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Y uı itleri telefonu: 10203 
CUMA 14 ACUSTOS 1942 İdare itleri telefonu ı 20203 

Dil Kurultayının 
2 inci toplantısı 

Mill.i Şef dünkü müzakereleri 
de takib buyurdular 

Gramer ve terim komisyonlarının raporları 
üzerinde konuşmalar oldu, 

wenel toplantıya bugün de devam edilecek 
Anıkaıre 1 .3 (A.A.) - Dördüncii 
Kuıdtayının ikinci •nel toplaa 

"91 bugiin .. at 1 O da MiSi Şef Cüm. 
~ııreiQDiz İnönü'nün yüksek hu • 
~rile Ankara Dil, Tarih, Coğra•L 
h Fa:külteslnio konferans .&lonun.. t llop!aıomııur. Toplantıya asbat • 
lı n B. Şemaedıcliın Günalta.y baıkan 
.,. le. ediiyor ve kltiblik vHif.,.ini de r; Necmeddıin Sahir SJ1a.n ve F.ai.Jt 
"tlat göııü)'014la.rdı. Kurultayın ilk 
~ıiı aün- Türk Dil Kurumu 
ıene1_ ~ebeter.bii tarafından Cüm • 
OIQforeİııfİmlız-, Büyük Millet Meeliai 
te.iııliDe, Bqvekile, Maa.rU V eki • 
liırıe. Parti Gene& Se'kreteriue ve 
~\tnllanhn önceki Kmuıltaylar • 
~ ve Dil !(urumun.da yiibek i
~ a1mıı amkadqlaıa telcrallar ~ 
~- Bunlara cnab oluak MiL 
' Şef bönü. Renda. S.raçoifu, Yü. 

(Dnanal 1 inci aa,fada) 

Atıkcrr111'oto ~rimlzfn taflPIN ne yolladıi}ı reslmı MUll Şef, 
BGfVekU, Maa:rif Vekili ve Partt Gtınel ~kretd. il'e btrtikte dün. 

Jcunıltayda miizcıbreleri dinlerlerken . 
...... 

Şark cephesi \\"""ii(iNiiOE ..... , 
alkasıada 1 DENiZ VE HAVA 
Sovr•O•• SAVAŞLAR! 

Hindistan 

Şeldrleldı 
karga,abk 

dewam 
edlror 

gerUere 
atıldılar 

BOyUk lngitiz 
den iz kaf llelerile 
savaşlar yapddı 

K6ylOnOn 
ofise 
verdiği 
mahsul 

Yeni ıaricıue Ueftiliılz 

Çukurova çiftçisi için 
teslim müddeti 

temdid mi edilecek? 

Adana, 13 (Hususi muhabiri. 
mlıJdıen) - Sa1ihiıyet*' bir kaıy. 
oaktım aldığmı maılftmatı. g(Xe1 

Adana ç~smin :mahsulünü oıfi. 
98 te«im müddıetinBı be!f on gün 
daha ıtıemdrd edilmesi mııhtemel. 
dir Bu iıl.19Uı9ta 'buıgiln Ad81Jla Va. 
lili Alkif İ~ Ticaret Vekili... 
miile bir telefon ınuha.beresl yap.. 
mwhr. Şimd'iıye kadar Çukurova 
çiftıçisi ofise 30.000.000 kılo tıuğ. 
daı)' ıteslıim etmi.ştiır. Daha 
15.000 000 k~ buğtl&y ~slim e.. 
deıoekt'ir. .................................................... 

Hava akmları karşısmda 

llbbels'la 
• IDgllterere 
blrlbtarı 

11/ngilterege layık 
oldutu croabı verece

timlz günün uzak 
olmadıgı muhakkaktır,, 

Numan Meııemencioğln 
Hariciye Vekili oldu 

Tayini yüksek tasdika iktiran eden yeni 
vekil dün vazifesine bqladJ 

Ankara Foto muhabirimizin tayyare ile yolladıgı resim: Ymt 
Hariciye Vekilimiz Numan Menemencioğlu makammdcl 

.Amaua,, 13 (A.A.) - 15tan'bu! laımş, ma'ooiınında tebr'lderı ka. 
ımeb'usu Numan ıMen~ooc oğlu. bul etmiştir. 
ımm Hariciye Ve'k'iUı~.:ıne tayini Menemenclojhman bal tercümesi 
:yükse'k tasd.lılca iktiTa.n etmiştir . N~n Menemenc:ıoğlu pederi 

Ankara, 13 (Hususi) - Yen eSbak aya.n reisı Rıfat Beyin Baj. 
Hılrictre Ve'kilimiız Nwnan Meoe. dadda dlefterdaır bulunduğu sııra.. 
menc.loğlıu bugün vazifesine bal- (Devamı S inci sayfada) 

•• 
Usküdarda yeni bir 

• • • • 
cezaevı ınşası ıçın 

faaliyete geçildi 
Üekıüdar adliyesi bütün eahalardaloaktır. 

dduiu gibi. Üsküdar Ceza ve T ev. Diğer taraftan milli korunma U. 
kilevi:nin 19lahı !olunda .d~ d~n~ü ınunuın~n tatb"ki ve bu tip dava~ 
eayımızda yazdıgımız eıbı buyuk fevblide ahval dolayıa:le ar~ 
ve aemere verici bir faaliyel'le ça • üızerine Adliye Vekaleti yalnız '-
1ıpnakıt.adır. çefid if'lere bakacak hu:slNi mahke. 

Kalmuk arazisinin 
merkezi zaptedildi 

ita/yan hususi teblili Bombayda 400 kişi 
2 kruvalör 1 muhrib 

Adliye Vekaleti de ÜSk.üdar Ce. meler ihdasına lüzum ıörmüttü. 
zaevin.iın geni.,letilmesi ve ııalahı j. Ma.lôm olduğu üzere telırimizde de 
çin hüyük biT himmet ve alaka göa. müstakil biir milli k.oıunma müdde
tenne.ktedrr. Bu cümledeı olmak iwnumiliii ve ınahkemesi teıdtltiH 

''iMTiHAN ZAMANI,, 

~.ıer 6il-;:;:. Tirlı 6il• 
tfdlıjtıun J<•ayri/aal dejil, 

laal» ,,,,,.,,.. nolıtauuia 
drmıyorlar 

öldü, 300 yarall var 

Gumrokile biriken 
posta paketleri 

ikz~ Vekaletin emriJe bugünkü Ce. etmİftlİ. -
zaev.inin arka kısmına iıabet eden Ayrril tek~lde müstakil ve yalnız 
gen~ ant& eatın alınmıı ve buna aid mili korunma itlerile iıt'gal eden 
ferağ muamelesi de birkaç aün ev. bir müddeiumumilik ve mahkeme 
veli ibnaJ ed.itmittir. &rada it eaa. de Chllwda.r adr yesinde teıkil edil -
aı üzerme müatenid, cenit teokiladı m.!ıtir. 
yeni bir Cezaevi binasl İnp. oluna. (Denmr 4/1 de) 

nı 

niçin tercüme 
ettim ? 

Gümrük ve inhisarlar YA z AN: 

tedbirleri anlabyor Bugün 3 Gncü sayfamızda 
Müsteşarı alınan I' Sadi Irmak f 

ın--Aı- ı..r.~.:;n, ....ıı.,.:--ı... s-- •~--11. • s· üdd :::=- . . . okuyunuz! .cmwu uu;_,......, ......,ı:ııaw:ı ö!Uet Arılkıaıun .umwıguJdan hareketnıı: ve tr m enaı.oen ıeJırıımzde ~ 
Beırliııe tmOVasalaıtinı bildi~'lc. Resm~ ~ e1çt.ıntztın tetkikler yapcnakta o3'an Gümrlik , ........................................... . 

~lııof bıwa meydanında Aban ha~ potdkıoi eef.i. Van 7• lıılmufar müeteıarı M. Nedim 
Daısnıılııezw taraıfsıdlın: ~ ~ (o.v-t 4/l •> 

---- ---·--



2 Sayfa 

Hergün ~ Bestmıı Jl[akale : 
Bu gıl bollukla 
Ucuzluk 
Bek:emiyelim, bunlar 
Ancak gelecek yıl 
Ge ·ebilir, çalışmak 
Şartile 
~ Ekrem Uplchail 

H anogİ gazeteyi açsam, .kimin.. 
le konupam kend:mi ekono. 

mi ıbaı'h.Tıd'e hafif bjr hayal au'kutu 
1'arşl•lnda buluyorum. 

Yazılan ve söylenen birdir: deni. 
J;yor ki: 

SON POSTA 

~ Fransız nasihati = = 

- < Hubtı.hat satışı şerbest hıra. 
kıl:idığı zaman bu kararın fiat üze. 
Tinde bir d:uşuklüğe yol açacağı 
bekleniyordu, halbuki fiat düşecek 
yerde } ··ı 1d ·• evvetki zamanın 

kara bona ı haline gelmiş gördük.» 
Bu mütalca vaziyetin tam bir ifa Hakikati olduğu gibi görmiye çalı,, fakat yl.İrdun" ve muhitine Vazifen biç bir zaman sana düıman olanın yapttğı hataları göre. 

d
s .. d r. G•rçekten bububat piyasa. tullUk etmediği müdde;çe her dojnıyu IÖyleme)t mecburiyetinde ol. rek IÖylemek değildir. Bunun aluıine olarak vazife aana dü.fmanın yap. 
~ ... madığını dii.U:n ı•-sı nın scmc9t bire !ıt lmMından \)ij. -r-o-. (lfl bataJarı medJıetDU'yi emreder, fazla ileri aibnemek .. rl 11:. 

-...:;;;;;;;;;;-;·:-:--::--::::::·:·:·:·~:-:·:·:·:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::-:-.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-::-::-::-::-::-::-.:-::-.:-.:-.:-.:-.:-:-::-::::::::-:-:::·:::::-::;, yiık bir ucurl:.ık çıkması beL.lendi. (' ' 

~:kt·i~ ~~~~~~uğıı yerine fiat 1 s.. e h .- r il .. b e r 1 e r .- 1 
Fakat bolluğun derhal baılama. CW 

eınt lbek'lemckle, ucu ktlt ohnasına '-----------------------------------------------------.} 

~.·;:.:.v::.:::,:k:~:
1

:ı::. ::. Emaytekve cam eşya Son unnlerde hariçten 
§llaıılan hayal suktıtunun ecbcbi s o u yapan 
::~ ... k::;;;!::~~1~0:..l:n1" b), büyük bir müessese! şehre ğelen ekmek 
hı:..tu~;::.t ~;!in:cr;!~~ ğı:::7f~ D" l b' b k ı· karo elerı• "8 hı• nı• buldu ynı•J hü.asa olarak: .an ya~.ı '!." ı~ ~· ın ne ıce 't 

- «Bu karar çok 'yi, yerinde sınde buyuk bır fırmanın ar· 
bir karardır, çok İyi net' celer vere. diycsinde 190 sandık cam ef• 
cektir. Fakat geç kalınmı tır. Bu- ya bulundu, halbuki müessese A" akadarlar, bu kaçakçılığı önlemek için 
nun "çin d''C tetıİrİni derhal değı1. fa. müracaat edenleri Hmalımız taşradan lstanbula gelen karne .. 'erl•D 
kat am:ak gelecek y 1 gö•tere<:ektir. •ok'» diye geri ~eviriyordu 
o da köy1üyil daha rula çalışmıya ) • istasyonlarda tebdiline karar verdı.ler 
tt'!IV k etrnerun maddi inıki\nlarını 
bıi?mak şartiic .. » Dem· olduğu. Ç-'çeık pautr nda, Fırıdr'.klıyan 

lhamnc!a bi:r ·yazı:hanede .zı'.iicaciıye T d ·ı . · ... · · · muzu hatıı1fıyotuz. Aradan geçen ıı , .AJ lbıeııt M nah.em v<? aşra an getlıı en grJ renklı kar. ,karneler.ne degıştırecektır. Elyevm 
müddet z.arfı.nda şah"d ıctlduğumuz t: ,,.}.._J 31f!PC!l!l e b' ,..""""" nelerfo aayısı &On günler .iç'nde 48 ,dhıimrzde bulunan kimsder de .. e. 
L d" l ~ d .. l .. b" , .:ı <ı<1. :.ı.-..=ı ı:ıımaıs:ının 000 ır ""°" .... L · bul At·k d l b ı · · · · · ~ nu ı e eJ'ıe ogru ugunun sa t oıcu .. r .. .Jı~ ,_,, • ı~- t ""-"' 1Dlnl mu~tur. a a ar: ar u u -ıne lı::am~erım mahıılle ibutı1kierıne 
.. ' .. b .. t 1 d zar '1?1ıUk1 vuııu ı.,.u.ıu:ıı op an w : ... - - rt •. 1 k . . h . . .. .. .. bd 1 . 1 . gunu sana gımız. u mu a ea an c!karı:d uih.t .i:f tnl~"C !karşı .zunuuz a ışı on eme.· çm şe rımı.. goturup te i ettırecek erdtr. Bu 
ç•l:acak neticeyi kaydedelim: :sa.ı•Lace: malımız yok!> d\ye et>- ze gelecek taşralı m safirleroin ern. ınne::lte şehirde gri renkte kame kol. 

_ - Bu yıl büyük b~r ucuzluk vaıb \erd 'kleri rufı:kadn!'lara ef.ıka. d;k . karndeı<le kaçak .o~r~k geti • mamış olacaktıc. Bundan eoııra altı.. 
l:ıe'kl' yemeyiz. t eıcUım· f rtltruf olan karneleu bubınnden tef kadarlar fırınlara emir vererek ka. 

2 Uouzl k a k 
._t h al' ar yeB :ıL.'-~ ı:r. ilkA •I .m .. - : e rik etmek için ofU tedbirleri tatbik çak olarıık getirilmıı ıoli!duğu mu _ 

- u ne .ıa s n - u .ııı.Lua.r ve ş a)'\C' c-r UOLA::r.n t _x. k · ı---'· Bu d iL '-'- ı_ ~ • ,_ _, • l ·ı 1 k l b ı b 1· .. _,. h '--" e m~c arar vermiş croır: n an naııuı;as. oıan arı Tcnıdi karne1cn 
tiri mas e ge ~e Y a~ aya it. 'b'r 1 !trt C'VVU< aTCl\.<."•C gc-çcn eoın.Ta ,d\rtmizc eclcn her tatTalı kabul etıncmdcr'ni b'JdirecekJcr • 

. 3 - Bu v?~ctlc yup•lncak ~ey €'l'ml V€t ka~alaçılıık bUırosu n:e- vatandaş, yolcu aatonJarında ve İB- <l:ir. Yapılan- tetki'kler neticesinde 
lbır taraftan.. fıuLların fazla. a~tma. mw'ıls:I'ı lklsa bir tetkık n et ces n- ta5Y0ııilnda kurulacak büTOlarda gıı' ~k2i karnolN en ziyade Emin.. 
masını .. temin efdecek 1 tedbknle1rı a~r dıe M~ ve ortaıkla:~ f~.a- karnelerini pembe torılcteki fehİT önü mıntakaaında top!anmaktadır. 
ken, d~er tara tan ge ece yı man. sıırl'n Fınıd:lkl t\ &n hanının a ~ ın-
ıruJii.nü müm'künt.e Jk mi~I ne ç ka. ci'zık·i de(PO'lat'lndn. küı\llıyefü m~k1. N h d b ! 
racak vasıtalara ba~ vunnakur. t.a,.~ c..ımr.;ye ve cam eşyası st~-u o u , eze ye, Sathğı ekmek 

* yBjpt r.mı t~it etmiş ve dün patates, fasulye karnelerinin parasını 
Gelecek yılın mah ulünü müm. 'mtııayl bnsm ır. 

künsc iki maline çık~ra~ak ted~ir- Dt:pcı da ya-pı1an cti"inkü tahaır. fiatları düşüyor barlarda yiyiyormuş! 
kre baş v':ırma~. en bu~uk rol ~ı- - rit)'dt esnaısınıcla 190 sanci 1t zilcn. Pi_ylaısada ndııu-d, bezclye; fasul. Za:bı'lla evvclıkl gece An!lmTa 
raat Vek~lıne du~mek uzerc butun c'Jye eşyası bU!lıınmuş, mallar mü. ~; patates mllıarı d:üşmeğc ba§- ımüd'dei'Umı.wnil~'n'd<'!Il ·v•Jirubu!Kan 
hukumet mekanızmasını? me~ s.-.ıc'le<' ciuıı1!J'lllı._c;tur. .lam~tır. Zeytinya;ğcılar 'l6e diiıı1 " . 
o'lacağı bir ittır. Onun içın bu bah. Bu fı.rmamın &U.Ç mav'Zuu olan lborsaıda; toptan 123,5 kuruş ütre. bir tJŞar ü!Zerıne B~yoğ1~nda Fuad 
9 ;undil~ bırakarnk ~alntr. mcvcud ım.al'.:.nrı men1ldtetiamZe 341 sene. ırlnıden lk\i[l !Yclfi m~tarda :zıeytirı. ıadında bilr şa:hsı. :Ja~l .. mıt.üıır. ~ 
fil\tların ~üks~lm.eme"- nı tem n _e<l~ s ru et eri \'e bu müd.. -, ~ satım:ıŞllaniır. .~a Bel.ed ıyt'6l İktıssd :Mu7 
cek tedbırleıı bırkaç satır ilcr ııu. A... t ..... _ "' .... ...ıı -ıı.. 'I1üıcc3ırlaır toplant•s nda karı""" c:ıutrl'iW1nde mısaf .. T ka:rnes' ~E'V21 

. . ı ~t ıf'J ,ı=.ı·L ..,un ar• ::.wı."= apaır..... • --
:ııeceğim ve bu tedbırlerın en eııa:ııl- t a ç.ıkanm lkl.-arr tc!J.bili edU ~tıntaın .fiıattaır~ beş kuruş a. ~eii bu~unan Fuad, kendisine tev-
•ının lstaribulda büyUk . tüccarın :.S•ir - ŞJ;gı ohıTak piyasaıya pııınç se\'ke. ti: d1.luman ve yclkilnu binleri bulan 
karıı:ıına. kuvvet'r. ~ir Tak~~ ~ıkar. M~cım ve orta'ltlan fiırnl.'3SJ- de~i bildiren firma toptiill 95 c:kınunt ikarına'!.erc1i el al.tından ö.. 
maktan ıharet oldugunu eoyl yece- . ~ı.:t ı..-. .. ~k kuruşt.a.n 290 çuval mal arzetııri§.. t khre lbori1k' ~ft.._ t . 
ğim: nm cıvn tarJUJ1 MutJl"l gurnru am. ti'r. ı me <><11ımış, enı:n ct-

E
.. leketin ist'hsal etti;;j lba~a-ıım:I.3 çelkoi1ID('vi!p , .:'lla'lconan :a..n:;,.. peynir tüccarları tara. tij&ıi p~·ı ceMne ındi;rerek şehri. 
ger mem . . o 350 oo . ıına r da n.aKadaTlar. ...."'!IS..... . :ı.... ıı-....... 

yiyecek mad<lelerın n miktarı mem. ~ .. " • . '.fından seçı1en komı.te toplaruıa&k mll!A! ,,..., ....... ll';t.ıır. 
lek.etın r.tih'lak. ett ii yıyecek mad _ ea Wıtki~ke de~er ~e~t~ır. p~iır fi.aıtlaırı ve sat~laı ı Ütz€riın... Biır baıftıadaınber}, lstanbulr.la bu. 
d'e'emin 'bir kı misli üstünde bulun Suç~ulaır dün h~ arınde?Ütt t~- de ~ul ob:c~<.tır. itl!OOn karne tevzıi $f;!fi burada ıhC'l' 
saydı. o zaman p'yasa işba haline kilkM evrafidc mJJı ~nma mud- D~ tlaraıftan, tü:ccaıı"llar; T a. gece ~ı'.h ga.ziınd'.nrda !)~ 
geilr. bö,>ie cebri rekabet usullerine d i.unnu.miiJ.~ine verillmışlertiı.r. -rot Ve'killne verilmek üzere p:ya.. iliama bit- m1r ,...,.,ı-, b. ~~ m~ --- °' m ... ;ı,.. tiıni s..ı"t..:ı:ren b 'r ır:~ınnr asJ""'4<. gı ıı vu J>D.'n\. 
ba~ vurmak ha!tıdan bile geçmez- sa \-...., e ıuı.ıu • "'il"- lan har tı 
di. Üniven'tede tamamlanmamı§ lhl:ıız:ni:mn~ıaırdl!r. VumJf> arman sa ı.ş. 

Halhı&i, ist~hsal miktarı istihlak kitab kalmıyacak f • rtuı-. ., ·ı L b · l Mahrukat o isı lh!klkı:nd!l4ki lte"tıkii müııe'kkeresi. 
m1~ta~ı .e n~mcn emen mü.sav, o - Üniverei'te idaresi fakültelere yap 
dugu ]Çin huyu"'k ıtolclare mai.kot n ~ . b. t i 1 r örlcr. n sah şl ara başladı kesi'l.en sefahet dü~-ıünü suçl'u, 
tüccar iç memleketten lsınnbul piya. t·gı yenı ır. a~ m e pro etı evvelki ~e de BeyoğLuııd'a b:n-
sas•na gdecek malın tamam nı e.. ve d.oçentlerın ~ı.mdlye kadar ta - Malhrıulkaıt Ofsi resmi ve husu.. baırda kı~-ası;ya para hm-ca:r.kcn 
merek fiatları tutmak, hatta yükııelt mamlanmıyan kitablar1.nın önümüz ~ dafre ıv:e müesse.~l~I'e dünden EınrıJyet Müdllr.liiğü 
mek imkanına maliktir. dekıi der1 yılıaıa kadar ıkmal ede • ıtfuaınen ochıa1 ve komu.r ısat~n- :taıraıfmdan ·alkBJlnnmışt.ı!!1emurua:-ı 

lstanbdl tüccarz kendi kend"sini "ııek Rcktöıilüğe veımelcrini 1biddir - ~a ~~ !· .. O~,!l_un• Ta1c~ı k} Fıuacf, ~nt.erde AnhTa müıd. 
kontrol etmlye karar veriyor, kara. m~in. fhıadan. kamurun ~ıı.wsu -
Tini yüriMuie geçiriyor, İyi niyet Bu y.ıl muhterf dcrs1ere aid ta_ rı.~..an ~1im'alkt.trdır. dcltıımlımillğine 8e'\4ced?lecektir. 

göıterİy.or, fakat ne çare ki, lstan .. lehe tara'fında.n tutulan notlar da 
bul İç ~~m:elcet gibi .•Üzg~eçte? ge~- Talebe Bil"li~i tarafından muntazam 
mitı degı~ır. Bu ıekız yuz. b1n nU- f aik~le halinde butırı1acaktır. 
fuıılluk ş.ehırde valnız parayı dütü- =·======r=-======== 
nan kö~r de buluınahT r, ve le.. 
tan'bUl tüccarının kendt kendi.sini 
···················································· 

TAKV1M 
....... _ 

la -
• 
14 

Cuma 
At11.toı f.:enı ı ••,. 

1 1942 

Ağuatoa 

Arabi .... 
ıı:n -Haır 
101 

Şaban 
ı. &J, 

kontrol etme karar: beklenen tesiri 
vermekten uzak kalabilir. 

l.anbu1a iç memleketten selen 
yiyecek maddelerinin kime geldi • 
iini, kaç paraya ieldiğin.i, geldik. 
ten .onra kime gittiğini b'•meliyiz. 
Na'ki1 vasıtaları devletin elindedir. 
Bu Jdo;ntrolü ~olaylıkla yapabiTiriz, 
bu ılron.trıolü yaparken de f stanbula 
ma1 gclmcsinıi kanalize edebiliriz. 
lı.ter kıooperatif, ?ster ıi&et d"en!L 

1 ' ıs ıU-. mütcha•ıe Türk tilccarı elinde 

a '' çafJitac&Jr. J,i~ Türk müeeseeeai Lu za 
--t-T'.'-ıi:-:l-ı..1-ııcl"'.'"1-ı---+--y..:ı. • ..,--1 manda, aelecelt yıl isUhsaJin çok ol. 

jıı "· •· u <J. ı. o, ~sına intiizaren. :latan'bU'la büyük 
V. 1H 18 17 09 20 il H hı'z:me!ler yapabflir, h<lkumetin iıini 
t:.. 5 08 8 19 ı" ı '" çok klola:YlaıtırabOlr. 

'""··- Z4.J,~ 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA!-

Dün lılr lise ötretmenlnln ldrahk 
~ derdini okuyan bir okuıucumua 

ldare!banamlme seleli ·ve llPl'IAn an. 
lath: 

- BabMlaD lalma, bolıJ &M.i o4Ah 
bir e\'lnlz ml var? .. :bd katlı mnlırT 
Ayda beher katı .ı.e 21 ter lira mı 
~etirt,ror? Ba umanda bir ~1' uhl. 
binin en bilyük &rHıSU bu 20 llra)·ı 
80, 80 u ,O, 40 :ı 50 yapmaktır. FakM 
koordinasyon k&l'lan buna mtisaa4e 
etmlyol'. O halde m.WıteUf çueıere 
baş ,-unıluyor. Lise ölt'etm~nlnfn kar. 

ftlaf btı piller4en ba4U dli'er bir 

~ ., TM'. .. ,.... J*lldn. .. 
lıail& erin eW&fma 6*elcler lınu'mü, 
bl~ .... ~. peacerelerinl 

t5Jlece blntea Wltth'i\'ermeil, lrii~. 
• eve aparillllAll lliaü ftTmelr. UfL. 

itte .ı.e MI' .,..,.tmıan. Bllt~ e" 
mdlıama ortMan blkaufta. Vaktlle 

bu etlıle oturan kiracı ıt Hra nri7or. 
du ıımma. eve YerI,-ar4ıı. Aputunana 
ıdecek kiracı '8e apart&maa tlrau 

vermek mecbarl7eUn4ecllr. Karanla 

Mi7le iblr b.714 70Uur. tPe me mi,. 
kemmd ttlr p.re_ 

. iSTER 
iSTER 

iNAN 
iN AN MAi 

Olur mu? 

Benzin tevziabnda 
yeni bir esas 
kabulü lazım! 

Bundan birkaç sün eYVel ilin 
edilen bir kararla ••ksilere ve 
kame İle benz.in aJan JıaklJ VL 

aıtala.rına sünliik istihkaklarının 
)W'lsl nlsbetinde benzin verile. 
ceii blldirUdi. Bu kararan bir 
wwe1 mahp.ıJü olduja fiipbe • 
sizdir. Fakat daha evvel bu za. 
rlB'etl İcab ettiren aebebler Ü.. 
aerinde durularak bu derece 
cezri bir tedbire bqvurmadan 
evvd yapılacak dah« ba§lca tey 
yok muydu? Dl ye de düıünmek 
kabildir. 

Fllvilı:i yer, yer "8 beJecllye 
ilanları hilafına bir takım tak. 
aller aöriiyoruz ki bunların tak. 
ıimetrele-1 iniktir. Guya mu~te. 
rl belderler. Hakikatte bunlar 
husuai arabalardır ki bir kola • 
yını bulup taksi haline getiril • 
mişlerdir ve sahlblerl tarafın • 
dan esfı:lsl ıibi bmuai bir araba 
teklinde istifade edilmek1ed.ir -
ler. 

Bu arab&lar umumi hizmete 
tahsis edllmlı benzin miktarın -
dan istifade e«lkleTI için cPml. 
yetin hakkını çalıyorlar. de • 
meldir. Bu, madalşenln bir ta. 
rafıdır. 

Madalyenin diğer tarafı, bu 
arabaların amme menfaa'!lne 
hizmet etmemeleri netlceai ph
rln ihtiyacına tahıis edllmiı gl. 
bi ıöri.inen bir tu kadar taksi. 
nin hakikatte" o midardan ~k 
daha llf&ğı olmasıdır. 

Ba lb,,_la belediyenin J•P • 
muı lizım gelen ,ey, evvela bu 
kabil taksileri teıblt ~dip bun. 
ları garajlara çekmek, ondan 
sonra geri kalan miktar üzerin. 
den eldeki benzin tevzline yeni 
bir niıbet esası düfÜnme)dlr. 

Bu nevi tak.ti haline ıetlril _ 
mlı kaç JJususi araba vardır? 
demJyelim. Bunların rnlktarı bir 
tane de o1aa gene bu aykırılık 
tashihe muhtaçtır. Her kanun 
Tiı nizamın kamufle edibn1ş ha. 
rek~lerle miitemadf'"' ihlal e.. 
dllmelerine daha ne kadar mü.. 
samaha edeccilz? 

Olur mu? 
J 

T evzie tabi bir 
kıs\m maddeler 

serbest bırakılacak 
Haber~ göre· şimdt}re 

kada.r itlıaiitçAu- birıliği taraC111. 
dan, ~ Ç'llVi o1mak üzere tte\'Zie 
tal:>ı !tutulan maddelerin b!r kI&lllı 
seıibest bınılk:ıilacaktır. 

Milli oyunlar festivalı 
bu akşam başlıyor 
EmüıOOU Halkevi sosyal yat'drın 
~u t.arafmd:aın tecüb edilen mil. 
lı .~unıa: festivaliıne iştfrak eda1 
~~ler dün Taksm :&lediye ga. 
z.lniosımcfa ıu:ın.ııml ve son bir proya 
ya:pm:şlardıır., 

Festir. afl bıı akşam saat 2t rle 
T.aksiırn Beled~ gaı:klosunda ve. 
rilecıeJk bir r1'ilUlllDel1e ne ~~·a.. 
oaiııtm. 

Ağustos 

SaLahtAn Sabaha: 

Hak miget ve ist k/al 
Lafla değil L__ 
Tankla kazanılır 

\.. Burhan Cahid 

ı st ldal; ekmek, gömlek gwi :•k 
:ra :ile alınır ıey değildir. Mu; 

hikimıyetı hak eden kuvvett.r. 
11
' 

aüniin kuvveti de tank, rop, taY>';~ 
re glJi sı1arr arla ıfade edılir. p. 
malzeme olmad kça kuvvetten ~ 1 
sedill'emez. F erdlcrın f kıir kudret 
yanınd:a bu nevi 61"1ihların ku'' elJ 

olmahdıT ki davaları dirrlenıln· Bıı
gumiın aılahları ıae f erd-lerin j e 
gcçJreceii teylcc değildir. Tank ., 
kende.rın kılıcı değildir ki bel 0

" 

h1911tlp davanı göresin. Zaten >en 
ailahlar ve yeni harb sistemlerl buP. 
dan sonra, değJ henüz ortaçağ de'' 
r nd~ yaJJ)I an milletieri, hntta ık\• 
sadi kudretleri yavnn dc,·letlerı' b " 
1k noi planda bırakacaktır.Topun j(J 

dı dere'beyl k devr ·ne nıhayet .,c:t• 
mi~, büyük siyasi tcşdcklalere ç i r 
açmıştı. Tank ve tayyarenin buguıı
kü lıakhni} eb d.ı: ancak büyük erı• 
d tr"ye sahih de' Jetlere yaşama ~ 
kanı vereceJst' r. eTedc kaldı kı bu 
tün tarihinde h~k miyet z.evk'n 1'

1 

mamış ve istiklal şartlarını elde e
1
t• 

· · .ı 1 e me'mq ceınıycucr ya nız arzu I 
yahud pas f ha.re.ketlerle bu 9e~ 
da,•ayı k.azanab: lSinler. . I 
Bu hakikate göre ıdleri kend.İnl A 

lah meVki~ ~ören, f erdleri de "' 
mm ayak butıiı toprağı mukaddet 
aayJp yüzünü gözünü süren bir '~' 
m 'yet" n fU tank ve tayyare hiik:nı • 
yeti devrinde i.tildiıl için ayaklnrı
malarının ne b ·~re bir· hamle olcltı 
ğu anlaşılır. Hele o realiteye kütkuP 
evham ve hayale düşkün Candı'n 11 

bu paai.f hareketlerle Hindistan! ": 
tildrAle kavuşturduktan aonra (.ıP1 

de Japon ı.tilfuıından kurtnrtn~~ 
kaJk I§ınUl dünyanın iç.inde boğu
durğu bu kan '-'C ateş kasırgası ar•• 
aında tam mana•lc (Tragi • Co
nque) bk hadisedir. 

i9t«'lal ve hakimiyetin ne.sı l e~ 
de edildiğini anlatmak. için bil''·' 
F ranea ıbtilılli olmak üz.ere her J11~ 
tak i~ camianın tanhine şerefle 11111 

olmu: had deri anlatmağa wıırııı 
yok. Bu davanın en par'lak idd arııı• 
mesni büyıük Atanın ınutkundakl fu 
parçadan okuyalım. 

BUyilk 'naan saltanata n 'hayet 
verip mtlPet hakimiyetini kurduğıı 
ceTsede davasını müdafaa ederken 
meselenin naz.ariyeciler ağı.1ndıt 
ç.ürüd:ü.ğünü görünce ~duğu yerde 
önündckıi sıranın üzerine çıkını~ ,,e 
şu h 'tabey· irad c!rnişti: 

<Halt"mivet ve ııaltanat hiç kifl'l.• 
ile tarafı nd.an hiç k • mscyc mim jcıt• 
b•d .r dfye müzakere ile. münnk.ıı•B 
i1e verilmez. Hakim 'yet ve saltanııt 
kuvvetle kudrt'tlc ve zorla alırıır• 
Sayfi 422» 

c 'J',u.11han Ca/ıicl .... ·········-···································]·· 
1 RADYO..-

Cl.'1\tA HJS/ 19U 

12.31: aat &7&n, J2,3S: şarJııı 
0
: 

la.r, 12,45: AJans baıterlerı, ısııs.S · 
Fasıl he>e'll, 18: aaı o.l'an. ıs,.S : ~ 
ı1 be eU, 18.H: Da.ns mlnitl (pl), J~ 
(KIU.lıeemler ııaa.tl). 1;).15: J)aas Jl1 

ziti lll'Q .... ammm lltlnııı kısmı. 19.soı ... 45• 
Saat a)'an Ye aJans hııberlerl. J9, 

5
: 

Kili.sik Turk müı.ltt provamı. 20 1 • 

R.a.ı1 o cuctcsi. 21,43: Şarkı ve ıo:.: 
ler, ı.ı: Zlraat ~imi, zı.11: T t 
zı: B.M!lyo ıaalon ortustnısı. 22.st. ssa 
ayan. ajans haberleri ve bo~· 

1 Asi.erlik işler{! 
Yedek aubaya ıevkedileceklet 

EmiDinii YuJl As. s. •esı: 
l - 338 doğumlu ve bu dol;unılu~; 

la maamele7e &l.bl daha J'afll •~er 
kıa Jh'--•u ~ 1&m mH1et-naarte ••DKIOU • 0. 
5e\1ledlleceikrlDCkn ıoplaruna rinU ~ 
lan !5/~/94Z pa.ii pat (t) .. ...ı. bU.. 
nufus ciirdanlarile beraber :fU11<""'" 

hmmalan. _.t 
ı - Gelmeyen~r ba.lıkln4a ~ 

takibat )'al>ılualdır. -----

TEŞEKKÜR 
S"tlll weTç Te a1tra.baDllS 

ELIAS KARAKO 
nun ~ e-

Cerıaze merasimine bfua.i J$Urll rfOI 
, 1az11etk 

dm, telcraf n teıclouıa ~ 
tılldlren n acı tcdrieriınW p:ıY 1rı aJl1 • 
blitön akr&ba n 4fiWanftlllS ıaıı4JA 
tfıtekkür daıü Jmkiıın' •141~ıeriıL 
sa.ıu p,ıaetenWn tavassutunu 

Bayan Dııl 

ELlAS KARAKO 
'ft bütün akl'llb3}:ırl vıç 

CENAZE SERVISl MOSKO 

,,, 

d 

• 
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''Moltke'nin Türkiyeden 
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'kısmı (4). 

'1 - Te~i bir emir t'" Bl N•• r aum11 
(3), Bayram (2). 

8 - İnşaatta ve duvarları b1>yamald• 
kullanıla.a bir madde {5), Biı nevl o& 
(t). 

9 - Ba.ğışla.ma rnl. Yüz I?), Kur'&. 
mn bir şekli ( t) • 

10 - Nota (2). Y~m.'\ (21, Bir ha.y,. 
\'all (4), 



3/Z Sayfa SON POSTA 

- MoSkof'u olımaz ise Nemçeli Odada aerin biır sessiziiık soonurl neıırline mi1dave:metm1~z sü:phc u. 
üzerine sefer d.leruz, -andan bne tu. yaındıa-ıT ve egkiya ha her alrur :se 
ne milktar pirin:ç ve chınmta ve V~riıazam Peıtronıa. Hal.il ile ba. muıka:bı1 teciibır<ie buiumı.r. 
şeır, ıtedarik ve irsal eyl~e - ızt şeyk ~ fırsatı kaıçıır. - Hiıiaf söylc<mezısiz. s;ze öylıe 
11:'.lıüırsiz? maımalk .istiyoııdu. I•'ari..at Haliil <>- bDr vaziıfe verel'ı'ın 1'1 ıhem sarayıı 

- M.ımül'ülyayao yazalım su! - twduğu sed:irden bir.ieubirıe ayalk:: hÜ!JnıCliyuna v~ hem ne-ülımize tıer 
tamım. liaoh; kıaıpııya d>ğru saMana saila:- an içim gi.rMp çıbbilesiz. 

Patrona Hatil çlkıştı.: ııa yıiHliinıe.ğe ~ı. Yeniçııtlıer 1lralh.im. aığamn ağzı kırlaklaı"llna 
- Bre~ csul:tan> Y"k:, cyol aıdmı ~ illıü:aü aldılar. Patrona buldu: 

daış. var! kaıpıicil;ııı:ı: çılkarken s&draza'ma doğ - Hay benim saadetlu efendfim. 
- !.. . - yarı dönerek gümürdıedı: - ! ... 
- Ya, başka neler tedarik ede- - ıc-,eım Gil"afY' Han ma~laıha • İibraıhim ağan111 cka-pucılar kethü 

b:a:i.iırsiz? &ılı ~! dası, t:ıayİfn edlıl~ k:ı.rarlaştml. 
- S&rahrn ağa ha~ri. ~ sesle llom.aŞQ gül.üşe o. d'ıı. Ağa hlr defa ka.pucıiar ke:thü • 
:Patnna gö2leııiniı ~i: 8adııR ~r. dası Q!'lltnOa, taıbiıatıle saraya, sad. 
- ~u:n:da cllazı:etlerh dah yok Saıılnrı.am Mıehmedı Paışa İbra • raıı:a1m !konağına; Kuıbbea1rtma ıve 

tuır! liıirn ~anın yüıUıe bakarak u - h~-ır tarafa serbestçe girip çıkatıi-
İıbrahim ağa başını önüne eğtli. muıdsuı:ı; umud.5uız ba mı saliladı · l'E?'Cakti! 

Sadrazam da, o da, lo.z.lar ağası da ~e gözle:rinizl~ gorup Beş·ır aığa ile İbrahim ağa giıt • 
gen:1ş birer soı.wt alabılmişle-rdi. kulağuınıııla i,şitt.iniz. Hil& anlaırı ~ iıçin ayağa ka.tkitıhı.r. Sadra
Patırona Halilin aJey{hıne kucw • tenkil lk.oLaylı:ğıında .isra.r eder mi. zmn elil'e arz bek1emele-,..•ni işn.,..eıt 
malk i:St-enen tumkıtan haberi ol - Siz? .Bu.nıda pürsilah gelip kahve edlonek ketıhüdası Mustıafa Bevi 
ır.ad:!ğı anllaşılıyord'u. Vezir ağa - ve şemet allım!i!ktaın ~ına.>ı adem çağı:rlttı. Mustaıia Bev g.elııı1ce, Y~
laırı kahve, şerıbet getiırdıler. Pat - sülhtiletle tuzağa dlışürü1~illir ni lkatpı<:ılaır ~etib.üOa;ı hmılhim a-
rmı.a lirine de el sunmadı. ayakta mi? ğayı- gösterrdi: 
OOK!ley.m ~da.şlarnnaı baka'I'aık Beşir 'ağa d~ka1~ d1k.h2tli ~mE- _ A.ğa i}uı~ıetleri kapıcılar k'.!1:-
bomuııdandı. yıorau .. tb_r~ım a1f<l cvveJktnd~ '1lü'd~ı•.d'f.". Kerı.tlülerı'.ıle s:öyJl~~->:r.e. 

- El ~ yctia.şımı. Saray- daha .ciıd?ı bır sesle c.:-:ıab verdı: ğ~P. nnaıslahaıt Yardır. Göı<eyjm 
1.aaıdaı .şeılbet ıçiJmez. --: Bel~ benJm efaııd•rn, ısrar e. sni öz canın11Zdaın d'ahl s.ı'klaıyu;p 
.Mehmeıd Paışa kıpkırmızı mil.. d-erutL. Eger bunda otuz 'kırlt neıfer !ffl>~Tliğ'ir Ülzır ha:re'ket eylen' 

cfi. Ağalar lkonkıublrıucian ıel'lc.nin - y;;ğ:t silahşor cpiiıan, edilse e · · · • 
dekr kahve ~ şeı1bet tep:.ilerini id3 şakiler se~mE't.1~ çıkup şmı _ - III -
d'üışü:rdü:rer. dan suraya g deımezltr lıdi. K•rım K.apıK:ıbaşı A1l ağa c~a _ 

Habl oralarda oimadı, ·sadraza- Hanı !haızreUerme z.iıyad<!sile iti _ c:re, a,ğa.'ları odasında ~<ni ~ap'ııCı • 
mm önilndek! müoevh-:?rl.i ~e maıdları bu emııi hayrın sühu:Je'IJk laT !lretihıi.ida..51 İbraıiı.ıım ağa ;ıe kah. 
kuıturunu çekerek oyncıc.ınağa b:ı.~- ibaşanlablleceğ"ne be--~retf 1 ! ve, çubuık .İÇÜ'P tatlı tatlı rob'heıt e. 
b:h. Nedeın. sonra boynunu Meh- Mıahmed Paşa bo,;nunu i1~iye diı,yıorl'.ar1Ch. Kapıcılardan ibiırı ~ _ 
mod Paşaya doğnı u.zaı.tı: d~ğm uzatb: lliip: cAli ağa:,.ıi yaş>lıı b.r kaıd.r~.:n 

- Baka, vezirıizam Mehmed - Amlıyamadıık? a:rarlığıınh ıhaıber verJi. Ali ağa Clrı. 
Paşa, a:yaıkdaşlaır ciimk:L....:o,n sabjk - Kıırı:m Ham hazretleri Cl€!V - Uyar ıb.ıT ıkadımn kencıısini ara • 
Kırım hanı Kaplan Gira~r Hatı'I Jet tarafma cellb ve ımale cc lfük rnasıoo blır mana vert:ımed;ğı içi.rı 
cB~ya> Ladc edip mesnedi- te bu meı~uın1aı-ı tedm r daıha tk.o - ilkm şaşnıdr, aımmdan Vclaıda'kı 
ne ~irtmeniın iste•lt:r. o adem, lbıylaşur :iıdi sı.ıltamm. evind:em ace1e b:ır haber getımtiş 
bir yiğ";t. ~1da.ş olup ~ıandıüıden se. - Anı teemmül b~zc :Eiş~r ;ı ':<o. okağ"ma hıiilknnedetrek mercik!an. 
fer ted'ariJü görse gcre:'k. Bi:z d'atıô İmıc!i siz ocaklu ara'Slnıfa:n frdaik5r dı, telaştı te-lfışh: 
orduıyu. alılf.P Edirne :n~Pta'S~ntl'a adem tem~n edebilür misiz ve aın- - Bu ;nasıl h.atun idi, ço(kça 
'kıŞI>anız. '01ımaz ise .Babadağa, va... llaırıa her \"echrlc güYenı'.leb:lü:r mi? yaşlıu mııd.ı:r ağa? 
rı:nz! [Odayı doldunın arkadaışl1l- - Anı d'üışü~liım suUamım. Diye sordu. Kapıcı başını salla-
rıına döndü] Öyle değil mı yo1d'aş. - Y.a, bize bir dahi ne z.aman m: 
Jaı-? gn!;cfu.ılii/rıs!.z? - Beli sulıtanıırn •diş.ienk acüze. 

S.oo&ı1mdarındaki ynt<ığankm ilki İ.ım:thiım ağp tam frrsatı ·y.a'k<cla. nin h"riıLr. 
karış c:Tışarıya fırlak ihtt.ifalci~r &ğıına ıınanıyordu. Hemen c•:ıvabt - Alllah Allah. saırayı Jııüımayu .. 
~ ıtl:rıdeın bir elJcrrn. goğüıs1en. yıaıpış.tımcll: na kaıtlatr mı gelım:ıştrr? 
pe 1baistırııp baş kestiler: - MıüınasJb bir ın.ansaba ~etü - - !. .• 

E ftll l hh' ~~,......;~ ab :ı~· . - y ... Vw; ••• aa... . f'&111u<>•·•'l6.ur.•..._.... cell l ~JU.ıınlıZ (Arkası t>ar) 
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Sabıııla dinledi:kiten sıoııra, ya • h~metten baŞka hiç btl' h~s du~. be)"'m._. hem ho.;an, hP.m a~ 
naıklarıını öperek, tek keıiıme ile mtıyorum. Her hal~ merlmmeıt'iini mm! Oyl'e OOğj:I. mi? 
tevaıb vo.rd1m: tahruk ediyoır yıa~ Başım .sa.l'l.adlı: 

- Semaıhatle.ıxie:yi.m! - Neyli söy1Jyclıim! - öy.re. .. ~ 
Yü.züıme mana dolu narzaırllarla Baışıını 'ka:Ldırmad.an, lk.ı.rık biıı· - Şu hcillde de.ııd orta,brın d3 

baıkı'tılkıtan sonr.a güfümsedı: seısle: • y.ıilının. 
- Tahmin etm11Şıtiım. - Silz b~! Omws!anını kaldırdı: 
Yem~i müteakib. ~ neış'esiz Dedi. - Benim h!iç bir derdıim. y<#)f-

ve solgun buJi:l.uğı.ım .Füsunla ımeş. - YaI'aşsar:ıa bana! - Bu halin ne? 
gul d'Jrnak · istedilm. Göıileıinü. kaldırıdıı. Oh bu ba!kışı - Hru5ırrıôe ne var? &t 

- Hemen bu ak.şamdan derse ömıri.inn olauıkça um.ıtmıyacıağım. - Bunu sa.na sormaılı ..• .,., 
Oaşlııtya.I.ııın mı Füsun? Nıeml1erımiış göz:l:erinde ~ylle der.in kıenıcimi nıaısı.ıl. bulu~orsun? il 

Baış:ını önüne eğdl.: bilr ıztu-alb pa.nhyocdUı kiı... Cevaıb vermedi; Ü2'ii'Uüyard\l't 
- S.i.z biliimiırıU.! ! - Bu.raya gel, yanıma... ha fazla onu sıkmak :i~ 
- Ne o~ iısteksiız görfrnü~oc- .~~! çekmgen ad1~1&1'!a yü - - .. Peki o hakl'e ... MadESJ?, ~ 

öUll? ıfildü, gozl-er.11 y~deıy?.ı.. na so)i1emak istemiyorsun; ne ~~ 
Acayib! sesi titrityorou; - Nen vaır sernn Füsun?... palrnı.. Amaın Yarabbi! Bu ne"; 
- Bill.aık'iıs. •• Srılir yorınıyaymı - Hl;'ç biir şeyıiu.-n yok! Mş bir bc:şanrş, ne lrorkuaıç bil' 

diye... - S~l.~a- ~doo ... Sen lt-'1 y~ı. Biıı"ıden:biıre o, 00$İ.IZ, baf .. 
· Daha hafüf bir sesle ®Voon et.tiı: şeye ıulzıd lmıt.ıfPun. Hasta ım.ısın n'frnıdle, dudaklanı timıyereık, ,~ 

- Bugünıkü bıislerinizi dağı't.ımak yoksa? müioıfün ~füi karşımda tiltıt'JJ";. 
~yarul!Th - Hayır! ~ç kız; şidde>tli bir rea'k~i~ 

Hay.ret, biıraz da enıı:Eşe iae y.ü. - O haJıde... Sa!lsdmıış, ~yanonun üı:tJli!ne lJI"'" 
zıünıe -balktmn; Göilıer:"'ni !kalıd1ırııp ce.~r.clsilz b'ir ~ sıçra.tan bl.r yu.ımrult ~ 

- Ne dem~k bu Füswn? .. . naz~ fırlattı, remr bı;şını önünı! ctırmiştit ~ 
K.ırdrgı potu, cüi"'etkarlllk. ei'tıi. • QğdiL :mı.ıa:ni tu·ttum; baıştan aşağl HııQkı.rarıcik, omuııılaTı sarsıilla " 

ğ)ni. a.nlamıştu·: tıiitredi. Ateş i!Qınde )anı.yordu bu s:il.aı: ~if 
.Stıkıi:nerıek, -acele a<:ellıe cevalb eller. - Benim hal1m&u s:ız.e ne? il' 

verdi: - Hayıd'i, .d'edim; ~~ ~v ya. k~·~~ b.~~a .. kimseyi oiit,: 
- Bir şev de.mek ist<.'-mıiydrl!llı. banıoın değıllim. Hakilkı bic ~ • nur, garur musunuz? dıi~ b~'."". 

Bı.ııgU01 ~a1ıktan sonra ilk defa bey aıdldetme.11isiırıı ben.i... cJı.. .. Slz; •lrendinizJen ij)aı;(k~ 
ista.nbu'\a !İılltdıınız. Gczd'iniız, t.abiô Gene kıonkuınç b.ı:r bakış! ... Ha. 112ttırab çdlreceğ'i.ni a:klınıza get 
y.or:gunsı.ınuzdur, yaıı: şey demek yır, bu bakış hiıç dıe korkU<nç de. mıi'Si:ncirı? S.ircin için ~vd~ mz !~~ 
İIS!j~yoruan. ğll; b~ çok sev:.rrJL . FaW sanclan başka, dlk:kaıt eıdlU.ecek ~ 
İ~m · Qindıen çıkamı) u.oeağlıllı an. m.anasmı çözem~m bu bailnş • se WlıI' rru<hr? Ben.den s~~ n€? sr 

layıınca sustu. llar beni· üırlkıütüyor. Bu çocuğun rlIDı kecrer±m, efom~m s:rz.e ne it.8' 
Zavallı çocutk. &nı senin ne dr. müh ·on bi:r d-eord'.i vaır. eder? Saıdeoe laf olsun d'iye sıoI'I' 

mek isted'iğjnıi daıha sesim ti'triye. - Haydi, be1cl:•yorum Füsum ... yo.rsuınıuz dreği/l' mı? 
rek ooyflıeıikren arı1am!şl.ım. Senıa • Bana açııll.maız mısın? Ağcıbey, a.kraıba, hoca · sıf at111' 
haıt'lıeıre g'ittijf.mi oiiiıyc;rd:u. Ondan Hay:ret! Aman Yarabbi; ıgö:zlle • aır.kıasıtrıa salkl.:a.narak, biı genç ~' 
na.sil li!ıs1ıerl:e trka basa dolu OOıa- t"İm~ lhücum eden bu Y.a§11.aır ••... :zr.ın gili!i ııı.tırabmı öğırer..illlek iSP • 
rıalk döndı.i~ümü. bu hıs1erle ibaş Omuzlarından twtıiılllll: yorsı.muız. Bu ne !ea:ı b:r ıteı.'€'5 ' 
~ ka1ma.k, loend.im: dtlnlel'l'.e':< - Füsuın. beni ınaaklanıdıırıyor &ü!s! ••• 

iısliiıyeceğılıni ıt..ahmin edıiyordu. Fa. suın! Söyle çocuğuım; çekfinmeden Taş ~lm b:ı isyan kar? 
kıat bu üz.gün ve kıüskün haDJi nj. baıoo lhıe.r derd''ni ,,öyle... sımıda... Budalaca yüz.üaı.e bsıkı • 
oi'n?... Birıdan aıklıma ~eli.yo.,., _Bu ço - y1ordum. Ellerile yüciiıı.U R<~a • 

E:indıeın ltutarQk, suilorıa sürük • cıulk m1f01~ seveımeız m~? Aşılk ol • ralk, m1kıasmı döndü: 
Ler!Sm. masm saık.ın ••• H;slıeırinin en ka'..r- - Odh, nev!er sıôyıüyo:-um; dir>e 

Ya!hnzdllk. Notaı1arı ararken yan paık ilfır .dle\'TeSiınde. .• Bu yaşta ilrllleıdf:. .. Benr .affed"n. Keın<.fır.1' 
ıgözılıe ona ~yorJum. Koıltukt:ı çcıculkı1atr öll'iiırre :gıe-leni severler. m::fı1k creğ:: nn.. Benimkl bir del • 
yara.malıJ'lcik yaparken yaıkal.anmış - Derd:m ne oluTsa ~un 1be-n • löfl{ ••• Oh Yarabbi, n-e f..ma! Aff 
bı'r çocuk mahcu'blv€itı;JP, ibaı.şıı ö • ~ sıalk1aımamalıısı:ıı! BE"Jli "YGbarn~ı diın beni:, aıf.fedin. Ben çok fen' 
n'Üinde oturuyoııdıuı. Du halli Tilkika. bulduğuın içn kl'zarım sonıra sana .. bir kıızım. 
iiirm cellbeıbtd. Bu kıza kaıt·flo mıeır. Ben senin hem akraban. hem ala. (Arlı:a.s<.. t'ar) 
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Asyanın içyüzü ii.iliiıriAh111et: 
(Baftaı'ah 3/1 de) ı wmın mıüı~ı ~;olun.da ımıültlhıi:.; - . 

iiemleket haberleri 
İzmirde Dlilasta Jarı.a d'ostlıtkla:r elde ctmeği: ak • gürUlt~, pa•tırt:ll'.atı- kipaffiı. (Hlıırl . Kara Ahmedı·n yenı· rakı.blerı· lmd\an çılk.ardı. ak.;d-eSı.) adaı bır E;<lzetc çıkardı. 

Hıiııdliı.standa umd-ugıu ıb%arııyı Hiınd Swaıroj {H1nıtl ist.kılal1) is • 
Baz.an günde 30 lira kazanan TütiinJ.r ba •ene levltalôde pelk i:'1.,yılıe ıellde eıcfoınıeyinoe, 189:3 m~rııd€1ki fkilaıbıru neşrederek. ger:· . • . . .. ~ 

bir dilenci yakalandı, J.,..celt derecede mükemmel, de cenıtib· Af ~ıra ·tın B d d'"nüıp ye-n'leşmesi. ,ge.i'Oken bii-,yıük Dıye y~etmelermden dblc:cyı rıım. :Bu, kahraman T&ttün . 
üzerinde 24 lira bulunda zeytirt de çoJı baeketli k.ahfbaıl'jk 

1
b· ~· Ja gı.~ · un:d ıı kı~'ayı asla unutımachğııı· ·ka,biın K~a Aihmedin Lofçalı olana.ısı da li olduğuınu Dize öğretmiştir. Cı • 

Fa'l'tk ı ıır ~ c~ı \·va. t den sibm-edıgini meyda:ır; v~!'du mUhltemel olduğuna İ§8ıfet etımiş.. haın pehlivanlığlma ha.kim w .5!l 
kmmr (Hususi) - Karşıyaka İzmir (~) - H.vala1'1n nna val:1ma ceınaa m e e · tiım Ve mr.ırhunrun aslen ner:elli h.iıb o'Laın bİII" Türkün meovliOIP' 

ba.şılarıınıdaın bfoj haline g<>o....lıen, v~ Cenıubt Afr:ikada'kn nasyorıa11ist dld. - ' ıa·..:~- • . "-· .:ı_ b·ı-...ıı. h . . bo n1- B,.., ... • Sojukt.:uY'\J 1829 UQCU .akakt.a. ow.kllrak gitmeeine raimen Milis tü. H'-..>:1.:m .... • •· ika .. t.. · ugunu ,y ııu~ acı.z ııneV·!UQt" ı.ı.ıılltll\. eıpıırnl7le ryo.ur ...,.~ ... r bak nda vak.ti.n n~ !radar daı çaıbuık geçti • 'hıumt:-rtn mıunıaı şa go :ınrnez ('. buhmd' ~ da ~ı.. uı1a ~ • ı..-.. 
ran Halil Şenb:r adıMla ihtiyar bir tim&er.i ba sene ka ıte ı.mı n i{m'ırı faırkına vare.mıyan Gan<11i, lebaşısı ol~, 1~ da ~~tf m~ka. surım uıgwnu l.M\.UoyUC rama ııaş~~ ~u~ do'kaıyı ~ 
ulam arahac.t olduiu l\aLdc ara.ba... gayet llOÔıllir. Rek.olte mü.tttMİliR burada vi.rmi yl'l kakiı Bu yı'M'ar vemet naızar'iyesını ~ruıl,e ettr ve"' N'hıuıştu.mk. ı.. __ ,_ dimi baıb:tiyar aıdıde~orum. _..:_:: 
cbl11c. yaoım yara1c. dlbncaliii m~ek yümnö süldüreıcek urlar iyidir. cmu.n ~1~ y.ııllauyd!L Onda~ üıç de<fa hapse gi.ro:. ı ayet ı;ym.etıtar uıu· UllL~ - ollma2sa tadhe mır hizmet ~ 
ıttihaz et•;ğıi l>elcdiye zabıt~n Epeyce paihalıya mal olnMı:t olan ~b _ 1 Iloyi cum, Ahmed.ın nereli. o.kh.ıgtlnu o1ıdu:m 

. ,_ _ .d scmra. olaıca'ldarıın bH· provaısı.n l 1 a ım · ~.- ....... bl b'1...ı :Md. • . tıeebit edi'lmittir. ··~ln i:ri' fiatla se.tı19e.ajt ümı uaı;· ffi't:ll!.l."Ul .a Ll\AJJJ. ı. ş~ a.ntıık bitz.i ·· ~ ~ 
~J. ~i.. _ _9-~mlh. ~. cenubi Af. Ve, ~~~ıcu MEilmed --ı.ı;..>a • . .. ........, . ~ iklZ ... 

Evvelki p H~~ı Şe.bir dii- tediır. rJkada yeır~i cınıa!' 'f'.c sanıra - " Moltke'n in Türkiyeden nın Rı:ı~;:~1.ı demesi, d.l:'·u.<ç\ı!kıtı.. nitz olan.~~ •. ~~bilir~ _Kar.a ~ 
d.'iii alır .. da tutulmuş ve iizeıiftde 2 Zeytİ11o aiaçlarındaki mıa.Mul de llarl da gayE't sac:irk bu Ingiliz te-. Bulg ~sta.n Tüırkl. . 'h:ıc ~ mede R~~ ~ye ız. 
!ira 31 '..uru, bulu.nıl'ttfOU", ~ve geç.en senelc.inden da. ba.ası <»arak kalxlı. GOOth:ale ve dj... mektubları " m niçin yet~ a'L~~ ik.eıı ~ad, ~~ . Hi.iBasa, ~ .. ~liıult~_güre il 

Hala ver&iii i fıu:lede bu H lira ~chr. Bu itibarla bu seıı.eNn ğer .1:derlerin ~iriılıe . ~~t~~l tercüme ettı'm ? "1ilayeti.ne merbut bU sancak meır ~ ~a .!'i~ ~~ışın~ 
33 lrunJlf\l'n bCr güıJük ita.zancı ol. u,ytin yağı İıılıtihealatı geçen aeoeni dalh.il\ tiaırıe sıısUıtmılerın .. :mceliOOL ı ket' itmiş. Ve Ruseuık da kasaba • Ve, ODa ilk guınlıerdle <Wıl olan ıı. 
doğunu, cami ~a.pıiarıncia n mabaJ re~ a.ıııpa )'(izde otuz fula. Faık.at ~ bh- zaman aşrrı denece (&.,tarafı 3/1 de) lan~aın madud buluı:ı.uyorrtlıll ... ~ ~ hiç bir zaman urd • 
'1e arMıannda hn.dlsinc acıyan icadın 9ylk ~-*-·__.-...__ taııaftaırliık efmedi. Boe; hırr?r. IT,'Ft' taLealarını ayne-n na:kletmekte fay Bu, ımetkt.Ubun tevs:Jt et.t~ine maırlı.. Ha1tta, GliımüJJcine güreş{et 
~rın yardıırnda k"*"' etmecüUer:ini. ... • 2lı.6.ı lsyanıtanıntla. sıhhı t_eŞk.ı~t : da gördük. Çü.nkııl tar:hi ves!ka na7..aram Kara Ahmed, Razgrad, Dine ge~ ftı:!ara.r v.eNiği za~ 
gün:lülc -ltazanclıDıl\ battn 30 Hra)'1l~Om.Gna odan lwameg.e wUlen ların J.aındmasıına çalt$81fak lngı. mshiyetindıeltl eserlerE' karşı. olan sancağının Rusçulk. kasabasıın.ın o. doğruca: Ismail a€-aya geldL erdi 
.kadar ç:.lc.tığın.ı 9iiyleınaştir. Gen bir lns ,.eri dönm«li liz ~inıe yard.ı.mda bWu.ıı. ilk borcwnuz metne sadakattir. mur}u ıköyünden :imı.ş. Bu maktu. bir hafta kadar mıisa.f.Dr kıWK:lı. t.-
H.aMın if.adeai.ne n.amaran, hayat ~r (Hu.sutf) _ Ödemt•in dul; oepbıeniın .illık hc.tıia.rnda ıgÖ6 • Bu kitaıb, biır asır zarfın.da. pe1k bu yıazan zat aslen A~n ya. ımıai!! ağa, Ahım.ediı yedi.reli içirdt-
pahalıla:n'nca, buı kadıaların bir Bcydaiı nahiyesİIH bağh y etiJköy tıerıdliği cesaret ve ~ai~:ı.n d'd!ayıı çok sahalarda katettiğimiz baş km hemşerilerindeın bir.i&i.dix. Ve, .Ahmeıct ~ güreşinde b(.i. 11 

lcuru1 yer.ine ela.eri-ya 5 veya l O lcu Mllkından Mu.ste.fa Ar'4t kızt 15 ya. isrrıi resmi teblığ~fil·de an~?t, ve clöndüreoek mesafeleri bize öğre • Aılırnedi en iyJ taaııayanlardaındır. )ıÜk ortaya gilııneğiı göze aım..-. 
ru, ııedah vecıdilderiıoi anıiatmıı ve: §Hııda Ayte, küçük çavdar yaylMıı 1~14 ~ doğru Loııd.rıır.a g·der~k. teceği gih: hangi sa~alaroa yeni- Şimii a.nlaşıl!J)U' ki, Ahmed, Ve, bu, kıaırarını İsmail ağaya -ı>

- <cBarıa yudıcn edetıllerden AL ctval'tndwki ortnaM odun ke~meie bır Hınd sedye~~~.~. ~~r- den hamleler ya.pmag-a muhıtaç ol. as1€11 Lofçalı WmaYliP Deliomnanh t1I. Fakat İ.sımail ağa temkinli bir 
Wı ol.un! ~ h~9lın~ I~.ı;.tere hu.k1:-ıme- ~Uı2l hakkı.nda da: ba - cfıır. Yalınnrz şu.Tası; şaıya.nı teıtkikdir. t*iBm olld~uırıd&n: ra.zı 

11 

~ ve tıılı::şa.m vak.ti köye dön. tı_rııı ~ emrn~ .. arrı.adıe. dl.ıduguın-~ m iııılıeıt- bıır~acak Lır. l~~ bu Yani Ahmed, ayni zamanda Lof. _ Ahmed ~ etme!... Ne 0r 

o°"'.;,.;,. Halil o..-_. ... ~. · !iildE-dl. Ve _ _bütüo ""'"""' cemıb'. sebdble onu tu'4<çe,·e çev;~e çalıdır da ... Yani buraya oon.a - lur,,. ~ı .. Geletııer. lıir ı,a. kediamıp_.__ Ayteftia k6ye avdet etmemeai A1lrkal.ia dıfJer va.taıqda~ları g'lbı fayda umuyoruz ve bır küçii(k dan muhacir ol.duğu anlaşılıyor. itabın ·· 
· e uyandırmtı, kl'Zl a11&mağa gi. maıuz kalirğı her türlli haıka:re'te hizmet yapmıış olmo.nın 2'E.vıkilni Ve, Besim Beyin de söyledikleri '." 

Bir çoban çoctıh "'acı cl.nkr Ayşıeoin cesedile kaPJileş. rairrııen yaırb. Gerçoktcın gençlli • ~ıyoruz. doğrudur Ahmed, ailesi.le sonra _ Decliı. ~~ Ahmed,. ne o~unl 
lmrpnile ölJii lmı.,fardır.. Ölüm sebebi ve şek~ lıe. ğlot:31e. G~ t.Ok.atJ.anm"?, t.e'k. dan I.nfç'a.ya muhacir onu~ ola • o1sunı W~ orıwtaya gı.rm~k ~ti' • 

&ıg.amanııı Kınık ıı.alaiye.İnin uilz matfım cleğiklir. Tal.~ik: e&l. me'loeınm~. :"'"~ a~l?.de .~i::, ~h BİT genç restamımız lzmitte bilir. yordu. ~~} aga, omu. bır Kvdlıt 
Örtülü ılroyii..den 15 yafl-n.da Ha.san ıxiektediıı. (1hamm~) g:ibı Yimlne .ıtt..:.ıtruril'l • lzmit (Hususi) _ c. H. P. genel Merlhuım Abmedin bu sı.ıa.-etiıe pıın.ar giWeşi daha geçiırmeslııe ta. 
Bucak adında b-İr çocoık. koyun ot.. ___ ,____ müt~, ote\lıeıre kabul ?ıunmaıı~, selcreterliği ressam Şeref BursalıyJ mevlidini bize bildiren o'kuYlJC'I!. • rattanh. 
\attığı Slra-da ı.abaQ<:asiıle oynamağa Koeaelide karpu-ı u~ leavun lıoWaırıt.a&Mda. ~ .. yıyemem · tı. şehr1mize gön.dermlştir. San'atkar ma teşekılciklerilni aleınen bf.lcfirl- (Arkası var) 
ba/.oamış. siaah laza.en ateş alm çok bol. Ha.ya<tıın~ ilka .murum, ~;ıa c~- bura.dta 3 ay hlarak İzmitin çok ka. 

_ı_ '- ı__ il Y'aını ooıwıbı Alrı:kada nuvP.-]E>nd., rıakteriıstilc olan tablolarını çizecek. ve namlucw.-n çlır;IW'I A-U.ftun zava 1- f. -. cu ______ !) B b"l- L.-11:....1! l H' ıd'-'I ..J-
m'llll rıuBUSl - u sene o'l!>e 1.1t:ı..uuı ve sanıra arıı ın ı~.aınu.<l tİ'r 

nt~ ~yııine rastlaraiş, :kendi.si öl.

1
tnıiızd.e ,inl<iiye kadar göri:ilmemiş tdkavvıii1n etti.. Bunlardan birr.i ıken ••• : ............................................... . 

nlfitt'ür. ıniktarde lbo1 kôvun ve karpuz var. d~:nin cıaıcleıri? ~et. doktTilnıiıni ------
/ 

, L---L _1 Lfu .. aJ l d ır. 9i1ih.asıım kavun daha çoktur. k<ribr..ıffüınf~iıdt:ır. Becayif iıtiyen 
znutte ftU\--u,..ç1etıııı: mac • -e 1Uc önıce ki:Josa 1 ;.20 lk.urustan sa. Ganıdhi, RıuıSki.nıi., Tolstoyu, ve öğretmenlere: 
İzmit (Hıüuaİ) - Şehrimiz İn. tıl.n ibıoeta~ıar 1 O ve 8 'lturnşa dü11- '.rıhoreaıuyu 0~ iıJ.i. Onları taık Burea merkezinde Hkokul öğ. 

h. _ l_ L"b -.. ı... • T ı !ide GQov,.Jıdu. Ylılda beş bXı İngı -
!sa.THT tas:l 7'M-'esı cmrau.z: ay \ittik. J - retıneni olup ailevi müuaaebet. 

iQılrııde 30 k ik> kaçak tütün. 2 70 ka. ---oı.--- tiz iiırast lkıarmnıaın meşhur bir aıVIU. leli cl.olayllsile istanbu1a nak.il 
çak Iİİılfa.ra kağıdı. 135 kilo mahlut J _ _ı_ • katt~. f~kıaıt bu gü.z,çl işini, sırf a. 

zıttit halktwi ge~rı demi: ...oıu.t~"', faicirı!i.O~ ve basit taılebinde bUılunan bir öğrebmen ı__ıı.V6, 71 '-1·10 ka,.ak ot çayl ite ~ n b kah 1 .. t""re 
!Lan "" K: ' .... Kotramiır.elde mi.J.etlere kucaığııu aça.n zirai bir u arzusuna mu e e goıs ... • 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Lira K. 

1955 71 

'117 lt 

9H 5Z 

Lira K. 

lü 'Jt 

~· il 
6t 18 

Çemberiıı&a,,t.a Moltafena.ri ~•ndt Medl'f99 
10katında tilki 7, 9, 7enl 9, 11 Xo. lıa 76,50 meU. 
m•.;a.bbaınd& balamn aıııaıom i1ıamaml (1H~I 
Carşa mahallesinde 'hrpuşeula.r 90k;r.tında 13 No. 
la dükk&nın iamamı. C'1H9) 
C&rşı mahalıe.fnde KaDIZ.lal' aokaiıwla ıs N• 

6 bavuı, 9 havaa iuça.ğı yalcalamJf. cek İstanbul merkezinden bir 
ttt-. bımit (Husu.i) - Şflırim&~ HaL kıd~ lkıuırmaık emeli ile bJ~l. arkadaş aramaktadır. İsteklile - Y1*aı'Jda mahalle, :ııokak ve kapı No. lıu'ı yaıaılı emlak satılmalı: İl.zere n 

lnb.i.arl.r umum miidürlüiü 'ita. "-evi genıç)em Karamürsele giderek tlün.ci ooreya.n: Hind ~ka)"Qtıa Oı-.1.. rin Son Postada O . U. rümuzu. riın müddıetle ~ arU&rnla)°' çıkanlm~. ihalesi 17/ 8/9-12 Pazartesi C'iiail 

hı dükkanın lamama. (i%lll 

_ı - ff ,_ ı· b. t · ı mine kar.<:it dluydluğu a.la i<lL . mu··•aL'aa.ıarı. -·..J 15 ... _ 7apı'"'--'-'ır. ts•·,•- ·ı;•--'n "emlterliUışta istanbıal VakıMar ~ • çak taldh ~ itkıı!iai teftit et.. oraoe muvaı aııo.ıyet ı ır emsı ver . ....&: ·- u _ ..., ....,..... .,.;a. .,.-. ..,. 

miflerdir. Lnıglli1.l1ıeırle cbğruclan dbğmy.a mu .. ~na ~ •Dirtir'ilıii Mabli.IM ~ plmelıel'\ 'BZU) 
~~--..ı~~~---.--.,...,,.,_~..._...~,.._,...,,.,_~~~~,...~~cadele etııned!i., falka.t H;•nd h.aikla.. , __________ _,~ 



• .s ON eo~TA 
1 

91'elgra6, Te eEon Ve Telsiz berleri 
Bu s&hahkl 1 Göbb61s'!n. ingiHe- 1 Ticaret Vekili bu sabah 1 

Haberler Be~!~ !ı'~!' it a Ankaradan geldi 
a '•dal• .,.~~"~1ttor Gö1>1>et.. haftalık • Is , . Hind • lngiliz i.aildM .ı -- .. .o. Re"clı» mecmuaaıade ukuYVet Vekıl: .. tanbu.da memurları ve tüccarları 1 emel eb ~k. yal.uclı ... bu. tatlı 

.alla•e•eıl ::. •,ttidi• ı..,ııklı hı< ,.., .., - oinleyeceğim. E.ıı.mek vaziyeti düzeimiftir. an aşmazlıOı :.:;,. C...: a.:'ı:':::..ı:-;"op~: 
- .- il D.itoıı Cöbbels, bu yaz'•1~?~ Gelen haJerler memnuniyetbahıtır diyor JI ~nho Jııaıltere araaıacla -~ ~ttrtemem11 oım..ı da 

de 
te."i.llle &..ih .trateııııoı H ç uı ı t lif ea b&d devre. •--_. r -.ı cliia hlbllaınıyaa id •am ı~-=· !mail> deiıfklıi?ni be. Ticvet Vek~iz Doktıor Behçet ı c- İstanhullda bır hafta kalıa • aindeclr.Hi.wt itonare reıak:rınin tn ler nı t»tulaRMmaaını ıcab ettiND 

W arası pr ~ J dem idedir: Uz, bu •bahki elupre .. e Ank.a. c~ Tnvet Veıki.let.ı.ııı a:alk.a • Jdf Ye bapsiınclea ..,_a halkın ..._ esıc er, yar n daha b~ bir kuv. 

dlJ 
lbtmekte ve fO) ·':..i i ebarız vufı dan ,duüm1ze se.lmiftir. Vekil, Hıay deır e.dkrı ~· 1ıe meşguİ dlaıcağım. termekte oMaiu p)e7asıı butw ........ t•-hiliıtw. • ilil.r le Hia.. e er ~ .:•lba,:k plh• dır v; dlaıpqada vilayet, belediye, VekL .Aı:ıwltadeır meımuırl.aıru. ve tuecarler mat ıçiıa balanılu teıMb VMita.I ... JÇla .... .ıı, v.t, 7...-.k 
dıııima tWki üzer nde ıldncl Jete blıilt m&e9e9eler erlı:&nı ve dln')Jyıacek ve ~ ~ • luının ela timdilik ....h Wr l•lr C r •• ~c=me11 ~· -1ak o. 
bu ~ .:dlaelıft ne k~ can aı. doetle.rı tara.fıından .i8tikba edihmt- ğJln. Eklmek va.zi:yeü dı.izelni.ştir. gC;.tenmediıii anla,ıbyor. Ü:.. k ilte1M9 plaia tela.ili. 

Bir Amerikan uçak r--~ra.ı- oa.onlu lüçbir zaman tir. . . OEOen habeder memnunsy~~ - Swılerdeoberi her tüda miida. i.,. :.er: lecek llrll ..anı. . . l . . ıca . eder fnıııH" zler ise, ~ mufıamıınm.ıze ~u h!ya • tin. .BiPMıme daha UJJUn gıoı"afll • faa n taarruz v..ıtaaı tedarılu im- ~ HiBd • ıemısı yam yor, agilız :::.,~:,, e:. ta;.ı. haHket e - natit:a buh.1111~_1m~u·: M.> k8nınden mlıiırum kalmıt olan H net m 'ft...., ~b~:::m ... cla7an. 
k • · d ğ 0..- IJJSilider aeıecle bir imkan y • H . . S w f halkltllll k.afetı ae derece 1MiJük d ki 1, yocla Mk aan. 

uça ıemJSl e a 1r .. ~ orad: harekete aeçerJer anı arıcıya 1racog unun ob.. ~ m nihayef, -:IJnaa po.. I~ a:k cİi .. aı:.&D~ peflD~eD ler;r• 
yaralı : bu yiigden de biç bir yerde uke- • .. • ti. t~rı brıııında 11ter ıate.. nn1a-.. lns ltere ~ette b 

>Beıftn. , .. (AA.) - Alına.il hu- 14 l:uvvelleırİDİ tJhfld edemeder ve Vakı,imız bayana•ı etr,.hnda ~~ •Ü•t_ balacai! veya balmut ..... vazb'et;i w.. ~ne 
... tebhi: ......... liir zafer kaz••maz - ,ı el e.?lliineceii ...... zdır. Fakat bu w Taret r) D ye *>rabitinz. 

Jne er M.~ırda çekmekte ol. la.r. , .. <Bat lıuafı 1 inci aayfada) (Bat lılrafı 1 inci aayfacb.) aüktnetıa ~ ba7e deYaın ede• 108 eııe Hindi yİ ltendWnden da 
dukıta.rı zorkık.ların yükünü laafıfl~ Obje&tl düfüınen biç bir_ mu,a. da Bağıdıadda ooğmu.ştur .. Numa~ şiınl'lJe kadıaır dıöğlüşmelkt g:ıbı. kıuw • .b~ 6micl olunamu. ~~ ha mı çok a rseyor> Yoku Hm.. 
1nek iç1n 43 b:ıyiık gemiden müreL hid fl*lU inkar edemk ki ~a~en M=~ a.'lnesı ımi!aı vetıı.J tab:iııiler.ı kıilJ.amna&a abelm-~ ~rlerıiİ. •9ı:!:eta eti.tan ıçındeki azl ldarın menfaa. 
leb b'ıtr kaf le ıle takv "ye lı:ıtaatı ile baııbP mubdde~ ~~ c;P te~ • tı ::; Ken:ı~ı~ ltvzı,. m(yıeıt verdi. Şüphe göturmeyen b•ııdıudımda f~nat 1 

.. 
8 

d J ya tW korumek (ng iten iç n kendi 
nıalzemıe set1rmeie tetebbu• etmit ~ b muharebe m c.~ karın h ~ .==uk ~= 1~1 Laıu- bu beyanat §i:ddetıli ve uzun 8L yattJD da Hmdıet 80h:cı!i. a~ bayad menfaatler n' n de üstünde 
lerd&r. l9iade muteaıddi.d petrO'l ge. yiiın. eyleaıekt.edir. """r cep ~ . ın ~lif ~)ja ~ ... klllmak an er ne r bir premip deali m dk) 
Dııilec- budunan bu kalite 3 zırhlı, 4 bzanllft '-er 1erde 'h k~h. t~ ~!14 de harı!ıcıyeye int'isab et. B. M, Mealisinın yeni hükOme'ti ~ IMklenem ta devaın ec:lebilece. Bu auaı!lere keaın eurette cevab 
uçak gem Iİ, b~ok muhıılblerm hi. Buncı- c:lolayı fU cı et aarı t~T. ·k . . • . . karşdlıamaım son derece saımllml L-...!L. ~ • vermdt güçtnr. Fak.at ıuraa herke. 
1m17emıcle bWunuyordu. 

43 
ıemi. Aılm--ıwya. hedeflerine nnnak ç .D: Bu . ıyınetl'i har!Cıyecımıız sn. okkı, Şüph~ Sancoğhı büıtUıı ..-ere ıle Hındiatanın araaının aın de 'tirafınd olan b" hakik 

den mürekkeb olan bu kafile)'e AL buaa batka yerlerde ızt·r~~- verıo sle. Vı.yaınıa, Bern, Patis, Bülkreş, memlElkette sevilmiş <Muğurıdlaıı açı~aı~aki aeb~blen uzun bo,.lu t r lıi fer<Her ç~n olduiu ka;~ 
man ve lıtalyan deniz ve bavakuv. yaralar pahasına da= t:~un kuır. ~Uı:a,··~e ve 

1
1:;r': Ya.b. a.'id ve dıılıJli 9İ1.'fasetııı· icra t~-~ izaha·~ yoku. Vazi.. deder iç.'n de l.er teyden evvel 

yetfeıı) devam1 hucumlarda bulun- veıledm prkt:ı top •. 1' wıuyo;. . e. go en sonra ... _ ı. mevlk.üne kayım.akta ..uanumuın :mü. yetı ~-ıadan b len aallhi,,etli ite. bel6 ml!'VZUU olal>Hecek teY evve. 
maia baflam tfaırdır. Çünlü bu ıztı .. aıb v~ _,. .. ~~r. d~, rmcı daire ~um m~uru 0~ 2111ıeıretmıe na.il olacaktır. Miııveır temi~~ ~va7ı pek çok defalar il had'' menlaatid"r. Demek a, bu 

11 
A~a bu Alman tabtel.. manda açılan yaranıır gibl' kati meı1keze gelmış ve brr sene bır 11. lruvıvet1ıeırmın Orıtaşarian Ms .. ve ve büyük bır YU.ZUh ite bahia mev. sinkii d rumuıa t,a lrJ 1 el 

l>afıhti: tuaE,ından batırılaı•t o:laa maıhiyetli deiilcllr. , . dJ .~ımf elçi derecesile Har~e Kalk.asyadtıki lkap'1aruıa daıyıllb. zuıa etmimlerclb-. Bu euretle aolaııi • bir menfaat vard r)te Bu a ::~al 
EııvJe tayyare cemiaindeıt maada Jııılawrrıle. bakk ~ oluv.ıntıkam Mlül9teşarlıığma ta)'lln. o.lunmU§tW:· d&fian b.iır anda herhangi br te- mıttır lııl Haıdiatan içio fırut bu nedıir) Bütün mesele bunun mah" 
timıd.iı.re k,..dar 

9
0.<;00 tonluk tic• bıialediıne kapılmak, ıçın deı·.1. fakat NLanaııı .M~u~ Hazı.:. cınUze yahud kıorlwlılllıa t~ fıırattlT. Yani Ja bu defa özlenen yeaini keet ·mı ektedir. _ ** 

~t semilı baurıhnııtır. zaferi kazanmak ~ı~ ha!bedıyor:AL nm _ 1933 te ~-yük ~l gc tetfı Süttıe ınuk.avemet baıiık·•.nda1ki ~ ----:--::=--~-:-----_.:, ___ ........,===:..:=-~~-
Futloue uçak semıisl' aftr .... ra JDMll)'• kuVYetlerını dagıtmak Jete.. e1lnİI ve Harıcıye ~eki.teti Umu. amnbi: !kuvvetle ileri süm1esi Tüır o· ı K it 

aiırmnır ve Cebelüttartk n.n-ına ınt;,ıor. Çilın\ü hu, clıüşıman atratejj mi KAt'Mi,ğine getirilmiş.tir. !dyeniın günün bıriııde taız:yik Qmr. 1 u r u ay 1 n 1 n 
~ ylltmıt bir t.atde yaımJfllr. . .,m paNarllla yarJyacaktır. 1937 de Gazi&ntepten rueb'us ilı- şıısnı.a Eğileceği ve Ş3Jk miılletie. 

Wuw Ameriba ~· pmİll DokllDr Cöbbela, Düaaeldorfa. tlı~ ec:fllıen Numan Menemenc}l. dni; esaret alt:ıına almak hu..~ 
6 l'9ID .i9abeıt allJııt •• pnmaia bat Kf. Aoayaya ve diier batı Almanya oğlu ayni. sene hariciye siy~ nis da'ki masad'lıa.Tına bil' lf't i2t dla.. 2 ,. . t 1 t 
lanU.ft\4'. Bu seml Malatay• ııi n- ~e~iode yaptlil 900 aeyab.at~ teşarlığma, tayin ~ ve 8 '81.'J ~ ilmidini beSıÜıyenler için n c 1 o p an 1s1 
nııya ıuıiraflD&1'tadır. Bundan mu- alıdıgı ıııtıbaları ve Hamburg, Lü. SODTa meb usıuıctı.ı ve Siyasi niiB. zıımıanındıa yapW,mlş bll" tjtııtal'dsr 
da \iç Duvaz6r ve 31.000 ~k bede, Del, Rostock ve Madenk1 tec.. t~ iı~ifa. ederek . it.e'1a-. B~ kahraman ve akılı bır mia. 
dı Wı,plk __,,alır lauara ug~atıl. rii>eferid anlatmakta ve yaz •lfta Hancııye Vekaletıne Kibbı Umu. letiln. en aalih"yettar mümeM11l ta. (Battanıft t İllet ..,,._) \ K 111ıfllt'. 1'Jlle claiıtılm_ıttır. Hıma. .c;,le dlevam etmektedir: mf dlmuştur. . . ııafıından eö)'4enmiı a~ık bir beya. cdl ve Eaenda}. Ruten E.trei Unay. ~ urumun ~~rla Bgj 

7
e ......... ~ b ır ~ı batı. ~er lnPterede bu. Atman t~hit. NtWna~ M~enıcbğtu har cı. natı ve lıbarıdıır. Nutkun Ankara. dın" dan gelen telgraflarla Kurulta • den~ ~guou, ya..aım gaı '" 

7a ~ lr~ <lönmüPerdır. w \erinin hBSVa hüctmlu ile manevıyat. ye servısleı;mm, ba.ş~_nda bulundu. da diplomatik mahfeUerlnin bilhas-. yı kutlamak. üzere İstanbul Üniver • Iıeıre g ( ) ses~ baıdk.a ses. 
l)iier gem le!. Maltaya ulaşmaga larıının kırılacaiı 8Mlllıyo.rsa, hata ğu 13 ~ene1~ _bıx ~u\dAdet ~mda aa di&katinİ cclbetmi§ olan fıknsı stteıa1e Tarılı ve Coğrafya- Kurum. OJı:i.ıını ~ıp) Türk kunllŞlml 

sayret etmektedırler. . ed \yor. Bu hata, bütün muvaffaki - dav'let!in mülhım sıyası, aalı, irtıı. gayrilaal bitaıaflıkla Türki'yenin larından gelen telgraflar okunmuş bunun · \ ;1:~~1 ~~ 1 ~~ 
Muharebe devam etmektedlr. yet pnıiılaT'Jna temd t~tlıit ettiiin. Sii(}i ve ıman muahede ve mukave. in .. ::ı._L ttı"W• fa ) ~·t fl .ı... v.iıla ti d , ____ , d ı__ı_.J:...' gos r..aıı~ .w:w.wu ge}ıdjjğiı. Lcı• .... • .difar'l et.en clo hlilıa .. feck:lir k'lıerlni mıipıaRrere ve imza etmiJ ~tlV e il a uı ara ı. aneını ye ~ en, ıu1war an; umeu.ve u., ~ Aea.L.- ela e.lılerJndıı!ıll 
Lond'ra 

14 
(A.A.) _ Akdenizlfıe' Alm layı def et· 

1 18 
ve bu anda lı!ımtneux mub- tehik eden fık~dı~ .. Buna ver len ve ParU reıalerııı.ıden gelen yiiz.Jer. gramarı!erde bl r-Jt keıbmeGer3l 

bir İnP'tl: kafhih.irı zarara uAra. Sont-=e. ~r bu~.ı:ıı: yap'!r.Jıf vel5ini~ imrl.:asma memur edi~en m6naT··-w..ft1~: Şfma~ılrbnı mkulh...amab btta ~~~-! n Ltuı de Kurultaya bil. ~ 1 ~aızıl!acağıru gosceren bs 
..a.Dlh mkJtında ~--....,.,.,. mi.it>ali. -r •• muraı'bbas1ardan biri! sı.f n fillıen Uı-.,e ouanP. ~a a a era er ~T.1!11. :lllQfde buh.ıınm.adığJlll'I . 'Wdk 
IY"B' " "",L:;--"• tırı. ve huıiin hll' hatayı tekrar etmek .. . at e . i1D muharl> tarafın IUftU hatırlama.. Bundan 80nra TllpOrların müza. Genel_,.,,_,~ hl- soy • l8'ı nM~mı. .angaı.Ume balı • Jate-#k hir ek Alman. yokhl-T nUzalaerelerı yapmış ve Hatay ıı. · L.. d T"' k" kıe · 'ld' L · ~n.. • M:JA!L~ -ar &OZ e1ı1r• siye r.emı:ıet tekrdb eıtmiştb:~ ,,-- _ · l finde bü~ sa.f!ahatın mütıa'I[ aını 18temeue ır: ur ıye arazi te. ree ne seçı. ı. encu" •~et mo • halt dillnde geruzaen (n) ses u~ 

· • ~r Cohbeıla, yazı.ııaı t3Y e ve . tec1ı kendis' tevdi ed rıme;-e veaııüü dlıti-rularını beslememekte. loj.i) IG&at flo)oji komİll)'ıon)arı ra. sa da feiı1ııılerde ve tahsı' ~ • 

L dr 
bnıırmektedlr: tir .ııı ıne ıı t- dir. Fakat oofraR vaziyeti aarbt por.ları obndu. Kiıme aöz isteme. a ansnda tıunun gı~e ba • on aya göre Fakat, lnsilt~ ~~ık o~iu SoN POSTA - Harici emizİll ~le tukt Avrupada ~en hl.. cli1nden ~raporlar reye kıendoö (n) ._ 9"1'ildW™ ve N~ 
oenbı YeftıeeiimİZ ıGınün- ço u • L tli . . Y diada al&kadar olmaaJını ııcb• et. kabu1 edıld1. <*uma ve ama mah o1ııh 

Al 1 G 
zek oı1madıiı muhallaktır. &lyme ve müatema .-nası Mene. _t1..t ~ B _ ... ,_ k-..ı· . . Sö. _1 __ ..,._ '--'= ı:--. • Y tan u.~•1111L1L.1e. 

man ar rozny ioi'Mna tebrik ed . m~ eaır. u a.ı-.a ena.191111 meae. z .-.. ...-euneDla' na gw.c bö,yı1e ta' seaiA jpnıtill: .elinde ffak.i • ~ll. -.a • il, Rel.icümhur lnönünün geçen Gramer Seouk k<ımi.yonunuD ta f9jllle alması l&z.n ~ 

t 1 b Şark Cephesı• nmva ye enz. Tqdn-..ııide Meclia IMmsıundakı'i poıu olwnıdıuıkt.-ı eoma. letanıbul öi- ve ~ kellmeuerı imJ6ı' 

Pe f0 men 8188 Akd • de .ı • ha nutkunda beyan. ettiii vec;hJle. BaL retmeolerinden Hayreddin !!han, o. tıa3a'Jrwıda imlli ialavmdnda Wd'e 
lllZ alftlZ V8 VI itan memlelrıelılerinf.n &tiktüi etr•. k\Wl srameıier· bakk nda komJ.,on pterııkliğ*" eöyledıl ~ a 

Yaklaşıyorlar (Blıt ... 1 ·u· ~·> savatları fınclal't TGıttkaygıet teklinde ken - Hporunda bit teY olmadıiını ve alıalı olknaWğoındıuı wmner aenıteb 
....... ~-dır~ l8Uı .e rrL1• dini aı&-termektedir. bu meaelenin de burada lona,..lma. ~UllUll ıvpona da reye kc. 

Landra. 14 (AA.) _ Cenubi ,..~ bııilen bır ~vik g.ıupu (BatlarUı 1 iDci ..,fada) Ddly Telegraph aazeteti tö1'e eı münul> olaClljıaı aöJledi. Emek nulaı-ak bbJi edfıdi. 
Ru.racla Alm.ılar ileri Lareketlctı. ydk eıdi~. Man.ç ~.nde ı..mz kal.tlelerile aavqlar yapmak.. yazıyor: ' li .._,. Emm Dalkıhç .. ıwQi ye ~--- llOln. -..ıı.eır kunhı. 
ae devam etm~ktedi.rler. StaUırıgrad id)'JW piyade lm":"*M::ri tüniile tad.ır. ik defa cılıuek Türk b taraflıiı KllNlllan tapOIUDI\ hü,.ak bir be • ,.ammuo ıımponı aimnıhL Zimlıt 

• tL. fevkalade~ muharebeler ce.. ~a dıoinı kı harekete de. lt.IJ• a.-i tıebllii ._..,...al deiil faal. aureticıde a. ieıU ie andıktan *>nıra. türkçede Enstiıtüleri lllJllwN kiübi B Ali 
reyan elme4ttedir, 'Yllll ~ K.abtlk aıraziainm &ima 13 (A.A.) - Hu.uat biT çı~ t•llif eclihnektedfr. ~ ve .._ ~Re•ndee batka Kaml Y....._ t..ötı · Um. 

Düo.secek.i Rue teb'iil Kle1Nqa meıkezi: E mıtayı ~"°·.. . ltalyan tebliii 11 H.irand.m..ri Manc.heeter Guardian gazeteli .ı.. ye yaldapn bir nevi kap~ı ..e- wnitasi :ReAat&ü Cemll Bi'lsel, DıJ. 
KotdniECNo Krunodu Maikop Alman hava k~t.h;ri müiıım dÜF*l bli.ı.teı-ine karıl yapılan fU~l yazt)ıor': bulunduılunu 've .eL ve l aıbı hen- Tarih, ~ F4*ülte..> dek.mu 
•e Miıneııahri,evodi'de ~tin muha. k~le ~~ 11maır ..._ büCam eenuı.ndatbatı Akdıeoizde ık" T\hl'l!yenin an·ane ve hi•yatt-~ k~eierde ~ayırmak P. Şeclset Allirı KMllD blıplda bu. 
ıreL.ıerM- vuıa. aelmekte 0~ ırlDCt*i dl!niz ~lltmı ve Jtruvu&rl bir ı.orPclo muln'ibi ve 10 na valııf olanlar iç.icı Saraçoflu·rm relılı olckıiu.ndan .bu -L ye yaklatan lundul~lan m1! r•elıerin t.eıaule. 
billcllimıehedir. Kaç ~••""*1 •,.un ~- dıcaret aemWniu batırılmlf olduiu- tcal> ettiil takd1tde Tüık hll'lkıniln ..eı. nılb tizerJDıe Dil' ÜltÜn konulması rfn üln; a'lıeft&,._ ~ 

Sovyet l'e9D1.i te'bliiinc:le &eh ilk ~mı ~ara utTa~ ~a· nu Yd.r. Bu nkamda Easle «'80D neleri.ne kadar döiüfeceii>ı nı. hir u Miııllik imek ba~ında 9"''.,-Rennı Mıı.ttııllr. 
dJa olaı.Jt geçen Miınıeralntyevodi -J" ...-mı ~ ş ve WW y\ik ı.nare remi.ı ha~. euıretıindelt' lfadeai hiraa bile filphe lıôır takım Arah ve Fara b1ımeleri- Deais te1m1ı ....._._. 
Çerkellk'in 80 ldbnetre ıarlunda. ~ateşe venniştilr: 3 I...,_ 11ravu8r6 huanı g3türms. Biınunaleyfı elyuet1erine ııin bu.lunmuııwlan aıcı ~ lılülMlml8t Vıtiıilili ~ _, 
dıtr. Gromy petrol menbaına ai<l~n ...._. 'ff Don Dlhıi.el't anasında ,.patıldı bir Miıver lehtarhiı tema~ü ver. bualarlD k.onuhııuı lazımaa 'b le Q• ..._ tirııtsnı. Zekiı Gödeır harııır. 
ana dem.İryolunun üzenn.dedir. ~~~ Rumen k.ı.t'-slartnın U. Kahire 13 (A.A.) - Amerikan mderi ilçilnı Ahnanların Türklere r• lıir kitabda hiç olmam ayrı hb .._ den& t8nik ~ tıll'. 

KTaenıodar'da Almanlara büyük a . elıde ~ toprak ~ak- cmluları hava kvvvederine mwub ~T ~- ~alı_.-c~ları .anın ki~· ~~~Mi daha doiN o. dimrli w• .. ·• iublwda ..... 
ııa,,ıiıat verd"IJll!miştiır. Don'da muha. ~ edi1b!u W ~~t~ı mu. alır 'bomba uçalderı pilotları seçen hul6l .etm~leo Turkiyeınm imtihanı lacagını ~clP. . ~ ProflBör KaDlli ~b, pil 
nbeaiıD 7avqfadıi.n! eöıteren hiç dil ~ ra.Aa · a .aa e. Paarteei akpmı sün hataıken Yu aileb 'lıııimal gelmi!t olacaktır. lzmıl:r osretmen~ttden bayaa fesar Zeki Zeftll, prateeör Khını 
btr emare yıoktur. Aımanlar aelı. en üeri d men çelin sa. ıan.iletantın N.v.1ıırln 1imuıına b-lr a. H• d• Kevaer Acarlw, tedm '" cıamer İ.sn:ıail ~ ~ iİllmıail 
atıı kıyııııına vumak için te,ebDüa. vaş'Jııdl&~ _.. .. bank.ete dt!- kıa yaparak burada lııulanaın tiç 1. ID ıslan koıftarının ayrı faaliyette b~ Hakkı Ba.ttacııolhr, teımler w dl 
ler:*'e devam etmektedi-rler. '"::,. t biıcwn. uı:•ı.t taraf tıalyan lmıvazörÜDÜ hasara ufrattık. ( ........ 1 iıılol ..,._) ları. yiizünden bazı ak~lar belir.. dıeıvftni üraerindl bey~h lılta. 

Kıoıtelniloovo'da Ruslar hareketle clım ;:: Akrılfi 'hwa aı:an .. k ın. lal'lnı iddia etmitierdiır. Taanuz. f.. ye naz.r.llğınJG ~ne töre, dlltint meHll ÜÇ&en kelım~den beDıeede bulundıllW. riniı 'J:nkjpf ettümekted'inel', ı.ı.n ta tefebbüa&> aqı mmda ,..nyana dem'ııli olan dört H"id'ktania, A.:ola'ikan lk~ ..ç~ den aıonra ..k. keli~ ~ m Buntııdllll-~ nrponı dt 
\1liltıi. l.f (AA) - VQ?oıilovık =. 

28 
~ ~1 •• :: ltalyan kruvazöriiAe yapılm•,tır. rine ~ emi;r verilmfştıir. 1ıtlhken metamatlk ter ml~m~e mye lmllllP bbul edtmı.s vıe ,_.., 

cenubunda ve hi!ıaeea Kı.lovodek. maş ve nai'tıeamrt haıV'a km"Vetle 1 - Almr.illlan ıut•aıa1111ın Hin. .c- 'e ,..ıdm t bulunduiunu 9071i ,. _. 10 ela ~ı~ beft m 
ta çetin mubar~oler cereyan etmek ri hemen ılıaımaniıle- imha edi.~k- ~ur. dBt:lımda- bulWlıUŞU!l'Ul sebebi aıöt yere& pfıtmalarda daha etkı biw bw ...-11n vsilm..-. 
teclir. Su ,..._. ......... Doiu cephe1inde 11 ve 12 A - teıfik mllletılerm M'lıver devleıtlte.. !:it lelıiıade 'balanda. 

Aılman oıdu.ları Terek nehri va. ~ •. imıtc. siinlerinde hava çaııpıfmaları rn blıp yaptıık.lan harbe deınm Oiretm- AIMll Twfik Yesiil. 
diaine ee.n·.ıeniir. VoroneJ ~ çat!p411Wla~ ve kal"fı koyma atetlenle ıaı Sav. etmEdt ve Çine ywı.m eant*\iır. Wr anılık......,. clemhliB kaldırıL 

Ord• terfi 
U•teal Grozny'ye 40 kilometre mesafe. nrı fMdeltı aı•taı~r. B_1Jr&daln Yet uçaiı dütii'rihnüıtür. 6 Alınan 2 - MJıver ltU"VVetıl.eri Hmd'& dıillDıl eonra yen"c:l• IM.ılaoıtkea 

de Lu'tunan Kah.ova yakınına sel dua.sw clilıli1ımek ~m cfiişmanın uNı ebll'biT. tam lhUcum ec:Ulmed'lkçe Ameırı. ~ mef'ul. ..i.. li mef.ul ter.imleri 
mıitludir· ~ tad*rla ~klen~relk Voronej eaplu • dı kan aut'a?arı ~ir feye ~ kuLnıld iısıı cıla~a 9?nıra ~a Alman AnbN, 13 (Huımıri) - 30 A. 
Mnuı aeıi kolJarı ayni d yaıptıjl !aama1s Ahan 'kıt ala. ~ 13 (A.A) - Öile ya:ıalkitr. tanllln ..._n akuzatıf latıf gibi söz ~ Mu editec* otan onlu 

<mbıonınikidze iıatıikametind~:.1: ıım~ ~ ~ "te ~. merıı:.neıredJlm .Sovyet ttbliği: 3 - Hindiltand.alEi AmerilaD ler ~ullanı'ld~ğını: Maarif Vekııl'nin td tillbMi ._........ ~ 
memektıeclirler Dal'lk.oç goçilmiftir vet:li savaş ve pillıe bıomba uçalk- Dun cec:e kıt alarımiz Kletakaya tıQA'alaırı Hindietmwı dahill ~ 7en çıkardrgı kitabda pyet güzel mŞJr. 

Al 
· d la · laaım bamb&'llıria müıJabalelerı çelvr4'!1inde• K.otelinkovo'™Jn fimaı &etme ... rıaldm kellin ollıınılk terirder bıulunduiunu anlatarak o • 

man. o~ ~ rı ~ c1~ aıır tı.)191>. c1oiuwnıda ve çer1t.• Maykop ve ÇEOc~Jad... ıru1ıırın ve d~!'91er n 1ııer ytt tecriihe Bulgaristandaki 
Novorosıskı lımanı 1ar ~ ~ile aktm b1. K ........ çevrolcr nele muharebe 4 - Dahili bnflk.lıklar ç:kt.Jiı tafıtası olınamu' temeım".tııde ba - y b d. .. 1 • 

k 1 ı ra'kırlımııfbr, Yalnız 11 ve 12 Agu&. etmhjltJl'<liıı. ıt.*d'ilrde Amerilcan kuvvet'leri yal lundu. 8 U l mueasese UI 
apı anna var 1 ar ta; ~ ~ışma\aıda Loncira 13 (AA.) - Moıkova ınlZ Amerikan tebaasını karuın.ak Söz alan Kı.ıırıum Genel Stıllm!te. t fi d•t• Vlltİ• 1.f (AA.) - Alman~- ~ın 23' tllıb tabTi.b edil- radyownun bilcfüdlğine göre, Al • tçm 1ıEdaıfüt tedü.rler alaeaku.r rJ B. 1brahim Nıeemt Dibneın., ~ as tye e 1 ıyor 

t6ftü kıollaırı 12 Aimtow akpmı mi:ştir. mar4ar, Voronej çevreleriıııcle di. Boahy, 13 (A.A.) - :Ha)'dan. ~~ tfevab veıt7eık o1ıd 8aeya, 13 (A.A.) - Dah8,Je 
Nov01u•' '.t lıilnanına r>ek az me. :&ijeviln cerub <btuı ve ıaJıiın. ier bazı mevzilui daha bopltmıt- bıııd ibiölıge&i dahJlinie Secı.mdera. ~iln Tüdt Dıl Kcrmnu naadllil, ~ 1 Ey~lıdlen 
..nete lduna:ı Krynskaya'ya var. de pi)'lacl& ıve zı.ıtib tümenler çeıtiın •nhı. öadki:a pol.'is kuvvetleri tat ilan ve kamllsym]ıa.n m- bir ffg1si ol. wwi Bulc~ bO.'Wın Y• 
mitfaıdı~ Müttefik orduları ı1eri bir müdıMfaa: ndıarebeii yapmak. Rwlat- elaemmiyetli miktarda balkı dııiıtmaık Çın aıff)•tıeı ~ mad n 9Öylıem!ştir. tmııi ~ nwıtlak aı .. 
ldııln• ho ,m• müdafaa hattı jle ta devam etmektedirler. Düın bu mık•• ve aıir almıtlar ve toorak lk.tillamnaka ır.ecbuır otmuşf.ur. Uç Blrletlk W ...... r rette ~ edi!rnekırini anrD 

• k c 'ı ..._ .., .. .a. seçiımıi.ı.rcör. pdlis m.mmru h rpal1'anmışu.r. sm a11n 1a1ı.v Süft1ya öıwe- Vd.._.. • 
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Vücud için Vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkeı bilir. Cild için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
kremi istimal etm·eğe baılamıtlar ve güzel neticeler elde etmiılerdir. Cildlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahEıkkuku 
üzerine bilhassa kadınlar arasında müthit bir heyecan tevlid eden bu kremler bütün müstahzeratı alemşümul bir mahiyet alan Eczacı Haaan'ın enerjik rnesaile istihzar edilebil 4 

mit ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya çıkarılmııtır. Yüzdeki sivilcelerle erğenlikler ve burutuklukları izale eden, ihtiyarları gençle~tiren, gençleri gü-ıeHeştiren bu 
kremleri derhal ve bili. tereddüd istimal ediniz Hasan Deposu ve ıubelerinde Tüp 35, Kavanoz dört misli Büyük 150 kuruıtur. 

T. İŞ BANKA::>l 
It. 'l'ASARRUF 

HESABLARI 
2 ikincit.eşrlıı 

Keşıdulnc :.ıyrılan 

llmı.miyeler. 

1 adet 1800 liralık 
ı » ııoo .. 
2 ,, %50 • 

H • 100 J> 

10 • 50 • 
tO 1) Zli • 

İstanbul sıhhi müesseseler artırma ve 
eksi:tme komisyonundan: 

Sıhha.t ve İçfünai Muavenet Yekiletl içln 50,800 adt>d ~lamlı klnin am. 
pll'lü im.ati isi açık eksilLmcye konulmtl'Ştur. 

1 - Elııslltme 19.3.942 Çarşamba günü sut 14,30 da. Catalotlunda Sthha.t 
Ye .içtimRl Mııa.vene't. l\lüdüı-liliiı bina~ında kurulu komisyonda )apı~aktır. 

2 - Mulıammen bedel beher ampul imallyesı için 4,5 luau.,tur. 
3 - Muvakkat teminatı 1611 lira 75 nmıştur. 

' - istekliler şartnameslnı oalt,ma ı;ıünlet1nde komisyoıula trörelılllrlcr. 
5 - istekliler 19!2 yılı 'l'irarct Odası vesikaslle 2490 sa.yılı ıca.ııwıdıt yııztlı 

vesfkal&r ile bu işe yeter nıırvakl..-at teminat makbuz veya bankıı JQektulılle 

bclll elin ve saa.l.t.e komts)roua A"elmelerl. «8337» 

Matbuat umum müdürlüğünden: 
l\la':J>ua.t Umum 1\lüdıirlüih tein azami 12.000 litre benzin ve 300 litre mo. 

tör yatı alın3.C3ktır. 

l.\Iuhıı.mmen bedel beıızbıln lif.resi !ll,25, yıığııı «88~ kuruştur. l\funkk:ıt 

t.enıin:ı.tı 301 Hra 5 kuruştur. İhalesi 31/8/942 tarlhlne müsa.dif Pa1.artcsi &'Ü. 

nü saa.t on beşte Anknr.ı<fa r.tatbuat Umum l'tıiidllrlüğil sa.tın alına koQ1ls. 
yonurula ya.pılııcaJctır. «6582» «8738" 

Üniversite rektörlüğünden: 
CcüncU devt'\' ka.m.pma iştirak edcce1G talebelerin 17 Akııstos 1912 Paurtesl 

&'litıü s;ı..at 7.30 da kamp taiima.hndakl kıyafet ve :!ati eşya ile n.çlan kesilmiş 
olarak hllvlyet. vıırnkala.n ve ekmek karneforile birJlkte Üniversite bahçeslııde 
hazır buluııma.ları. cıll711» 

İstanbul ~. T. T. Müdürlüğünden: 
idaremize ald 192 s:tJllı ierTis otomobili t.a.mlra.t ke.,tfna.meı>i dahilinde ~ık 

eksiltmeye konu.hnuştur. • 

l lstanbul deniz komutanhğından 1 

Deniz lisesi ve deniz gedikli okuluna 
girme şartları 

Deniz lisesi: 

1 - Denh Hsesinln birinci ı.uıırına rirmt>h istekli okurlardan ikmale ka. 
la.nla..r al.maoıaktır. . 

A - Lise biri.net ııtuft~ ikmale kalAnIAr deniz lisesi birinci sınıfına.. 

B - Orta okul son sınıfında ikmale kala.nlard.ı.n dmlı; lisfısl birinci smı. 
flllll ta.ıib olanlar lıloua.1 lmLib.:ı.ıılvını verdikleri takdirde alınm::ı.k üzere kll. 
yııJ l'&Plla{)a.lahr. 

c - Lise birinci aınırw.a ya, haddi ıs.ıa dir. Altı a.y küçük olanlar kabul 
eclil1r. . • 

Deniz coolkli okulu: 

2 - Deniz l'edikli oknlunun bor ~ IRlllla:ı.a orta okufda Umıale kalanlar 
a.J.ına.ca.ı;.tu-. 

A - BulunduklArı ;;ınılia.rın mUMli ola.n cedikU okulu ıınıtlarına kayıd 
edlleceklerdlr. 

B - Gedikli okuluna ılriş yaş had:ll ibirinei smıfa 12.l't, ikinci sınıfmıı 
13.18. ü9iincli sınıfını:. H.19 yaşlilrmda olıuılar kabul ed\leccklerıllr. 

3 - İstanbul ve civa.ruida bulunanlar İsta.nbu1 deniz komutanlı.tına, i'ı;. 
tanbuı ha.rlcindc buluna.nı.ar nıensub oldukları a :ıcerlllt 1tubelel'lne müracaat. 

lan. 
4 - Kayad müddeti 20 A!ruslo 91'? akşıı.muıa kad rdır. (S66ll 

N~fia vekaleti Tire su işleri 20 inci şube 
müdürlüğünden : 

Kiiçiik lUenılere.s ana yatağının Km. 11 + 229 - 14 + 410 arasında. a. 
cıla<"ak r}g'ol tda.vu-ı kana.lı ha.frlyatı in~t.ı \:ıp:ı.lı zarrlıı eksiltmeye konul. 

mW1tur. 
ı - Eksihme 25İ8/1942 Salı ı:-iiııü ı.ıaı 16 da. Tirede su işleri yirminci fU.. 

be müdürılütü da.lreı;inde eksll1me komi;fyonunca ya.pılacaktır. 
2 _ Bu işin muhammen bede\l 2009·l.87 ve muvakkat teminatı 1507 .12 

U.radl!'. 

l - Bu lr,ııe afd şaıi.mune ve projelerMe sair evrakı İlnılrde nafıa. ve TtNı. 
dıe su işleri yirminci ~ub~ mildiirlüklerinil-e görülebilir. 

' _ EladUmr7e ,.ırmek isteyenler 2t90 n.yıh ka.J\unun hükümlerine r,öre 
~nrlAıyacaldarı vesalkle ebiltmt> tarihinden üç l'ÜJl evvel Tlr~de su iŞlerl 
ıo ind fu.be müdürlütüne yazı ile mUra.oaıı.tla ehliyet vesikası atmaları şart_ 

tı.r. 

5 _ EksHtnıeye &'irccelder teıkllf za.r1'brnıı 2490 iayılı kanun ve eksmme 
ıp.:ntu.a.mas.lnln tarifi da.ircslndr hazırlayarak ek~iltmenin yapılacağı sa.attcıı 
bir sa.a.L evvel Tirede su lı,ıleri 20 inci şube nıüdürlii.tli eksiltme k4>ml-s)·onu. 
na ma~Qbuz muka.bill vermiş olma.Lı.rı li\.ıundır. 
p~ıı. olıı.n geclkıru~lof-r ..-.2'bu1 olunauz. «4592» n8618ı. 

Deniz Levazun Satmakna -Komisvomı ıl~n~arı 

}'iy.ıt tahmin 

Kuru5 

850:1 kilo kösele kırpıntıal b"lıer klloı.ıııuuı 

50 1) Şali larJııntı:.ı D t 

30 
40 

25()0 • Kı.rp:ıs kırınntısı 11 • 5:> 
1500 » Şayak kırınnt.ıı.ı • D 30 

400 » Yun ku-pınhsı. » • fil> 

ı - Yukarıda takribi mlkt.:lrl:ırllc cin, ve t:ılımfn bı:dellerl ya:ı:ılı beş ka. 
lem kırınnt.ı eşya 18/Ağusto!>/912 Sıı.h ~linli sa:ı.t 15 de arık a.rtlırına ile sa. 
tlacaktır. 

2 - Şartname ve kırpıntı eşyayı görmek isteyenlerin hf'r ,:tin mr5al ıçaıı.t. 
lcri dııhllinde ve arttınna:ra iştirak eıleceklt-rin de belli cün ve saıı.tte 4G4 lira 
25 kuru.şluk tt-mlruıtlarlle Kasımpa:oıada bulunan komisyona mür:ı.caatıa.rı. 

l8111l 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - Feneryolımda Mu.star~ Mauıar soka.ğındR 'döşenecek boru Join ta~ri. 

beıı 1600 metre miklb tranşe iha.fredilecl'ktlr. 
2 - Bu işe aid şartname idaremiz levazım d:ı.ir~lnihın alınabıllr. 

3 - Hafrlyat lşini 1izeriue almak lskyl!'lllerln 19/ Ağustos/942 Çar,a.mba ırli. 
nü s:1ıa.t «12, ye lcad.1.r bır nıektubla fi,-atla.ruıı Ta.kslru Su-aservllerdı:l.:ı ida. 
re merlte:!De göndermeleri. 

. . . . -· 
A&EMI ırTtDAR ve BELGEVŞEKLl<itNE 

KARŞI 

FORT_OBiN 
S.va (. HU4VENBT VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 , 
lEÇ,TE ll.! 5,t.TH.111 

, ' Türk Maarif Cemiyeti resmi 
ilan işleri bürosu limited şir
keti tasfiye memurluğundan 
Temyiz ticaret mahkemesince tasdik edilmiş olan İs

tanbul asl:ye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6.3.942 tarihli ilamı 
mucibince istanhu\da Y enipostahane karşısında Erzu
rum hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif Cemiyeti 
resmi ilan İ§leri bürosu limited şirketinin fesih ve tasfi
yesine İstanbul avukatlarından Necati Yalımın ta~fiye 
memuru tayin ve intihabına karar verilmiş ve tasfiye 
memuru tarafından münfesı:h tirket muaınelfıtınııt kema
fissabık tasfiye memuru nam ve hesabına ifa olunacağı 
ve şirket müdür, memur ve müstahdemlerinin vazifele
rinde kezalik eskiai gibi icrayi vazife edecekleri ve mün
fesih ıirket alacaklılarının tirketteki hukukunu bir sene 
zarfında bitmüracaa iabat etmeleri ilan olunur. 8751 ' , r 

1
KADIKÖY 

SEN JOSEF LiSESi 
Tam Devreli Fransız Erkek Lisesi 

Talebe k.a.yıı ve kabulüne başUmnııştır, Yeni sene dersicrtne 11 EyUil 
Cunu. günü b ~ağından yatılı tııle-benln 10 Eylül aks;ı.ını mektepte hazır 
bulwıma.ları !bandır. 

Talebe kayıt l'C kabulü hakkınclıı izıı.ha.t almak lı;in <LPazar ve Salıdan 
başka» Jıergün 9 dan 11 ve 2 den 5 e kadar müm.caa.t edilmelidir. Hakkile 
llsan öğrenmek için Uh. okulu bitiren talebeler ihzari smı.fl. kabııl edllere-k 
orta suııfla.ra ba.ı.ll'lıııur. Okula kııbule dair olan kartın ebeveyn ta.rafından 
1 113. 8 Eyllıle kadıı.r ıı.lınması rica olunur. 

Çanakkale Denız Komutanlığından: 
Cinsi l\llkdarı l\luvakhat tcmlwlt İhale ı:-ünü SaaU 

Sığır eU 2"?000 kilo 1650 lira ıı.8.942 16.30 
ı - Yukarıda yaz.ılı sığır eU açık eksiltme ile a.hna.caktır. 
2 - Taliblcrin mezkür gün ve saatte c. nakblc Deniz Komutanlıta satınal,. 

ma komisyonuna müracaatla?L 

3 - Buna ald ş:ı.rtnıı.me Ankara Dz. Lv. Müdürlütünde ve Çanakkale DeniJ 
Komuta.nlıtı Sa.tınalma komisyonuna müra.caa.t.ıa. alınabilir, 

((56"51) 0:7919• 

Satılık torna tezgahı 
21 /2 metre boyun<la mükemmel ve iyi işler bir halde bir torna 

tezgahı satılıktır. lstiyenlerin f stanLu\ Rıza paşa yokuşunda Nasuhi. 
ye sokak No. 31 c müracaatleri. 

• 

EksiH.me 15.8.942 Comarte&i &'iinü saat 11 de Büyük Postih:ıne blna.sl ıııt.. 

rfnct .tat idari mua.vhılik oda6mda toplanacak Müdürlük Alım Satım Komıs. 
Ji)nurula 711pı.laeaktır. 

K~lf bedell 2980 lira muvakkat teminat 150 liraaır. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 8/ Ağustos/ 1942 vaziyeti 
AKTiF, ..... . PASiF: 

. 
T&liblerin olıba.bdakl kewif ve p.rılnanıeleıinl •örmf'k üure çAlı$ma etinle. 

rinde .l\lüıılül'llik lc1.a.rt k&lom k!Taztnı kımıına M.sUt.me &'lin ve uathıde de 9.&ı 
11elM'J6i için nuıtd>er Ticaret Oduı TeSlltuı 'Ye muvakkat tenılnat makblllltle 
komisyona aıiinoaatl&rı. cl!Z7• 

Belediye sular idaresinden: 
Bazı ııebeblerden dola..rı Llnıan ldaresbıce Bilyükadaya. bir müddet mun • 

ta.sam ıu ia.şmamamatk ihtimali vardır. Böyle ıünlerde su tevziatı tabiattle sek. 
t.Je atraya(lalctı:r. Bu l'Ulyet ıöı önilne almaralı: ıu sarfiyatı.oda. tasarrııfka • 
rane ha.relr.et elımeleri sa:rm a.bonclerlaıbılen rica olunur. cı8686» 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
l Etı~nk depolarından ahna.ca.k 23'78 ton 1ııok Ye maden kömürlerinin Qald 

ha.ldı:ında 13/Vlll/942 tarihinde yapılan ltapah za.rf eksiltmesine lst.ckll ıeı. 
Dıl!'mlştlr. Adı &"eoen na.kit ı,ı ayni sartrarıa. 17/VIII/9f2 Pazart.est l'Ünü saat 
15 de Rektörlükte pa.zarhkla. ihale M.lleCfiktir. a8712ı> 

i:L.i.R 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Ha.lide Pişkin. beral>cr 

Harbiyede, Bolvü bahçe.inin 
ala:turlka k1ımı tnda bu gece 

KÖRDOGOM 
Komedı • 3 • perde 

: 

'-
ı.. 

n 

Siiifü Asliye eeui hikhnllfinden 
Söfüld.ün Ala>atot köyündı:ıı lUehmed 
otlu llü.seyin Çaltınnı evınde k~cli lh. 
Uya.cında.n fazla ve beyarulaınesı veri 
mt:m~ (15{;0) kili bufday ya.kal:uıd 

i'ulda.n l\lilli Koruruna lın.1wıunu 

:s:s in.d maddesi mıuılblnce (50) Ura 
a.tır 'Pıı.rıı. c.u:ısma mahküm ~dllmıştlr 

ZAl.'İ - 'is!a.ubul liman heyeti fen_ İl.in olW1ur. 
nlyesh~n aldığun ebHycLn'\Ule.nJ.1 ı.ayı ................................................. . 
etttm, yenisini aJacağun&n e kM bil.. Son Posta matbaası: 

.. 
ktimsiızdiir. Neşrl:yat MOOtirii: M. Samı Kara.ye 1 
• 1297 tcvelliiıllil İbrahim Pazarbaııa SABiBt: A. i:krem UŞAKLIG1L 

&.-ı 
Altm: Sa.fi kllol'ranı '11.616.476 

BanknO' •••• 
Utatııt · · • • • • • • 4 

Dahlldekj m•babiden 
Tttrk Ura& • • • • • • • • • 

Bario&ekl malıabirleJ'ı 

Altın: safi klloıram 23.918.013 

Altına tahvili kabil" 18rbes' d4-
y1Jaler • ' • • • • • • • 
Diier dôvizler vı bor,ıu Klirin9 
ba.1t11e1eri • • • • • • • • • 

&adile tahrilleriı 
oeruhte edilen evra.tı nakd.11'9 
karlllıit • • • • . • • • • 
ıtanunun u tncı maddeleriM 
ıerlik&n B&alnt taratındaıı vW 
ted!Y&t • • • • • • • • 4 

Sened.at Cllsdamı 
Tıcarl SeneUer . · • • • • • 

Esham n tah:rll1t cbdamı 
c Deruhte edilen ewakı nakdi. 

A ( yenin karşılıtı esham '9 
t tahvllAt <ltlbarl kıymetle> 

B c Serbest Esham ve Tahvll&ıc 
A'V&D5larl 

Altın ve dövts üzerine ava.na • • 
Tahvillt Uzerlne avans • • • • 
Hutneye ktsa vAdeli aTIUa • • 
Hazineye 3850 No. lu kanuna rart 
aoıJan aıtın ~IL an.Dl • • 
H1ssedarlar: • • • • • • • • • 
Muhtelif: , ı • • • • • ı ı 

Lira. 101.954.043.09 
D 9. '346.59~.-
1) 212.362.10 

• 422.'76U7 

LlrA 13.684.796.38 

• -.-
D 5(.381.113.80 

Lir& 158.7 48.563.-

" H.221.621.-

Lira 3:>5.861.3%0.-

Llra 0 .833.139.93 

• 10.506.U'l.45 

Llr.a 3.096.31 
lt '7.!)65.'723.45 

» -.-
» 260.000.000.-

:rett:a 

lba 

114.513.004. 19 

42'?.764.27 

88.015.910.18 

1!4.526.942.-

335.861.320.-

55.399 583.38 

257.96!J.819.7G 
4.500.000.-
8.342.999.34 

999.491.M3.J2 

8enu.ff 
bıti7a& akfelll: 

Ad! ve fevkal&de • 
BUSIUI . 

• • • • f • . . . . . . 
TetJayilJdeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nalı:diyı 
ltanunun 8 • 8 lnel maddelerin• 
tevfiku Haaiııe t&rafınd&n n.kl 
tedlyat • • • • 

Deruhte edilen enatı na.kd!n 
bakiyeıst • • . • • • • • 
lt&rşılıtı tama.men altın olal'U 
il&•eten tedavüle •uedilen . . • 
Reeskont mukabtll ilbeten ıecsa.. 
vüle Vued.llen . . . . . • • • 
Huln~ye npılan altın lt&rşılıkb. 
&Vana mub.blll S902 Ne> ıu lcımun 
mucltıtnce Uf.yeten tecıavWe un. 
dilen 

MEVl>UATı 
Tilrk llra._"1 

Altın: Safi kilogram 877.422 
!850 No. lu kanun~ c-öre ha%1r.ere 
~ılan &Yans mukl\b\ll tndl olı&. 
nan &1tınlJLr: 

Sa.ti kilor;ram 55 511.930 
Döviz Taabhüdatu 

Altına tahvili Jcal>U dllvlzle.r • . 
Diğ'er dllvizler ve ala.c&tlı Klirlns 
bakiyeleri 
Muhtelif . . . . . . . . . 

Lira 

• 
Lira 

» 

Lira 

» 

• 

• 
Lir" 

)) 

1) 

J,lra 

) 

-=-
Lira 

15.l)O& oo•--
9.412.135.l ı lG.4.12.135.13 
6.000.000.-

158 748.563 -

2.t.'>~1.G'?l.-

ı:U.526.94%.-

-to.oor,.ooo.-

28J.'l00.000.-

1 t4 tiOO 000.- 687.526 912.-

11ıs.1s·t111 G 
119.lJ91i.6 75.61 

l 234.11l4 o 

78.121.167.!JO 
7g,t24 1P,. 110 

-·-
28 fı8<J 201 ııı 2$ 689 zo• 91 

ıa-'342 oır. sı .,. ------
Y~kCla 999.49J.3~ 3~ :;sz_ 


