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Acaba hangi tarafın 
yanında yer alacak? 

Y'ozan: Cemal BARDAKÇI 
(Bugün 2 nql eny!anuzda) 

TİCARET VEKİLLİÖİNİN TEBLİÖİ 
Gıda maddeleri satışı serbesttir. Mürakabeyi, Belediyeler 
yapacaktır. Subaşı teşkilatı yerine tahmin heyetleri kondu 

Milli Şefim-i-;--Ticaret Vekilimiz dedi ki: ır 
şehrimize Arz ve talep ayarlannıahdır Lozan zaferi 

şeref veriyorlar Ankara, '!t (A.A.) - Ticaret \'ek!'ıletlnden 

tebliğ edllnıl,tır: 

Rehı:et t'7., bu akşaın 

nu~ınada hulunınuı,tur: 

ratlyoıla a-:ağıd:ıkl ko· Her tarafta sevinçle kutlandı 
Ankara. 2•1 (A.A.) - )IJlli Şef, ~I künı

hur 1'ımet lnönil memleket dahilindeki seya
hatlerine Joıtanlıul isti kametin ele de,· anı et. 
ınt-k üzere hu ak,aın !llaat '!'! de Ankaradan 
hareket huyurınu-:larıhr. 

ı - }"fyat murakabe komi .. yonlan, fİJRt 

murakahe heyetleri ,.e \llayetler ıa,e t~kllıitı 

kaldırılım~tır. 

Azl7. J·urdda~larım, 

Geçen hıı.fta hububat lıakkındııkl knrarla rı- U.. · ·· · ' H 'k , . d nıve:rsıremız ~te, .:a. ev!cru1 e parlak tör0n:e!' yapıldı 

Re...,klinıhurumuz Ankara. J:'&rında Bii)iik 
)llllet )lecllsı Reisi A hdiilhalik Renda, Ra..,
\t-kil Hı Hari<'lye \'ekil \ ckUI Şükrü Saracoğ
lu, (ienel Kurmay Baş kanı Mareşal FeHJ 
Çakmak, şehrimizde bulunan ,·eklller. Cüm
huriyet Halk ı•artı l Genel . ekreterl '\"C umu. 
mi idare hel·etı azaları, mebuslar, generaller 
Ankara \Rllı;l \C garnizon komutanı. Ankara 
t;ınni~ et Müdürü \ c Merkez Komutanı ,.e di
ğer a..')keri \ e mtilki erkan tarafından uğur

laıımı~lardır. 

2 - Tk'aret \ 'ekfiletince el konmıı' bulunan 
her ne,·ı &'ıda mRddelerl Uzerlndekl <'I ko;) ma. 
hllkmü kalılırılınıı:tır. 

Gıda maddeleri 'atışları o;erbe<;t olııcak, an
<1lk la~ fiyat nıuraka~'nln lhtlkiırla mUca. 
delc~e ait ulAhlyetleri beleıli~e t>nC'liınenlerince 
kullanılacaktır. 

Sn~ hareketleri, Milli Korunma Knnunıı 

hükliınlerlne te' fi kan helt>ıilyeler ta rafını.lan 
takip ve kontrol edllt'('t-ktlr. 

8 - Suba.':ı t~kilatı kaldırılmı~ , .e yt-rlerl· 
ne tahmin heyetleri ikame edllnıl~tlr. 

Tkaret Vekilimizin radyodaki konu,ma"ı 

Ankara, :?t (A.A.) - Tkaret \'eklll Doktor 

mızı anlatırken diker meı;ell"lcrlmlz.c ıle Mra

!'>lle gele<>eğimiıi !JÖJ!eın'~tinı. Rıı;iın ılc mii .. -

tehllk 'e mu .. tah .. ili çok .Yıtkındım ilr,l'ı>ndlren 

, o bllhl\»"ll şehirlcriııtl7.dc fena ısıkıntıl:ır do· 
~ urnn ~ebeplcrlrı gltler'lı11esı nııı.ksadlle lıül..-fı. 

ınetlnlzln dt\şlindUklerl 'e altlığı ~·eni korıırlıır 

iizı•rlnıle dura<'a~ıın. Hnbııh:ıt lınkkınd:ı alınan 

son kal'ftr, umumi f'fkard:ı 't' unun kı:nnetıi 

mlimesı.ili matlıuattn gliLe! ..-r ümit 'erit•! ıı· 

kl .. ter yaptı. Memleketin dört köşesinde çıkan 
gazcrelcrlınl:r, hc•:ı-ııdlklerl bıı Jınrnnn elıeııı· 

mi~ et ve ~linıuliinü kli~·lüye anl:ıtınaı.. lı;-ln g\1· 

7.el J&zılar :razdılıır. Hiihilmete hrr tıırıı.ftaıı I 
hiı ~;oı. \'Rtıınrlaşlıırdıuı n• ı;e,ıtıl teşııkkülln 

(Ucnımı: :o-;a. 3, ~U. 5: ile) ( .. ) 
1 

Lozan zaferlı•in 19 uncu yıldönUınU dlln biltlin 
yurtta olduğu gibi şehr!nı ızde de p.:ırlak tcznhürıılla 
lcutlanmıı;ıtır. Unlversite b!naaında yapılan toplan'ı· 
dan başka bUtUn halkcvı ı; e ha~kodn.laı ında da t.>p. 
lnntılar yapılarak zafe r günU anılmıştır. 

Universitede yapılan merasime tam saat 17 de 
lsUklı'U marşlle başlanmış, törende şchrlnılzde bulu
nan :Meerlf Vekili Hnsan Ali YUcd, mebuslar, Istıın
buı. Veı.lı ve Be rd ye Reisi Doktor Lütfi Kırdar, UnL 

f.UI!\ .uu. :::.ıı. ""• .::ıı:. " J..,) *§• 

Tutacağımız taraf 
8iz, hiçbir askeri kudretin hôkim bir hole gelmesini 
istemeyiz. iki dev orasmdaki mücode~e karşısında 
duyduğumuz arzu, ancak emniyet fikrinin galebesi ve 
si 1ôh1 anmanın 1 üz um su z bir ha 1 e gelmesidir. 

Yazan: Ahmet Emin 'YALMAN 
<Alman cenup planı ve Türkiye),-

oaflıgr altu:da diin !kıncı sayfa- s 
mızda çıkan mühim yazıyı bıl· ı 

var•m>zd•kl sohalarda devam eden a cm a 
harp hareketler>ııln bizimle alaka· 

bu kadar olur ıncm dikkatle okudunuz mu? cı. 

1ı olan tarafları bu yazıda büyük 
bir açıklıkla dcş'lm ş, ortaya kon. 
mustur. Bunu yazan İsviçreli ga· 
zctcci, Almanyadakl işleri herhal. 
de pek y~kından takip etmiş, hA· 
dlsclcr arasır.dakl münasebetleri 
berrak b r gözle görebilmiştir. 
Görüşlerin ufkunu, hadiselerin ce
reyanilc ayar etmek bakımından 

bu makaled.n daha tyı b r pusula 
bulamayız. 

Bu harpte çok 5Ukilr bitaraf 
kaldık. Fakat yanıbaşımııda lkl 
dC\' bcsusurkcn, his bıokımından 

bitara( olm&.k r;ilçtür. İki tarafın 
rla açık ve glzh propagrda topl: rı 
bizim üzer mlzc çcvrılmıştlr. Ge· 
celi gündüzli.ı ateş ediyorlar. Boş. 
ta bulunmağa h'ç ı::elmez. Tesir 
altında kalırsak, hiı;lerc kapılır· 
sak, şu veya bu fıkrc takılar&k 
işin umumi manuırasır.ı göremez 
hnlc gclirs<'k kend!m ze çok yazık 
Ederiz. Bu görfiş berraklığının 

,·alnız ıncınlck<'timızı ıdarc eden.. 
İerdc bulunması kari gelmez. Her 
THrk vatıı ı:daşı; aklına. şuuruna 
sahip kalrnağa, arzularını, emelle· 
rl:ıi, gayrctkrinı m'lli menfaatle. 
rimizc uygun olan hedef üzerlnd" 
toplamağn mecburdur. Hertürlü 
prop~gandalara ve harlcI tesirlere 
karşı dalma etrrfımızda manevi 
b'r zırh tabakası mevcut bulun
malıdır. 

Türk mlllC'tl dünya kac;ırgası 
(De\·aını: a. 8; :;;U. 2 de) «O• 

Avrupalıların en aklı başındaları bi
le bizi an1ayamıyacak1ar vesselam!. ... 

AtatUrkUn ölUmU mUnasebeUle ta-
rlht pullar çıkarılmıştı. Bunlarda A· 
tatUrkUn eski günlere alt re.simleri a_ 

rasında bir de fesli bir resmi vardı. 
B!r Isvlçrell gazete<"! bu resmi ancak 
şimdi görmüş. Bakınız, bundan ne ne-· 
Uceler ı;ıkarıyor: 

Türk lnkılı\bı bir <;ol{ yeniliklerle 
beraber c.ski ruhun bir timsali sıfa
tlle fesi ortadan kaldırnınğa vaktilı 
kıymet \'ermiş, fakat dUnyanm bu 
gUnkU halinde güya MüslUman mem. 
lckeUerlnln se,·gisini cclbetmeğe kıy·ı 
met verdlgtmil: için bir muhafaza. 
kArlık propagandasına atılmışız? A·• 
tatürkUn fesli bir resmini bu mak. 
satın ycnı pullardan birine basmışız! 

Aklı başında bir gazetenin sUtur.· 
larında böyle bir yazı çıkabllmec;i, 

insanın zihnini durdunıyor. Nereden 
nereye ahkı\m çıkarıyorlar! Sayısız 

hataları tashihe nereden başlamalı? 

TUrk inkılAbı; tllrlü tür!U kalkın
ma adımları atarken, kendi mU'!ta
kil ölçUlerlnl kullanmı~. ctiretıe ileri 
atılmış, hariçte ynşıyan muhafaza. 
kAr ''e mürteci ruhlu insanlann bu
nu nasıl karşılıyacaklarını dUşUnmi

yc hiç ıuzum görmemiştir. 

Bugün ortada değişmiş bir şey 
yoktur. Ayni ölçUlere Vt' ideallere sım 
sıkı sarılmış bulunuyoruz, bunlardan 
hiç kimsenin keyfi, hatırı \'e hissi l· 
çln fedakfırlık etmemiz ihtimali yok. 

İ!l\1çre gazett>'llnlıı ;\·anlı-: teı .. ı rlerlne 
ııtl'\'l.U ulan pul 

tur. Bizi, olduğumuz gibi, örn"k dl· 
ye kabul edenler ve ayni ycnillk yol· 
larında llcrllycnler olursa memnun 
oluruz. Gerilikte ısrar edenler varsn 
bu da kendi bilecekleri bir şeydir. 

Onlara kc."ldimlzl bctendlrmlyc ehem 
mlyet vermediğimiz gibi, zaten ha
riçte gerçekleşecek hiç bir toprak 
emelimiz, hiç bir nUfuz ve ihtirası. 

(Dcumı: Sa. 3; ~ü. 4. de) % 

Halayın kurtuluş günü 
Antakyada kutlama töreni Fraasız bayrağı yerine 
şanh Türk bayrağının çekildiği dakikada başladı 
Ant&k.)ıt, 2,ı (A.A.) - Jlatayın ana yurda katıl~•- 1 rıt reıımııe eı;naf \e halk te,,.kkilllr.rinln senıoolik 

ğıııın üçüncü ~ıldönınil diln t•anlı , ·e em!!alslz tez.ahü- 1 xe~şl takip etmiştir. Tiirende ,·allınl:ı :::;etik :;;0~·er, 
ratla kutlanmıştır. Şehir baştanha 8 donanmış, Ebe· Tuğgeneral Şükrü Kanatlı, mehmılar, a<ıkni \"C nıill-
di Hı \lllli ::;enn bilııtlerlne çelenkler konmu tur. ki erkan tle 10 hinden fazla tıalk hazır hulunu\orflu. 
A t k d F b . .ı;. ın indirilerek \erine . · 

na ;)8 a ransı:ı a~ra"'ın • . Torr.nden ısonra şehitliğe gldllml"• ahlde'e elf'.nk. 
sanlı bıwrağııııııın ceklldltl an olan aat 7 31 40 1 k 1 k ' • ç 
daJdka ~t'~-O atılan hlr toııla tören başlamış, lstlklfıl er onu arR nutuklar t!Ö) lenmlı;tlr. Akşam mu-
ına111 ile kıı;ota3a hayrak çekilmiştir. Bunu heyr.. ıızıam bir fener alayı yapılmış H~ \'ali .korntkıntla 
uanlı bir hılabe , .• her sı~ıftan ukerlerlml:ıiıı ge- 800 ki,llJk hir gardenpartl \erilmJ~tl• 

Basın heyetimizin 
Berlindeki 
ziyaretleri 

Beri n, 24 (A.A.) - Türk ba· 
sın heyeti B"diıı dvıı.rJnda. Zlrhlı 
kıtai t mcktcbtnl vy ret etmiş ve 
biiyiik blr t· nk t<-crüb manevra· 
sında hazır bulunrııu§lur. Mektep 
komutanı ke· d !erine bir oğle zl. 
yafeti vermiştir. 

Çunldng huıııbalandı 

Tokyo, 24 (AA.) - KU\'Vetli Ja
pon hava teşkilleri çarşamba gıln!l 

Çungkingl bombalaınışlardır. Lozan z.afcrJ veo.;ile ... ııc l'ııherslteı1c dünkll toplantr 
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f Ruslara göre il il \lrr.anl2ra göre , 1 
ı Tehlike 1 ASKERi D u RU_ M il Rostof 1 
1 büyük il il düştü c 
c Rostof düştükten sonra... 1 

1
f Rus radyosu 5talingrad ! böyle diyor Mühim muharebeler, Don nehri önüne varılclı _ 1 
« boyunda gelişecektir J 
(Vorone~ k~~imi~de .

1 
H SAN 8 0 

R AN Şimali Kafkas!a· > 

I
C yen 1 kop ru Yazan : da cenuba doğru >I 

başları elde ~-- · --- · ileri hareketi 
(I edildi ~ 0 

K.lenin 
1 

oGorlti. devam ediyor 
Lor.dra, 24 (J\.A.) - 1\toskova /?i,y~ ~ 4&.A~'-'-'-'"' Bcrlın, 24 (AA.) - Alman 

radyosu bugün öğleden sonra Rus ..,.f.,-9'il 1( v 'flT. başkomutanlığı tarııfından ne§r<'-
ınllletlne heyecanlı b"r hıtap yap· dUen hususi tebliğ: Hava kuvvet. 
mııı: ve "vatanımız lchlikcdcdi,rı> .<?eraı1s,Jt lerinln tesirli yardımilc harekete 
dedikten sonra şöyle devam et· '!> ı;cç!'n Alman ve Slovak kıtaları· ı 
miştlr: J(. nın bUtün cephe boyunca yaptık. 
•Düşman hücuma geçmek ve O OSliltf Jarı bir yarma hareektinden soc. 

memleket içlerine daha derln gi. l(,~S~11011 (Devamı: Sa. 3; SU. 6 da) -
rcbilınek :çtn bi.ıtüıı ihtiyat kay_ _ • 

0 
• 

ıı:nklannı bir ~raya toplamıştır. brıy;;,n.t:!".J( 
0 

Düşmanı durdurmak, VL göğüsle· Ore/ 
rint birer kale yapmak ir; n bütun 
vatanpcrvcrlerc hıtap ediyoruz. 
Geçen 13 aylık savaş esnasında 

Sovyet vatanperverleri binlerce 
kshr~manlık örneği göstermişler· 

d'r. Vatanperverlik heyecanı şlm
ch de .ı>rtmakts.dır. Bu heyecanı 
göstermek için yalnız bir şekil 

var<lır. O da, harekf'tc geçmek ve 
memleketin lyil•ği için r;alısmak. 
tır. 

So,·~et lehli~lerl 

M~kova, 21 (A.A. ı - Sovyet öğ. 
le tebliği: 

0 l..:'/mbo:.~ 

Sara/oy 

0 "'imsuya 

. Rt1STOF 
JeJslc 

!!.".\ temnıuı gecesi Sovycl kU\'\'l'l· 
teri Voroncj, Asmllankaya, Novoc;t>r· 
kask \'e Rosto( bölgelerinde düşman
la çarpışmışlardır. Cephenin bft1ika 
kesimlerinde önemli hiçbir değişiklik 
olmamıştır. - -=------ ---· 

Londra, 24 (A.A.) - So\•yct teb.. 
Roı1tof dü~mcden biraz C\' , ·el nziyctl gö~terlr harita 

liğine yapılan bir ek şöyle demek- Alman husu .. i tebliği Roııtof şch-

tedlr: rlnin düştiil\'iinü hlldlrlyor. Alman 
Voronej kesiminde Timoçenko or- ,·e mUttdik kıtalan, bUtiin cephl' 

doları Don nehrinin batı kıyısında bo;l<'UIH'a yaptıklıırı hir yarma ha. 
yeni köprü baş,laı·ı elde etmişlerdir. reketinden sonra Rost-Of şelırinln 

müstahkem nıe'7ilcrinl ele geçir
mişler; şehlt' lnadlıı yaprlan çar
ııışmalardan sonra bUcuınlıı zaptc
dilnıi~. ~clılrıJc geri kalan Rus 

(Devamı: sa. 3, :su. ı; de))( 

Bir pirinç fab
rikası basıldı 

Mühim miktarda pirinç 
kaçakçılığı te~bit edildi 
Şehrimizin mnrur pirinç tüccar. 

larından, Çanakçalıııın pirinç fabrl
kwıında mlihim pirinç kaçakçılığı 
yapılclıllı haber alınmış, Fiyat MU
rakabc memurlarının ani baskınları 
.saye.slnde Çanakçalı suç Ustlinde ya
kalannuştır. 

Depo ve fnbrlkaı;ınd:ı, 'binlerce to. 
nu aşan plrinçlt>rl, bundan bir mUd· 
det cvve.1 tcsbit edilen fiyata satmı· 
yarak: cPlrlnçlcrim lUkstur:> diye 
iddia eden ve bu yüzden :Müddelu
mumiliJ:;e verilen Çannkçnlı Yusuf, 
ba.<;;kn bir kaçamalt yolu bulmuş ve 
piı'inçlerl el nltındsn kara borsa !L 
yntınn satmaya bft1ilamıştır. 
Oğrcndiğımize göre Çanakçılı, fab 

(D4Wamı: Sa. 3, su. '•de) [] 



h"cum emri 

i!fj5w ;S.:- ş e h ir 
ı Haberleri ,~--
Vilayeti miz-1 
deki mahsulün 

Ve e 
Yazan: 

(Yaz.larımızın çok'u u dol yıst· Yclkcn!erı lndırın, h.• •·ın o· 
lı; tkt ı;uı tefri~amı ı kuyam dık. ıun •.. M ı ve canlarınıu.ı dokunul. 
o .. uyucularımızda::ı özur d lcrlz.J ı mı~ııc tı a soı \'Crl)orum, dıye 

_ 28 _ I seslendi. 

A i • s· 1 R CF Düşman Am ral bu teklıfc, :ıid 
m ra• ~ı cyman eı . a- . · 

) 
. 

1 1 1 1 
d na ocll• bır ok yagmuru e muk&bel~ 

tıh ln emr n a ır a maz. (} n. cttı. 
n..nın horp s:ırı g<?m:.tcrlnckn 18 lfarp bnş amı tı. 

l:ndlrgnya, derhal hareket emri T k d·" ş 
1 

g ur v-na.nma ı, du -man klal· 
'erdi. Bu gem lcr c, au"'mo.n e: yoni rının üzcr•ne a· mur lbl 
nller!nln üzerine bir anda atılmak . l ., g 
i m, ajır aftır Usküdar sııhi terine taş ve ok yağdırıyor, çc\•ı:llen çem· 
,: Kızkules açıklarına çekıld. qE'rl )avaş. )• vaş daraltıyordu. 

, 1 .. • 1 ., ilcr '""rp kud Fakat dllııman kalyonlarının bor 
o,.,ıa g C!.'1 .,cm • ,.... d 1 k d. . 

k bı'i tı hus·-unda Türk a arı. ·a ırgalar.a lllSbc'>tle çok 
ı L t ve ıı • ye ..... • • , 
1'.ıdlrgalarınn faik bulunuyorlardı. yü;csckt•. Atılan şeyler, tes!rs.z ka. 
1' kat TUrk dc-olzcilcrl de kadir- lıyordu. Bıltikls dufmanların yağ. 

1 1 d kend·1 cesaret clırdıkları ok ve t~lar, Turk ka· •a arının ac e .ne, . . 
\ c harpteki mchnretlcrıne gllvc. dırgalarının giıv<ırl(!ıcrmdc, öHim 

l d 
kasırgal,.rı ~ aratıyodu. 

nı~or ar ı. S 1 · d · k ı n 
Hatift Türkler; o yUksck bor· u eyman Reıs, u~man a yo • 

d 1 1 tekneler kar•" ında en larıoın yelkenlerini yakmak ıçın, 
a ı, cos m ,,. t t ı · ı a alarla 

kilçl.ik bir ürküntü bıle hissctmi· u uşturu mu<; yat ı paç 'r 
yorlarc.lı. Rum tnrllıçllerının de oklar atılmasını emretti. Bu da, 

d t kı · ı· ı d 1la m ... tlCıp ol.ın nctıccyı \·ermedi. kay et erı g o ; avu r, zur- . 1 
1 1 la h.~ ı·· k' 1 · L!'ıti"l gemlcılerl, tepe erinden. 

nıı. ar ça t)"Or r.. ..rp ur u er . . . ıu 
1 

d topuklarına kadnr zırh ıçlndeıerdl. 
söy yor ar ı. 

K 1 1 B 1 k Y dl 1 
Hattfl yelkenlere tırmanan gemi. 

a yoI' ar, a ;ır ·oy ve e • . 1 1 1 l l d il uı Ü ·1 eller bıl(! örme zırh glvm.şlcrd. 
ku ct'katc;ı ~ • rın an st kz Bel s zkuac Bunlar, direklcrın çJn~khkların. 

eç • en sonra, ar ı zans • . 
l i g 1 1 l dl Bizans da ve se nlcrın uzcrlerlnde bek· 

e· r n onunc c m ş er . 
halkı, mi li gorı.:lmcm ş bır sc· liyorlar, Türk gemilerinden atılan 
'inçle surlar üzerinde kaynaşıyor- yanmış ve ~ağlı paçavraları, çAr· 

l.ar .. avıııtnrı çıktığı kadar bıı.ğırı. çabuk söndurliyorlardı. 
~-orlar .. tertcr tepiniyorlar .. çılgın Türkler, artık ya\·aş yavaş kız
bfr m scrrct heyecanı ıçtnde, k n· mağo. ve hücum çemberini d..-ıralt. 
dllerJnı parçalıyorlardı. mnğa bnşladılar. Maksatlsrı kal· 

Türkler e, en küçük bir l<'lAş yonlııra. rıımpıı etmek, derhal on· 
bile göstcrml~orlar.. Kızkulcsl a· lartn bordalarına tırmanarak bO. 
çıklarındn bUyük bir sUltOnln sı- ğnz .. boğaza. h rbc G r1!5mcktt. 
ralanarak, hUcum zama.nının ı;cl. Duşman amirali buna meyda.1 
meslnl bekliyorlardı. 1 vermekten !ctlnap ediyordu ve ge-

l 
1 

k ı mllerlnl, rUzglırın ccreynnınıı. gö· 
SU cyman re s, uvvctıne son re mahirane mancvrnlırla idare e· 

derecede emin bulunuyordu ve bı· derck, mUtcm:dlycn llma.n ağzımı 
rl.si Bizans imparatorunun hayra· d ,, k 1 d 0 0 ru sev ey ıyor u. 
gını. dört psrtesı da Ce'levlz hil-
kumct!nln bayraklarını taşıyan bu Artık TUrklcr, ş kfırlarını etle. 
~cmllcT<', tam Ahırkapı ıst!kame. rlııden kaı;ırmak te"llkcstnı hisset. 
ttne g ld klcrt zaman hllcum et· mlyc baslamışlnrdı. Gittikçe arto.n 
meyi du,UnU;)'Ordu. .bir hiddetle nlırolnr atarak, kQrek· 

Bu zaman ı:cclkmedf. RUzJ:Arın lere asılıyorlar, şiddetli akıntıyn 
•ayet hııflf csmesJne rağmen, beş rağmen, dUşmıın i:Cmılerlnln Uze· 
ı, ı:ılyon. matlup ıolan hizaya gc~- rlne atılıyorlardı. 
c!I ••• İşte o u.me.n Süleyman ne•s: Harp tamam ile nlsbctıılzdl. Gc. 

- HUcuml milcrln evsrırı, müsnvl şart'arln 

Emrini verdi. harp ctmlye mtisalt dcCildl. Dü~ 
18 pıırça kadırga, bir bordo. nl. man gemisi, yüksek gl\vertcsllt., u

mübayaası 

Eylulün sonuna kadar 
mahsu!ün köylüye 
borçlandırma isı 

nihayet1enecek 
Pazartesi gunu V lfıycttc V il 

mur;vini Ahmet Kmıkın b:ışkunlı. 
Qı altında bır toplantı yapılacnk 
ve bu toplantıya İhtiyaçları 'fcsblt 
Umum Mildlirü ıvı:ahmut Şeyda dıı 
ıştirak edecek, mahsul vaziyctilt 
mahsul mubayaası Uzcrir.dc göru
şuleccktlr. 

D ğer taraftan dün Vila~ ette yl· 
ne sen kararlar ılıcrlnde l\'lcıhmut 
Şeydanın lı;tirakile bir toplantı 

yapılmı!!tır. Vcklı.let Mahmut Şey. 
dayı mahsulü mub .. yaaya me. 
mur etmiştir. Şchrimız n mubayaa 
komisyonu da Mahmut Şeyda. Va· 
1ı muavmi Ahmet Kınık, Ziraat 
mildUrür.den miltce~kktld r. 

Eylül sonuna kadar vılUyct hu. 
dutları dahilindeki ınııhsulün son 
verilen kıırarlara göre köylüye 
borçlandırılması işi sona erecek
tir. 

Ekmeklere kağıt etiketler 
yapıştırılmayacak 

Vail ve Bclcd ye Reisi, Teftiş 

heyet( reisliğine bir tamim son· 
dererek ekmeJr.Jcre yapı:ıurıfon 
eUkeUerin yeri.r.e numaralı soguk 
damgaların yapılması hususunda 
knt'i mir vermiş ve yapılan tec· 
rUbelerden bunun t tb k kab llye. 
ti olduğu görülmüstur. 

Odunun çekisi 9 liraya 
kadar sablabilecek 

Son verllen bir kararla .Mahru
kat Oflsl satı&ları durdurmuştu. 
Ofis tekrar satışlara b&.şlamı~ır. 

Salı günü bir toplantı yapıla· 

cak, odunun maliyet ve depo fi· 
ya.tl r le fire :!rırkları gözönQncleJ 
tutul11r&k Of.1 in satış fiyatı tcsblt 
edilecektir. Tahmin cdlldlllne go.I 
re ooun, Ofisçe 9 llrayn k dar sa. 
tılabllcccktır. 

Kapanan fırmların yerine 
yenileri açıhyor 

VATAN 

Ta.nrı bitaraf mı? 
Acaba hangi tarafın 
yanında yer alacak 

Yazan: CEMAL BABDAKÇI 
~ ıllardır, blrbirile boğucıan 

1f mlllet•crın mukadderatın· 
rını cllcrındc tuttuklarır.ı sanan 
devlet ve hükumet rclslerınden 
bazıl.,.rı ara sıra söyledikleri nu· 
tuk!Rrda Tıınrının kendilcrılc, 
kendi milletlcrile bcrabel' oldu. 
ğtırtı ilcrl sürUyoriar. DlğN· ba
zrları da orduları, siliıhlıırı için 
ondan yardım ve zafer dıllyorlar. 
Ycryuzünıi kasıp kavurmakta o· 
lan korkunç yangının kızıl ı;lev· 

ler a,rasında kıvranan, can çeki. 
şen, babalarının, kocıı.Jarının, ev
latlarının h2rp canavarının pcn· 
çeler! 3.rasında parçalandığını du. 
yarak ylircklcrl pıırçalanan mn. 
yonlarla insanlar, ve bug\inc ka
dar kavganın dı ında kııl:ıbil· 

mckle beraber bu mUthiş bo. 
ğazJaşmıının sebep olduğu ti.ır
lü yoksulluklar yüzünden c.ı:I· 
ci. öldürücü ıstıraplar çeken 
mlllcilcr, camilerde, kil iseler· 
de, kırlarda, bnyırJardıı, ev. 
!erde ellerini göklere kaldırarak 
bu !eliıketlerc, bcliıla.ra arlık bir 
soıı vermesin! yine o Tanrıd n ni
yaz ediyorlar. Vurguncuların, bu· 
la111k sul.'.i1·da avtanmoğı Mel e. 
dlncnlcr n, dumanlı, frrtınalı ha
va !ardan hoşlanan kurtla,.ı,1 d 
menhus islerinin, kiri., kanlı ka· 
zançlarmın sürüp gitmesi için bu 
şeametli durumu;ı devnmı. ı Is· 
tcd kler!ne ve buna du ctt k. 
ferine inanmakta hata edllmls ol. 
maz, sanırım. 

r.:::5) eki, birbirine zıt bütnn bu 
1F"" dualar, niyazlar, dilekler 

\'e ls1eklcr karşısında Tanrı nca· 
ba r.c düşünüyor? Hepsin( de 
kendisinin yaratmış olduğu btt 
çıldırmış, akıl ve muhakemclc· 
rini kaybetmiş gibi r,örUnen in. 
sanlardan, millctlerdt'n h'jngılc

rınl kusurlu, kabahatli, hor.gile· 
rlnl hnklı buluyor? Kimlerin ba· 

bir araya toplanmasından meyda. 
na gelınlşUr. Bu molc-kullerin ı. 
çmde de (Atom) edı verııen da· 
ha küçük zerreler bulunuyor. Bu 
zerrelerin de (Proton) denilen 
b r çekirdı.;f:I ile bu çcklrdı:k et· 
r:ıfında saniyede iki bin kilomet· 
ı·c hızlu ve (6) nın önl.ıne on beş 
sıfır konulunca ne ~yı çıkarsa 
iş o kadar defa dönen \'C (Elek
tron) denilen peykleri, kuyruk. 
Iarı vardır. Yanı bir atom, en kil· 
cük ölçüde bir r,:Uneıı manzumesi 
demektir. Bütün bu zerreler bir. 
birine yapışık de~ildir. Ar:ıların
da geniş mesafeler, boşluklar ,.ar· 
dır. Ö~le ki yüz kilo çeken bir a
dam, vücudur.u tcşkll eden zer. 
reler arasında boljluk kalmıyacak 
surette baskı altına konulacak o
lursn toplu iğne başından daha 
küçuk, fidela gözle görülemiycccl< 
derecede küçUk bir c sim halini 
alı:ror. Demek oluyor ki, her in· 
saıı, geceleri. gök yüzüne ~erilmiş 
beyaz bl.r çarjaC gibi görUııcn h&· 
lilkattc milyarlarca yıldızdan 

mUrekkep bulupan samMn yolun. 
dan farksızdır. Dııhrı do ruı;u sa
yısız güneşleri, yıldı:z.larllc ml~ye 

tur halinde bır kainattır. 

Vucudumuzda ;:. ne sayısı bcllı 
olmıynn türıil fabrikalar vardır. 

Ağzımızdan giren hı~m maddeler 
bu fnbrlk : rdn işleniyor, çc~ıtlı 

gıdalar haline sokuluyor. Bu gı
dalar, hiç ;;;aşmadqn lşliyen, kır. 

tasıyecillk nE'~ir b·lmlycn, da~•l
ma ofisleri taraf111dan, yollarda 
bozulup kalmıyaıı tnıııt va.'lıtaln· 

rllc bUtiin uzuvlHımııa naklcdıJI. 
yor. Kimya lii.boratuarları cllru. 
yctll, dilrust k!myngcrlcrin, dok
torların nezaretleri altındtı dur· 
madan çall ıyor. f stanbu~cl ıı ol· 
du~u gibi kokmuş. <;ilrilmüs, ka. 
rıştırılmıs gıda maddf'lerinln u. 
Zu\·larımıta yutturulmasına mey· 
dan Ye imkan bırakılmıyor. Yer 

ı;ına zafer çeJcrıgı t kac 0 k, kim.,-
lcrl z'llet ve esarete !ayık ve mü 
tahnk görecek? 

l er tellı, telsiz telgraf, vcrıcı \·c 
~lıcı radyo merkezleri var. Sö2 
gel mi, bünyem z!n b r ta.r,fır.r 

bir zchiı· glı:fncc umumi sa~lıA· 
koruma merkcıl derhnl haber a 
lıyor, memurlarını ko;hıruyoı 

Bunlar o zchirdc:ı bir parça a 
!arak laboraluara götürüyorlar 
Orıı.da tahl!l yapılıyor, .ıehlrin 
terkibi, ve mah yeti belirtiliyor. 
Onn knrşı panzehir tcı·tlp ve tat
bik olunuyor. Zehir d<>ğ:sinc<' 
Pf•nzehir de dcğlşıyor. İçimizde 
ımbaylnı:ı, 'kurmaylar•, komutan· 
larUc milyonluk ordular do bu· 
ıunuyor. Zaman znmıın ... iddctll \"E' 

kanlı meydan muhart'belcri olu. 
yor. Bıllnen, blllnmi;} en dalın ne. 
lcr neler! 

M e~cr Hr.zreti Ali, bur.d~n 

bin üç yüz yıl önce lnsa· 

11a hıtnbcn: uDcrôin sendendir 
de göt"ınüyorsun. İlflcııı dtt ı;en· 
de oldutlu halde bllrniyoı·sun, Ser. 
kcndinı kUc;i.lk b 1r cürm ı.ı.nı· 
yr,rsun, halbuki umurni heyctlle 
k{lfnal d{irüHlp, biıküllip s:ınl • 
lclne konulmuştur. Sende me\'· 
cut ohm şe)·lcr ırayıya. h<ıs~btı 
gelmez ... ) dcdiı;I zto.man bugUn 
ncrc·ckleşen b'r hakıkutı ifnde 
ediyormuş! 

Bizim hiç hrberlrlmlz olmadan 
içimizde olup biten blitüıı bu ıs;. 

lcrl !dm "darc. sayısız merkezler 
11rasındaki ahengi, i~ birliğini kim 
sn~lı.}or. Hakkiic ,·e kati olarek 
bilemiyoruz. 

~ örüli.iyor k . ıw(slmlzl bil· 
~ mek, imkansız denecek 

d<ırC'ccde zor bir istir. Böyle olun. 
ca Tanrıyı .bulmak, tanımak ve 
yukarkl sor"ularrı ce\!ap ıılmıık 
ta gtiçleşiyor. O halde ne yap. 
malı? (İbni1trabl) bize bu husus 
ta bir ipucu Vl!riyo~·. karanlık-

( 1'~\-amı Sa. 4, :-\ii. :? de) 
• 

Bu sorgulara cevap vcrcbılnıck 
için 5\iphcsiz Tanrıyı bulma!~. o. 
nun ne diişündü!ünü, ne yt.pıı.· 

casını kendisinden sorup öğren· 

mck gerektir. Fakat onu nerede 
Müstakbel trilyon er 

Pulk, nereye 
kadar gidecek? 
A imanca r.n1ılı ,-e ı..va ko.,,·

uetıorı tcşJ,Qf mAR3!itna ge

len l'llllzer und Luftwafe Kor11s'de. 
kl kellmelcrln blrlııci Mrllerl alı· 

narıık J apıln11, okluğınw aanclığıın 
lıu l'ull• keUmesı. Alma.rılann hu 
sene ~rk ccph131>indc b&reke.t eden 
klıtle) e \ crdilileri isimdir. 

.,\bnanlıırın get;.en licnc ~rk <'CI'· 

heslndo kullandıkl1lrı takt>k mUhlnı 
cın.,mıın ku,·n~tlerJrun ku.şaıılmar.ı

na iınk:ın ,·erdiği halde kati netL 
l'eyl ahunııını~tı. Bu .,ı>ne Almanlar 
~·eni bir 11h.tcıııe baş\ urılulu: Tank
lardan, her ı:etılt L.ırhh tqıt ve "I· 
lahlarılıuı, ı .. tıhkAm kıt.alarından. 

toıw;u 'r pi.}'llılt'drn ıııUre-kl..ep nla· 
ne\ ra kahlllyctı /ıllJa kU\ ,-elli 'e 
ı'rluazınııı hlr klitle mcJdana getire. 
rek huna cl.ı l'ulk adını \ erdllt'r. 

Atkeri ınhteııa,, ı !arın söylediklc
rlne H~ .,ark ccplıeslnde olup biten· 
lt're bl\kılırsa. Puik hlr merdane ı:I· 
lıi üniine çrkanı ezerek ilerlemek. 
trdir. Pulk'a ınlitlılş stuka ııikc bonı 
bardıınaıı ~.ak blrllklerı ~ol ~mak

tadır. Pulk'ıı tc~kil c·edn kiitle o kil· 
dıır bUyüktilr ki tcabmda bu klit~ 

leden, yanlarını korumak, her kar. 
-:ılık hiıı·unııı boşa !'ıkarınıık, ~t'l'I· 

len ara.ı;i) i Iı:ıgal etmek, hareket fü,. 
!erile h:ıflılıf.ı dcva.m ettırmck ll· 
zere hir •·ok ..,IJ;İhlı ~ruplar ayrıla. 

hllıııcktrdlr. 

Glinıfc 30 - 40 kilometre ~ol 

ıılımık kahlllyetindc olaıı hu mua7.· 
:r.am mcrılunr, gc~·en J'ıl Ru .)ada 
htblk crlllı•ınenıi~ ulan ;'\·ıldırıın hıır
blııl h111;ar111ak üzere Ole) dana gctl· 
rllml~tlr. 

tı;;lrtı:ıııı.)c başlatlığı 28 ha:lirıııı. 

ılıııı bug-1\ne kadar Pulk hii)·uk bir 
derinliğe nliru.t etml-:tır. Ruı;iinc ka 
ılar Rusların ~ aptıkları karı;ı hlı· 

cunılar l'ulk'ıı durdurnıağa henilı. 

lılll\':tffal> olaınaııw;-hr. Bununla he· 
rııher 1·i111oı·cııko orılu'ıı ha~ li kıı.· 

l ıı• 'erılii;I hnldl' Almanların um_ 

ıhıı~ıı glhl lııılıa cılileıneml':'tir. Oi
~cr tıırartan blltUıı ba~nnl:ıra rıtğ· 

men J•utk'uıı ka~ ııılarınııı pek ağır 
oltlug-u da kabul etlilnıt'kl cdir. 

Ktltlin mesele, bir c<·ncbi ınuh:ır· 
rlrin dediği glhl, l'ulk Ru., ordtı'-U. 
ııu imha ediııı i;o1e katlar JÜriiınej;c 
de\ ı\ın edebilecek mldlr, .rok ... a ıniı· 
temeıli u,ınnıa nPt:ı·c.-.Jnde herhan· 
gt hlr noktaya ~('Jfnce hirdenbirc \O 

ı•rı uııııılıııtıdık h!r mmantla Ltnk di-
~ e dura('ai( ııııdır'l 

* ~u tc aıhıfe hakııı: Yukıınlaki 

ıııık l•eliıııt.!>i dıı .rırlılının baş harf. 
lerlle tıııık krllnır.sinin o;on hıırflc· 

rindrıı ihıucttlq Pulk gibi bir kı· 

ıoaltıua ... 
.taınında olmak üzere, diişman kal. 
yonlarına. karşı saldırmıya başladı 

Kilrckcilcr, bütun kuvvetlerln1 

sarfcdlyorl .. r. kadirgalı:ırı ok gibi 
ileri doğru fırlatıyorlardı.. Ti.irk 
donanması, pek kısa b.r müddet 
zarfrrda düşman kalyonlarınn. yak 
lactı \ c Sarayburnu açıklarınd , 

zun dıreklcrl ve biiyi"ık yelkenle· Belediye 'feHiş lıcyctln'n ya~ 
rllc, arkadan gelen rUzgiırc!an bol tığı kontrolla~ neticesinde 8 fırın 
b 1 ı tlfad dl hl .. 1 kap:ıtılmıştı. lstanbul Belediyesi 

ıırnyıp bulmalı. Nnsıl ele geçir· ff9.\ üıı3a :ırııginlcrl arasıııtla mıı- Hl':Df:FE BOGRU 
ıncli? BJ Joııer, mll)at"ıl'-'r "ardır; fa. Amf'rlka JlarldJe XazD'ı: «Dti'- KÖR KADI 

l\lılslümaı:Jarın büyük peygnm· kat Hlndl<ııtaıı \e Amerikuda bile tl'll· man11. tlünyanın her kö~eslnde hücum O b B l 
o s e c yor .. zır arına gu· • bunların yerine yeni fıt"ınlaru. nç· 

venen efrat ise. bordalnrııı ke:la~ 1 ma müsaadesi verecckt r. Bu me· 
rında, per\;asızca harbe devam ey· I yanda şimdi üç fırın yeniden a~ı. 

beri (Ne!slni bilen Rabbını bl· yoner yoktur. edıx·eA'!:rn dlJ·or. Zatı bu büyük har- Stn80 ey • eyazl 
lir) buyuruyor. Kuranın bir fıyc. I :,lzt• lıRher \ereyim ki ufukta. ı.r:il· hin gtlglde bir kö-:e kapmacaJ& ben- arasmda otobüs 
tinden ilham 'illan ~arkın en bil- yoııer olmı~ıı. namzet hirl hellrtll. JJem 7.İJ'Cf•cği ilk gliniinden hell'l dl. Diin. f I • 
yük ı1€ıhi fışığı (1\levlfına) dn bir 1 bu tıaınzet ne Hlnıllstım '\C~·a. Anıc- yada iki taraftan birinin eHnde ol· 50 er eri liyordu. lacaktır. , lk d 1 b k hl d 11 ııu~an kaı· kö~ kaldı! 1 1 rüb""lslcde: (Hak, ııBen size c:ah' r il n, ne t P. il': ·n r )er et r; Trıtmvay, TUnel ve E ektrlk dıı 

bcc; gemınin etrafını sardı. 

Am ral kadlrga ının kıç ustilndc 
duran Si.ile.} mazı Reis, Türk usul 
ve ar:nncsl e r'liy t cttı. Elındckl 

ıneg fonla dil ma 11 gemılcrınc hı· 

Artık dil!ıman gcmllt'rı ile S«ı· 

ra~burnu sahllı arıısında, bir kııç 

p:ıl.ımar boyu mesafe kalmıştı. Bu 
gidişle kalyonl r limana dalac k. 
harpten beklenen r.ct!cc. tamoml. 
le kaybolacaktı. 

Beşiktaş kaymakamı 
vali muavini oldu 

Raşit Demirtaştan açıhm istaıı· 
bul Vali muav:nliğtn-e Beşiktaş 
kayma.kamı Rıza Unol tayin celil. 
mış ve kendisine tebligat yapıl· 
mıştır. Yeni V.rıll muavinı aJba. 
şında vazifesine başlnyacaktır. 

'" 1 --•· T" kt.. ~UR'A'r GERt~K damarınızdan dBh:L yakinim» de• ıııenılekctlmlz<hxı:ır \C ur ur: resinin sipariş ettiği Otobilslerdcn 
diğj halde sen fikir okunu uzağa ı l\lr ıcnclnılı. t.eklz ı;enellk çalı':'. Tieılrct Ytokiliml;ıhı tayyare ile bir dokuz tanesi pek yakında :ıehrl· 
düşilrdUn. Ey yayını ve okunu ıııaları ,.e tecrllbelerl sonunda ne- tr.tk:k ı.eyı11ı.at~ne rıkaca.1'1 habt'r n· mlzc celecckt.ır. 
hazırlamış ol .. n kim"c, bil ki 0 1 hatt ot Ye yağlardan ~'Bpılını' bir •- rildl. Tlc'.arct i~rlmiLin ne t-adar İdare, bu otobü~leri Osmanb~Y. 
yanındadır. Sen okuııu uzaga alı· lllrla, &a!;ı tamamlle döklllmU' hJ!j· nılı;ıhu-cı bir tet.kike muht•~ oltln· Beyazıt ve Beslktaş • Taksim a· 
:vorsun.) dıyor. l ıarda tekrar "~ ~tkannata mu\ ıı.L ı KUll.ll 'e tkarctln de, \aktın de na. rasında l~letınc~i düşünmektedir. t p ederek: (At kMı \'ar) 
• 1ak olmuş. 1 kit olıtuğUllR. ))undan nygun hlr de- Otobilslerln ıııtı tanesi o .. 01al"· 

Adliyeye verilen sebze
ciler ve manavlar 

le u bU,Y Uk sözlerden • nlıı.şı. Eğer bu ıen<J!n ba~rıın dl)ğru i· ııı lıulunınııı:. bey . Taksim arıısındıı sefer ytı· 
l9l lıyor ki (Tamı) uıaklnr. t-c, trllyonr.r ohııl\ntaaı itin hiç bir ! ~UB . .\ı;t XFA>IR.~ pscak ve bu hat Beyazıt - Karu-

0 
• d 1 .. r ki• da değil, bizde, b zim içimizde· ı;chep yoktur. Zira dllnya lhtlyuladıl; :--a,\ ııı ~bu,..larınuzdıın Aka Gün- köy ve Osınenbe)· olacak. B!r mı.n 

0nlZ 011 <Om lr na tye dit" Cenabı Muhammedin dcc!lğl ça lıısaıılıı.rm derdi artmakta, tn~aıı-ı dllı.ün bir ~·MZıtıından öğrcnd'A'lıııle takn fiyatı 10, !ki mıntakanın fı· 
Sebze ve me.) va satışla.rıoda fa· itCretlerİ g.bi onu bulmak, tanımak !~in ıımrı derdi arthkca baıtlar ayaılan· Kiire: l"ubaşı; 'l'Urkiye CümhuriJ eti ) atı 15 kuruş olecektır. 

tura usullinim tatblkından sonra ker.dlmizl, nefsimizi bllmck la· ınııktltdır. Ben Ö)'le ~11ı;ı ~ ı.a. kanunlıınna aykırıdır. sul>a,ı; Teş- 1 Beşiktas • Taksim al'asında iki 
kontrolla.r ıklaştırılmıstır. Dün Ycdıkuleden yapılncnk kömür z.ımdır. LAkin kendimizi bilmek hlp olanlar tanırım ki ~lannı e:-.- l kl!Atı Eı.asl~e kanunu dı,ındıadır. ~u ·otobi.ls l<ıllycc~k ve bu mıntak.d 
)apıı n kontrolbr netice inde E- tcvz atında denizden Yeşllköy ve te pek 0 kadar kolay bir şey de. ki hale getirmek için anı~ doln~u hıışı; \UAJeUcr ldaresı kanununa U.\- 10 kuruş nakil ücreti alınacaktır. Posta pulu döviz 
mtn(l ü kaza ında 7 sebzeci, 15 Bakırkoyc komur nakliye ücretle· glldir. ÇilnkU bilginlerin iddia ve 1 ımra sarfından ç.eklnmezler. 'l'dcr ki ıııaz. ~ubaşı; l<öy kanununa :1:1ttır. 

yerine geçiyor mana\', K dıko.)uııd .... de 3 sebze· rin!n tcsb1tl !~in İstanbul B lcd. lsbat ettiklerine göre bir lnsnn 1 hu ınl\hlm keşif, emsali gibi, «tak· Bu farife bakılırsa kı .. ac:uıı; u-
n '!&'Dl ııltındakl Awup:ıda yeni el, 9 man:ıv faı:lo fiyatın sntıs yap yesl bir tarife hı.ı.ı:ırlamak:U:dır. Bu , ucudu, gözle görülemiyen ve da.. ı ko dU,ttl, kel görtin<1ü1> dememizi i- b•'t• hütlin kanunlara ı.ar~ı fl'elen bir 

O tıklarındnn M 11i Korunm mat1 tarife birkaç .,"Une kadnr encil· imi hareket halinde bulunı:n m l· caıı ettirecek bir dl1J5iz kile bot aın. zorbııdır. 
bir ne\ l <lu\ l;ı tlıreın!, tir: Po • . 

J,eme:.i~e verilmışl rd r. menden çıkacaktır. yarlarca (?llolckill • Zcrrt') r in bar olına~ın. Tatlı sert 

ta pulu... , .................................................. ,,.. ...... .., ... _.,....,..,.., ...... ..,..,..,..,..,.., ... _...,..,..,..,..,,...., ... ..,_. ......................................................... .. 
A \ rupaı.la ~ ıışıyan insa.nlnr, ted:ı· 

'Ul(lekl paraya lıı:ınnııyorlnr. Mihn~r 
kaz.an~.ı da lmıımmao;o. tla bu para bir 
gün ,,,rırn lncblleccl~ barış gUııU c. 
Jiııdc ııam kalan ndam, çi.11> scııell· 

ııo ııtmnktıtıı lıa':kıı çııre bulmr~ acak, 
ernehl paralarına gelince bunlar da 
~ a ~ il!>B.k, ~ a ele geçmez ve ~ alıut ra 
kıbetlerı şllphell ... 

J~te bunun için dc,ıınılı bir ınii· 

badele 'lbıta ı urnnnıı.'j \"(l bulun. 
muştur. Po ta ııulu, l gal altıııil:ıkl 

n'l{'ıniel•ct!rrcle uıımmi hlr mübadele 
,n,.ıt:ı"t olarnk fulctıı hlr ne\ 1 do\ iz 
halini almı,tır. Bu ınllbadclc kollck. 
ı-l)on menıkı ııertlc-.ı nltın\}a ~npıldı· 

ğı Iı.-in htdılr l 11!:inğn ınııru:ı kalını· 

~or. 

Pıırh,tc rıkaıı gıuetdcrde tcsadü! 
ettiğim bir kaç llıln posta puluııun 

mUbntlt'le 'asıtıısı dl) e ne l.adıır ile· 
ri gittiğini go~terlyor. Bu lllnlarCl3 
pulla nıiibııdcıe ... ı btcncıı "') a urusın
tln hin &ekiz. ~ Uı. metre nmrıılıhnın· 
dıı liıyın::•ıı bir ıırsa, bir ltı-oen oto. 

1 

ınoMli 'nrdır. Aclaınrn biri, ~ ctl~tir· 

diğl ud.ı t:I\ şunlnrıııı J alnız J>nı.ta. 

ulu ınul.-nblllntl<• '!altığını ıı:ın cdl· 
lor. Dl~cr bir mıo sahibi dl' bir c;o
(•Uk ~ufağı llc urnba ını, Antil ada. 
larııırn l'?gallnin lıç ~ UzllnC'li ~ ılılo· ı 

nllft!lı mUna~ebetllı· çık rıl n JH!ll!ır. 

Ja mlıbıulcleyc lıazır oldu&'1lnu söflll· 
yor. 

SERÇE 

sine karşı minnet ve şükran hislerim de 
vardı. Terzıhant'nln menfııatlerı de onun. 
la bcr .. bcr kalmama b:ığlı idi. Yahut ta 
ge .ç ve toy olduğum için bana öyle ge· 
llyol'du. Bugün bu zaafımı mazur gör· 
mllyorum, çiınkil bugürıkli felaket başı. 
ma bu .> iizdı:n geldi. Size işte bundan 
t.ahsctmcğe gcld m. 

l\I::ıyısta se)ah. tten dönmüştüm. l\'I&r
tın hazJranda, ilk defa ofo.rnk ,ker.dislle 
b r k ç gün iç ıı İnglltereye gelıncml tek· 
lif ctu. •rcmmuzd bu seyahatten doı1· 

dügum zaman gebe oldugumu rıırkettım 
Çok korktum. Bir çocucun hayatımda 
bir yuk olnbllcce ını hiç bir zoman du. 
şllnmem ştlm. Akslrc olarak. çocuğum 

olsun istiyordum. Fakat Uım hnyııtımın 
başka b r mecraya doğru yol alacağını 
umduğum bir sırada. başım:ı çöken bu 
gebelik hadisesi benim için derlr. ve çö. 
zulmE'z b·r muamma olmuo:tu. Çocuğu· 
mun l\lart.n.'den oldlığuno.. şuphc yoktu. 
O un için bu hfıdiseden "ev\·eln ona bah· 
settim T::ıkındığı tavır e kad.ır korkak 
\•e mı klı idi ki ı'!dctn. iğrendim. Çocu. 
('.umun bnb ı olabilec ğ ni .nk{ır etme
di. F !tat karısının bunu haber alma· 
ınd n korktu •unu ve bu yiiıdC'l bao:ı· 

na bir çok aksilikler gelcbilecegınl söy. 
lı,>erek benim k&lblml kırdı. uHer za_ 
mank'nden dı.hıı fazla ihtiyatlı olmak 
lazımdır. Hiç blr ~eyden mahrum kal· 
mamamza eloette bakacai;ım. Gerek lo· 

ı·azan: Amire Maat'ols Çeviren: Renan A· E· YAL:wAN 

husahk zomnnında, gerekse çocuk b r 
iki ya ına. gelinceye kadar h ç b'r ihtı. 
mamı sizlerden eslrgem.yeceğlm» dedi. 

Soıırad n da şu sozlcri llfı\'C etti: 
- Aman bu meselede benim ismim 

geçmemelidir. Lyon şehrındcki içtimai 
ve slyasi 'azı~ etim çok ml\himdir. T • 
c, ret odası re s vekil ylm. Gün tin birin· 
de asıl rcl~ ol.ıbıllrlın. buıııın sonu da 
mebusluktur. BütUn bunlardan vazgeç· 
mcm gUçtiir. Sonra karımı,ı ailesine Ilı. 

tıyacım ela v .. r, onlorlıı bow§mı.ı.k işime 
gelmez. Ogu11al'ımın d;ı bu meseleyi ho. 
l>cr ıJmaınnLırı lılzımdır. sonra bana o· 
lan hürmet ve muhabbetleri azalır. Ba· 
balık.nilfuzum kırılır, sö~lcrlnı de ilave 
etti. 
Benım er. himoeyc muhtaç olduğum 

bir zamand ynlnız ve yalr.ız kendini dil. 
~liri.iyorclu. Bu hal beni çok kırdı ve u. 
mits.zllğe dlieilrdu. 

Gaston gelip benı harta sollunda gör· 
dü. lnglltcreyc gittiğimi biliyor, fakat bu 
~yaha.tl yalnız yapmış olduğumu sanı· 
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yordu. İskoçyaclan kumas modelleri ala. 

·cağımı, l;er.d sine söJlem1ştlm. Nlyet!m, 
clonüşte kendisine Martin'ın hayattnıda. 
kl roliındcn bahsetmekli. Söze acemi blr 
tarzda ba;Jladım ve ~vvela gebe olduğu· 
mu soyledlm. Bunu duyar duymaz o ka· 
dar sevindi, öyle bir şefkat ve itimat 
gbsterdı ki, içimde hczırlaclı~ım sözle. 
rln hiç birls.ni söyllycmedlm. Ben ona 
asıl haklknti anlatmak isterken, o bası
ma gelen hadiseden memnun Ye mesut 
olduğunu tekrar ediyordu. Bö,>•le gi.iç 
bır vaziyette kalan zavallı b r kadın sus· 
mf.k1.no bFtıka ııc yapo.r'! 

Gaston ertesi akaam gltU. Çocuğun 

babası olduğuna hiç ııuphesl yoktu: evle. 
nır evlenmez çocu u kabul edeceğini de 
va adetti. 

Size yıılvı r•rım: Beni itham etmeyL 
r.!z. Scvdlf(nı bir adamı aldatmck, bir 
an için hatırımdan geçmemiştir. Fakat 
hadiseler bazan öyle şekil alır ki bur:· 
lr.rdan b::ısit b!r tarzda sıyrılmak mi.im. 
ki.in olmaz. Ba~langıçta Gastona her şc. 

yl söylcmiye ka.rar verml~tim. Fakat ko· 
nu5mamız iptidada.n öyle bir şekil aldl 
ki söyJlyemedtm. 

Daha sonra da kcndisile ne kedaı· me. 
sut olabllcce~lml hissedince aklım, flk. 
rlm, arzı..larımın suç orlağı oldu ve ber.i 
susturdu. IIakfk"I! söyliycc.-ck olsam, 
nafile bir doğruluk yüzünden hem onun, 
hem de kendimin sıı.adclinı bozmuş oln· 
c-aktım. «Belki de bu ~-ocuk onundur.» 
diyordum. Taşıdığım çocuGtın ~cvdlğlm 

E!damdan. olduğuna biitün gebeliğim za· 
manında kendimi lnıındırmağa uğraştım, 
h&ttfı tabiat kanunlarına. bile karşı ı:cl. 
mlye çalıştım. 

~er ki, bir kadın gebe iken etrafın. 
daki eşyanın ve en çok ta resimlerin te· 
sirl altrnda kahıblllr. Odamı Gaston'un 
rcslmlerllc doldurdum. Hatta bfr çocuk· 
1uk resmini bile istedim ve hep bu res. 
ıne baktım. Knlblmdckl lıınltslLllğe ra~

mcn yine 'limit etmek istiyordum k• bu 
çocuk belki de Gastoııur.dur. 
Doğurduğum zaınan yanımda Gastoıı 

bulundu. Mernk ve endişe içinde idi, bir 
an yanımdan ayrdm~dı. Halbuki Martin 
alaka göstermekle ~r::.bcr hiç bir an 
ortaya. çıkıp görünnl'>.d!. Kartsı.ı: çiçek· 
lcr, imzasız mektuplar gör.derlyordu. 

Bir müddet sonra l\fartlnl. derin bir 
esrar perdesi içine glz1er.erek ve bana ve. 
çocuğa ait hediyelerle kucngı dolu ola· 

(Arllan ftf) 

TAKVİM 
25 'l'fü\l. ırz 194! 

CU~lAltTESİ 
AY 7 - GÜN' 206 - U11Jr 81 
RUMİ 1358 - T.1-:MlUUZ 12 

HİCDİ 1361 - RECEP 11 1 
VAKİ'r ZEVALi EZANİ 
GÜNEŞ 5,50 0,16 
ÖGLE 13,20 4,17 
fKlNDf ı 7,17 8.H 
AKŞAM :?0.3:! 1!.!.00 
YATSI 22,27 l,5;J 
il'IISAK 3,43 7,10 

(VKÖS~ıisl 
Zeytinyağlı po :l.con 

oturtması 

A
rtık sadeyaj' kullarunatlon etli 

yemtoklerl pltlrlyoruz. Bugiiıı 

1 bir patlu·aıı oturtıııa"ı ~·uııtım. Pallı
«'•mları aralıklı so3 ıluııı, İiN?rr, tliir _ 

dere biildunı. Ze~ tin yağtla hafi( kı· 
zarttını. Dr-Ukll ~e,·gire koydum. U
Lerlndeıı hir &ı("ak su l;'<'!:lrdlnı. Yağlı 
kı3 ıı11t.H l'!Oj{onla biraz \~\.·irdlkten 

!iOnra teıı .. iye lli'Ldlğlın ııatlıcırnlıırın 

üzerine döl:tunı. J::n ilzerlne bol do· 
nıate tloğnMlııu. Kı~ manın kemik. 
lerlnllen kaJ·nattığmı UJ u da leine 
bo~lttıın. Orta at~tc pişirdim. Du 
yenıtk o 1.-adar lezzetli oldn ki ze3-
tin yuğllc pl,ıııl~ oldu~wı kim~o 
f:lrkınıı. \•ıt.rmadı , .e SO\ e ı;e\·e yendi 

EY .IL\DL~J 
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Yeni pamuk fiyatları 

Vaziyeti inceliyen 
kararlar 

bu hususta esaslı 
üzeredir 

Ankara, 2l (Vıı.taı.) - HilltQmct, 1 ekml'k l~ln yaptıkları mlll!rafları bil-~ valldekı mıısrafları, gerekse arttır
pamulc flyaUıırmın arltmlması için dlrmışlerdır. Adana, Çukurova ve ha dığı hububat fıyatlarını nazarı iti· 
bir takım yeni ımr.ırlar ıı.lmak üzere_ valıslndc:ı gelen raporlarda. du. bu· bara alarak pamuk \çln geçen sene
dir. Ege mıntakasından gelen pamuk ralarda dönUm başına sarfcdllcn para ye nlsbctlc daha yüksek btr fiyat tcs· 
mUtehas ıelnrı, Tıcaret Vclullmlzte bıldtıilmcktcdir. bit edt:>cclc ve bunu yakında ilAn cdc-
görUşmU~ler ve bir dönUm pamuk Ticaret Vck(llctl, gerek bu lkı hıı.· cektlr. 

1 

Askeri durum 
~;azİ0RAN 1 Ekim vaziyetimiz 

! Ankara, 2'l (Vatan) - Ziraat 

Vck!tletınln sıılfihlycltar mııırnm

larından cldılJımız mallımata. göre 

Bursa, Kocnclı ve diğer bazı vL 

layctlcrdc mahsulü selin basması 

Doğu cephesinde: 

kın\ etlerinin 
(Ra.~ı 1 ınclde) ) ( 

tenırı:lenmcsine de.. 
\am cdlllyorınu~. 

RusJu ise Ro t.of <'e)'he inde Al· 
ıııan ko" ctıerllo 1:arJH,tıklannı 

lıllCUrlyorJıır. T:ıbli bu iki haber 
blrtıirht~ tamamlle z.ıdı\ır. Ancak, 
no.,tof şrhrı nehrin ijlnıallnl!e bn
ıuncıutunl'lan, borada bU~·Dk kuv
' cflC'r toııla~ ıırıık mn:ınnhlaııe mu_ 
clafau Japmok, Rmılar için tehlike
li ol:ıhtHrdi. Bir matlfıblyet lıa

linıle P.u~ kun·etlerl geri çekile· 
nıeıdl. Almanlıtr, daha Yoroşııor_ 

graıh ı-:~al e<liıı Rostof ib,crlnc ~·ti· 

rlinı,.ğe hıt.:hulıkları zaman bu ,e
hlr <'tnuhonda 'c Don nehri l\zertn_ 
ılc hnlunan kiiıırillcri \"C g~t \a
Mtalarını hıwa bomhardımanlar!Je 

1alırlbe başlamışlarth. 

;uar°'al Tlnıoçenko. ihtimal 1m 

clıı,unce llc sol cenahının bfiJ'Uk 

kı..o;nıını nelılr cenubnna et"kenee 

çt:>krni~ \C Rostoru müdafaa için 

belki de nz kunct blraknıı,tır. 

Duııuııla hl•rabcr Alınanlar iki gtln 
,., '1.'l de Rostofun Rı~ nıilstahkem 

ıııen:llcrlııl yarılıklarını bildlrmJ'
l<•rıli. 

Hmıtof ılllşlllğtı takdlrdf', Kus sol 
C'Cııa!ıı t:ınınmlle hehrin C'Cnup kı· 

yı ınıı \'Ckllmlş bulunacaktır. Şeh

rin ınlilıim bir ııetrol lstac;yonu ,.e 
~anayı nıerln~ı.I olduğu dU~ünlllür

~. ltu!lltır Jçln hU31lk bir ka3,J)tır. 
Arlık Almanlar Kafkas toprağına. 

ay11k b38mak için, Don nehrini ce
ııııtıa g~mcye teşebblis ed~ekler· 

dlr. 

imanların Doııeç dotusunda 
J>on ııehrJol cenuba geçtikleri he-
111\z tr.r~~ ilt ctmeml~ttr. Stallngrad 
1 .. ııkamct1nt1c ilerleyen Alman or· 
itıı u da Don nehri dlrııeğl içinde 
bııltınıııı Rns km ,·etlerinin nıuka· 

,·cınetınl kırnıağa çalı,ınaktadır. 

l{uslıır bu dlr ek !~inde ardcı nıu· 

lıı\rcbelerl \Crmr.ktedlrler. 

Artık Almanlar için iki stratejik 
Jo-1 il nnıct bahis mıwzuudur: Birisi 
<•eııuptıı Kafkao;, diğeri doğuda \'oJ_ 
~·n boyu. Kafkas 1 tlkametl şliııhe

,;fz Knradcııi:r. RUtl ılonannuısırıın 'e 
nalda ııetrollarıuın al.,betllo aliıka· 
ılardır. J'akat Mo ko\a ,.e Lenin· 
grad bölgeleri Ru .. ııırrn elinde du_ 
rnrkcıı Alımuıtnrın hiiyilk Kafka 
d11ğlarıııa kadar Jneceklerfnl dU
~lııııııck blı.ce yanlı'ıtır. Belki St.a-
llngrıııl btıknnıctlndc Volga bo· 
;\ uıın ~lirli~ erci• Kafkasyayı şimal
den tıx•rlt etmek ',. hüylcllkle şl· 

maltlc Don nehrinin yukarı mecra
ısı şarkında hulunıın nus kun·etıe· 
rlnl de Volga gerilerine atmak ak_ 
la daha ~·akın gelmektedir. 

ru!mt Almanlar hu yeni taarruz 
ıı!Anında ınuvarrak ol!tlllar ıla, bu 
",ene doğu <'CJ1lıcslnde Jıarhl hıtlr· 

nıl'll'rl \C Jtuo;yayı !iftf harici bırak· 
nı lo rı ıııulıtemcJ değildir. l\lorcşal 

Tlnıo<:l'nko orduları imha edildi ıııl, 

edilmedi mı? uallnln en cloğnı <'C· 
rnbını ~'\\kında unlıwucağız •. Alman 
ordusunun mu\aflakl3etJ. hu Rıt1 

onlularınıo imha derece311eı ölçUle
hilccektlr. Biz ötcdenbcıi Tim~en
krı ordulıırının bii~ ilk kısnıilc kur
tıılcluğunu ileri sllrdUk. Şimdi~ e ka-
1,ıır bu tahmlnlmb.I dell'lştlrecek ye_ 
n! bir aı>l•cri lı!\diı;e olınıanııı:-tır. De· 
ne-bilir ld l'\farcşal Tlınoçcnko, ara· 
7.I terli!ol tnnıamlle göze almış, fa-
1<.1t Jm\·,·ctıcrlnl ehlen (,'ıkarmak ıs_ 
tcıııemlştlr. Belki biz; yıınılıyonız. 
ne ~ alond:ı kafi olarak anıa.,ı.ıa. 

caktır. 

Bundan ı>onrı~ nıilhlın muharebe· 

ıcr, Don nehri boyunda inkişaf cde

cckUr. 

Yeni bir eser: 
Sınat mUc.sscsekrlc, banka. banker 

ve slgortn şlrltetlcrlnc, fUıaltlt 
taclrlcrlnc: 

"\I UA":\ıt~.ı-; \'ER<a~ı Ye 
'1' \TinhA1'1L~ ŞEitll \ e 

11,ı\ llLAHI 

ı;ıkmı 1tır: 

Yazan: 
NlllAI> AU t;Çl!N<.,'U 

tiOO :ıyfn, 1i numune, fiyatı 6 Jlr.ıdıt. 

ıst.anbuldıı Cihan, Unlverslte, Inkıl4.p 

Kltapevlerlle diğer kltapı:ılarda, An_ 

karada Akba Kitabevinde satılme.k

tadır. 

(Bllfjl 1 incide) «Oı> 

kar§ısmda. vekarını v berrak gö
rUşi.ınü muhafaza etmemiş midir? 
Geçirdiğimiz olgunluk imtihanı 
fona mı? Arzuya uygun bir ma
nevi zırh tabaJcnsının mevcut bu_ 
lunduğu sabıt olmamış mıdır? 

Olmu:ıtur. Buna şül~rctmeliylz, 
fakat buna. raimcn tabakayı sık 
sık yoklamak lfı.zımdır. Aylardan, 
scnelerdenberl tam isabet gayrc
t!le atılan propaganda mermileri 
i\lrada veyıı. burada küçük blr 
gedik açmış olabilir, bunu derhal 
tıkamak en mUh!m cndltel~rlmlz_ 
den biri olmalıdır. 

VATAN 

Muhcrebe, taarruz 
püskürtmekle değil, 
taa rruzla kozomfı r 

I · ı · , ngı ız~er 

mevzilerini 
sağladılar 

Bir pirinç fabrikası 
basıldı 
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Üçüncü hafta 
at yarışları 

Üç ~·aç;;nda safkan• A rap tayla. 
}.'tn-t. n1ahsus satış kojusu. :\Iesafc 
1400 nıctr('. 1 

Giren taylar: 
1 - B hadır. Z - ~hin, 3 -

Yanıan 4 - Ferhat, 5 - Vecize. 
l "<:"linrü k o:;u: 
3 ve dRha yukRrl ya!~a yerli 

yarımk n nt ve kı!r;1kla4ına mah
sus. l\fesl:c 1600 metre. 

G:rcn atlc.ır: 

1 - Alcıyliın, 2 -·Elhan, 3 
Tiry ki. 4 - ?t1eDeviş. 

Dördü ncü koıı;u : 

(Ccnt,lm<'n koşusu·) Ü(' ve daha 
~-ukarı :va~ta sifkan fn_~;l:z atları 
na rııahsus. !\·Icsafesi 2000 metre. 

Gırcn atlar; 
1 - Dandi (Sait Aks»n). 2 -

Konı.s·ri (Dr. S~ferG{), 3 - Öz· 
dcmır (Özdcmir Atman). 4 - U
m!tcı (81 ici~ı binb*ŞI Vcırgcn. 

hayın', 5 - Yet'Ş {ı\. Y ener). 

R eo-" n c.I k oı;;;u : 

3 ve d1thı1 yukarı y~şta İn~ilfz 
a~arına ınıthsus. :\tesafesi 1800 
metre. 

l - IJümahatun. 2 - Buk~t. 

:ı - Dem~t. 4 - Korca, 5 - Y e
tiş, 6 - Küçük Escks, 7 - Dav;. 
t1c·ro. 

Al tınc ı ko~u : 

Altı \'C d~hs yukarı ya5ıta Ar2 p 
-~tlı:t.rına maho;us Jtandikap koşusu. 
1\lesafe~; 1800 metre-. 

Girecek Atlar ~un!ardtr: 

1 - Tomurcuk 
2 - Bora 
3 - T~rzcın 

4 - Tuna 
:'l - Srvlm 
6 B~ htlya t 
7 - Kuru.ı:ı 

8 Kü~ük HilQI 

!l - ?.Iurat 

63 kilo 
60 • 
58 • 
56 • 
55 • 
54 • 
53 » 
52 • 
50 • 

10 -- Yavuz 
ç (IC' b hisler: 

48 • 
1 - 2, 3 - 4, 

J 6 ret ko~ulı:ırd-:ı.d•r. 

İkili bahıslcr: 2, 4, 6 net ko!'l'u· 
lardadır. 

Tenis turnuvası 
f"'tanhul Teni-, .\ja nh.f'ından : 

Sportif oyun!~r feQera!::lyonu tara· 
fındon 30 temmuz 'lr 2 ağustos a
rası:ıda ı :\farmara kupası) namı al· 
tında Fe'lerhahçe Gençlik klUbU kort 
J;u·ınd"' Ankara _ tzmlr vı:- Istanbul 
terı.lsç·lerinin iştirak~ !le b!r teni..; tur 
nuvası tertıp cd:lınlştır. Tebliğ o:u-, 
llUI'. 

ıR~dvoı 
!lt:Gl' NKÜ PROGRAM: 

S ABAH 
7 ~JO Proe-r.·nı v~ memleket ~a

lf.l uyart, 7,32 Haftanın beden ter· 
hi)·e~l progranu. 7.40 Ajı:..r.s ha ~ 

b('rleri, 7 55 · 8,~j Senfonik prog· 
rıtı)l ı Pl.) 

ÖÖLE 
18,3'l Pro~ram ve memleket ııa-

11t :t.yrı..rı. 13.33 Ttirkçe plciklar, 
13. :-) \j,p1 hah('rlen, 11 Rıya~c
tıı tırnt1u"' ban. osu, li,30 . ıt,tO 

J "'tJoıinıl at yar;,l:trtnın tahmın!cri 

,\ K~ A~I 

18.nn Proo~ran1 \"<' memleket sa· 
at ay trı, JR,03 Radyo daıL<i orke!S· 
trnsının hf'.'r telden programı. 18, ı :; 
P.ttdyo ç:oruk klübü, 19.:>0 j\\em_ 
Jeket saat ayaro \'r. Aja • ..s haber
leı·l, 19.-t:J St'.'rbe:-;t 10 dıtkikn, 19,j:, 
Karı.~uk fBrkılar, 20,15 Radyo Ga
zete!i. 20,1,-, \.fUzık; Kısa fcLııl prog 
'"anu, 21.00 Konuşma (Ana eser_ 
lern. 21.lJ Oinleylci ısteklf'r!, 

21.1.'J Konuşma (Şiir ve nesir sa. 
at). 22 katlyo salon or~e!"tr&.31. 

22,~o ~ıenılekct saat aya~ı .. Ajans 
habforJE>ı·ı \Te horsalar. 22. J:J • ~:l,:;() 

).~ "ı ıiCl progranı ve knpa:ıı~. 

l,. _____ . .Ji 

VATAN 

f 

t 

l 

~ 

5 

EULf'1ACA İR KOR!Teminatınarkasıdırl l 
Neft, bir pirinç umı a.Jmak J-,tcr ~enlz lıakka l r.ruzdan muhakkak 1 

' 

"Rekor Piri11ç Unu,, 1 

' 1 , 
t-++-ı--

ı 'i ra rla. fste:rlniz 

250-500 ve 1000 gr c: mlı k m'.;o l& j1 arı vardır 

Demir-Toprak Anonim Şirketi 

DCNKÜ BUl, 1IACANIN llAI,Li 

Soldan sağa: 1 - Balık ağı; 

En. 2 - Azami kBr. 3 - Nayanıs 

{sın;yan): Nap {pan). 4 - Adam; 

ita. 5 - Ver'm: (H) arlç. 6 _ 

Aside. 7 - Ra; Ari! ldey (yedi 

lira). 8 - Patates. 9 - Aşk; Ta

ze; Ak. 10 - La; Lorel; Ra. 11 -

İ ka; Ne: Sı (ıs). 

Yukarıdan aşsğıya: 1 - Bana 

ver; Ali. Z - Azade; ApşCok. 3 -

{Mıı !ayara (arayalım); Ak . 5 -
K ir.; Maraton. 6 - Akın; s·tare. 
7 - Gas (sağ); llcze {ezeli). 8 -
CSJ ır; Adı sel. 9 - Nired (derin). 
10 - Ela(I {italc); Arı. 11 - p.,. 
ça yaka. 

Tanrı bitaraf mı? 
(Ba.,ı '! ncide) 

lar ı blr hayli aydınlatıyor gıbl

dlr: Bu btiyi.ik mutasa\.·vrf \'e fi
kir ad•mı, {Hak) ın kainata nis. 
beti, ruhun bcder.c nisbctl gil.ıl-

d r. Ruhumuz bedenimizi • a::-;!l 
idare ediyorsa (liak) dJ aıerr.! 

öyle idare eder, diyor. Ruhuınuı 
vücudumuzu aktl, z kft, muha~ 
yile gibi g:zıı, görme, işitme, ko· 
ku alma gibi açtk ha~selerle ve 
çeşitli uzuvlarla ide.re ediyor. \'ü 
cuduınuzun büyümesine, gclişm-: 

sine ve serpilmesine engel olacak, 
z~rar verecek bir hal otur, bir fı_ 

rıza çıkarsa on!arı bu kuvvetler 
ve uzuvlar marifet'lc bertarsf E:.v 

liyor. Bünyemize, onun :i ğlI~·" ı, 

düzC'nini bozabilecek mikr0p!Jr 
girince ruhumuz içimizdekı n1cr· 
kc-z!ere, genel kurmay ba!;'k ·ıura 
emir veriyor. Ordular derhal h~· 
rcketc geçiyor. O zararlı ınah- ı 
lU.klEıra karşı harp ba~lıyor. 

Lüzum hiı.s[l olur.sa meseli! sıt. 

ma mikroplcrır.a kar~ı :;(rişiıklC". 

Mlenlıl?rl ber'etlnden : 
Şirket 11ern1ayeslnin tamamına Jştirak taahhüt ve "~ 25 bedell('ri 

tediye edilnılş: bulunduğ-undRn Ticar('t kanununun 289 uncu madde.sine 
tevfikan Tesls Umumt Heyetinin akdi içtimaa daveti kararlaştırılmıştır. 

T esis Umumt Ileyetini te~kil ve a.şa4"ıdaki ruznaınerie yazı.11 hu· 
susları n1UzAkrre ve karara raptetmek üzere hissedarların kendilerine 
ayrıca gönderilecek davetnamelerl hamilen 10 ağu'Stos 1942 tarihli pa~ 
zartP~İ günU Baat 11 de l!ltanbulda Bahç~kapıda Ta~ Han ::; llncU ka. 
tında 43 numaralı d;lirede hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - H;sş('!('rfn k;}ffe~ine ı~tlrak taahhUt olunduğunun ve bunların ı;t 2.j 

bedellerinin tesviye edildiğinin tB.."diki; 
2 ldare ?\.fecli~i Aza.~ının tayini ve Ucrcti huzurlarının tesblti; 
3 - ~{urakıplıırın tı..yıni ve ücretlerinin tcsbiti: 
4 - Şırk,.tin te~kill lçin ihtiyar olunan masrafların tasdiki ve ı:trket he-

sabına knydtnın tasvibi. 
Demir - Toprak Anonim Şiı·kell 1\-filessisler; 
Doğan Sigorta Anonim Şirketi 
Yüksek MUhendis Nihat Geyran 
Yü!<eek Mühendis Haydar Salih Tokal 
Emin Tanan 
Bezmi Otkeren 

Türkiye Cıimlıuriyetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmaye•!: ıoo.000.000 Tllrk llra.91 

Şube ve a jana adedi: 265. 
Zir&l ve ticarl her nevi banka muarneleler t. 

Para b1rlktlrenlere 28,000 lira ikramire ver iyora 

Ziraat Bankuında kumbcal ı ve lhba.r.s~ tasarruf be.saplarına& 

en a z: 50 hruı bu~unanlua senede 4 defa çek ilecek kura. Ue a.ş;aft~ 

daki pJA.na. ğ"ijre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1 ,000 Urahk 
( » GOO » 
' • 250 » 

4.0 > 100 » 

4,000 Ura 
:?,000 • 
1,000 • 
t,000 » 

100 adet 60 llralık 5,000 lira 

ı:ıo • 
160 • 

40 

20 

• 
• 

DiKKAT : Heu.µlarındak l pa.ra lar bir 11ene içinde 50 ll:rad a.zı a;ıa

fl dU~miyenlero ikramiye ç ıktılı takdirde 1fo 20 f&Llal:11• verilec.ktir. 

Kuralar eenede 4' defa, ıı ma.rt, 11 haziran, 11 eylCU. 
11 BırinciltA.nund.a çekilecek tir . 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinde!:: 

ri savaşta z&fer kazanmaları iç.r 

bize kinin aldırmak suretilc o or
dulara yardımda bulunuyor. Bı.: 

nli~allcri :stedii(n1iz kad:ır çoğ, l . 
tab'liriz. U~klidar Cczre,·i mahkOm ,.~ mcvkuflarına 912 ma.lt yılI içinde Ye

rılecek A7."mt tot..hmin edilen 81000 kilo eknı ,.ın ı.dııci dC'f& kapalı zart. 
\A :ı.·apıht.11 cksiltn1cslne tal!p zuhfır etmediğinden pazarlıkla eksiltme
ye konulınuştur. 

F.l:;siltn1e ve ihale 21 ağustos 012 cuma ~ünli saat 15 de UskUdar 

İstanbul Dördüncü 

1 C R A 
Mıemurluğundan : 

ErnlAk , -e Eytam Bankası T. 

A. ş. l s tanbul şubesine btrlnr l 

d erece ve • sırada ipotekli olup 

tamamına.• ( 1000,- ) bin lira. kıy· 

n1e t • takdif' edile n Bakırköy Ta, .. 

hk Çaıyır namı diğer Çırpırt \ ' e· 

Jlefendl tayırla.rından mhfrez a

rar.H mlr:iden şimalen Topkapı 

<'lhetlnden •Çırpıcı mesire ine ıce· 

len tarik, garben dere, cenuhcn 

sahlbl senet arazisi. , arkan Ko

ço ,.e ze,·cesl Katına. bostanı ile 

mahdut bostanın umumi evsafı: 

MezkOr gayri menı..uı Tnpkll

('lld& Çlrp.cı mesiresina ge\en yol 

üzerinde 8'80 metre mur:Wbaı 

sahasında. bostan olup i( lnde tl o~ 

Japlr bir kuyusu mevl'llt oldut u 

g ibi cephe~I ve kt§men diJe r hu

dutları söğüt ağaeı ile tahdit e. 

dllmı,ur , -e ta.manu as: ık arttır

ma.ya konmu, lur, 

1 - J~bu gayri merlaı?iln art 

hmıa. '3r tnaole.81 23.'7.9·1'! t:ır l· 

hinden itibaren 42/872 No.h htan 

bul Dördüncü i cra dalre)iinhı mu· 

ayyen numarasında herke~lıı g:ö 

Teblln1est için ac;ıktır. Jli:ıd'\ yıt. · 

zıh olanlardan faı:la malOn1at al . 

mak ls tlyenler ı, bu şartnameye 

\.'eya 42/8i2 dos.)a. numars.,ııe 

memurl3·etimlze JnüTa<:aa.t ctnıe~ 

Udir. 

2 - Arttı rnıaya ı, tirak için 

y u.karda. yazıh kı3 metin l· ü~de 

7,ıl nlsbetlnde pey \.·eya m iUi bir 

bankanın temina t n1ektubu te\·· 

dl edilecektir. {Madde 124) 

S - Jpotek '8.hibl alacaklılar· 

Ja diğer alikadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin ga,rrı n1enkul 

üzerlndekl haklarını, husw.lle 

falz , .e masrafa dai r olan iddia. 

]arını ı,bu Ui.n tarihinden itiba· 

ren on be' gün Jelndc e y rakı ml,s

bitelerile bh·llkle memuriyetimi· 

ze blldJrnu~ltrl l<'ap eller. Aktıl 

halde haklan ta pu 81cllU ile 'i4&. 

bit oln1adık~a sah~ bedelinln pay 

la ~ masından hariç kalırlar. 

4 - Gö"'terilf'n glinde ar t tır-

arttırma 

,a.rtnanıe'"lni okumu, ' e liiz.umlu 

malümat alnu ' \. e burdarı tanıa.· 

meıt kahtı! e&:nıry ad \.'e i tibar o

lunur. 

1. - Satı, Em15.k Te ~ytan1 

Bankurnın 8-44 No. it kaJ1un hü_ 

klinılerine tflbl olduğundan mez~ 

kfir lianunun 15 inci maddeslnr 

tevfikan ikinci bir arttırma ya~ 

pdmaksı:ırn gay ri menkul 16.9 . 

942 tarihinde ça,.,a mba günü !ta· 

at 14 ten 16 ya kada r ı~ta.nb•ı l 

Dördüncü lc·ra dairesinde yapı_ 

Jacak arttırma neticesinde ilç d t 

fa bsfınldıktan ı,onre. <;alı,_a rü~ 

hanı olan lll ğe r alacaklıların bu 

gayr i menkul He temin edllmi' 

alacakları mecmuundan fazla o l

n1ak ve bundan ba, ka J'Braya 

(e\ ·it"tnt' ve pa)la, hrn1e. ma ... ra f

larını teıce:\'ÜZ etınek ' artlle en 

('ok arttırana ihale edilir. S öJ- I '!" 

bir bedel elde edl1 en1 ez ıııe i h al ı:

yapdamaz \ "C &atı' ta le bi dü;er. 

b - G&Jri nıenkul kendisine 

ihale olunan ktnu;e derhal veya 

'fe rtlen mühlet iz inde pa raJ· ı Yer_ 

ıne:ıse ihale kararı fe~holunarak 

kendlblnden eı· ,;el en y üksek tek

lifte bulunan kirnıı,e a rz.etın ı , ol

duğu bedeUe alınağa razı olurı.a 

ona, razı olmaz , -eya bulunmaz\ a 

hemen yedi gün ınüddetle a rttır-

maya tıkarılır, en çok arttırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 

fark 'e K«~" günler l~ln 3- iiı:_ 

de nıeşten heı,aı> olu nacak faiz 

\e diğer zararlar a:ı rıca hükme 

hacet kaln1al:"'ızın ınemurı:reti· 

mlz.ce alu·ıdan tahsil olunur. 

{Madde 13S) 

7 - Ahrr arttırmaya bedel harı 

cinde olarak yalnız tapu fe rağ 

harcını, ) ·lrml senelik \ ·ak.Jf ta 

viz bcdeUnJ ve ihale karar puL 

tarını \ ermeğe mecburdur. l\IUte· 

ra klm Yergiler ten\·Jrat \.'C t a n

zlrat ve teURllye resminden n1ü

teo,ellit beledl~e rUsun1u \.C mü_ 

teraklm ,-akıf Jcaresl eheıya. ait 

olına3- ı11 arttırma. bedcHnden 

tah-SU olunur. 

ı,u ga:ı rl n1enkuliln :ru
kaTdıt. gô&terilen tarihte l ıtta n

bul Dördüneii i c ra nıcınurluğu o

dasında. 1,1xı lli.nda. gös terilen a rt 

tırma ~Brtnameı.;I da i re"ıinde &a. 

t-ılR.Cağı illi n olunur. 

<Ömc>r fla.yyam)ın da ncrts bir 
rübai tlc belirttiği g bi cih~ 11 bir 
bcde-n. <riak) onun ruhu. melek
ler yar.i t:özle ~örü!cml~·er. kuv
yPtlcr hasseler, fc~cklcr. unsur 
lar. madC"nlcr. ı·ebatl~r. hayvan· 
I~ r ve insanlar d ı bu brdenin aıa 
larıdır. (Hakl. ruhu bulundu~u 

b denin yani kciı atın nlzam ,.r 
t he:-ginı bu kuvvetler vc ~zalari< 
temin ve muhaCrza cdiycr. Be. 
denin bir kö~csindc, ~öz gclıın 

yer yüzünde ihtilclle, hast!~lık vu 
kuuna ~cbep olanları bir nıille· 

t n \·e.rn bütün insPnlt~ın huzur 
ve '.""c:ıimct ıçirde yaşayıp yiik
se!mes·ni, gelişmesini trhllkeyc 
diliiüren kımseleri ve mı'!et!er 

yı!dır:mlar!a ~arpıyor ve yahut 
d'"er kimseler veya :nil!et!cr v 
sıtasıie l'ezalandırıyor 

C. ıfUddeiumnmiliğindf' toplanacak konılsyon tarafrnd~n yapılaca~ından 

ta!ip~ertn yc\'llll mezkfirda:ı evvel ve:5ika\arı ile birlikte mUracaat etme· 

~:1~~~-~~H:::~:t ı~::~n:~ı~:~~:ı:\~ı ~~:~1ır;l~111~1ı~t. ;_~_:_~ı_.~;_n_c_,_·c_i_h_•_l•_g_u_·n_u_· l-"----------·--------------------
MenSUCat tevzi kuponları Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 

@_ imdi, bu dü~üncc:crdcr ~'' 
~ r:ctıccrl çıkar. b. ı rlz: Bu· 

~ü:ı yer} ıizür.de birb·rtıC' savaş. 

makta o-aı milictlcrdeıı ha'lgilcr• 
k;ıı.atın tJU kil~c~inln düzen n 
iıısı:nlıgın sağh;;ını bozmak niyc
tile ayakl<..nmış ıse o~ ?arın clu::ı 

Jarı kctbul Edilm.ycct'ktir. On\, ı 

yeniiccek ve ccz lar..dırılac-lklsr

d!r. (T..ınrı), o düzC' ve satlıgı 

ke.rurr.aga çalı~an!arın ysnınd 

yer alaciok, onlartt ::lJr ve yaver 
olacaktır. 

Acaba. hang• milletler bu 80_ 

uncular ırasında b;..ıl·~nuyor·> 

Bu ciheti şimdiden ke.::t:rın~~

kudret ve ırnkfinına ,;ahır- dep,( 
llz. iı;..tıi 'rad('nin mah ye!inı ınu_ 
radın vukuundan ~onra Oğr~ne
bi1ecegiı. 

c. Bard~kr1 

Y er.i ne<;riyat 
üzerinde tahrifat T · rki ve çimer.t:> sanayii 

Üsküdarda Yerli Mallar P2za lktısAt Fa· 
kUite~ind~. ı;;Jetme .ktı~a.dı doçentı I rında chcmmi~·etl! bir suiistimal 
ı\h1net Alı Ozeken ITUrkıye <:imen_ hJdiscsl olmuş, bu v~k·a He ala. 
to sanayil) adlı ,.e 196 bUvUk savfalt k ı ld ğ .... 1 ·k· · · as o u u goru en ı ·ı memur 
bir ctüd yazmış ,.e bu eser lkt!..~at ve · 
içtimaiyat enslitUsUnün neşrlyatı a· ı.1\'l'ü:ddeiumumlllfc vcrilnıiştir . 
rasında çıkmıştır. Halka dii.ğttılmakla olen eşya. 

E~erin .;7 sayfalık ilk ktsmı umu· nın. tcvzıe yartyan kuponları üs· 
ınl sure-ttc çimf'nto $ianayiinf' alt mc
o;ıelelerden bRh~e11yor. lkin('i kı11m 

doğrudan do~·ruya bi?.im c:tmento sa_ 
!'l:triinıize aittir ve bu sanayi şube· 
sLı!n ıl<l.Sttdi ,.e ·ıfları, kuı-ıılıış mev. 
kllcri. n·ı<tlt bünyeiı. nıaiiyet riyal· 
ları. ı:;.atış fiyatları, lnkl~ar nıerha\e_ 

tünde tahrifat yaparak suii.stinuıl. 

de bulunan Yeri' 1\.'lallar P'-"'zl\rı 

mı:-murlar:nd~n Ali ıle l-layrctti· 

.in l~ka\ı oictuğu görl.ilnlüştür. 

Bu jkl nıcnıurun aralsr ı nda uz-

l:;ı.şftrak, \'C Yaşar ve Sait Bdındıt 
lı:!ri ve c:ııne·ıto ı:ana\'ıi prılıUka~r . 

h · b 
1 

lkı ~ah:;ı da aralarına ;,lar1k sahtr 
hakkında bapları a\"ı u unınakta· 1 
dır. l:it lcr tanz'm C"dip razl". miktar· 

E.-ıC'r çok esar.ılı bir tetkikin mah- da kumaş ve basma aldıklar ı o.nla. 
sulUdür. Sonayilınizin yaln!Z bu şu-, şılınıştır. 

he:>! hakkında d~!l"il_. un1umlyetıe sa_ J<.um·şlart, mücssese~in şüphe-
nayiin te:;is ,.e ıckı~afına alt mesc· . . lb t · k bl ti 

sını ee e mıyrce r sure e dı-
lelcr hakkında eı=ıa!!lt fikirler veriyor. 

Bu S('\'iye Vf' vasıfta llmi eserlerin şarıdan ik1 kad1nla aldıran suçlu· 

çoğalm~ını gönlH istiyor Yalnt7. ih·ı ların hepsinin evi aranm. ış ve top 
tıRas sahipleri değil . memleket ıne- top kLımaşl;.- r bulu'.ıTIUjtur. B u 
ı:~lclerl hakkında esaslı fikir BBhib suretle' yakal;:ınan ve ci.ırlimL:ri 
nlnı;.ık istiyen \-&tar.d.a~lar da Ahn1et tcşb t C'dilcn suçlular ÜskOdar 
Alı oı:ckC'n'i!"l e..;erinden lstlCRdc ede_ 1\'Iüddciumuıniligı e Ycrilm · 5 ıcr . 
b1lırlcr. Fiyatı yi.iz kuru•tur ri i r 

1 - .ı\.dana - Kozan yolunun 23 - 27 kilometreleri arasında yapıla

cak c4000 • metrelik toprak t esviyesi c35000 • Jira üzerinden kapalı zarf 
usuıu lle eksiltmeye konuln1u.ştur. 

2 - Eksilt me 6 '8 ·942 tarihine mUsadif perşem be gUnU saat 10,30 
da ''ilA.yet dalmt encümeninde yapılaca~ından ı~ tekltıerln t eklif mektup. 
larınt kaps.lt ve mUhür lU olarak bu saa tten bir saat C\' Vel JS&at 9.30 da 
daimi encümen reisliğine vermelidir ler. 

3 isteyenler bu l~e ai t keş:i!nan1e, mukavelename proje.si ve 
.şar tnan1elcı- I görmek için Nafıa MUdUrlUğüne müracaat odebilirler. 

4 - i s t ekli ler in •262;; lira muvakkat t eminat vermeleri ve ehliyet 
,·es i kası almak üzere ihaleden üç gU~ evvel bu gi bi iş yaptık l arına dair 
bonservislerilc tkt fotograflarını bil· adet f' lli kuruşluk , bir adet on beq 
kuru~ luk ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu dHekt;elerinc bağla~ 
mak suretıle vllB.yete mUracaatları lılzın1dır. c784.7» 

Devlet Demiryollatı İla!l1arı 
GümrUklU hamulelerden, gUnırU k muameleler inin ifa!lı için ahnacHk 

ücr etl er e mahsw yeni bir t arife yapılmıı;ıtır. Bu t arife J .9.942 tarihinde 
y ilrürlUğ'e girecektir. F a zla bilgi is tasyonlardan ver ilecektir. 

(5728 - 7986) 

i LAN 
Bu sene lkinciteşri nin bir inc i gUnUnde- Ankarada Harp Akademi~! 

emrinde açılacak heFap ve m uamele mem uru okuluna Yd. subaylardan 
100 talebe alınacaktır. l !\tcldil~Iin nihayet 31 Temmuz; 91 2 tarih.ine ka _ 
da r bu l unduk l aı ·ı yerdek i askerlik şubelerine mtiracaat etnleler ı. 

7,;11) 

zs- 1 .n.t:: 

KİM GENC> 
GÔRÜNMEK İS.TIYOff 

YlSLIRIHDlKl 
KlDINLU 35 İNDi 
GllRiiNEllL l RLER 
Cı ld hüceyrele

r tnden lstlhraç ve 
tıpk ı sıhhatli bir 

genç kız cildinin ha· 
ya li unsurlarına muta

eU TECRUBEYI blh olan yenı ve kıymetli 
Yııııı ız bir hulasa .. . Biltıln dılıı-

yada taoınmıı :ı \Viyana 
ünlvenltesı proresoni bir clld mılte
hass ı.sı tarafından ke4t ve bli.ytik btr 
Stlna lle .seçUmlş genç hayvanlardan 
Utlh rnç ve cBiOCEL• tabir edilen bu 
büllsa ıimdl cUd gıdası olan penbe 
renk:telıd Tokalon KremJnde . mevcut
tur . Her akşam yatmaıda.n ' evvel bu 
kremi lullanınız. Siz uyurken cUdl
nk bu bymetU cevherl massederek 
beslenir. Her sabah uyandığınızda 

c ildln lzl n
1 
daha • açık , daha taıe, DA .. 

HA GENÇ, daha yumuµ k ' olduAunu 
goreceksinl.z. Gunduz leri ıçin d~ tbe· 
yaz re nktek.i yağsız> Tok.a lon Kremi
n i kullan ınız . Bu basıt ve kolay tarzı 
t edavi sayesinde he r kadın 10 ya1 
gençleşebUir ve buttin cenç kızların 
gıpta nazarUe bakacağı şayanı h1.7 ... 
re t b ir cıtd ve bir ten temin edeblltr. 
T okalon Kremlerinin memnuniyet ve
ri ci semereler i caran tllı dtr . Aksi ·tu ... 
ti rde para r..u iade olunur . 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 

llillde Pi, kJn beraber 

Harbiye BelvU bahte3i aıaturk• 

kısmında bu gece 

BOBSTIL 

Vod,-11 S P erde 

\~azan: :\fahmut Ye.sarJ 

IIeyet her gece Belvil bahçesinde 

temsil vermektedir 

ZAYi 

I~tanbul Erkek Lisesi Fen kolun

dan mezunum. ı....,cn fakültesi ya.ngı· 

nında bitirme ve olgunluk diploma_ 

larım yandı~ından, yenilerini çı. 

karacağımdan eskilerinin hlikn1U yok 

r tur. 
Jsta nbul Erkek Llsesı 

1011 O~man Ideınen 

1 ~~~~~~~~ 

ARLON 
SAAı - L.A~I 

l<ÖPRÜBA$1 EMİNONU 
MAGAZASINDA 

VACHERON 
.ı, 

CONSTANTIN 
SAATLARI ----·----

Her oın s Arlc c a l bn . plabn . taşlı 

ve ~aşsız saaUdr, elma.slı Şö. 

valyeler. pırl <ı n!alı ç ı çek 1 er 

9ümüş hadiye eşyalar-ıj 
bulabili,.sinız , • ..._ _____ __J 

'r A>;Hfll 

21 temmuz 1912 tarihli gazetemi

zin dördüncll sayfasında T. C. Mer. 

kez Bankasının aktif kısınının avans

lar fa'31ı yekünu 2;;7,883,819,76 yeri· 

ne qehven 2J6,883,819,76 yazıldığın

dan özUr diler ve tashih ederiz. 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Başlık 

1 inci sayfş 

2 ncl » 
S tincil » 
4. üncü • 

Abone Ücreti 
Türkiye 
Senelik 

HOO 

dalılllndt: 

G ay lrk 
750 

S aylık 
400 

lla riç memJeketlerde: 

Senelik 
27UO 

6 aylık 
1410 

S aylık 
800 .K. 

Kuruş 

750 
500 
400 
130 
60 

Aylık 

1150 iL 

Aylık 

yoktW' 

Gazeteye gönderilen evrak dero 
edilsin edilmesin iade olunmaz. ZJ
yauıda.n mes'ulJ)·et kabul edilmez. 

Sahibi ve N efrlyat Müdürü 
Ahmet Emin YALMA;"li 

Vat&n Neşriyat Türk Ltd. Şti 
1ı '1 1"1 "' '•'l~h".'IUI 


