonya l&r c arı~ 1 - kati olanık kurtarm:uıın ilacı hulu. 

t 1 .. nl ını taraf Bizim htanhulun teceııı..ı galiba: . . an sonra cenup P u ar n • ı ıııımıyor: 'urgunC'ulugun llıM:·r bulu· 
tarları büyük hulyalara dli!ltiller. Kalorlfrrlcrln hararet lk!re<·~I 

1
'e 

1

1 ııanuyor; iı.tlfçllllin Uiu.·ı buluna mı· 
Bir taraftan Çat gölil yoluyla kiiınlır i,ı kı' geçtikten onra al c· yor; .\llh,·erı lklnrl bir <'C[)hede "~"· 
A{rıkanın ccnubuna ve "arkına dllııılştı. Buz i"i de ya kışa do_tru, "'W t 1 ıır· b 1 • "' • 11 dil . ..._ 1 " e nıt•n n .. n u onanıı,l or; llfO. 
1 ıı k J onlıı.rl birlcşilc "·ahut da kı•Hn ha e eı,-ege ""'"' - .. . . n. ece ve ap n • " • ııa,:andalıırı onlcınenln ıla.cı buluna· 
ccktl, diğer taraftan Iraka ve Bas yor. mı~ or: hinlik uçak akınlarının lli<·ı 
ra körfezine varılarak Japanlarla 'n;•·sıR MF.:i!Ef.1~1 bulunamıyor; JUndl!tta.nın Jlaı:ı bu· 
ikinci bir telaki temin edilecek ve Rulı;ar harbi~·e nazırının :Bulgar 

1 
ıun.ı•nı)·or; rn~ellcnıc hareketlerinin 

Trırklyc. her taraftan muhasara ordu,,unuıı nalkanlıarda :ı eni nizamı llftc-ı lmlunamı,\ ur... Bulunanıı~·or ... 
oltına alınarak Anadolu yoluyla temine kahlJi)·etll oldnjtunu 'ö~·led!. Bulunomı~·or. · 
Kafkı:.syaya uzanıl.:ıcaktı. ;.:ı nlr .. ırada Gennal ~fihalloYlç km. Dün)·a ko<·a bir li&buratu\ar halin· 

41 
9-1 t mayısında işler o ~c. , ·etleri l'ugo.,l:lv~-ada bir nuJı;-ar müf· de her derde bir iliıç a.ruınakta, fa. 

fe7.e'linl yok etmı,ıer. Garip bir te· kat baklu"'u lla~·lar den•de kulak ka· 
kıldc gclı!'.ti ki cenup pliı. ,, ,.,umr. hlllnılen knlnı;ıktaclır. 

nına dayanarak harbi mıhver he· 
sabtna. kazanma], ımkanı mu!ıak· 
)<ak gibi görünmese bafl&dı. Al. 
ma:n~'a, Balk11 0 taarruzunu ka. 
zanmış, TUrklyenln ctrrıfındakl a. 
dolara h:ıklm olmu tu. Girit alın· 
mış, Vavel orduları Solluma ka. 
dar atılmıştı. Bundan sonraki 
kuvvetli bir hamle ne Mısır :ılı. 
nacak, b ir tarartan da. Kıbrısa bir 

l\l!hııilovlç. a .. kerlerine: «Bulgar lliı.q bubnanııı ilacı dıı.hl huluııa-

mıifr('zC81nl ~eni niıanıa kıı,·oşturun:o mıyor. 

drmış', abktrler. de bunu: «Madem ki 0 D.\ OL CAK 
hlllnı .için Y<'nı nizam '.\"Oktur, Bul. Ja"" 1 h d k /) kt .. _ . . • ,._.n ar ur a au~ıı - an ~nzin 
g:ır ınufre:re>iınl , ·oka kR\'U"turalımo 1 tlh!!al ed ki 1 B h · 
.,ckllııde tef,lr ctm!<ı oı .. aıa~ &'erek. l ~e _ .• ()(·e derm ~· u arp uç be? 
• • " ı.., .,f'!\·aın e er.;c 111ı>•nların du\·ar· 

BUl4l"NAmYAN lLAÇ'LA'.R 1 dan ,\il~ çıkaracaklarına dahı 'üphe 
Bir gazete bulunanıryan b:.ızr llıiç- etıııemek gerekt1r. 

hırdan bah-.edlyor. Bulunaınıyan lliç· TatlıfK'rt 

AIMlre Malll'Ois ~Tiren: Benan A· E· YALMAN 

- 33 -
Bunun lı;ln :ı lıı clokŞlıo be, maksat 

için ~kbl gibi kC>.ğıt kullanılanıı~a 

c•otıııa dair bir kuııun ııe~redllnıl.,tır 
lıt ml'ktcp defterlerine kap, uırflarııı 
lı:lnc ) apı ,tırıJon ince ka~ıt, sabun 
\ c ıll~er fU\ nlct ~yn ıııın anıbıılajı, 

"inenıa ıırogTanıları, ~emek lbtclcrl, 
l'ilbC'ndlr.r lıu aradadır. 

1 

iS'uzl pıırtMnin ~azetr ı olan «Uaı. 
Sdmarz Korıı"'" bir taraftoıı ıla kır· 
tı&l!li)l'<'lliğc kaOJı mücadele nçnıış. 
ı ır. Hıı g.ızcteyl' hakılıı·"u kırla'>i~ c· ı 
rlllklc lwııı \nklt oldiırnıcıo.I, hem 
ıi•· lıo':'ııııa kılğıt sıırretın""' bukıınııı· 
dım nS-rııı:-ııılllo llü.ı nıdır. 

c.a1,ek, bir Alı1ı.ın ruorlt.;a .. ının lıir 

ı~ irin hazırlaılığı l~ilr mektubun· 
cİaıı ·,nı .. aı dile bnlısctnıı.:tır. nu tek. 
llfMmeniıı, flyotm teferruatına, hu· 
•U'>İ artlara, hu u ı hUküınlcre \C 

ıııüze,;)<'l Jıfıklın1Jere Ait kmınları 
kırk "alfa tutrnılJ:i \C bir trk nüshası 
ite yüz granı kii •• i"r tfıllJl clJcp 

kcndıiını o zaman yanıma elsaydım, bel. 
ki de daha lyı olurdu. Fakat boşboğaz ve 
miltcccssıs oldugunu 

1
b ld,ğim için l\Iar. 

tini ile aromdokl münasebeti anlar diye 
korktum. istediği maaşı vermeğe meli 
vazıyetim müsait değil, diyerek atlattım. 
Hata ettiğimi sonradan anladım. Çünkil 
o gündcnberl dayım bana düşmıın oldu. 
Elinden gelen fenalığı yaptı. En iyi i~çl. 
Jcrlmdcn b.rlslnt ayarttı, mUşterllcrimle 
nramı bozdu- Vclha:;ıl ne muzırlık yap· 
n1ak mUmkünse yeptı. Aca.ha Martın ı. 
le aradııkl mUnasebcU hissetmiş mi id , 
bılemem? Bu da mümkündür. Fakat her 

halde ya Rosle, yehut ta dayım Martin'ln 
kıırısınn lmııısız mektuplar yazarak ko
casının benimle olan hallnl anlattılar. 

J(uıst kıynmctlerl koparınca l\Tartln'in 
uıhatı kaçtı. Benden 11.yrıım .. k istediğini 
hissettim. işte tam o zaman tesadüf kar· 
şıma Gaston Homlll,'yı çıkaı dı. Ne ka· 
dar sc\•lınll ve hoş oldutunu blllrsir.lz. 
Onu gorür görmez beCcndlm. Bir ktç 
defa. için görüştük. Benim ç zd.ıllm mo. 
dellcr tı7crine kumıııi' nümund ri do
kutuycrdu. Bu vesile ile buluşup konuş· 
tuk. Hayatı ayn. tarzda anlıyorduk, aynl 
ı>eylerdc.n zevk alıyorduk. Her hafta Pa· 
rlse Geldiğini, burada, yalnızlık duyduğu 
nu so~ ledl. Lokanta) a ve tiyatroya bcra 
ber ı;ltnıck lızcre bent davet elt • l\laı·ttn 
bent hiç bir tarafa. çıkarmıyordu. Kapalı 
kalmaktan bıkmııı. usanmı~tım. Hemen 

kabul ctt.m. Biraz sonra Gaston bana 
deli gibi lı§ık oldu. Ne kadar nazık, ki. 
bar, oynl zamanda hisli ve saf b ' r gcnçU. 
Stze bunun dereces nı anlatamam. l\far· 
tin nekad._r ihtiyatlı ise Gaston o dere
cede co~un ld . Henüz ts.nışalı on beş 
giln olmu§tu ki, benimle evlenme~! tekl f 
etti. Bunun kolay olmıyacağını, ailesinin 
bu izdivaca çok gUçliikle razı olacağını 
da benden saklamndı. • ·a::.ıl nnJntııyım 

bılmem ki .. Onun sayesinde hak.ki sev. 
gintn r:c olduğunu öğrendim. u:ır.a bel. 
ki de l{ıyık olmadığım kadar kıynıcl ve· 
rlyor ve bc'lli kendim için, kendi manevi 
güzellikler m için seviyordu. Bllıncın si:.: 
de öyle misiniz. Fakrıt ben bir adamı 
t~m mtıneı;lle sevmem için or.u kendim· 
den hem daha kuvvetli, hem de dahıı. za
yıf hissetmeliyim. t~te Gsston bana bu 
zıt hisleri veriyordu. Ahlakının ve ya
radılışının batı tarafları son derecede 
merl ve kuvvctlı idi. Faknt bir çocuk 
tarafı d~ vardı. • 

ne lüzum var. Gaslonu ~cviyordurn ''es· 
selam! 

Tatıl ı;Unlcrf geldi. Benimle beraber 
Venedlğe gıtmek istediğini soyledl. Ka· 
bul cdecc,iml pek ümit etmiyordu. Fa. 
kat ben hemen < cvelıı dedim. İçime bir 
korku da gelmişti. Bu teklifini kabul et
mekle kendisile evlenm,k fırsatını kay
becicbllcecğiml düşünmedim dcgil ... Fa· 
kat buna rosıncn dayanamadım ve glt· 
tfm. 

XVll 
Vıılcntlnc, .'\lndam de la Guichrırderle'. 

ye baktı: 
- Affedersiniz. Hıkfıycm çok uıun 

siiruyor. Misaf rlcrlnlz selccck değil mi? 
dedi. 

İhtlyıır kadın gülümslyerek cevap 
verdi: 

- Hayır, gelmiyecck .. sizi büYiik bir 
haz ve hcyccarlo dlnlcdıglmc em1n otu· 
nuz. Dcvnm cd"nlz, vaıer.tıne .. demek ki 
Vencdlğc gitmeden evvel Gastonun met· 
resi dcğlldin,z? 

- Hayır, değildim. Fakat Veııediktc 
oldtun. Bu yeni sevda, ilk tecrübemden 
bamba~ka bir ~ey oldu. ~asıl olmuş ta 
l\Iartin ile beraber buhınmat;a tahammül 
cdebilmişim diye kcr.di keıldime şaştım. 
Bu defa içlen gelen bir arzu ve zevkle 
ya5ıyordum. Pişmanlık hissetmiyordum. 
Mesuttum. Yalnı;e korkuyordum. Bütün 
lıayatın1 milddctlnce sevebileceğim ada. 
mı bııhnuştum. Fı;kat bu işin sonu ne 
olacaktı:> Gaston gcıycl has::as ve cömert 
ld.. Jstikba.l projeleTI yapıyor, benimle 
evleneceğini, çocuklarımız olacagını ll
mlt ettiğini söylüyordu. 

Ben bu sözleri, samimi sev~lslnln cılA
mcUcri diye dinliyor, Inkat bu saadetin 
b r ~ün mümkün olabilcce~lnc lı~annıı· 
:ı:ordum. Rom!lll ailesini sasa:ın soldan 
du:ı·muştum. Onların beni ~elin olarak 
knbul edebileceklerini ümit ttmlyorduın. 
Fakat ne olursa olsun. sı:atl saatine ya. 
~ayarak, hayatımın bu ilk s~adetinin tam 
bir surette zevkine varınağı istiyordum. 

Erkekleri bilırslnlz: Bu İtalya seya. 
hat., vakitli v~kitsiz çıkı~larım, birden
bire esrarlı bir hal alan hayatını, l\Iar· 
tin'ln bana karşı olan alakasını yeni. 
den körükledi. En büyük hatam ~u ol. 
du: :\tadcmkl ba~ka bir erkek seviyor· 
dum, Martini bırakıp ~itmeli idim. Fa· 
kst vaziyetim kolıı.:r değildi. Her şeyimi 
ona. borçlu idim· Aynl zaınanda, kendi-oWUtMr• 

(ArkMt YW) Bütün bunları burada tekrar ctmlye 

ba 'ka ku\"\'l'!tll uçak5a\ar toplar 
3 crleştlrllnıi~. baraj balonları, ma· 
tleni a~lar kurulrnu~tur. 
K~lo\ a son clerc<'C ~akin 'e ı.o. 

~ukk:mh ~O\lko\' adında gen\' bir 
h.tihkı\nı generali moa,·in olarak 
nrllmi':'tl· Bu general Tlbrizde Ge· 
ııerııl Wıncll'le görti'~cn generaldir. 

Bu kırn·etll mildafaa tertibatı· 

nın Kafka<.~·a ve dolaynılyle Rusya 
üTcrlne ı;:Okcn tıahllkeyl ortaılaa 

ka.Jılırıı) kaldıranııyacağ•n zaman 
gö .. tere<·ckllr. 

KÖR KADI 

Eyüp cinayeti failinin 
cezalandırılması istendi 

EyUpte karısı Gi.ıli:.:arı yarala. 
yan ve karısının do:;tu Mchmedl 
öldüren Cemılin muhakcmet:ir.c 
diin ikinci ngırccıada devam olun· 
muştur. 

Bunda11 bir müddet CV\•.el Ana. 
doludım dönen Cemil gece evine 
geld ' ğı vakit karısile bir adamı 

ker.dl odasında rakı sofrası kura· 
rak içmekte ve ş.akalaşmııktelar. 

ken yakalamı§tır. Bunun üzerir:c 
kendini kaybeden Cem!I l\lchme· 
din üıerinc hücum elmiş, o sıra. 
da evde bulunnn Cemilin kardcşı 
l\la.cldln verdlgi bıçakla karısını 

yııralamış ve j\1ehmedi oldürınü~
tür. 

Geçen celsede Müddeiumumi 
suçlunun her iki cUrilmde11 ayrı 
ayrı cezalandırılmasını hteıniştl. 
Du celsede Cemil kendisini müda· 
faa etmiş, karısını bir başka er. 
kekle rakı ınasıı.sında görünce it .. 
da!inl kaybettiğini \'e ne yaptı~ı. 
nı bilmediğini söylcınlşt'r. Mulın· 
keme, karar için başka güne bıra. 
kıl anıştır. 

Necip Hanct beraat etti 
Galatada Abit hanında. 5 numa· 

ralı yazıhanede ıaJılrc ticareti ~·a. 
pan Necip Hancı yüksek {lyat· 
la nohut sattığı iddia edilerek mah 
kemeye verflmlştl. 

Durusmadn, Mllll Korunma 
mahkemesi yapılan isnadın haksız 
olduğunu gürmüş ve Necip Hsr.
cının b"raetir.c karar vermiştir. 

(TAKVİM) 
21 TE:\J~lUZ l!lt2 

CUl\IA 
AY 7 - GÜS 205 - Hızır 80 
RUJ\Iİ 1358 - '1.'E:\HIUZ 11 
HİCRİ 1361 - RECEP 10 
\"AKİT ZEY ALİ EZASi 
GÜNEŞ 5.49 9,15 
ÖGLE 13,:?0 4,46 
İKİNDİ 17,17 8,44 
AKŞAM 20,33 l:?.00 
YATSI ~2.28 1.53 
İMSAK 3,41 7,07 
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Aske~!za~~rum 1 BAş~~~=E~~ ~:~~~. ,._ Yüksek Mühendis MektabindıjAdHyade tayia 
ı:-.. BOIWI ı, gı.nvrukle ihtiyaca. kllfi miktarda mamıle karanlıkta yapılan tecrü· <-... 1 ...... ) " \bayatla temasını kaybcdctse. ve- ve terfi'ar 1 Jbll bulundutu h&kle yanl13 tedbl~r beler! çok pabah ödedik. F:ıkat Clfet Gökoğluoun azlı hatıraları-, rbnı çok azalır. . .. r . 
Doğu cephesinde: . yüz.ünden bır da~~ık manzarası pahalı öcknen tecrUbe kulFğa da. nı yı;dettl. Vck.•I, mezun ımktarının uç 

\'ar ve fiyatlar yuksck kalıyor. ha iyi küpe olur. Hiç olmr.zsa bu Rektörün nutkunda verilen ma. yüze vardırılması için ne lazımsa 
Dikkati çeken t>ıı mllhlm muhare· 

heler Roıtorun ı:ıimaı ~evresinde ce
rı·.ran etmektedir. Hu muharebeler, 
Rostof'un \.e buradaki Rus 901 cena. 
hının akıbeti ile c;ok 11lı\kadardır. 

Almanlar, şehrin ~imal l,'e\Telnıle· 
'ki köprll haşı me,·zllerlnl yardıkları· 
nı \ 'C ~bre t:ok yakıa,tıklarını ııöy· 
JUyorlar. Bu dofnı lse tanlı ,.e t:ırblı 
birliklerle yapwlacak bir yamı& h•tt
keti ile şehre glrmelerl ihtimal da· 
hllinıledir. f.:,.asen ~lılr Don nehrlnm 
tlmal sahlllnde bulundulu için bura· 
sının müdafaa edilmetl ~ttır. Çün
kü bir mağl6blyd hallıMle, Ru.ı kU\'. 

\etlerı ~hrln cenubunda Don 11ehrl 
ağ"zırıa 9ilratle çelı:llemezler. MHeşal 
Tiınoçenko bu noktayı dütünmüf!!e, 
herhald~ orada fazla kun·et bulun· 
durmaktan sakınacak ,.e Don nriırl· 
nln ceaap kıyrtılDı lftÜdafaa etmeyi 
terdh edeeektlr. 
Diğer mlihlm bir nokta: Almanlar 

Doneı; neltrlnln Don nehrlle blrlef1tltl 
nttktanm d4tluSunda, Don nehrini ce
nuba g~lklerlnl tekrar blldlrnıl;:ler _ 
dlr. F.ıer 'bu dotnı ise, Almanlar 
etratejlk bir mm·attaklyet kazanma,. 
tardır. ÇünkU bu !4ayede, Ro!tof n 
cenubunda Kas 801 cenaltmı mağlftp 

, .e 1!61r. etmek lmkAnmı elde etml~ 
ıu·ılabitirler. Bu ~-auyette RU9 sol 
ce~Jn ucak K.J'&tinador -.e NeTre· 
11ısk Umanlan•• doiru rlcat et~k 
aurdlle belki Alman Ç4nirmetıi•den 

kurhılabillrler. 
J'"akat b~ Almanların Don nehrini 

bu ~klldrı ,.e bu kadar ~abuk cenuba 
&'~tiklerine ihtimal ,·eremiyoruz. 
Roıılar Retıtorun ..fO kilometre tim&· 
llnde ,:\"O\'GÇerkask ve bunun doğu_ 

aanda Siman kaya bölgelerinde mu
harebe v~rmekte<Urlcr. Bana lııö~

metmek için henüz. ,;akit ıelmem~· 
ttr. 

Fırınlar kontrol 
edilecek 

Faturasız. satış umumi kaide Ha· teselliye sarılalım. lumata ıröre 1941 - 19+2 tdısil Y'- yapılacafını ve mutlaka hedefe 
İstanbul sorgu hiakimi, 
Edir~e müddeiunw-

!indedir. Tilccar, kAr hadlerini §1. Her ne ıse zararın neresinden lı ba~mda m~ktebin mevcudu 620 varl~gıuı anlatmış ve deuüşUl"' 
şirmek maksadllc, maliyet !ıyatı- dönülse kardır. Uükümetin hiç idi. Bunlardan birinin ölümü Ye k!: cıBu sözlerimi mlintchıplcrlne 
na hiç aldırmıyor, işi masrafa bo. bir fşc yaramayan, ancak çalr~ak bir diğerinin kaydıııın sllinn1esi köprü vadeck!n bir mebus rıamıe· 
~uyor. En pahalı malı atıyor. Nak- .stcyenlere enı:eı ve gizil vurgun üzerine sene n!hayetine 618 talebe dinin sözl~rlne benzelmel'iniz.. Ga
llyecı bir istlyoua on veriyor. vasıtıısı olan teşkilatı kaldırması, ile ulaşılmıştır. Bu meı,•cuttan 14 yeye varılacak diyorum. çünkü misi olcfu 
Çünkil elinde ne v&rsa satıyor, yurdda büyük bir hosnutluk \"C kişi ;ınuhteıır sebep'erle fmt:har.ı:ı diğer sthalarda varıldığı sabit ol. Ankara. 23 (Vatan) - Adliye Ve. 
maliyet fiyatı yüksek olunca klır fcrahhkla karşılanacak, her va· girmek hakkınr kaybetmişler, muştur. l\teselıi lk tahsil sahal:ı- kAlctı. hAkimler arasında geniş na
hadd' de fırlayor. Öyle bir kör tanda5 geniş nefes alacaktır. 137 si mtzeret dolayısılc bazı im· rında harp sen-elerlnln yaratt.:'ı kil ve tcrf•lerı ihtiva eden bir liste 
döjüşü ki vicdanlı tilccarı mcm· Bu demek değildir kı meydan t 'hanlara g!rcmcınlşl~r. 333 kişi , zorluklara ragmen elde edilen nl"· hazu-lamış \'e. Uste yWi.sek. tasdike 
leket hesabına ve kendi meslekle. vurguncuya kalac&k ve vatand&i yanı mevcudun ~ 54 U tamamlle tlceler buna en güzel dclild ı r lktıran ederek reSI?\l a;uetedıt neşro. 
rinln s~ref ve itibarı hesabına böyle zamanda desteksiz ve hima.. muvaffak olarak sınıf geçmlstır. İlk tahsil herşeyin temelidir. lunmuştur Listcd~ mevcut. Lstanbu~ 
elemler içinde kıvrandırıyor. Al· yeo;!z bırakılacaktır. Öyle tahmin Bu~lardan yirmi aitı k Şi pek Çocuklarır.ın yiizde yiızLi ilk t:ıh· la ait terfi ve nakllleri blldır1yon11u: 
lah vere de tüccar arasında mes- ediyoruz ki hiikümct. vasıtaları iyi derece almıstır ki lk ncı sınıf sll görmeyen memleketlerde u. Istanbul sullı hı\kfmlığin~ tcrfür11 
leki ahlakı diriltmek ve müşterek maks~dıı göre seçecek, :şlerl ve makıne şubesinden 3~9 numaralı mumi hır tekll•k ı;:c :lşmc beklen.:- Kı\zım Karay. Sad~ttn Gökay: Mcı.. 
mes'ulıyet, kurmıık esasına ,\ oğru takatleri hesaplam!ltı bitecek, mem Ömer İnönU bu arııoadır. ınc-z. llha Barlas, Saadet UJ.ıısoy, M:uazrttz. 
gidilse... lekctteki l1cr imk{rndan, her va· Mektebin talebe mevcudu sıılta. iki sene evvPl sı,·as civarm d k 1 Sa\'aştan. -=-:ıyar.ı HnltJJlden, Ct.-iAled-

Bir köylü şoyle dedi: 
- Subaşı teşkilfltı köye sokul· 

muş casusluktur. Biz devlete kar. 
şı vazı!emlzJ ne zaman yapmadık 
ki aramıza casus yollamak. bizim 
ahlakımızı bozmak, aramıza fesat 
sokmak ihtiyacı duyuidu:> 

Teskll;"'tt kalkıyormuı· Hepimiz 
geniş nefes alacak, devlet babaya 
minnet du:racağız. 

sıtadan, her dlma~dan istl!adeye net devrinde 105 i geçmemişken Köy muallim cnstitiisti açıldı~ı %a· din Tllıkgeld l : Istar.bul nsllye hııluı.ıt 
kıymet verecek, iş görelıllecek va. Cumhuriyetin ilanından sonra ya. man burada beslt bir binadan bA$. hak!rnllğirıc terfıen Celt.t .\rsltıı~' 
tandaşları vatani vazifeye ça;ıra· va~ yavaş artmış ~ 620 yi bul· ka biı·şey bulunmuyordu. Civardıı lu: MUnh Altıok, Kizım Suda. 1.1· 
cak, her meslek erbabmın kcr.di muştur. Mektebin kuruluşundan su bHe ~·oktu. Herşey yeniden ya· ı taııbul ceza hAklmllğine terf1en K~ .. 
sahalarına alt müşterek mes'uliye. saltanat devrinin sonuna kadı:r pılmağa muhtnçtı. Bu hali gürür.ce nl\n Ataeı-.e-ln: latanbuJ aizree-M. hıı-.. 
tini işler bir silah diye kullana· olan 38 sene fçinde 417 ve Cum· kendi kendime ded m ki: , Boşuna klmliflne tertien SaUn1 ~l; l.s*:ıı • 
cak, yani bu memlekette işbirliği, huri yetin ilanından geçen seneye bir adam harc, yııeagız Eid~k i bul mllddcluınunıt n:ıuaYlnlifine teı., 
ahenk. itimat uyandırmsk için kadar olan 19 sene lçındc 568 imkanlara göre. enstitü müdliri\· fien Nal: Oıtan, Hllm! Bo\•çzlıgıı . 
fırsattan istifade etmcği bilecek. yüksek mühendise diploma veril. niln beklenen !~!crı bıışnrmnsı ıh 1 Bedia ı:;syıemı.z, Fahrf K:ızau. Şeldp 
tlr. mlştir. Mektep evvele!' yalnız. 1:'- timnl harıcindedi r... Musıu. Su11t Ozdo~"lı, Hukuh dükto .. 

va.zl{c zordur. Fşkat yeni Tlca- şaat mühendisi )"tt!ştirlrken 928 İk' sene scnra ayr.i yer! gördü- ru Orhan Kösı?, Denılr Dat; rstanbul 
ret Vekilimizin muhtelif münase- seneslndenbcrl yol ve hava lr.şnn· ğtlm zeman hayretler lçind~ kal· ı' tlcaı et llzalıgına t~:-flen ~fhaı-et 

Memleketin en bilyük bağcısı bctlerle söylediği gibi zorlukla uğ· tından başka mimari, makin<~. dım. BUtün bır mamure vücude Bilgin teı·tlen Kırkıı.rell ceza Mkim· 
sayılan B. Suphl Manlsadan gel· rnşmanın hazzı da bUyüktür. elektrik ve muhabere ve nihayet gctır!lmışt; . Arad: kış selın!ş, ço· lifine. Istanbul !"O: g·ı h:\k!ml '~J'll,. 
miş. evvelki gün matbaaya uğra- Hepimiz şuna bel bağl;:yabillriz tayyare inşaat mühendlsllel ı:ube· cukları adeta havnya uçurac&k hnddln f:·anoğ'lu terfi~m EdırM 
dı. B. Suphl. centilmen çiftçi c)cnl· ki bu memleket halkı vasllije lcri acıtmıştır. Tayyare !jubesl ilk kadar şiddet göstermi . fakat ens cUmhurlyet mUdrletumımıil.ğhle, 1"'· 
len sınıfın en mUkcmmel örn<"ğl. muhtaç değildir. Hükümet ke-ndi. defa olarak mezun verecektir. Dl. tltü dayanmış ve çalış~5 ga devu~ lanbul hAkln1 buıl\~ni Şelısb«tdin 
dir. Birkaç ecnebi dili b'llr. Kül- sine emniyet ederse, el u7.atrrsa,, ğer ~ubclerdcn bu haz ran devre- etmlı:tı. Müdür slddetli bir mide Erlç Ankara mtlddelıımuml mull\''in_ 
tür seviyesi çok yüksektir. Bütün engel olmaktan ve gölge etmek· i ı:ir.de 36 genç diploma almıştır. Juısta!ığına. tutu:1;1uş. f,ıkat yfoc ıc: Jlğfoe; J~tırnbııl sulh haltimllğ1.ne iz. 
fikri, edebi. içtimai alakalarrnı ten vrzgeçer:ıre &7. zamandn her 1 Bazı imtihanlarını e~·lülde verecek başında kalmış, ker.d nı unutınus. 1 mir hukuk hitl:iml izzet Aker \"il Is· 
muhafaza etmiştir. Ayni zıımanda ııahada hayret edecek kadar bol' olan daha 23 talebe ile beraber vazifeye devam etmiştir. Bunu:ı tanbııl .mUddehımuml muavinlerinden 
topra~ cand an 'bılğlıdır, Türk ve jyi mahsul alma bilir. Memleke- I yekün elli dokuza ve mektebin sc!nbl memleketi ve vazife\"! sev- ' Kemaleddin UtkH Imnir hlı.Jı::lm nma· 
çiftçlsı hakkında. derin bir sevıi timlzde yerlrde olarak yapılanı bütün mezunları yeküı~u 1044 mcği bllmesıd ı r. Zaten bUtiin da· \'inliğine tn.yın edllmişlerdiı.-. 
ve saygı besler. her lş, bunu apaçık isbat ctmıştlr. adedine varacaktır. Mezunlar mlk· vr, memleketı ad&nıakıllı sevmc&i 

Sevinçten kabı ka-bına sığma- \'e ediyor. 1 tarı daha btr sene bu seviyede kıı· bilmektir. bi'clırilmetı! faydalı Qlur. au yolcia 
yordu. Dedi ki: Ah~t F.Mln YAi.MAS lacak, ik! sene sonro EO. 90 dere. Bana me~ehi. lzmittc11 bir arka· kazlar al ~ınadığım~ teesc:Ur rlu· 

- Bu memleketin ruhunu ve cesinl bulacı.k, daha sonra yüzün , daş geliyor. Diyor kt: , A le kur. yuyorum-• 
mizacını tanımadan karar vermek L i b y a d a altır.a hiç lnmiyeccktlr. dum. İzmlt.n hıı.vnsr zevceme do. \'ek 1, hıknık ta~n l)ir bütün 
ve tedbirler almak yolundak. gl- Yeni binalar tamamlardıkt, ıı kunuyor .• İşle böyle mür:ıc,atlar teşkil ettili nl \'e buna nlt ekr.c:~ 
diş bize acı bir korkulu rüya ya_ T ecebbüs İngiliz!er~e ronre. talebe mlktnrı y.dl, seklz da bana dokur.uyor. M mleketı b•r ını: onluk projen l\ 3 aguslos· 
şattr. Y yüzO. daha sonra. b nl ge~bile. I seven ir.sanlar. hevaya ela, herşe- ta Micl ten gc~\n umcıu;:un 1 

ca.,ı 1 i•clde) )( Toprak alemindeki münasebet· _ .. (lletr 1 hllıNe) XX ccktir. ye de alışır ve vnz.lfcslnl yarıdn iıy lcdıklc, sonra nıtabes• nı ,.u 
Teft~lerimlz fa11lasız surette yine lcr hep emniyet üzeredir. Bizden 1 zllerı onUnd~ birkaç glln~enberı de· Rektörün nutku blttikt~n sonrn bırakmoğı hatırdan geçırmez. Mem sozlerlc bıtırmı~\ir; 

devam edecektir. Işlerlnde dUrUstlUk makul bir vczife istemek şarlile vnm t'den slıkunet salı gunU ortalık mr.zunlar birer birer çalırılıırak ı lcketı sevmek; lf\fla, gc\•e:-r.lıkle. 1 
ve hUsnUniyet göstermlyen fırınların! bunun yerine ı:ctlrllecel(ine ve: kararırken nihayet bulmu' ve Gene· Maarif Vckillre takc'llm edilmiş- nazarlyntıa olmaz, aııcuk \'ilz ı f~ye ı<Bıı m~m'ekeU• hayatMlın 11""'· 
da. müteakip teftişlerde alacafımız devletin hakkı ödcneeeiine gü-ı ral Aııchinleck Gutta.re. ile Deniz ara.Itır. Vekil herbirlnln elini sıkmış, sorılarak bunu b9şarm .. k surctılc gl cephe4(.1tde olurıı:'l.k olalım, ltaıı~ 
neticelerine göre haklarında esaslı venmek caizdir. smda 50 kilometrelik bir cephede ta· tebrik etml~ ,.c rıe vazife ile uğra. :se,·gl lsbat edilir... ' ,ı nıe!!lekte \"Ulfe al~11 olurNk 
ceza kararlan alacağlz. Üzerimde b lr vesika var, size arnıza gcçıniştlr. 1 Ş<tcaklarına dıılr sualler sormu!jtıır. Vekil b r :<ı·rılık profcwrlcrc hı· ' ttlahm, ~u bilyik halııkate ina:ı· 

I< .. ena niyetli hareketler asla mUııa- ıöstereylm, kendi aramızda em· Kahire. 2;; (A.A.) - Cepheden ~~- Talebeden c;oJu yoktu. çOnkii ·her tap etmiş ve demiştir ki: , Biz Pa. ına~'a ";~~;burur. ki 1n\eml~tin "-
nıaha ~öremlyeceklerdlr. Bu de:a niyet sisteminin ne derece hAklm l l~n. haberler, Gencra~ Aud~inleck ın' tarıı!tan kapışıldığı için crtık va. ı pa değ!llz, hatasız olduğumuıu :d. llkbali .<u tür, tckn k ve. Hrre ~&. 
kapatılan seldz tırının sa.hlplerinın olduğunu ve tabiatle müc-adele ~e~ı taarruzunda dÖ\1lş~re.< dalma: zifelerlne baı;lıımışlardı. Yalını! dia. etmiyoruz. Yanlış görüşler miz lıdır. Bıu•~ ı.~ .ı.,fa ıruındtktan 
lsinılcrı .şunlardır: halindeki sdamlımn birblrllerlnl ileı l~mekte olduğunu göstemlekte- ı hük(ımet tal<'bPsl vazife e bnşln. 1 ve kararlarımız obblllr. İkazı ~onrıı ha·!~tm·~~~I~ ""'11•le, 
BeyeıJlunun Kalyoncukulluğunda r.ekadar iyi anladıklarını ve ko.' dlr . ...,a~a.ş Uç kesimde de flddetle de. rnemıştır, çUnkü tnyin İ stecıl N:ı· ı muhtacız. .Müesseseleri gczl.,lz, ı yenmlyece~unl• ":'i1"lül yoktur 

Andon lpııilikl, Beyoflu Dudular so· ruduklarını size tsbat edecektir. 1 \'am cdıyor. Rommel kaybet_u~ı ~o:· ı fıa VckAletlnden henüz gelme· göriinüz, fikirlerinizi rapor ş"k· Tekrar eo:~·orum: Jlme n tckıtli't 
lca#ınde. Omer. Galatada Mahmudiye Gösterdi!! ves!ka, kurrunka~em· ırakları tekrar ele geçirmek ıçın ka. · mlstlr. ı:r.dc yozarak bizl ılcaz edınlz. 1 tnanm,lıyııı.,. 
Caddealüae'HUrrtıet KeÇelt.~li Abi- le yazrlmıı bir, iki nottan ibaret- f11ıUcumlar yapıyor. Derece .sırasllc m zunlar şun. Bunları yalnız gazete yazısı Jek· ı Nutuldarden sonra Vekil ve mi· 
del hUrrlyet caddealncle Yorgi, Er. ti. Bir takım arazinin dönüm ba· Berlin, 23 (A.A.) - Alman ve ltal- ı brdır: Unde ortıı.ya kc;> mak kafi değil. ı;af rlcr mektebin hazırladıg: ser· 
gcnekon caddealnde ~yUp <;-ay, \Js· şına muayyen bir fiyata kiralan.

1 

yan kU\•vetlerinln 22 temmu~ gtinU İns:ıat şubesi yol kısmınct.ın: tilr. Meşe)enin lhtısı;sa d ' y'1nan ı: yl gczmil:'ler \"~ tale'ıcnl!\ ''ilcu. 
küdar Haklnıtyctl ~ıllıye caddesin· dığmı. falcat tabii Afetler yilzün· Elnle.meyn cc~hesl ke.'ilmı on~nde, 1 Haluk Derman, Silha Somer, Muh ' ve bo.Jkr alakadar etmeyen taraf.

1 
dn l:Clfrdlğl mimari projclerı, di

de HMnn Fehmi, Zeynel ve !cadı· den mahsul bozuk cıkarsa klracr- Uç bın Tnglllz ın esir ve so dtl)man terem Onb-şıoğlu Tahir Kaplan 11.ırı da vardır ki rapor ~ekli . do ~t'l" eserleri gözden gcçlrm!slerdlr. 
ye caddesinde Memlş.> nın zlmmetinln lptlqadan tcbrie zırhlı tankının tahrip edilmesiyle ne. F k U, 'N p l' k ' 

u ı 1 k lld f ·a 1 ııru mar, esım o ı nr, 
edlldi~lnl ıösteriyordu. eebelnent Mpar a lnR1 a aaı·ısak" ş ıırı· 1\Iıtat Kunter. Alman J "' T •• k .. Rostof hudutlarına B. Suphl bu son şartı izah etti: na zza Rref& omme n uman- 1 cenup p anı ve ur ıye 

BI da d .... ·ı .. ki da ettıtı askeri kaynaktan bildiri!· İnşaat şubesi su kısmından : • "}d" - r 11 m uşunt nuz mas- • 1 g lrt I f t I k I bl mi bl mekte ve bu mUnasebı,tle Mare,olln. l\lustafe T.ınrıkuhı, Necat Ycg{il ra e ın ş. e m ş. ç ş, sonra r · .. . 
(Ba.,ı l incicle) ı + ( d I , • ha•a t .. huta veya yaralı oldu~una dair ya. · Adnan Gunnlp, Turgut 'flırkalp, I 

Sovyet ba5komutanı:ıının bll· zün en ma su m v muş ve u· . • • cyedzan. ohu 1 ı; e)aah ol ~ ra bY~., yılan rivayetlerin Iııgiliz uydurmıı.sı 1 H ikmet İnal, Metin Postıt. 1 

1 .. Al anlar A~ağı . t1 1 b a .,•t 1 B olduğu bellrtılmektedir. Mlmarıden: Ziya Payzln, Meh. 
dlrdlC: ne gore, m .. • Hın gayre er oş ..,ı m s. u met Dil!r 'M'cmduh De'C'!\ C lll 
Oon'a karşı yaptıkları kutle h&·ı adamdan toprak klresı almak bel-ı • " 

1 
' 1 ' c .. c 

!indeki hamle ncticcsirdc Rus mü ki kanunen ben"m hakkımdır, fa· Mıllı Şef Ankaraya ~rk, EkrgunEUk uğ . IYJ. K
1
utal, Zulı· 

k T i d ildi t tü Tar an rem csı adn Tuğ· dafaalarında Novoçerkotı ve Ş m ı kat vicdanen eğ r· stc ben 1 d b d J ' ı · ' 
lnlnskaya kesimlerine kadar biri vicdani h~kka saygı gösterirsem av ~t UYUT U ar r~~ Yakış, l\ta.c t Derbent, Asım 

1 d b · h kk 1 Yucemen. gedik açmış ar ır. başkalarr da en•m a ıma saygı ca..ı ı laclcle) <=> 
Berl.n. 23 (A.A.) - Alman or • 1 gösterirler. Biz bu ruh içinde çok ı"m<-'t Jnönü. Konya JlalJce,·tDde n l\fakineden: F<ıruk Uzıırengln 

duları bıı§komutanlığının tebliği: ! ortakçılık ederiz. h1ç mesele cık. utradıtı Konya ,·ııa~·etlerlnbt kau Bürban Oğuz. Necip Demtrer, İs. 
Alman ve Slovak kıtaları Ros- maz. Fakat hük(ımetlc olan mü- ,.e kö~·lerlnde halkı kabul t>ttJkJnl kender Öz~·aşnr. İsmıı11 GOrel. 

tif önündn müstahkem kCipnibaşı rıasebctlcr, memleketteki umumi zaman. l:'eı;en bir M.'ne zarfında bli- Elektrikten: Fikir Ö~görcn. HU
mevziini yarmışlBr ve taarruzları- ruha uygun değildir. Hükumet 1 tiin ,11ayette )luh~ıhıtt satın alınırkt'n ı:eyln Ba:;kak. Zrkı GUnsoy. Ci· 
na devnm ed erk şehir yakınları· her.şeyi daima kendine yontar Ye Konya'lılarm temin ettlklrri en l;l'I hat Erez, Bi.ilcr t Yıısar&il, Örn~r 
na ulaşmışlıırdır. Rosto! iıtlkame. h alkın hakkı'nı ihmal eder. Fazıa j netl<"eden dolıı~·ı Konya JıalkınıL , .e Sevkal, Alı Güncr. 
tinde geriden yolu kesılcn b r diış- o!arnk b'r de Subaşı teşkilatı yap- Konya \'alisi ="lumrddln Atakt"r'e .:\la.arif \'ekfüntn nutku 
m•n grupu yokedllmlştlr. ma&n ve ernniyetl ıarsacıık karar· 1 teş«-kkllr etmlş~'dlr. RelttlM.lmhnr ha 

Ankara, 23 (Radyo Gazete!ll lar vcrrnete kalkışınca köylünün müna~betle, Konyanın, muharebe za_ Talebcnın takdimi tamam cıl· 
Mlh\"er radyolarına göre Mısırda bir kalbt lcırılrnıı. h~si gücenmiştir. manlannda ordurıı ,.e memleketi bf's-! duktlin sonra Maarif Vekili Hıı.sıııı 
Sovyet askert heyeti bulunmakt:u'ır. Yeni k. rarlar. emr.lyet ve fe. !emekte ön ~ita ıeldltlnl bütün 1 Ali Yi.icel t:ılebeye snmimi bir hı 
Inglllzler Mı~ırı terkettlklerl \&kil rthlık yaratmııtır. '.Memlekette yurda hatırlatacakları \'aadlndr. bu- labcde bulunmuş ve maarif s iya. 
So,·ycllcr lngılızlcrl l&tlhllf edecek· bizi &eç ndlrecek hububat vardır., lunmu,ıardır. Onümüulekl sene zar_ 1 setimizin ana hedefleri ve memlc· 
lcrdır. Bunlar yanlıı kararlar yüzünden tında da Kon,·a lllıİJ'etl halkından j kett sevmenin yolları hakkında 

Eden dedi k ! : 
<Bqa l lnclde) X 

olltlsettlkten so~ra şöyle demlııtir: 
_ MUcadcle uz.un veya kıs• 

olsun biz ve müttefiklerimiz mu· 
zııfferane bir net'ccye varıncaya 
keder muhsrebeyc devam edeoe· 
ı;ız. DlktatorlOk devletlerine kar. 
• 1 mücadele azmimizi hlç bir mu• 
~·ı craklyctsizllk dct'ştlremez. Bu 
devletler. jrsanlığa fenalık yapa· 
ınayınca)'B kaclıır döğüıecellz,,. 

B. Eden bur.dm sonra Alman 
·şaaıı altındaki memleketlerde ya. 
· ılan meuJlm.n diln>ada infial 
~yandırdıJını söyl!yerek ıaferden 
sonra da birlikte çalış<Aca~ıı de· 

mlıtir· 
B. Eden, , Milletler ırk. renk ve 

iman farkı gözetmetcıılzln yürü· 
mektedlr. Endi.lstri \'C munta~•m 
bir taksim sayes 'nde kimse Y Y~
l'Ck~iz kalmıyacakttrıı dl~·erek bu· 
nun anc. k bütün devletlerin ·ı bir 
lsblrlilğ sayesinde olacağını ı lve 
ctm :ş ve berrı.ber komşuluk e111sı· 
nı kurmak ve bu işe kcndılerin. 
den ba:;lamalc için iınkAnlara ma· 
ilk bulunduğur u •oylemlştır. 

ortadan kaybo}mu,. kıımen çürU· n idare memurlarından. Oümhurlyet çok dikkate Jfıyık sözicr söylemış· 
tülmüıtür. Birçok yerlerde yeni 1 hiikömetJnln aynı pyreU bekledJtl· tir. 
mahsul iyidir, bununla beraber 1 nl "ö~·ıemltler ' 'e hlleH yollara sap· Vekil, Yüksek Mühendis mck. 
eıkf mahıullln gizlenmiş kısımları mak temayüllerlnJn yer bulmamasına teb'nin talc~ miktarının eski~·cı 
da ıerbeıt piyasaya cıkncak ,.e bir dikkat edllmf'&lnl ta\·sıye etmişlerdir. nisbetle artmasına memnuniyet 
milddel sonrn herşey umduğu_ Aksaray, 28 CA.A.) - A:ı.lz. MHll göstermekle beraber 59 gibi bir 
mutdan iyi olacaktır. ~f'imlz Rehılrümhar 11'mt't lnönü r2kamın ihtiyaca kAfi olmadığını, 

Bu memleket kendi kendini da·: clün «Bor» yolu llf! ~hrlmlzl Ştlfff_ memleketin gell~ıne hallrd. ki tek 
ima ıeçlndlrmlş ve harice buld•y, ı lendlrmlo:lerdlr. Mllll f\lef yol. üzt:rlll• nlk ihtiyaçlarını kıtrşılamak için 
arpa vesaire ihracatı yapmıştır. de harman ı.,ıer'yle ınP,lt'UI köylüler- en aı senede üç yüz yüksek ınü
KöylU ile elcle çalışılırsa, çiftçinin le konuşmuşlar , .e köylülerin içten hendls JAzım olduğunu, İstanbul 
yolu boş yere kesilmezse ve lstıh. ıeıen 11&1nlml tezaltlrlerfyJe kal'lfılan· mekteb'ni ,_•{iz ~111 mezun yetiştire 
sıll arttırmisı !Afla değil, fiille mı,ıardır. Akıaray'lılar roktanberf cek surette genişletmek ve Anka· 
teıvlk edil!rse ve ;kolaylaştırılırsa hasretini çek_tlklerl :rüee ~rıerlnl rada da ayrı~a. . yüz eli i yUksPk 1 
hem kendi ihtlyacımızr temin ede- aralarında ı-irmekten d•;lduklan mühcr.dis yetıştırccek bir yUksek 1 
rlz, hem bP.~ka açların imdadına aoneuı ~\·inç , .e derin. tlikrari hi91e- teknik mektebi kurmak JAzım se· ! 
koşarız, hem de dUııyanın bugün. rlni co~kun bir ,,ekflcle gi9tenrıı,ıtt. ll!Cel'nl söylem!§Ur. j 
kü halinden iktuııden istifade ede· dlr. Hasan Ali Yücel, mektep hak. 

1 riı.. )filli Şef, Akıwtray'da köylü ,.e ka- kında b!r tenkitte bulunmuştur. 
ııabalı halka bir ç-0k ı.uaUer sormut· Vekil. g~çen sene profesör ve ta· 
lar ,.e aldıkları t"e\'&plardaa çok !ebe ile konuşmuş ve Mltat paşa 
memnun kalnu.,larılır. )filli Şef ı;aat ı+.\manındanberl mevcut Sanayi 
ıs de Koçhlııar yolu ile Ankara~·· mektebi ne Yopı Uıta okulu gibi 
hareket boyurmutlar , .e te,rınerln.. müesıe.wleri hlç ziyaret etmedik· 
de oldufu ıibl ayrılı,larmda da ha- ıcrini anlamıştır. Vekilin bundan 
raretıı tezahUrlerle uğnrlannuşlar- çıkardığı reticede, mektebin 
dır. mücerret şekilde llıni tedrlslerle 

HükOmetin almaja hazırlandıtı 
yeni karerlarla; tecrübe devrinin 
kapatılmasına doğru bir adım da. 
ha atılmıştır. 

Tecrübe çok iyi şeydir, fakat 
hareket noktası doğru. müsbet 
malClm•t olmak şartile ... 

Blr h111tayı karımıza alınız. 
Hlndlıtan me!M'le~ı 

iktifa ettiği ye hakiki hayatla te. 
mas etmeğe ve işbirliği yapılacak 

teknik unsurlar hekkır.da malu
mat sahibi olmağa kafi derecede 
kıymet verilmediğidir. Üniversite 
Feo şubesinde bu şeklide çalışılır· 

sa blrşcy d~ncmcz, :fakat teknik 
tıtblkat mıJılyellnde olan bir tııh· 

Kendilerme karşı duran senoraı 
Vcygoınd, Vışiyl tazyik etmek su. 
rctil~ uzakla~tırılmıvtır. 

Şimali Afrlkanın mc~hur lioe· 
rl, İbnieelul, Alman emelleri he. 
sabına k•z~nılmıs bulunuyor. Ttı 
nuste. (Yeni Düstur) diye bir ha• 
reket vardır ki, kom!inigt u.1sur
lar, d'ndsr ve vatan11ever unsur· 
larden ayrıldıktan sonra ikiye bö. 
lür.müstür. Almanlar bu harck • 
te de el koymuşlardır. Vclhfııl 
l\:aseblnnkndan Kah.reye knd r 
şimali Afrikanın her tarafında ağ 
lar kurulmuştur. 

Almanların ikinci bir fanl iycl 
sı.hası cenubi Afrikactır. Harpten 
c\•vcı cenubi Afrika hllk(ımot -
nln Harbiye Nazırı; Osvald Pir· 
rov adında Alman aslından bır 11. 

damdı. Bu nazır. Berlini ziyarete 
davet edilmiş \'C Almanya onun 
vasıtaslle Boer milli emcllerıle te
masa geçmiştir. Bu emeller etra
fında Alman paraslle teşkilat ku· 
rulmustur. Memleketı karunl yoi 
lardan fethetmek için blr fa3l11. 
hareketi uyandırılmış. fakat IJC. 
neral Smutı'un uyanıklığı ve e· 
41crjisi sayesinde bu hnrckctin 
yolu ke:ıilmlştlr. Fakat Almsnlar 
maksatlarından şaşmnmıdar, suL 
kaştlcr, baltalamalar, gizli neşri· 
yat Ye hele cenubl Afrika askeri 
.zırssrnda tahrikat ,.oluyla cenubi 
Afrika kalesin; lçc~den fetih için 
her ~eyi yapmt§lardır \'e yapı. 

yorlar. 

Aşker arasında yapılan en tc• 
slrli prc.paganda. İngilizlerin kcr.
di canlarını korudukları ve ccnu· 
bi Afrikalılarla diğer yabancı· 
ları aleşe sUrdüklerl yolundadır. 
İrgilizler buna cevap olarak za· 
yiat istatistiklerini neşretmlyc 
mecbur olmuşlar ve harpteki ıa. 
ylattan yüzde 71,3 İngilizler, yilı· 
de 18.2 ılin dominyon. yllzde 5 
de.mir.yon ,.c yiizdc 5,5 Hlnt as
lcerl olduğunu isbat etmişlerdir. 

[Tobrutu bir gürde teslim 
eden Boer generalinin ihn· 
neti bu Alman tahrikiıtlte a . 
!akalı görünmektedir.) 

S on seneler içinde Alman a· 
janlarının en kesif ve ge. 

r i şoffaf \'C göze görünmez. bir 
h ı koyınanm yollaıı bulun.11uş· 

tur. 

Cenup plfınının muvaffakıyete 

varıp \'ıırmamasının anahtarı Tür 
klyededtr. Çünkü Türklycniıı b tq 
rııflısı ve mukavemeti f nı:iliz vo 
Ru,, ccn.ahlarını t.ıvrumaktad ı r 

Resmen her lk ! tarı:f Tilrki~ e· 
ye aşkını ilan edip duruyor \'Q 

Türkli!r in lrnlbir. I celp için elck•l 
geleni yapıyor. Faknt Almanlıt. 

rın asıl c~yrcti el &itınd •n ~apılı· 
yor Hedefi de; hüyük bir Turaıı 
rmparatoduğu ri\yasın 1 besllyl~ll 
,.e Rusyıının 7Lrarına olarak Tür. 
kiyt'nin sinıalc doğru g~nlşleme• 
sini stiyon TUrklcrl, Alınanlarıı 
tarafına çekmektir. Yapılan mu. 
hakcmcye rai:mcn hali a~·dınlan. 
mamış hulunan suik;lst mes.lesl, 
karanlıkta devam eden ç5Jı3ma. 
!arın mahiyetini günün birinde 
belli edecektir. Şurası muhakk· )( 
tır k i, bu m&1ele yüzünden TOrk• 
Rus münasebetleriılde harbin bıı. 
sınd•nberi J:Örülnıı:miş bir dere• 
ccde ~er;lnhk peyda olmuştur. 

C enup plıiııının ilk merhaie, 

sı <.lan Mısıra geLn('e bu· 
rada Almanlar ağlıır kurduğu gi_ 

bl İtalyan~r da ı:aiıımııkta \'e 
8anko dı Roma ile Mııır kral h<.ı· 
nedar.ı arasında eskldenbcrl mev 
cut münasebetten istifade etmek: 
tcdirl~r. Ekmek d\lrlrğı yüzünden 
bir aralık :Mısırda çol• hQşm~tsuz.. 
luk vardı. İr.gllizler, sekizinci or• 
dunun depolarındr,n buğday ver, 
mek ııııretlle bur.u önlemişlerdir. 
Nahas Paşa, eskl dostu l\takram 
Pa$adan bu münasebetle ayrılmı· 
ya mecbur edilmiştir. Öyle sanı. 
lıyor ki. Makram Paşa. Alman 
ve italyı;0 nüfuzuna jlet olmuf 
ve işleri bile bile k•rııtırmaJc su· 
retlle ve halkta ht.lşnuuuıluk u. 
yandırmak maluadile suni la!ı<>. 
zorlukları yarıı.tmııtır. lnılllzlcr, 
yine atık davranmışlar, Makrsm 
Paşoyı mevkiden uzaklaştırmak, 
ve Ali Mah'r Pac::ayı tP\'kll etmek 
wretlle A1manların p!Anır. ı boz• 
muşlnrdı•· 

V ukarda verdiğimiz izahat, 
Rommel taarruzunun bu-

B. Ed n, "Tarihte ilk defa 1n· 
gll ız • Amcrıkan dostluğunun ıs· 
llkbali şimdi İngiliz milletinin 
elinde bulunmakttdır. Bir kaz• 
eseri olan bu harpten tıulh ıçln 
devamlı bir fayda çıkms.sını t•· 
ncnnl ediyorum• deml:tir. 

N&bzır.ı, dilini, kanını filan mua· 
yene etmeder., huyunu, mizacını 
bılmeden: •Benim içimden öyle 
geldi, iU llicı iç, iyi ıellr.» deyi· 
nlz. Acaba o hastayı tedavi mı et· 
miş olursunuz, yoksa zaten mü. 
cadeleye mecbur bulunduğu has· 
talık sebeplerine yeni yükler mi 
ks tnsınız? 

Ankara, 23 (Radyo Gazetesi) 
Hint komUnlst partisi, harp hakkın· 
dakl :fikirlerini deflştlrmlşUr. Parti 
blrllfl, harbin bir mllleUer harbi ol
dutunu ve Hlntlllerln birle.şmiş de\·
lellerle işbirliği yapmalarının kendi 
menfaatleri lca.bı oldufunu söylem ş
iir. 

sil tarzı, bu~ünün dejlşen ve ar_ niş ölçüd;? c;alıştıkları yer, Tür· giınkü safhasilc Alman cenup pll 
tan ihtiyaçları karşısında; hakiki kiyedır. Faki} bu çalı~malar1 gay. nr eı·asında mevcut münasebeti, 

Bütün zarurı ihtiyaç 
ma.W.lerıiai~ satışı 
sew•e.t: llnalulıyor 

<-.. ı -ide) rı 
,·eya alınacak kBrarlardan, herşeyia 
baş~, h~ ,. lıomrol~ kalıM·atı mf&. 
na»rnı ~·ıkarn.tak bil.'iik bir hafit olur. 
llll&Gıhet ş1~·e. kacJu akaaa karar· 
lana; ta~ ~ffiltdea ıı.oua dala. 
IN' .. tllr bir taklı,t teılltlrlrrin ahnma~ı 
ar bur;ltnklt ~ralte UJA'Un bnlmuştuı 
Ahnnll'~ \·tya almaı·ak .'eni kararları 
biiılıdlmet. t»ibtAJl~I \C 91ij.ı~t:hlil-.. 
JUi":k.lilı\ta uıtratahl~<'ek hu:ı '"lC 
1.-ıl ...-... kaldama~. ~erek k,öxı 
\'e gt>rf'k tllN•ar ara,,ında daha "ı! 

tıtr ı,blırl'tl lt•rttwt ·~·~tw. Teki 
eilllen bu lşblrli!I kö~"lüyf' oldutu k 
dar. ._ıı.aı., tiiqrlU'lar\aa lla çı 

tıüyük m6ı~,·i Y-e ınaıhtl Me""llJ·etı 

\"liklrtnf!k~. 811 nH4•Ull;l·f'tJf'r' 
••-c~ larıı.f...tnm na.tı'-« 
t• ııı-.ıta ku\·,·etle Qmlt etlilmelat 
.... ~t.a.a tan.U.. r4Htll'.sr 41._ı 

..-ttrl kıwtrol Vf! ıllimlk* ııwk• 

....... .- awınlelletln ~ret ed-"" • 
aa -. roalbnA ~""" ko11bol ve & 
'~ m-ııı if6er1_. n.W'" vaılıle.l 
\~«'il9"n !ıııaMe4Hm•kted .... 

Aaka ... ~ (A.A.) - TleaN \ 
ltNI l>r. llellçet l's.. lıeraltuleıı.t:' 

hofldlAU.••ı,... ı.1um tnılfHL ı 

'1'....,.ı& ntAllfııuUerl ofl•I WllU""' a • 
ıtürl. Abın tuMai •1Möri , .• h•• . 
kRlenı mii41irl eltNjıl hal~ •. :?5 te • 
muz ı·umarte,.ı "•ltıthı "aat 8' ~ t: 

1•"' Me Aıak&Pll4an Balık-1r"t' ha 
ket ~ BalıkftıNr ,.~ ch·ıHıı ' , 

n..ıtalll v• a&un ,.a.:dy~tll\l teHt'k t · 

~k a,nı gibi 1%mlr"e ~ru ~ollaı 
tifı,·ıuaııa hnıir, ll•,!f.i"ll• .\~·ılın, . , 
nl•ll. ı...-rta \t' 8u~dur hanııt~i 

bıtkUdude Mlu•ılulıt•" "'4lllra An' 
r•,) ıı tlöıatttklrrliir, 

Ankara. ~3 (Vatan) - r 
nuıkarna \'e b '.skUvl fsbı-ıkator 
hUkümete mür&~. ~t ederek hu 
bntın serbest bıreklldıcı mı .t. 
tarda fabl,'lk Lcurulmasına mü 
~~e litemJsı!~rd 1'· Bu husu!ita 
kalılar n zdı-~ yaptıgın11z h. 
kAta ruaran ()u f brl~atörl~ 

'fabrlkalannı memlekette ı.tc. 
lerl y.erlere n~klelmE:•erlnde le'" 
nl b :r mıthzur yoktur. Fabr k 
hubulıatın serbe t bırakıldıjı : 
\ere nakledildikleri takdirde 
bes\~e mak•rnıı. ve b\slrOvi y • 
bilecekler ve bunları serbeıtç~ 
tnblleeeklertlir· Yalnız. fabr 
törler fı brl.ka kuracnkltırı yer 
dtıkt beledly~lere müracaat < ' 
rek müsaade a\rna_k m~cl}urlyc 
dedirler. 

Doktor Kenan Te· 
fiii kayhettilc 

<llw l -ide)•' 
Amerikan hostar.e ir de ı~\c 

t\ııyatn yumınu hır. 

DoJ.:tor Kenan 'fevflkte eni 
kalp raha1.sız.lığt ve m de ü 

vard:. Sanıldtjına göre vi\cuclı 
çıkan bazı c;ı\w.ıılar Sl'Pt\s.t.r; 

yol açmış \'e doktorl!irımıı 

birçoğunun erkadaşlı:rını Jııur 

nıak için yaptıkları mOcadele 
mer.-lz kaimı hr. 

Merhum DıırülIUnundo. u • 
müddet profesörlük etml . 
çok talebe yetlştirmi~tlr. ttn,, 
" te kurulduğu zam~n kadro h 
el bırakılmasının bir haksızlık 
duğunn doktorlarımızdan bire; 
kaildir. Doktor Kenan Tevfik 
h si lcuvvctlj bir dok\or s.ıfa 
binlerce hasta nın imdadına k 
(11uı. blnlcrco çocuk doıurtm 
tur. Tıp ceml;vetlerimlzdo de f 
bir rol oynamıftıı-. 

Son zamanlarda talebe c:okll 
dolayrsilc yeni bir nisaiye kllrsı: 
kurulması düşünil,lünc~ dok• 
Kerırn Te,·f ~·n ismi hatıra g 
mlştir. HattA ihtimBI hayatı· 

rnn gunlerinde m erhuma ıfa sc 
lenmiş, hayata olan RIAk sın 
prtmasına sebep olmuştur. 

Salı günü halinde Qlrde .bi 
blr !yil:k görülmüş, ümide dUıi.i 
müştür. Çarştmqa aünü fc ·aJq 
mış \"e tedaviye gelen arkııd ~ı. 

rıno beni kurtarın diye rlc:-.dn bı 
lunnıuştur. Nihayet o gün yedir 
hayata gözlerini kapamıştır. 

Kederli ailesine ve arkı:daşlıır 
ha samlmt tazlyetlerimizi sunarı, 

Cenaıesi buıün şıııtt ı ı buçukt. 
Amerikan h85hınesinden kaldır: 
lar•lf oenaze namazı Tejvlki)·e cıı 
mlinde eda edildikten sonra A r 
mezarlı~a götürtilerck ehedt i"\i 
rıhatıılhınıı tc\•di edilecrktir. 

aydrnlştmıJja kfdtdlr. Alma. ,.a, 
yukarda l§f!ret e{lilen hedefler -
ne varamadıktan bıışka İbnissuut 
Ar.ı.bistanını da kazanamamı!';tır. 

rıkat işler" n aldı&• cereynııa 

ıöre, .tıııl mesele, Ruıı:rarırı zarar. 
eız. bir hale korıulamamııımıdRdır. 

ftus mulça\•emcti devıım t-ttlkçe 

Almlln cepµp plinı kııti bir mıı
n.ff•kı)'et kannamaz. 

Bu da ıösterlyor ki Rus mıı. 

kavemetlnin devamı bu harbin en 
kr.:tl ve mühim amllldlr. Alman· 
ların çGk l~·i di.\5ilnülmüş ve hıı. 
ıırlanmıı planları olduğu hat(ic 
Rusların sıkı ve ı:iddetli ııurettc 
lnuka,•emete dE:\'am etmeleri, bu 
planları ya felce veya zaafa uğ· 
ratmı§tır .• 

• 



• VATAN -

HASAN VİT 
• • 

AMiN KREMLERi 
Vücut için vitamfoin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cild için de v."tamin cyni hayatt!f. S':Jn zam!!lnlarda ff viupa ve ffmeri kamn ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 

ktem istimal etmeğ~ başlafl)lşlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Ciltlerini bes.1emek v: gayri tab."iliklerini ve enfeksiyonlarrnı gidermek yolund3ki gayelerinin tahakkuku 
üzerine bilhassa kadtn'kr arasu:da müthiş bir heyecan tev.'id eden bu kremler bütün müstahzarat/ alemşümul bir mahjet alan Eczacı Hasan'm enerjik mesaisife istihzar edilebilmiş 
ve Hasan Vitamin Kremleri namıy~1e piyasaya çıkarrlmışfJr. Yüzdeki sivilcelerle ergenlikler ve buruşukluklarr izale eden. ihtiyarlarr gençle;tire.7, geaçleri güzelleştiren bu kremleri 

derhal ve b;,/a tereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve şubelerinde Küçük tüp 20. Büyük 3.5, Kavanoz 80, Büyük 150 kuruştur. 

Lozanda istiklal 1 

tarihimiz 
yazılırken 

BtJLMACA I" 1 Ş Ç 1 A L 1 N A C A K 
BOYOKDERE 

(Ba,r :? nclde) 

:ıası onündc msğl(lp o!an Avrupa· 
lılar, mılletfmlzln bütı.in haklarını 

ve lst•klfıllnl kebul etmek zorunda ' 
kalm1şlardı. Nihayet 24 temmuz 7 
1923 günundc, Lozan Üniversitesi 
salor.ıunda, İsviçre Cumhurrclslnin ' 
başk.anlığında toplanan Avrupalı 
dclc(Oelcrln imzaladıkları «Lozan 
muatb~dcs • işte bu suretle hem 
Türk milletinin bir istikUıl beratı 
olmuş, hem de İsmet Paş"nın Lo
zanda. 4\azandığı zaferin bUyı.iklu
ğünO güstcrcn ebedi bir vesika o. 

, 

Soldan sağa: 1 - Blr av vrsıta
sı; Gen.işlik. 2 - En fcızla kaznnç. 
3 - T ersi: derıeycn; Tersi: motör 
arızası. 4 - İnsan; verme. 5 -
Rar.dıman; Başı:na bir harf gelirse 
dış olur. 6 - Bır yemek. 7 - Es

larak ~ar. h geçmiştir. . * 
ismct F'a. a o giln. Lozan t}nı- ki bir mabut; Tersi: 140 çeyrek. 

versitcsl bl~ı. sından çtknke:', ken 8 - Bır so'!>zc. 9 - Sevda; Kör
dısirl tebrik "icn ga1.ctcctlcrc cim pe; B 'r reırk. 10 - Bir nota; ?\leş_ 
tıhanı bitirdik• demişti. Fnkal pa- hur bir kom k; l\Iısırıılsrın bir ma 
şıım, sen buradn yüksek b!r te~·az_u budu. ı ı - Yapına; Bir soru; Ter· 
göstcrd n. Seni ~c mlllcıUml ımtı- si: sahip. 
han etmek kiml\1 }.•1ddlıte dı.i'Şmı.iş. Yukarıdan aşağıya: t - Ö:.ı:il
Lozanda asıl ımt'tharı ~apan sen, mc ita eyle; Bir halile. 2 :__ Ser· 
ımtih nı veren de ,A·vTupalıiardır. bcst; Ahmak. 3 - Başına iki harf 
Ncksdar yszık ki t-.ı Avrupalıları llavesinden ronra ters çcvrıllrsc 
«istlklfıl ve hilrrlyeh bahsi üzc.1 taharri edelim deı.:1ek olur; neyaz. 
ri• de yaptıgın bu imtı'han~ tam\ 4 - Tersi. namaz kıldırin; Bir 
numara alamamışlardı!- Sen ~- hayvan _5 - Hmç; E~. uzun koşu. 
ğu.-tosun onuncu gtinil Laza., do- 6 - Hucum; %':Ildız, 7 - Tersi· 
nüc;u tstanbuh uğradığı.o zaman, I bir taraf; Tersi: başlangıcı olma. 
kadın, erkek, çocuk butün 1stan· yan. 8 - Başına b'r harf gelirse 
bul halkı, ellerin öperek, ,cözyaı:>. ı giz Glur; Coşkun suyun bayağısı. 
Jarı içlrdc c;ana .Yaşa. var ol harp 9 - Tersi: am•k· 10 - Tersi: u; 
, c sulh gazi ı,. diye beğırışı.vordu· I zatma; Bir böcek. 11 - Elbisenin I 

PırlAntalı ,.e r-hnl\"llı sut demr-k, hlr kelime ile S 1 ~· G t: R S A A T 1 dtmekttr. Çünkü: 
Pırlantalı \'e elmaslı saatleı in blitlln hakiki evsafı meşhuru O.lem olan S 1 N G E R saatlerinde 

toplannıı~tıı·. Bunun için: Saat alaı·ağınız z.aımın. tereddUtsüz. S ı :N G E R '1aati almalısınız ve san tin 
iizerindPki S I N G 1'J R mııı-kıısına, nıllessesemizin adresine diltkat etmeniz lazımdır. 

:\lodnyı takip eden her asrı kadın için kıymetli taşlariyie ve nefis işlemeleriyle hhklkaten nazarı dik-
kati celbeden böyle bir harikulade S I N G E R saaline sahip olmak Adeta bir saadettir. 

ctNGER SA ATI Hoşa Gidecek En 
,, Makbul ve En GÜT'el HEDİYELiKTİR 

Xo. R:? - D. Ehna•lı \f' 11 p:rlantalı 600 lira 
~o. 82 _ C. J<;ımaslı \'e ortadaki biiyUlt olmak üzere 11 pıı·Jantalı 700 lira 

~o. 82 • E . Elmaslı ve ortadaki !le kcnaı·lanndakl bliytlk olmak Uzere 11 pırlantalı 800 lira 
~o. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha bU~11k olmak Uzere 11 pırlantalı 980 lıra 

EMSALLERİ GiBİ 15 SE~EGARASTİLİDİR. 
DCKKAT: SIXGER sııatıeri lstnnbulda yalnız Eminonı• rııe:-kezinaeki mağaamızu'l .ıa•;Jır ıstanbulda 

şubemiz yoktur. Adr<'s: SINGER SAAT :\tağ .. zlllnrı. Jstnnbul Emlnön!l. Xo. 8 

{1 '=m"' 1'tanb"I a•llY• b1""'i ti"''" mM. 1 kcıneslnden: 9421223 1 
Ha 11• ç sa h 1· 11111 n de 1 lstanbul limanına bağlı ve 1718 si· 

;~ n:u:a::as1ı1na ::;~~ıcı:: .... :~rn~~tı;;~ l 

S t 1 k D 
6 942 tarihinde Haliçte geçirdiği de· \ 

a 1 1 e PO niz kazasına alt raporun alınmıısı 
mezkur mavna re!si Mustafa Aca!' 

tarafından lııtlda. ile istenmekle mav- ı 
na ve hamule ne allı.kalı ve bu işten 

zararlI herkesin raporun alınacağı ı 

29/ 7/ 9f2 çarşamba gUnU saat 11 de 

Pl.'·a .. anın en "ererıı hlr yerlrıdc, Ataturk kôprüsilne ~'llkın 'e her 
t!irlü deniı ,·asıtalarınııı )ana.ııuileceği ı;ah!li olan bir depo atılı)ur 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Yeri Kıl ıııetl Cin .. i Teminatı 

mahkemede hazır 

nan olunur. 

bulunabilecekleri 

Fakat fevglll p şam, tarih seni iki kısmı :yrnyrna. 
yalnız İnönü kahramanı ve sulh DÜ~KÜ BULllACANIX HALI.i D. ı Galata, ~ehıt :'\lehmct '.!5000.-
f'\'Zİ~ dl~e değ ı. ayni z.amanda Soldan sağa; 1 - ı tı r.arc; Sn- ra':'a mahallesi kalatat I.ira 

Depo 
mai;'aı.a. 

;')OOf) 

ı.ira 

RA~IT RIZA TiYATROSU 

Hailde Pl,kin beraber 
Harbiye BelvU bahc;eı-1 ıtla turka 

kısmında bu gece 
dunyaya lstlklı'l.l dersi veren dl1hi re. 2 - Arıza; lm (mi). 3 - Mn- ~·r.ri ~okağında e .. kı 6, 
bir ı.istad diye cbedly,cn saygı ile 11; Acuze. 4 - B~lfı; Nara. 5 - 8 ~·eni 6, l\, l\/:! nunıum 
anacaktır... (Y) ed (I): Soba; Ey. 6 - Ral. Yukarıda 17.ahatı yazılı gayrlmt>nkı.ıı ııe~in para ile H~ knpalı ıarf 

Bah!l Te'·flk Ta~T nıkay (y kınlar): ;\la. 7 - Tau-ı m~ulilc ';'1lhf'ml7. salı':' koınl113 onu hı11:urunda ~atılar.Rktır. 
lu (l) - (lulfıat). 8 - (F) irar; lhalt' 5/8/9t:.: ~·ar~amba gıinii sal\t ı ı deılir. htcklilerln ~uhr-mh: 

Ye•. 11•· Genelik 1"','ube .. <ol l"mıııni Ka- Emm·. 9 - Na: Osman. 10 -ı · · ., • enılitk "l'r\'İ'flne ıımracaııtla tenıınat akte"'l yatırmaları \f' tt>kllf mek- ı 
tıı•I ğlnrlen: Ege; Kese. 11 - Re; Eyyltu (catly tuıılarım hir l'r111 mukahlllnde alıtt'ıtkları <:artııarne hUkılınlf'rlne rnıı-

Cemlvetlmlz, TUrkc;e - Edebiyat. ~e). ı , 8 rık şeklide tan:r.lın cılerı•k hllıtlrllen gllıı 'e ... aatte 11uhenıl:r. ""tı' 
Fızlk Kımya. Riyaziy<', T:lbilye. ln- Yukarıdan aşağıya: 1 Mim. \rnmı .. yonnna \ı;)ll ihale !!Qtlne ~·etlşmek iizere iaıtell t"htıUtlü 
{::'illzce. Italyanca dersıertmr~n ryJQJ bcr; Ömer. 2 - A;1dııt; Gc <m1>·1 olarak po~ta.'a lerınelerl. «9SI - 785h> 
dene ı imtihanlarına girecek arka- 3 - Nail; La 'r c. 4 - (T) arla: 
daşlar için chazırlama kursları• aç- :;ura. 5 - (De) r i; Sıla. 6 - E· ~~~~~~~~~~'!!~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!~·~ 
maktadır. zan okur; Ey. 7 - Acaba. 8 -

BOBSTil, 
\"o<hll S Perde 

T'azan: ;\la.hmut Yesart 

Heyet her gece Belvli bahçesinde 
temsil vermektedir 

Istanbul 4. cU ıcra mcmurlugtın_ 

dan: 

942/ 4336 Xo. hı dosyada bir borç- 1 
tan dolııyı mahcuz olup paraya çev-

Kibrit Fabrikası 
MODORİYETİNDEN: 

Klhrit rabrlkıt .. ı ı~·ln aşağıda :ı·aı.ılr şartlar aıtıncla. erkr-k, 1ra4\n 
'c ı;0<·uk ı,('I alınn<'aktır. 
ı - Tekmil fabrika i:;ı;ilerlııe ı, günleri 1ıara..,ı1. &ı<·ak öğle yemeği 

\erilir. 
:? - U<·retıcr: 

a) Erkel< Işı;ilere: 

Xormal me'<al ı.aatlerl için f'rKek ıc;ı;llere yaphrıla<'3k işin nııa

hll etine göre '<aat ba~ın:ı iı cret h~abile gUndc 100 kuru,tan 
l iO kuruşa kador. 
h) Krtılın işçilere. 

Normal nır.-•al ... aatıerl için lmclın lşc!lere :ı·e.ptırıla<'ak ı,ın ma
hiyetini' göre 75 kuru,tan 110 kuruşa kadar. 
C") 1:.! yaşından 16 ya-:ına kaılar olan erkek , ·e kız ~oımklara: 
Normal ıneqaı .. aatlerı için ı:0<•11k lş~·llerc ı;aat bası ücreti hc
..,ah!lr. 6$ kuru5. 
d) 1'ııhınll 'e tahll;ıe, a\'lu l';lc:ilerl: 

Bu kohll ~ferde ~·alı~anlarsı ı,ın mahlleline göre 150 kuru,tan 
170 kuruşa ka<lar. 
r.) l'ıııla ıııe-.aı ill·retleri: 

Koorılinas~on hPJeti korarı~·Jc fııhrlknnın gUnde ;ı·llp&<'afr 3 
-.aatllk fa1Ja \'a:ırjlnalıtrın % SO zammı llıi.\ e edildikte normal 
ııır,.nl ftc 100 _ 170 ı.uru~a kaılor iicret alan hir i:3'1yc 150 den 
:!iO kııru~a kadar. 7.J - 110 kuru~a kadar alan bir işçiye 110 -
160 kuruşa kadar, 65 kuru, alan i,~l~e {);') kuruş; 150 - 170 
kurıı ,a kadar alan l~i,\'e :!:?O _ 2!>0 kuru'a kadar gilndellk '\·e
rlle<ıektir. 

3 - Kanııni yergiler l'jı:'lere ait olınak iiıere ücretler, fabrika da

lım tftliınatn:ımeslndc :ı·ııı.ı lı hükümlere g<ire her 15 günde bir 
öcll'nlr. 

4 - t~çill'r, Jata('ak yerlerlnl kendileri temin edr.rlrr. 
5 - Talip olanların Biiyiikıtercılc Bii.rnkderl" - Balu:ckö,\'· :rolu Ü7.erin

ılc-ki kltırlt fabrika ... ı nıiıdıirly<'tine nilfu-. tr:ı:kl'releri \e altı fo_ 
toıtrnfla. brraber müra<·aat etmeleri illin olunur. 

TESViYECİ, TORNACI, 
FREZECİ ALINACAK 
Kibrit imal eden dairelerde , -eya fahrikıı tamirhanesinde ma
klnist \'e ınakinloıt mua\ ini olarak ı:alı,mak Uıere birinci 5ıoıf 
te..•n 1) ecl. tornal'ı ' e fre:r:ecl) e llıtlyaç 'ardır. 

rabrlkada J'8.(lıla<ak imtihan ncttceslnde gösterecekleri ehllyete 
göre maa, 'e,,·ıı .. ııat ba'ı ikretlerl tl\yln edllecııktlr. Talip olan
ların \'t'Slllkile birlikte Bü.}1ikılcredeki kibrit fabrikası müdüri
yetlnn muracaatları ilan olunur. 

B\ kı.ıslara iştirak etmek lsteyeı.ı Uray; Eski 9 - za (EZ); Ümm~t. 
lise ve orta okullu arkadaşların, iki- 10 - Rle; Em: Masa. 11 - (D) e

Kütahya Beden Terb~yesi Bölge 
Başka!~hğından: 

rilmesi karar verilen bir adet Uç bin • ~--•••••••1cı•••••••••••••••••~ 
şer fotografüı birlikte, en gec; t /' 
Ağustos 1942 gUnU akşamına kadar, 
(Sirkeci: Şahlnpaşn otelı sırasında 
No. 61) deki cemiyet merkezine. saat 
15 - ıs arasında (her gtln) mUracaat 
ederek kayıt olunmaları rica olunur. 

m (lr); YHine. 

Y er.i neş~iyot 
I<adm ve kızların mutlaka 

okuyacağı kitap 
DiŞi Kl'Ş 

1 - KUtahya stadyomıınun antresinde yapılacak parke kaldırım ve 
beton döşeme iı,ıı pazarlık auı etıle yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli !l702 lira 67 kunıştur. 

ZA YJ _ F'atıh nfifu" memurluğun_ 'ı Kocanızı nasıl muha:faza edebilirsiniz. 
dan almış olduğum nUfus tezkeremi Yeni çıktı fiyatı 35 krş. 
wyl r.ttim. Yenısınl c;ıkarııcağımdan }.iü\•ezzilerden ve kltap,~ılardan 

3 - Pazarlığa girebilmek için ehliyet veslkalarınm ve Ticaret o_ 
dası kayıt vcslkaslle muvakkat teminat ınakbuz.ları.nı komi.'lyon& tevdi 
etmeleri lıizımdır. Ve bu \'e.saiki ibraz edemiyenler pazarlığa giremezler 

4 - 15.7.942 gUnUnden 15.8.942 gUnUne kadar şeraiti anlamak 1stı-

yenler stadyomdakl bölge dairesine her zaman mUracaat etmekte ser· 
besttlrler. 

lira kıymetinde Doç markalı 2517 
plfıka No. hı O. 8 85109 No. Ju rad
yolu takııi otomobili 3/ 81912 pazar
tesi gUnU sıı.ıı.t 12 ile 13 bu~ul• ara
<"ında Vefada. Kovacılar caddesinde 
Yıldız garajında açık arttırma sure· 
tile satılacağı teklif olunan bedel 
muhammen kıymetinin ' ~ 75 nl bul· 
nıadığı takdirde o gUnktl satış geri 
bırakılarak 6/81912 perşembe gUnU 
aynı yerde ve saatte lkıncl arttırma 
suretile satılacağı ıltın olunur. c kisinin hUkmU yoktur. arayınıız. 
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5 - Pazarlık 15.8.942 cumartesi gtlnU bğlcdeıı C\'Vel saat onda böl
gede hazır bulunan komisyon huzurunda yapılacaktır. (7739) 

CDmhuriyet Merkez Bankası fi DOKTOR ~ 

ORFANİDiS 
C:ld n Zllhrevt :"lÜtehıı.ssuı: 

18 TEiıllJIUZ 1942 VAZIYET/ 
ı.ıra Beyo~lu Suterazi Eokak ~o. 5 

Nil apnrtıman 2 el kat Ttl 4373! AK T l F 
ı,ı ra P A S f F Uı<• 

~~~~~-ı-~~~~~ 

l 0 .~ S A 
23 TE~l!\IUZ 194% 

ı Sterlin 5,24 

100 

100 
ıoo 

100 

Dolar 130,iO 

Pczcta 12,9375 
İsviçre frangı 30,03 
is\•eç kronu 30,72 

ESHAM \'e TAHViLAT 

İkramiyelı '" 5 938 
Ergani 

20,45 
22.20 

Kaııa: 

Altın: Safi Kılogrant 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki :\luhablrlerı 

Türk Lirası •.. ·-···· 
llarl~tekl )tuhablrler: 

74,616,:l85 

Altın: Safi Kilogram 23.919.t\23 
Altınn tah,·lll kabil serbest dövizler 

Diğer dövıı.ler ve Borı;lu kllrinı; 

bakiyeleri 
ı Haıine l 'ah,llleri: 

{ ~ c§) dJ V © ) Deruhte cdl. evrııkı nakdiye karşılı!rt 
Bl' GUNKÜ PROGRAl\I Kanunun 6-8 lncı ıı1addelerinc t.ıvfl. 

SABAH kan hazine tarafından ,·ftkı tediydt 

7 SO Program ve saat ayıırı. :seneôat ('ü·ıdı:nı: 
7.32 VUcudumuzu çalıştıralım, 
7.40 AJ:ın" haberleri, 7.55 Senfo_ Tıcart Senetler 
nik parçalar lPI.) 8 20 Evin saati. 

ôt. l .. E 
12 ~o Program \'C saat ayarı, 

12 :l3 Ş rk•lar, 12.45 Ajans ha
bc~ıcr . l:l.CIO Ş:ıı kılar programı-

n.ıı .kı cı kısmı. 

AK'-Al\I 

E~harn \e Tah\llnt <.'ii:ı:danı: 

(Deruht<' edlle:ı evrakı nakdi-

A - (yenin karşılığı esham ve tah· 

(vllt'lt (itlbut kıymeUe) •.•••• 

B -- Serbest esham ve tahvUAt • , • 

Alanı.Jar: 

Altın ve dovız Uzerlne avans •.••.•••• 
TahvilAt Uzerlne avans .............. .. . . 
Hazın eye kısa vadeli avans •..••••.•.•• 

Hazineye 3850 No. ıu Kamına göre 
açılan altın ltarşılığı avans ........ . 

10 l,95~.91t ,15 
6.808.107 ,?;O 

201.Hl.20 

55c:ı.2 18.23 

33.644.722.87 

-.-
5 1.519.120.21 

158,748,563,--

2 l.221 621. 

332 535.842.8S 

44.S:ı3.8Ul.93 

10.21S9.l 13.45 

s.orıs.sı 

i .SR0.723.45 -.-
250,000.000,-

18.00 Program ve saat ayarı, 
1~ .o:: ince saz faslı. 18. IO Karışık 
hnfıf program (Pi.), J9.00 Ko
nuşma. 10.15 D:ıns müziği (Pi.), 
ıo.:~cı Snnt nynn ve ajans hnbe,r_ 
!eri, 19.45 mı'ıslk TUrk mUzlği, 
20.U:i Radyo Gazetesi, 20.45 Se· 
glıh makamından şarkılar, 21.00 
Zıraat takvımi, 21.10 Temsil. 
22.00 Radyo salon orkestrası, 

22.30 Snnt ayar"l, Ajans ve bor
sal:ır. 22.45 Yarınkı program ve 
k~ranış. 

Rlssr-darlar: .................. ·-··•···········-·····-·····-· .... -·-··-········-
l\lulı telif: ········----·-··-···-·---·-····-·-··-·-···-········ .. ·······-·-·-

• Yekun 

llt.963 .l62.85 

558.218.23 

SS.163.813.11 

l:J1.526.!l42-

332.535.84 2.85 

65.122.963.36 

256.S83.819.i6 

4,Mo.oon,-
9.816.242.06 

995.071.334.271 

l"erma~·e: ........ ·-····-············ .. ·•·•••••···•••··· •••·••••••······ ······ 
Ilıtlyat Ak~·e.-.ı: 

Adi ve fevkalı\de 9,412,1~5.73 

15,000,000,-

Hususi 6,000,000,- 15,4.12,135,73 

Teılanilclekl Banknotlar: 

Deruhte edilen e\Takı nakdiye 

Kanunun 6·8 inci maddelerıne te,•fi· 
kan haz:ne tarafından vAki tcdlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba· 
klyesi .... . . "·· ·············· ..... -··-
Kıırşıılğı tamamen altın olarak 
ıJAveten tedavUle ,·azedllen ••.•••••• 

Reeskont nıukabıli ilaveten tedavUlc 

\•azedılen . .. . . . ................. ·······-··· ... . 

158, 7 48,563,-

24.221.621.-

13 f.526.942.-

40,000,000,-

288,500,000.
l Hazineye yapılan altın kllrşılığı a· 

vans mukabili 3902 No. lı kanun mu. 
cıbince llö.veter. teda ,•uıe \'&Zedileıı 137.!iOO.OOO.- 600.526.912.-

:\le\·duat: 

Türk Lirası 120.202.052.H 

Altın: Sarı Kilogram 877,422 1.234.164.05 121.436.216.19 

3850 ~o. 1ı kanuna 
0

gore hazineye 
açılan a\'ıın.. mukabili te\ dl olunan 
altınlar: 

Safi! Kilogram 

Dchiı Taahhii«latı: 

55,541,930 

Altına tahvili kabil dö\•lzler •••.••• •• 
Dlğcr dbviz.ler ve alacaklı kllrlnı; 

i8,12U6i,90 

-.-
onklyeleri .................. -··········-··-··--····· 25.514.694.22 

!\luht~Uf: ....................... -··-·-·--···· .. --·--········-··········· .. ·····--· .. 

Yektın 

1 Temmuz 19Sl\ tarihinden itibaren 

hl\onto haıldi % ı Altın Uıerlne A'\anı % S 

7S,124,16i,90 

25.::il i.694.22 

139.057.178.23 

995.071 .334.27 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından : 
1 - Ankarnda Ordu Hastabakıcı • Hemşireler okulunıı 939 yılında 

olduğu gibi bu sene de yeniden talebe alınacaktır. 
2 - Kaydı kabul için en az orta okulu ikmal etmiş olan Bayanlar· 

dan 16 yaşından küçlik ~2 yn,ından bUyUk olmıımak lizeı·e istekli olan
lar şeraıtı öğrenmek Uzerc derhal şubeye rnUracaat etmeleri !Uzumu 
ilı'ln olunur. <554 - 7859> 

l 'ürkiye 1 Ş Bankası ·I 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plam 

KEŞIDELE&: 2 Şuh& t, 4 Maya, S A~ 
2 lklncite,rla ~ rUıleride yapsla 

1942 iKRAM IYEL1:1U 
ı adet 2000 liralık = 2000,- lira (O 100 s > 1000 > :....: 3000,- > > > = «'00,- > 
2 > 750 > = 1600,- > 60 > = 2500,-

8 .. 500 > = 1500,- > 200 .. 
10 > 200 > = 2:soo,- .. m > 10 

> 
> 

> 

= 5000,

= 2000,-

Sahibi ,.e Ne!ri~·at ::\lüdüril: Ahmet Emin YALXA..~ 
\.'atan Ne..1rl3 at Türk Ltd. Ştl. \'atan 'lathaaa& 

> 


