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-- ~ ~~, ,. ... ,, .. ......... ~#· !Uii.::pc-·-ı Hergün yeni bir insaf sızllk rekoru ! 

1 Zeytinyağı evvelki gün 
170 kuruştu, dün sabah 
190, akşam üstü 200 oldu 

Jtusyada t:ıir fe!ırin varoflarında yaıı:wan muharebelerden bir görunc1• Birçok pirinç tacirleri perakendecilere 140 
r·········· ................................... \ A 1rrian1 ar Terek kuruş üzerinden ı at ura veriyor ve açıktan 

1 Ruzvelt 1 nehri üzerinde b"r z., ... ,.ğd~~~~;,~~!1~ 
11 SULHD_EH 1ı şehı·r zaptetıı·ıer ;:rt::.:.:~~~;ai.:tıi~~eg:~n;ı;ö ''Geceıer gebedir!,, derıer 

kur11ş olan zeytinyağı birçok yağ 

1 bahsedıyor ~~~rt:r:~: ç.~:ı~~r. ~:d;~~i:~ Bu·· tu·· n şehı·r uyurken 
1 ! Merkez kesiminde Almanların ~;,;:!:y:0:;~·~.:';:.~:; ~<:o\:~ 

1 
i rutu da az bularak Hatları 200 f • ti t kt 

"Konferans masa- ! taarruzları devam edı·gor kuru§& çıkarmışlardn·. Fakat bu ıa ar ar ma a 1 kere etiket koymamı~lar ve an • 

1 

sın da Amerikanın : cak iateniıen fiatıa' aımağa razı 

Sesi. ag"' ır basacak,, ::: Moskova, Stalingrad sokaklarında 42 Alman olanlar yağ alabilmi~lerdir. Piya- devaın edı· yor sada yaptığımız t.alıkihata göre, 

. . i tankının tahrib edildiğini, deniz erlerinin Edremid ve Ayvalık havafüinde 
«Amerikan milletı 1ereflı : k" b• . . l "ki . . b"ld" . geçen seneki zeyt:nyağı mahsu
ve devamlı bir sulh yapma• i mes un ır yen ışga ettı erını 1 ırıyor lünden mühim miktarda stoklar 
ğa hazır bulunmalıclır •) 1 - bulunmakta ve mezk\ır stoklar - . 1 Berlin 24 (A.A.) w- Alm~v or·ı~an taarruz~arı yapmıştır. Büyük t?-20 tonluk fıçılarda a.~ıl bir "!v8:. 
Hamllton 24 (A.A) .- ~ıs- duları başkon:ıutanlıgınıu tehlıgl: bır yük gemısi tutuıturu\muş ve kıyı zıyet~~ durmakvtadır. Soylendıgı-

Akşam 72 kuruş olan fasulye sabahleyin 
80, 70 kuruş olan zeytin 100, 140 kuruş 

olan zeytinyağ 165 oluyormuş 
ter Ruzvek Colgate ~ıversite- Kafkasya şımal batı kısmında I sularında batka bir ticaret gemisi ne gore bu yaglarm oralardan 

l 
&inde ıMiyled~ğl kısa bu nutukta topçu ve hava kuvvetlerile destek· ile bir himaye gemisi hasara uğra. v,etirilme&i içi~ • alakadarlarca .. .. . -v -. --.. •• •• •• •• • 

f(>yle demlttir: . . . l~e!' piyade kıt'alıırımı:z bir çok tılınıştır. faaliyete geçilmıı~tıı·. Yağla~ şeh· . S~zu~e ltı~1ad ~ttlglmı~, \\ oyle urkutucu kı. ·. . 
Amerikan mılleü ıere!lı ve bakım tepeler! hücumla almış ve Terek nehri üzerinde Prişibskaya rimize getirildikten sonra fıatla- cıddıyetıne kanıv oldug~'?1uz bır ~u ar~adAa~ e·ıvelkı akşam, 

devamlı bir sulh yapmaga ha • düşmanın lnadçı mukavemetini kır şehri şiddetli birfçarpışmadan sonra ı rın biraz düşeceği tahmin edil • arkadaş anlattı~~ şey oyl; ta. yanı 73 Ey\?\ Çarşamba akşa. 
zır bu~unmalıdır. Bu sefer sulh mııtır. işgal edilmi~tlr. \mektedir. -c~ hayret, oyle ı•"? ve mı evine gıd«ken Balıkpua. 
umuını olacaktır. Konferans ma.: Alman hava4 \kuvvetleri Tu:ıpse Stalingradda evden eve şiddetli (flpJJnmı 2 nd sayfada) -kelımenin tam manasıle • [Deııam ~ .. sayıuıiaJ 
sasında Amerikanın sesi -ağır : limanına kar•'I ı::lddetlı bombırn:lr- (D - • f d ) .................................................... ~ 
b ak k b

.. '"k b' l • " « evamı :> .ııcı .,y a n 
asac ve ço uyu - ır ro : 

oynayacaktır. Amerika konfe • E 
ransta insanlığın lıeı· yerde ve : 
&abada mUkadderatına dcığru 
ıerbestÇi' ilerlemesin\ isteyen 
bir mllkti; büyük Amerikan 
milletini temsil edecektir. BI • 
zim gayemiz herkes için azami 

(Devamı 5 inci <llaylo:ıda) : 

'\,, ............................................... / 

Göbbels'in 
yeni bir 

makalesi 
''Harb normal bir 
hAdise değildir,, 

•'Hiddet ve intikam 
duyguları ekseriya 
insanları yanlış 

hareketlere sevkeder,, -
Berlin 24 ( A.A.) - Alman 

propaganda nazırı M. Göbbels haf. 
talık Bas Relcb mecmuasında yaz • 
dıiı bir yazıda ıöyle diyor: 

(Devamı 5 ;nci sayfada) 
···················································· Sıhhat Vekaleti 

hıfzıssıhha işleri 
dairesinin yeni reisi 

""· 

Alman denizaltıları 
4 gün içinde 19 

gemi daha batırdılar 
3 rrıuhrıü va bir vırdımc ı kruvazör de batırıldı 

r 
ı 

jıfi 

23 EYLÜL AKŞAM 1 

• 
Almanyada Istanbuldan bir futbol 
engelleme t k ---k d 

bareketlerl , a ımı ya ın a 
Almanyaya gidecek 

Himaye- altında •eyreden btr vapur kalileai açılı deniz.d• 

Berlin 24 (A.A.) - Resmi teb· mürekkeb bir dütman kafilesine ta· 

Breslav cenubunda 
2 işçi idam edildi 

-
8 .r .inde de iki Alman 

c ısusu tevk.f edildi 
ili: arruz etmltlerdir, Bu kafileye klll'fl 

• Hususi tebliğle de bildirildiği ~1- yapılan ve bi.r çok ıün].er ~llerl İ • Berne 24 (A.A.) - Berlin • 
bi Alman denizaltıları ~ltzberg ıle nadlı çarpıımalar 

0

e&nas1nda deni- den resmen bildirildij'ine göre,] 
lzlanda arasında So"!'.et Umanlar~~- zaltılarımız 3 muhrib, bir yardımcı her lkbi de Alınan olan bir eenç 'i 
dan gelen ve Amerikan ve İngılız kruvazör ve 50 bin tonllito tutarın- kızla bir erkekcasusluk suçu ile 
limanlarına dojTu yol ııılan, büyük de 5 yük gemi&i batırınıtlardır.B&§" Berlinde tevkif edilmişlerdir. 
kıamı himaye ve yiik remllerlnden (Devamı 5 inci sayfada) Berne 24 (A.A.) - Alman 

On yedi fırıncı ile 
basını Opel fabnkaları işçilerin
den ikisinin engelleme hareket • 
leri suçu ile Breslav cenubunda 
idam edildiklerini b;ıdirmektedir. 

altı ofis memuru ispanyada 

mahkemeye verildiler krallık ihya 
11 ,, ..... iafe bürnlanna getirdikleri ekmek fi,l•rini asl<ndan ediliyor 

fazla göstererek ofiaten !cızla un aldıklarından, 6 ofis memuru Bern 24 (A.A.) - Berner 
da lifleri saymıyarak bu vaziyete aebeb olduklarında11 dolayı 1'agehlatt gazetesinin Madrid 

Muhtelitimiz Viyanada, Berlinde, Munih vey 
Nürnberged olmak üzere üç maç yapacak 

Oyuncular idm1nlarına b1şhvor ar 

dün yakalanarak milli korunma müddeiumumiliğine t"•'im edil· muhabiri Geue.-al Franko ile t~- BirAaç ay evvei memlt>kctimızc gelerek muhtelif kar1ıla~m~ 
mi lerdir. [Devam 5 inci sayfada] • yapan Alman takımı (Yazısı 5 ia1d sayfaJ 

~~~~~AWLL-~~!!;:__~~~~~~~~~~:_:_:=-==::__:_~~~~~ 
Doktor Bilcll Kômi~ idil 
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-····-
1 Resimli lllaka.le : Hergün 

Pahalılık 
Muadelesinin 
ıl1eçhu:leri yalnız 

Mahsül ve müstahsil 
Az:ığı ile müstehlik 
Ç ok1.ugu değildir 
~·---- Elaem Uşaklıgit_J 

TAKVıM 

Rumi sene 
1358 

6 

11 

-Eylül 
ı:ı 

Cuma 
Resmi ıene 

1942 

14 

Eylul 

-Hızır 
as 
İMSAK 

s. J)· 

6 

10 

11 

07 
Mes'ud bir evlenme 
İst&nbul iora hlkfm\erınd~ı Refik ö. 

g.eltn k1Z1 FUhamet Oael'I-:, y~ dek.. 
fııı1k müJumidisi Sa.ıfıl. ErenıHln aılkab { 

törenld'i Pua.r.be&I cünü B~yoilu ev.ten. 

l!:=::;:;;:i:::::::;;;::==:=:==~~=:=:r..ıJ me dla.il'etinde yapıhnıştır, nr:ııç curl~Teıre , ... ı-_-:_..,,;.-__:~..:...---....;..-------------"""" 
saaıı1let. ııllllt"rl~ -

• 

Cemig et dersleri .. r--------------, 

Elektrik; Tramvay ve 1ünel ı,. 
letmesl; idarenin vatman ve bilet. 
çilerine evvelce yapılan zammı yüz 
de 25 e çıkannaia karar vermiıtir. 
Yeni zamların tatblkına yakında 
b~lanacaktır. 
._. ..... -....................................... . 

ORHAN URAL 
Karikatür Albümü 

ÇIKTI 
Bütün müveuilercle bulabi

lirsiniz Fiatı 25 kW"UJtur· 

.. o • 
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ve iLiM SPOB -TARİHTEN SAYFALAR-

Sporun deveran 
uzuvlarımızda 
yap_fığı tesirler 
Yazan : Pro/ esör doktor Sadi Irmak 

fehim Pasanın islediği cinayetler 
.. . . Yazan: Kadircan Kaflı 

Adiillaanbdin ~baft~ İsmeti reddetmek • ~ 
beyin oğlu Fehim tam ınanaslle bir du· batta ~~ın! da bulamıyor-ı Bir müa1üman kadını katili gör. 
bay~ddu. Her~iye ~ektebinin ıa. vicdan azabı endıslnı &uçlu 9:_Dlyor, m~; .~e kanlı bir bıçak var • 
deıgan sınıfın~.bile b~ememiş, ha- nılıy0rdu. Belıki duymaJcta ~lduiu sa. dı_; ~ d~ pyet iyı dikkat et.. 
fiyelik meslegıne gtrmişti. Saraya iflerni§lt'I · belki d a,ytca ~ cinayet mlfl:i. Bunun için Mustafanm lehin· 
fUmm bunun aleyhinde jurnal ver. ları Üzerin e enci.lame bu suç- de bulunınut: 
mekle ~a.ber saraya gÜvenet"ek ci. lacağı söy~~ı, neticede karta. -~yh', 1!'1 değildir! . 
nayetler i§lenıekten de geri kalını- Mustaf maJ · veril Demişti. Lakin ebemnııyet ve. 
yordu. Pek genç YBF• olduğu sıra. Jeyhindek7 delr~e k d~; .~ • n1memi~. 
da yaptığı bu cinayetlere daha son. ve tam olarak h lan adar ~uz~ Tek cınayet babane&ile yakala • 
ra P8'8. olunca bqka tekilde devam kimler zerre kad:ır .. ~ıştı k~.~ nan ve mahkôm edilen Mustafay• 
elıti. · A • fap e etıneJCY· daha e'Y'Velkl on üç cinayette )"Ük. 

Feb. ~'- zın mahkUmıyet kararını verdiler· lenmi....: M-L•-"'- h '.L d 

.... aluz sayısı: Nabız en zi

...... yade mukavemet yaraşla· 
l"Wlda hızlanır. Uzun koşular, U· 

zun yüzmeler, uzun bi,)klet tur
ları ve skide. Nabzın nazlanma 
devri sporun ne ;ıne göre 2-1 O 
dakika sürer. 1Jk çıkışta hı:ı:lan
nıa anı olur. Fakat kısa bir müd
d e t sonra hızlanma süratle ya
vaşlar. Ani hızlanı~ merkezi si
nir cümlesinin tahrişe uirama
sından mütevelliddir. Çünkii he· 
niiz metabol;zma m.ahgull·~ri 
kana karışnuş değillerdir. 
Hatta nabız }uzlanma&ı telkinle 
de yani bir beden hareketi yapıl
maksızm da temin edilebilir. 
Nnbız sürati hakkında şimdiye 
kadar bulunan en büyük rakam 
dakik.<ıda 232 dir. Kalb faaliyeti 
si.ikim müddetinin kısalma.sile 
hızlanır En az müteessir olan 
sistoldür. 

Sporun sonunda nabız sayısı 
evvela hızlı, sonra tedrici olarak 
düferek tabii hale döner. Fakat 
bir mukavemet yarışından Tonra 
™tbızm tanı tabii haline avdeti 
h;in 2-3 saat geçebilir. 

Deve .. an müddeti: Sükun za
ınaıuncla. deveran müddeti vasa
ti olarck 2-8 sa.niyı!dir. Bu müd
det dak:.k~ı 300 kilogram i~ 

:-- görüldüğfü:.~ 15 saniye, 800 ki
logramltk ~ görüldüğünde 10 sa
niye, 1300 kiJogramlrk iş görül
diitünde de 8, 7 saniyeye dü~er. 

Vurum lıacmi: Kalbin bir vu· 
. ı:umda şwyanlara ftrlattaiı kan 

sükun vaziyetinde 70-80 gram· 
dar. Sporda bunun üç misline yük 
aelebilir. 

Kalh büyüklüğü: Daimi ola
rak idman kalbin büyümesini İn· 
taç eder. Fakat bir defalık bir 
spor hareketinde kalb bilakis kü
çülür. Ve bu küçülüf vaziyeti 1/4 
esas kalır. Kalb bu vaizyette sÜ· 
kiın zamanma nisbetle daha tam 
olarak botalmak ve daha iyi dol
mak suretile vazifesini gorur. 
Yani sükUn halinde her vurum
dan sonra kalbde kalan ve fİr· 
yanda alalamayan kan miktarı 
• ki buna bakiye kan denir • aa
gari hadde düfer. 

Şiryan tazyiki: Sporda şiryan 
tazyiki munatazaman yükselir. 
Azami 240 milimetre cıva sevi
yesine kadar çıkabilir. Spor bit
tikten sonra tazyik normal sevi-
e sindn qağı düşer. Mesela üc 

kilometrelik bir koşuda ancak 
2-3 saat sonra normal haddine 
çıkabilir. Bu iniş mikdarı 10-35 
mil;metre cıvaya baliğ olur. 

Y aşhlarda bedeni hareket es
nasmda tazyik daha fazla yük
selir. Ve sükiın devrinde tabii 
haddine gelntesi de uzun sürer. 

Verid tazyiki: Sporda verid 
tcızyikide yükselir. Bu yükseliş 
vasati olarak 100 milimetre su 
seviyesine müuvidir. Verid taz
yikinin sporda yükselmesinin se· 
bebi: Nesiclerden kanın fazla 
miktarda olarak veridlere ieç· 
m~ir • 

ım pıea serseri, sinsi, sefaha· 'd d • ,_.. -...uın1 apt:>oane e 
t d::.L:~ cezası ı am ı. (D .. vamı ·-yla 4/1 :l~) e ~ü; adam öldürmekten ... - "' 

( "So~ Posta,, nın bulmacası: 9-- "\ 
(15) ) 

Muhiti deveranı Bedeni hare- zevk alıyordu; yahud bu zavallılar 
ket deverana iştirak eden kanın 

1 
onun tehdidle isıted!ği paraarı ver. 

miktarım arttırır. Depolardan 1 memenin kurbanı oluyorlaı·dı. 
kanın deve-rana girmesine sebeb Pangaltının yan sokaklarından 
olur. Giren kanın miktan deve- birinde bir gece fesli bir clelikanlı 
ran kananın o/o 10 na baliğ olur. , hafif yalpa vurarak ::eçiyordu; bir Bunlardan 30 tanesini haJlederek bir arada yollıyan her 

Takallüs eden adelelere sükun aralık p.pkalı bir adamın yanına okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
zamanından fazla kan girer. Bu sokuldu; soluk havagaıi ışığında Soldan sata doğ. 
da süki'ın halinde kapalı duran bir bıçak parladı; şapka.it adama rıı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 
kıJ damarlarının açılması saye- doğtıu kaydı ve hiç bir §oeyc\en ha. ' - Askeri bir Oı 
sinde olur. Şu cetvele baka tun: beri olmıyan adamcağız yıldırımla ml'iıktebiıuiz el O . 1 ff 1 il 

,! ~ ;:: ,! 2 . E vurulmuş gibi yere serildi. Cinayeti 2 - Acı (4). Or - -- --.----- ----
~ ~ ~ ~ ~ E ~ 41 y~an Fehimdl. tada ı s ı . 2 il 
S r:::: S ..l4 ~ :S] Bu cinayetler gayet esrarlı bir 3 ·-Ortak 15), -------.----
~ E E ~ ~ _ .:~ tekilde devam edip g.:diyordu; Ölii· ı\daleti Yerine gc. 3·' _ -.- ___ 

1

_ 

-: ;: ~ -: ;:: ~ ':! as ler arasında e<:nebi tebaasından ta. tir~ (4 l , • 

~ ..! _ ~ ..! _ _!__ nınmış bir iki adam da vardı. Elçi. .ı - Beraber 

Sükôn halinde 85 3 8 ilkler meseleyi ehemmiyetle takibe (3) , Ba.ba, ana ve r. ---_.- -----.--- - -
Masajda 1400 4,6 2000 başladılar; katilin her cinayetten cocu.L:l.ır (4). '-

~=~=ni hare- 2500 5 3900 ;~pnr~~~:z :r:~~n~~;~~;~~~: (Z~. Mali: (~::ti---·======-------------=====-! 
İdmanın dolaşım fonksiyonları d.u; bir defasında cinayet yerinde hit'kçfl ) (3) , Bir j 

Üzerindeki muahhar tesirleri: YıJdız kunduracıları tarafından ya. tenvir v:mta.-;ı. c3;. 
Kalb cesameti, kalb hacmi, pıldığı markasından anlaJılan tek 6 -- B ir sııyı 8 

niabetinin muhtelif ıq>or nevile· ' ayakkabı da bulunmuftu. İstanbul (31 ,. lizakhk nida., 
rinde şöyledir: tünel direktörü de öldürülünce elçi· sı (2J. 

tikler polisin yaptığ-ı tahkikata gü. '1 ·-Yabancı öl. ---------- --.- ----tı 
venen~lerinl, kendilerinin ı .. e el lıc ( 5ı, Bir renk 10 

67,2 .. 
koyaca.k1arını söylediler. Bunun ü. l2). 

1 zerine mutlaka bir katil bulmak ve 8 - T6'5indeo kundura yapahr (f), 4 - Olur mut m. İta.ıl getiren müllı 

Grup yarı~ılarında: : __ ı __ 

Yüzücülerde r 
63,8 suçları ona yiiklemek lazım gehli. Kısa ı.amam <ı). (6). 

Orta mukavemet ko~- 1 Bir gün Nifantaşı taraflarında bir 9 _ Kraliçe (l> , Jfü mı (5) . 

-6-0-,3- ~~ ~rhb()fll ~~~npsızmll ı~ bir de- 18 - Kur'a.nclaa bir kı.9lıll ~. Bir. culannda 
= 

Uzun mukavemet kotu· 
cularmda 

Kürekçilerde 

1 
mz a:ı&erı u unuu. o s onu $Ol'. 

guya çekti; g\ıya tahkikat yaptı ve eren (3). 

S7,2 cinayetle lthanı etti. A5ker gece Yukandan aşai'ı.ya ufn1: 
8 Yen1febir umumhanelerlnde eğlen • 1 - Çimen (8). 

---

55,8 mlşti; çok İçmİ!ti; neler yaptığını 2 - Berıd»erce (5), Rlbb nila.lı C!). 
(Devamı sayla 4/1 de) batırlayamıyordu: fabt lddialvı 3 - Bürik ~ (ol), hı.re 1akııa ııw. 

' 

5 - E5k bir ıı.aıam şıekll (t) • 

6 - Terıo.i bit emlr (?.), Bl!- baywa 

(ıt' Gnı.merdıe bir kelinumin ismi m. 
7 - RUBY&da 1ıir sıra da.ğ m, Ya.. 

banca (2). 

8 - Bir nıeıri yemiş (5 ), Kör (3). 

9 - Ba.J'atı (3), Sıkılan (6). 
10 - • ti& ('J). &:illi$ (al. 



Mehmed Paşa saraya gi\lip 
padişahla görüşmek, ona da «her 
teYlerin hazır ve İfleriu yolundll 
gitmekte olduğunu» söylemek 
iatiyorclu. Sarayda birinci Mah· 
muclu seceyi uykuauz geçirnıit 
buldu, «Acem meseleleri üzerine 
bir de fermanı> aldıktan sonra 
vez:r •arayına döndü. 

Gün ilerliyor, vezirler ve Ule
ma yavaş yavaı 3adı·azanun ıa
rayına geliyorlardı. 

Gelenlerin taltii bir tetlerden 
haberi yoktu. İtin ~yüzünü ltir 
Kırım Hanı Kaplan Ciray, J.ir de 
derya kaptanı Canım Hoca Meh· 
med Paşa biliyordu. 

Kırım Hanı ile Caı111m Hoca 
birlikte geldiler. En snn gelenler 
Rumeli valisi Abdultalı ve Hafız 
Ahmed Paş.alardı. Şeyhislam e· 
fendi bile «hakiki bir diva" ku· 
rulup harb meseleleı·i görü~üle· 
ceğini» sanıyordu. Artak kethüda 
Mustafa Beyle İbrahim aia ••· 
ray önündeki merdiven ba~ındl\ 
Etmeydanından g,elecek ihtilAlci 
§eflerini beklemeğe başlamıtlar· 
dı. Vakit öğleye yaklaftıiı halde 
gelen giden olmayordu. Bu ara· 
lak, Mutafa Bey lbrahim ai\'ayı 
bir kenara çekerek yavafçıt. fıaıl
da.dı: 

- İçerüde meclia tamam. Et· 
meydanı canibinden bir ı<zuhu
rat" olmadıiına dikkat ettiniz 
mi ağa? 

İbrahim ağa da endişeli aıörü
nüyordu, dalgın dalgm baımı 
salladı: 

- Beli efendim, ne)-e hami 
buyunraız. 

- Sezdiler mi dersiz? 
- Bah sultanım, sezselerdi 

§tmdüyedek müceddeden kazgan 
kaldırmağa titab t!y3emezler mi 
idi? 

- DoğTu. Ya, bu teelıhürü ne 
manaya yOYaraız ? 

- Anı Allah bilür! 
- !. .. 
Batka bir ,ey konupna.dan a:y• 

tıldılar. 

merdiven bqanda bırakarak aad-j - Elem çekmen ef endi.m. öy}e 
razamın yanı~a gitti. Mehmed edilmiıtir. 
PaJ& ltaı seclırde oturuyor, sa- - Halil pehlivan k&Lpı ardın· 
iındaki ,teyhialim efendi ile tat· da hazır ve nazır mıdır? 
lı tatla sohbet ediyordu. Mustafa cum·· let h d l . - en azır ır ar. 
Beyın. aiır ağır ve çekinaen çe- S · • 
kinl'en kendı' • d w 1, 1 t adrazamm dudakları tıtredı: 

aıne ogru yaıuaş ı- A w 1 k ·· · 
iını görünce sarardı, fakat tem- -:- .. man og ~· en~~!.e bır 
kini b w d b. b b .. dahı soy len, anahtar delugunden 

r m m?ztiı_naçgaü k~ b!r se eh t&o- gözü bende olacakt•r. ((Sağ eli· 
e e lf • n u ır mu a ara · · k ld ·· d f 

elaayda, kethüda böyle salına sa- mızdı • ırı~ uç e a 5alladığı-
l l · kt•, mız a» mec1ıae dalacaklardır. 
ana ge ınıyece ı. K h''d 1 d · · 

K th .. d B k 1 et u a «an a ımıı gıbılerde 
e u a ey yavaşça so u - b il d 

d M h d p · k 1 ğ atını sa a ı. Sadrazam tekrar 
u~ e w~e &fanın u a ı~a fıaıldadı : 

clogru egılerek: ((Pa~a efendım 
&elen aıiden yokhı diye fı5ıldadı. - Tutalım tarafımızdan İsa· 

Sadrazam biç telit göaterme• ret verilmeyüp icabı maslah~ta 
den cevab verdi: göre hareket olundu, ol zaman 

- Teenni eylen, ~elürler el- «İmsak)) eylemeleri iktiza eyle-
bet. düğünü dahi tebliğ eylen. 

- Ya gelmezler ise sultanım? Kethüda geri geri çekildi, ıo-
- 01 zaman halırludur, Sez- luk soluğa biti~ik odaya geçti, 

dikleri anlaşılur. Kendülerine Halil pehlivanla Deli Hasan a
zerre miktarı şüphe ve vehhn ğanın yanına sokuldu; 
vermemek için zinhar saray ha- - Didelerinizi anahtar delü
ricinde kol ve aaire gezdirmen. ğüne tatb•k eyle<likte sahibi dev
Cuyakim bir şey yoğ imiş ve her 1 let efendimizi eyiice görür mi
nesne tabiatince bulunur, hisail siz? 
verülmelüdir ! ( Arltaşı var) 

istanbu1 Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilumum fabrikatörler ve 

sanayi mllessese sahipleri ile 
her nevi büyük ve küçük 
imalatla istigal edenlerin 

ııazarı dikkatine: 

Şu dakikada binlerce İnsanın he· 
yecanla dinlediği, beğendiği a
dam, nihayet iki saat aanra kol
ları arasında olacaktı. Kadınla
rın tehvetle şöhret ara::ında bul· 
dukları alaka, ezeli ve ebedidir. 
Vedadı, herkesten kı~kanıy,~rdu. 
O her konserde Liraz daha büyü· 
yor, daha çok tanınıyor, muhiti 
genişlemek istidadmı gösteriyor
du. Rakibler gittikçe artacaktı. 
Bunları düşündülcç~, kf!ndinin 
küçüklüğünü anhyoı-, yalnız gü
zelliği, Vedadnı, kollarının ara· 
sına düştüğü geceler isbat ettiği 
kadınlığı, biraz teselli veriyordu 
kendisine .. Veda(la tamamen ken
disine mal edemese bile, mutlaka 
onun tarafından daimn, arana
caktı. 

Vedad, Mozartm sonatını. ça
lıyordu. Hayalinde Semahati, 
pek iyi tanıdığı odayı canlandırı
yordu. Demek s~mahat kendisi
ne dargın değildi. 

Ve.. yıllardan sonra, artık bir 
bafkaaına aid olmakla beraber, 
o gene kendinindi. 

Musiki nağınelcr.i arasandd, 
hislerin sesini dinlemek ne hoş 
şey.. Tatlı bir melankoli ile de
rin bir romantizm birbh-ine karı
şarak insanı bamba*ka bir aleme 
sürükleyip götfrrüyo.-du. Bu ha· 
yal dünyası içinde, Füsunu bul
du. Bedbaht Fföıuncuk, kim bilir 
bu gece ne mu:r.t::ıribni? Genç 
kız, mektubunda, konserde bir 
dakilca ablasil~ enistesinin otur
duğu locaya ba'kma~mı, kendisi
nin hatırlanmasını istemişti. Bu 
loca, yan taraf ta kahyordu. Ba· 

Okmaa. lıaytıdlı ve ka.y•dsız fa.bnkatörlet" \-e ıııanayi mU.e,.'>"s.? s:ılıiblıfori ile şıru döndürüp bakanıa:r.dı. Arzu
.._. her nevi imali.!la l.)&.lpı eden atölye sahi:bk-ri ili.u ta.riblndcn ilil:ıaren en sunu, halkı selamlamak için kalk 
~ bir ay zarfudıı. odamız aana.yi ıubesi müıiüırfütüne şıf.Wen mür:waa.tla. tığı zaman is'afa karar verdi. 
tev:ıi OOilmek*e 0o1a.rı ~ayi sicUine a.id bedıellıı'6z maU>u beya.nnameforden ala. Bunu yapmazsa, sanki Füsun 
blk ikmal ile sanayi şubesi müdiirlüıt"Wıe inuııa. mukabilinde i.ad~ etmeleri e. farkında olacak, üzülecekti. Ga
beımmiyetle rica c>hınur. . rib bir şey .. Fi.i~mna karşı bir ta· 

Mü.ıldrii zıarfmda vey.ı müracıaa.t etmekten ı.t.Sokaf edenler Ticaret ve Sana. lıa.ssür duydu. Onun mevcudiye-
y& Odaları kanununun lll.llıldei ma.lıeus1ln& ~fiı.a tecziye edil.eoelderdir. j tini, arar gibiydi. 

NOT: Mozart'ın :.onatı da, sürekli 
~ _,..._, aioll .,,..lı&lal'JDı. ka:nılullar iıre invıuı Wır&kuelerbıi blal alk.ıtlar arasında sona ermişti. 

lılritkiıe ıetlrmded lıl...-.. «111~ J O dakikahk iatirahat içiıa, oda· 

~ana doğru ilerleı·ken, tiyatronun 
idare memuru, kırmızı bir kağıd 
uzattı: 

- Size bir yıldırım telgrafı 
var! 

Hayretle memurun yüzüne 
baktı: 

- Yıldırım telgrafı mı? 
Dudaklannı büktü, kimdendi 

acaba? •• 
Açarken, aö:zü verildiii mer• 

kez işaretine ilişti. Samaundandı. 
Yüzü ıztırabla kmşta, kalbi sız· 
ladı. Füsun, tebrikierini gönder
miş olacaktı. Bu alaka karş!srn
da; hem müteessit", hem rnÜtfl!!· 
hassirdi. Gözleri yaşarArak oku
du telgrafı: 

<ıRadyo bafıncln, lakat bütün 
ruhumla yanınızdayım. Gö% ya1-
larımla ıalanmış tebriklerimi yol
larken (Beni seven bir kadın 
vardı) yı çalmanı%ı rica ediyo-
rum. Füsunn 

Artık Vedadda. piyanonun ba
şındaki taşkın neş'eden, ruhun
da bulduğu sükundan eser kal
mamııtı. Bir deko~ parça~ımı. da: 
yandı. Elini alnındrı.n geçirdi. 
Genç kızan ıztırabının büyüklii
ğünü düşündü. Merhamet duy· 
guları öyle ağırlaşnu~, ken<lisini 
öyle tazyik etmeğ .. ba,htmışh k; .. 

- Bu çocuğu göndermemeliy
dik ! 

Diye mırıldaod:. Füsunun bağ
lılığı karşısında ürkıniıyor da de· 
&-ildi. Fakat onu yollamak ta iyi 
bir tedavi çare,>i olmamıştı. 

- Seni ara:.-orum Vedad f .. 
Nen var? .. 

Silkindi, ablası karşu;mdaydı: 
telgrafı uzattı. Meserret Hanıır 
telgraftan baıını kaldırdığı za 
man göz göze geldifor. 

- Zavallı çocuk! 
- Hem de ne zavallı abla! 

Merhametten yüreiim eziliyor 
Çok azab çekiyorum. 

Meserret Hamm, mendilile 
kardetinin terlerini kurularkenı 

- Ne yapabilirdik Vedadf 
dedi. Ba,ka çare VA\" mıydı? 

İçini çekti: 
- Hakhaın! 

Sonra makiniate İf&J'et etti: 
- Bu kadar ara kafi, çalıı 

zilleri, bir an e"TVel başJıyalım 
Bitain artık bu İf .. 

Ablası, endif~ i!e yüzüne bı 
kıyordu: 

- Aman Vedad, ne yapıyor 
sun, bırakma böyl~ kendini. Be 
ni korkutuyornın, rengin ç..ık ıu\ 
rı, dudaklann titriyor. Biraz aı. 
iç, kolonya İster mi.in? 

Reddetti: 
- Hiçbir şey İstemem. Fiisı. 

nun bu jeati bana çok doktmdu 
Zaten bu gece çok hu7ursuz bat 
ladım konsere .. 

- Halbuki, sonra ne 'kadar ' 
çıldın!.. 

- Kendimi iyi hissetmiyorum 
- Başlama o hald~, biraz dir. 

len! 
( A.rka&ı var) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Yedek Tbb. Ttm. llaaa.n Fevzi oğlu Bep.d 3917·1 
Yed* P. ~en Ca.fer 
Yedlek P. tetmen BÜ8eyin oğlıu Ha8bii Kıı.raaa.an 
Dmy. Tim. Cemlıl ÜD&J. 
Tt.b. Tim. Sadt YedievU 

49222 
S0233 

Nakliye Ttnı izzet otlu Arif Bibneı Beton 16616 
Tbb. YBb. Ohanes oklu. Tor•J Ba.bkçııyan 3679% 
Top. Tfm. Yalıya. flfl11 Mil So~r 5H63 
Emekli Toıp. Yzb. KMim AkbıMtar 3!8/41.C 
Yllkarda isimleri yaab yedek ~larm aefte ~ .m~ iliD 

ohlnur. «1%43» •11315D 



il :ııünded'ir. H• malın &tı kaç Spor ve ilim Beri D defa arttıysa o da k. endi mal~nı Tarihten sayfalar 
f b ıd ( B,. .. taralı 3/ 1 de) (Baf tarafı 3/ l de) 

ancak o nisbette ıat u ugu -.. 1dam aününü bekliyordtL Pacli§ah 
(Baı taralı 2 nci MJyfada) jtak.dirde verecektir. Vehleten ha Kayakçılarda ı t bazı nıabkômları affederdi; fakat 

larda ihracata tahsis • ettiği~~ tıra gelen sebeblerin birincisi bu· 50,8 on dört ki§lyl, hele soygunculuk için 

mikdardan fazla oldugunu bili-ıdur ikincisine gelince: Amatör bi&ikletçilerde: 1 öldüren bir adamın affı asli bek-
yor muyuz} .. .. .. .. Bir müddet evvel memleket 44,6 lenıniyordu. 'BOyle olmakla ~erab~ 

Bu noktada köylunun h~ku • dısma satabileceğimiz maddele- Profesyonel bisikletçi • 1 M~a .. affedd~~~: Mh e~'khett1ne dgn-
. ·• · ·· d 2 d · . · ik. b 1 d • ya surg\IJl e uuı, aıti a:z ne en mete tahsıs ettıgı yuz e ;> en rin fiatlarmı tıesbit etmışt , u er e • 40,3 L--..ıı . al .. lcunı i - d. 

ah 1.. .. <l d "d l r ~ smc tt yoz ş yan şun L 
e.rta kalan ın su unu pazara arz usul bizi bazı mah u road. e e Görülüyor ki .kalb büyümesi ki para ile iki yiiz lira 'kadar maaı 
etmekte yavaş davranıp dav-r:an· için iç ve dış memleket mahsul ı e~ ziyade k~yakçı.Jar~~· kü~ek- bağlmdı. . 
madığı mesdesioe ten:ı.as eıdıyo~ ve mamulatmın fiatlannı .kıs • çdıler~~ _v,_e_dbıl~~~laa ~uudk.Ietçiler- Fehim 0 uman yımıl ikl y~ınkada 

1 bl.tJ ... ;;tirmiye doğru 1 e muşaue e .eut nıea.te ır. tdt Ecnebl elçilikler meseleyi · ruz. men 0 sun sa ......, A • d k" 1 400 · ı._ 
El k a usulünün k.aldml • .. ·· biJece.k bir düşünceydi. .. ~agı a 1 cetve sporcu panm.11 saydılar. Azıb v~. sınsl. ~ 

oym w • goture 'b" uzerınde yapılan kalb muayene. til çok geçmeden Abdulhamıdin 
dığı gün yazmış o1dugum hır ya· fakat son zamanlaTda prensı 1 j lerinin neticesini &'Ö&terir: .. bebeğ' Oldu· paşalık ?Crildl. 
zıda bu kararı malik olduğumuz demstirerek z~yfinyağl, susam S • S -• d .... 1 ~~ ··d.:ı-1t uslu 'c1unnu•c.a da yeni.. 

w ._ ] e. • · • • k . . por neovı pon;uıar a goru en "DU" mu uı: -T-

- te~kilatı düşü~crek doşr~ ,ou : ve keten to~u~u ı;ın ~pan \ kalb büyümesi 100 den toehdidle batta ıb~ardan pa· 
muş, fakat ekim mevsımı geçtı- saıyon usuluo~ lia~ul ettik. bu sporcuda ra istemek dettcesinde ı" ~tltı; an. 
ği için faydaşmın ancak ge~~ aayede de zey:tınyagın.ı de?os~n- Kürek cak ffamburga gidecek bı~ ~ur 
mahsul yılında beklenehilecegını da stok yaprruş olan iabnkatore Kayak 

27
'
3 Jrereııteyl müsadere elm~ .~~ce, 

.. · · · da da .. .J_;:, ki 18•2 'İngiliz tiiccarlarından bırtam yedi 
aoylemıştım. aynı zaman .. gun ~muş 0 ~· . Bisiklet 15,3 .. ı · · fada 5ık1Jlı. 
köylünün k.azanma hevesını Farzeddim, kı harıçden ase - Yüzme 14 9 yuz altın vennes tıçınill ı..:ı...ı a· 

1 t ı· • k • · b" kil • rtnca Abnan ve ngı z e"i"..,. 5 

kamçılayacak vasıta ar yaram ton getırt-ece sınız. ır o ase- Güre§ 11 "ddetlıe slkııtırdılar· 8ursaya 
ya lüzum görmüştüm. Fikrimde tona mukabil 2,5 kilo zertinyağı Ağır atlatik 9,8 ~.~. isttnıbulwı başı~daki bir 
sebat ediyorum . .. . . ihraç edebilirsiniz. A~onu~ d:ş Hafif » B,B beli ancak ecnebi ınudahaiesile 

Hadise İstanbnlda gozlerımı - memleket fiatı takrıben •» lÇ K8011ksıç : 4
3

,•4
1 

defedtldl. 
d. · (' h d 0 ı· Kadircan Kaflı zin ön ünde cereyan e ıyor · memleket fi.atı ise ' ya u cı ı- Futbol ' 2, 7 

Bir mal sahibi elinde bulunan radıt. Bu vaziyette dtş memle • 
d h h l Bu cetvele na~aran kalbi en az 

malın hergün bir~ a a pa a ı- kete yollıyacağınız 2,:l kilo z:y- büyüten spor nevi futboldur.Spor 
landığını görürae 0 malı elden tin yağının beher kilosunu 1 ;)O, cunun kalbiAin büyümesi naarazi 
çıkarmakta hiç aceb etn:ez. ~ \ H)Q, hatta 200 kuruşa bile satın bM- hal d~ğildir. Ve bazı hasta
hir içinde bu yavaşlığa, ısteksız- 1 alabilirsiniz. Neticede karınız lıklarda kalbin büyümesile mu
liğe karşı jyi kötü uğraşabiliyo-- vardrr. Memnunsunuz. fabrika- ~y~se ed~~z •. Sporc~ ~lbi 

sehir dışında yapılabilecek .. . w • d•w· fiatı bılakıs yem bır fu:yolojik nıza· 
ruz, . b' ld ~ ltor zcytın:vagma ı3te ıgı ma uymuf bir uzuvdur ki ricu--
.şey fiatın artık sa ıt 0 ugunu, bulmuştur memnundur fakat d ihti' 1 d ha • • · ti" · d"' 1 · · ' . . un yaç anua a ıyı ın • 

(TIYATBOLA 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 
HM.İDE PİŞKİN 'BERABER 

Harbiyede, 8EL VO lbahçeıımln al&. 
mrka ktımmda, bu ~e 

Saat (21,30) da 
BİR AŞIK 11..A'ZIM 

Vodvil 3 perde hayır fıatm uşme yo una gır · ıben bakkalda fiatın yükseldiğını bak etmiftir. 
diği~i göstermekten ibarettir. görünce sebobini anlıyama.z. fer- Nabız sayısı idmanh insanda 

Fıatlar.m bu de.rece artması ..1 b ı düşüktür. 40-60 arasında dola - (" 
1 h ı . ıı · il l yau1 asar m. . k 'd 

ya nız ma su un az gı e ya oız Netioe olarak mahsulün azlığı. §tr. Atl~tle:=e6;a~~z sairsı ~ ı ~ lstanbul Borsası 
istihlakin artması ile isbat edile- çalışan kolun azlıaı ve müsteh· mau ~~ 1?! .. 1 e

56
n 1~~-s~ne 

B h st ı-! ~ Q; l k b 64 e uçuncu sene ya ul.Ulel. H/9/194-! ~:allf:I • kaJ><&Uış ftaüan 
me~. .u .. ~su .. dezey~lny:gm1:1 likin çokluğunu pahalı 1 pro - H~ Heimer bir kürek~inm 1=,,.....,=-====-====-====:=====ı 
vazldı!etzı .onubmumadz dca~ ı ;r mı· leminin bütün elemanlarını. tes: nabtı: saJlsını dakikada 36 bul· ~ıı.KL&& 
sa ır. ıra u e u yı nor- kil etmez, diyeceğim, vazıyett muştur. Aeılıt " 
mal ihtiyacımıı;d~n şu k~da~ d.e- baştan başa ameli sahada inceli· ldrnanb inaanla1"da kan tazyi- r,nara ı stertlıı 
fa fazla olarak ıstıhsal edılmıştır. r-ek kül halinde biT ekonomi ki sükun de'Vl"ıeşİnde dü~. ..w.Yerll lH Dolu 

Bununla ber.abe:. fiat eaki fiatın· ~~ bir fiat politikasına mnhtacız. Azami tazyı'k 100 milimetre .ııe'fN lOI lmtreft 
dan iki buçuk uç defa fazladır. ı;; 1 '7 1 ı cıvaya mösaviclir. (İdmansız İn· ~:'w. !: ~=Alo 
Bunun sebebi acaba nedir) Gl2t!~ın U-yak.Üf;il < sanda 12 5) hatta !Yi sporcular· IBiı' a»sı ._ 

Sualin vehleten hatıra gelen ~ da tazyikht 80 den a.-iı düştüğü u a}UM< bir gn.m külee 

uo 
139.-
at.ıs 

11.16 
3UO 

45\ basit bir cevabı vardır: Bize (fitrenizi Tiirk Hava nad;r değildir. eıltm 
ZeytKıyağı fakir _köylün_ün :- Kurumana omniz) Jftliltleri za- -----=---------- L--,.......---------1 

)inden çıkarak zengm fahri.kat~ """' mç tecledtM e.tef.ili,. miyiz? sADf TEK ı1YA'IROSU Eaham n Tabrllit 

~---·~.J...,...,...ouu"""'-.ai:" rrli"-'.~l.2I·:n....f~aY;b!:·..CG::ö;.:lr~ler=..:in:....:":o:.:nHt::::;'";.::te::;::.ı:.:":":....:te:rcih:..:.:"::....:e_-L-.D!~5!!!SA~EN!:rJ!,..iSinemad~·~!!!!2•!,__j J'iiıWft is !Baı*&Sı b•miUne ıus 

İLAN 
OSMANLI BANKASINDAN: 

'Osma.dlı Ba.ıılkGsınca lhd&S edilen t•AİLE SANDIGb Pi)angosunu·n kt.-şidıeıs.i 

25 ~l !l!JU 1.al'löiaae icra edilecek o!.up. a.i.idıea ikra.miyeler teni ed.iıle • 
cekfiır: 

1 ad'fd T.L. 

" J) » J) 

5 )> :ı> "O 

IS > lt )) 

50 l) )) l) -

1.000.- hk 
25"0.- lt 

l!>t.- ll 

50.- » 
2:;.- Jt 

-
-
-
-
-

T . L. 
» )) 

il )) 

)) > 
)) :> 

ı.000.-

1.000.-
300.-

1.250.
-ı.ıso.-

85 adec! lkra.m~e irin. cem'•m T. L. 5.000.-

İşbu~ Nisan _ J.Jyl:iıi l!lıl:! a!tı ~1'1!k. .ınDi!ııJ;et. sıırhırila cA:İlJE S~'!l."DI. 
Gb (1'3s:uırot Cİİlııduuı ıhesıtbmdakı nıaıtıiıbu T. ıı.. 50.- ıaen ~ olnu.şa.n 
her DUlllJj iııtiQik ..et.nıım butını .lrsiz4.iır.-

TürkJye Cümhurjyeti ~ 
ZiRAA T BANKASI 

111ni\-.ş 1arW: ıill8 

Sermayasi: 100.000 .. 000 TOrk Liras1 
:Sube Te ;&;jın1s .adccli: 265 

Zirai ve f;l(.-ır.ti ber ııeri ~ msaımılderi 

PARA BiRiKTiRENL'ERE 28.800 
LiRA jKRAMiVE VERiVOR 

Z'll'Aat Bıt,N.aıaub. kumba.ra.lı ... ilıbarsı.ıı i:asa.rruf ~ eıı 
.. n liraaı 'lnllau.obra ...ene4e ' defa Qekilecek kur'a Ue aşafı4&1d 
~ pre lknımlre d.aıtıtılacllldm'. 

• Adocl 1-000 Linbk 4,000 Un 
• • 500 • ,,,, 2,000 '» 

4 • 250 • 1,000 • 
40 • 100 • 4,000 • 
ıoo • tiO ,. s,ooo • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3.208 • 
~t: Beaalilvmılaki wua.1ar lblr aeae içi.wle Si ıllraAaa 

dtiıpniJ'taleft lkr&ID,.e ç**il **-dillie ~ 20 f.zJ.aMle 1"1"1"6.llr 
s._.a.ıar •ndle ' drfa. u ~ ıı Buiraa, ı ı a,ıaı. u Birinei 

~mrn .tariWerlntle ~· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ 



Belediye aeçimi ha-ı:ırlıkları 
devam ediyor, eski Belediye 

Reisi Şevket Arı'nın ,Yeniden 
Belediye Reiai aeçilmcai 

bekleniyor 

. Y eniclen 6ef köycle okul binaaı 
ınıa olunuyor, cliğer bef köycle 

ele hazırlıklar yapılıyor 

Bafra, (Hususi) - Karadeniz 
ıehirlerinin en mümtazlarnıdan 
~iri ~lan Bafra çalışkan ve ener
Jık bır kaymakama malik hulun
~aktadır. Bafrada i~c baıladığı 
bır buçuk iki seneiik devre için
de kazanın uzun yılla.r halledile
miyen işlerini intaç etnıis belli 
b~~la ihtiyaçlarını cevabl~:nııtır. 
Koylerde kazanç seviyesi yii:k
selmiş, içinde bulunulan olağan 
üstü ahvale raimen, imar hare
ketlerine devam olunmuştur. 
Köylerdeki mekteb adedini ço
ğaltmak için kaymakam Nazım 
Öner yeniden beş köyde okul in
t• ettirmektedir. Bunların küşa-

Erzurumun eski BeleJ;y,? Reisi dı önümüzdeki Cümhuriyet bay-
Şevket Arı ramında yapılacaktır. Bunlardan 

Erzurum (Hususi) - Belediye b.•tka beş mekteb daha inıası i
seçimlerinin yaklaşmış olması bura- çın hazırlıklara girişilmi.ştir. 
da hayli hararetli nıünakaıalara yol Bafra köylerinin üç yiiz kilo
açmakta ve bu mevzu her tarafta metreye yaklatan yollarının za
koRU§uhnaktadır. man zaman İnşaat ve tamiratı 

Gerede icra MeQlurlugundan: 
Saıbılaoıüt ra.yri meııkıılün cinsi: T.ır.la.nuı a.l'l:ida bir lıisseı.i. 
Mevkii: Kofab.ı.')ı. 

Bıllunduğu köy: GiictiiilL•r köyü. 

Hududu: şa.rkan bayır, V<l kt.imen l\<lıı~'.aıfa oğhı Kamil t.trla.sı. Garben öz 
ve çayır, şmalen Iltl\ar, cenul.ıcıı y,,ğcı oğlu Halli tarlaSL 

Mikdarı: Ha·l'en beş dönüm. 
Krym.M.i: Tama.mı U5 lira, 

Diğer tarla: Gücıiltl-er k<iyıhul.! diğn Kova.h me-ı1tiinde. 
Hududu: Şa~an oz. ı;ıma.len Yakıak.ıya köylü San Ahmed tarlası. Ga.rben 

Hacı Oi'!u Seyi-J Ahmed, cl'nııbeıı Yd<·ı oğ'lu Ha.iil ve Sadık brlaı;ı. 
l\111bMOn1en kıymet : Tımamı 400 lira.. 20 dönüm olup 6 d.ı bir hisse. 
Diier ta.t'h: Güeül(l~r kö'.\- imde köy kenarı mevldinde, 
Hlllludu: Şlma.km Ha.sın tarlası. 

meıd oğlu Şahmerda.n tarLısı. 
Cenuben Hendek, şarkan ve 1'3:-hen Meh. 

Kıymeti: Tamamı :;o lira. 

1\likda.n: Bit- dönüm iki C\·lek olup a.J:tda. biT hisse satıfac.ı.ktır. 
Yuka.rıda mevki V" bududla,rı yazdı iki parça tarlanın alıub lıir hissesi 2"1 / 

10/942 tan!lıine iıesadiıf eden Salı günü saat 10 ıite 11 ara.sınd.ı Gerede tcnı. 
dai:resİindle açlk arhrm.ı ilr pa.raya çevrlle-cektir. Birinci a.rlırm:l.d ,ı tt>Ulf edi_ 
len en YÜ'k!fek bede~i muh~mn .en kıymc:in % 75 n~ bulmadığı takdirde en raz 
la a.rlır:ı,nm ıtuhhü:lü b:ıld kılm.ıJ: şuUle satL5 on gün ~eri bırakılacak ,.; 
ikinci atı 'ıırınası 6/11/9-12 Cıını:.ı e-üııü a.yru saat ve mıha.ide yar.ıbcak \'e tek 
fü ed'.Jı"ın bede~ bilümıun ntı~ m!lf>rafl:\rını geQme-k şa.rllie talibine lha.Je f'(lİ: 
lece'.dı'ır. Şl!·l'tnameleri 11/9/!H~ urlhindeo itibaren ~ık o'up iştirak edenlerin 
şa.tltın:wı~I okumu~ addedilerek lı:ç bir Slll"f'tle itiraz Jı:iabul eı11lnıiyece'dfr. t. 
(>()' ek s1h'bi alae.a.Jlhla!.'lı diğer alik:ıdı rlann bu gayri menk!ılle~ üzerlndp.kl 
~ ve lddia•l:rrını lli.n tarihind<'n Wbıren on beş gün içinde l'\'l'akı müsbite 
lıe11"ılt> d·.:ıireye b:IdirmelP~i ve a.'\!ll baldf' paranm payaştınJma~ııııTa,1 harlıç bı: 
r.~ı1ı1ca~'.'ı1.n \"l' d.ılıa fazla izaha.t almak isUyenlerln 941/ 112 No. ile açık 

bu~un.dıır11-1a<'a.k şartnameleri veya a.ynl Xo. dosyayı göreblılecekl;11"i ilan olumw. 

G~yri menkul malların açık 
Gerede İcra Memurluğundan : 

(941 / 112) 

arttırma ilanı 
Malumdur ki Erzurum Belediye yapılm~kta ve he~ köyün kaza 

ReisJiğlnde büyük baprılar göste _ merkezıne tekerleWH vesaite uy-
ren mühendis Şevket Arı iki ytl ev. gun muntazam yolJa bağlanması Açlk ar!B'ma ile par.1y.\ çevrilecek gayri menkulün ne oldutu: Tarlalann 
vel idari m-.ınfarla arasında çı _ esası tahakkuk ettirilmektedr. tıa.ınamı altı hisse itıbarifo iki hi58Csl beş h"sse iizerlndtm bir hisse. 
kan bir lbtllif yüzünden bu vazife- Bafranın İsmini yurd için••· Gayri menkulün bn1ıınduğu ıne\'ki mıüıa.11esi, sokağı, nnmar:ısı: Vaka.'ka.ya 
den çekilnıltti. Şehrin bütçeaini ha. yan gelir metalarından biri de köyünde va.ki tamamı 150 lira kıymi!flıi Kdr119mt, 150 lira. kıymetli Belen, 400 
yali rakamlardan kurtaran ve kısa bavyardır. Kalite itibarile çok ımrtuyme~ Arpalık, 1000 llra. kıyıoeW Gücükleır, 200 lira ıunnetll diğer Gü. 
zamanda Erzununun çehresini de- üstün ve mugaddi havyal' ist:h. c~r. 200 ma kıymrtli kaya a:rkası. 
ğİ.§tirecek kadar muvaffak olan eski sal eden Bafra bu iş ü:ı:erinde Arttırmanın yapı\ıc:.ı.l;ı, yer, &ün, saat: 3/11/942 Sah günü sa.at 10 lle 11 

reisin ismi üzerinde bu seferki inti- Vekaletin himmetine çok muh- aırasında da.irede. 
habda da hararetle duru!makta ve taçtır. Havyar istihsalinin senevi 1 - İ.~bu gayri ı11cnkulürı. a.rl.ırma şartnamesi 15/10/9-12 tarİhjnden itibaren 
bugünkü müfkül durum kartısında varidatı altmıt bin lirayı gcçmi- 942/123 Xo. ilıe Geredıe icra da.lrrsi-nm mua,y,ren nıımarasmda herke!ln göre. 
vazifeye davet edildiği takdirde bü yor. Bunun sebebi avlama vası- bilmesi için ~ıkhr. İl:\rıda yazı.lı olanlıardıan fazla malüınıt alma.k ist~yrn. 
tün gayretile yeniden çalıtacağın. talarının pek İptidai olutu ve ter, 5şbu şar'.'nameye ı;e !lH/ 123 dosya numaıra.sile memuriy~imlze müracaat 
dan fÜphe edilmemektedir. mültez;mlere verilişidil·. etnıe.liıdlr, 

Seçimin Erzunım hemtebrilerin~ 2 - Arhrma~·a ljfüak için yultarııla ya.zlh kıymeıtin yüz:fo teminat 

arzusu dahilinde yapılacağı bugün- Gemlikte bir futbol . rraçı ıröS'oer~kur. dıt,!r a.l"''·a.. 
kü temayüllerden ll.llla§ılmaktadır. 3 - Haklan tapıı sidUlle sabit olm-.ıyan ipotekli aılacaklıfarla ....., 

-- ··· --o---- Gemlik (Huwsi) - Şehrimizi da.rla.nn ve lrt.ifaı'.t h11kkı sıh•blt"l'in.in bu ha.klannı ve hususile fa;z v~ masrafa 
Ad 1na şehir meclisi ziyaret eden Donanma takımı ile, dıa.ir oWı iddialarını i)b!l ilan tarihind~n it.ibaren on beş gün iı;olnde evrakı 

b 
. Sunllpek fabrikası futbolcüleri ara· müsbltel.erlie birli.itte nıemuriy<'lirmlr.e b"Jıllrmeıleri icalf eıı~. a~&i ha.ide lıak. 

~!QÜR loplamyor sında yapılan maç Sunilpeklllerin 'b.n tapıı ~mile ublt <iltna.yaoıa.r satıs beclelinJn paylaşm:ı..'>ımb hariç ka.. 

Adana (Hususi) - Adana Şe. 1-0 galbiyeti ile netlcelenmlfllr. lırla.r. ı 
bir .Mecll~i ~5 Eylulde (bugün) fev· Donanmamız ve fabrika erkanın. 4 - gösterilen ı:ünd~ arttırma.ya iştir.ık edenler artırma. ~ıu.1.'l:ımeslni oku. 
fcalade bU' içtima yapacaktır. Bu elan pek çoğunun hazır bulunduğu . muş ve ıüzwnlu ma!iıma.tı almış, bunları iıaıma.men Jga,bul etmiş a.d n itnJar o. 1 
toplantıda ~ suyu lal'!fesl karar:J ve binlerce Genılikll se~lrcl huzurun hmlll'b.r. üstünde bırakıla.n &'&yri menk11lün bede'li zama.nmıfa verilmezse e-a.y_ l 
l.pcak, yenı seçim ve ıate lılen da yapılan maç tam bir kardq sa- ri menkul ikinci bir ar~rmı ile sa.tıhr ve bedel farkı ve ma.hrum kalınan yüz_ J 

• ..ı..ı..... • • • er~ an etınl tir. ele beş fa.iz \•e diğer ur.ular ayrıca. hiikıne hacet ka.lmaksmn m~arlyetlmh:ce 

«Son Posta» nın spor tefrikası: ~28 

I U·IK:ıra'Ahme(: 
Ahmed Hüseyini altına alamıyor! 

- Ne olduğunu görmüyor güreıi bindiriyor ve Tanık Hii 
musun?• seyini yavaı yavaı yiyordu. Ya 

- Görüyorum!. mk Hüseyin Kara Alımedin ap 
-Eksik künde değil mi?.. bastığını ve yavaı yavaı kendin 

- Evet ... Fakat çocuk daha •• "'ld" v b I d v o urmege af a ıgını aezinet 
bunları bilemez. , . 

N güreşi idareye başladı. Çetin baa 
- e yapmak lazım geliyor! b • 

• - Hasmın künde tarafındaki :~nı ye:m~t:'~;a;\~;~i~0J~~~ 
ayaiının üzerine basıp kündeyi 
öyle aşırmış olsa •• hasım ayağını olmazsa güreıi berabere gÖtÜI\ 
afıramaz ve aayvanta gelemez •• meğe çahfıyordu. Hergeleci Ya 

- Ha, babana rahmet!. işte-, nık Hüaeyinin dalaveresini ' sea 
bu çocuğa bunları öğretmek la· mişti, arkadaşına: 
zım. Hasmı . ne güzel oturak kün- - Yanık, yan çizmeie batla 
desine getirdiği halde bir türlü dı. Çünkü Ahmed, aıkı geliyor. 
afıramayor. .. Görüyorsun ya!. --- Evet ... Ahmedi bir yoklulrr 
KorkuyC?r· Sayvanta geleceğini tan yenmeğe göz dikmiıe benzi 
seziyor... yor. 

Kara Ahmed, nihayet künde- - Kurnaz güreşçi. . . Kork .. 
yi aşıramadı. Bıraktı. Başka 0 • rak Ahmedi aldatır ... 
yunlara geçti. Jamail ağa, oldu- - Evet ... Olabilir. Fakat A'1 
ğu yerde kuduruyordu. Onun med de, açıkgöz güreşiyor. 
aayvanttan Hergelecinin söyledi- - Berabere götürürse güret 
ği mukabil oyundan haberi yok- fena!. 
tu. İkide birde Kara Ahmede - Götüremez. Ahmed, yavat 
sesleniyordu: yavaş ezmeğe batladı. 

- Aşır oğlum!. Dedi. 
- Haydi oğlum! · ·· Yanık H::.eyı"n, yaman d" 
K Ah d• •• l b'} - fey L 

. • a~a ~e 1? gureş e 1 me- Mütemadiyen Ahmedin hamlele 
dığı bırçok mcelıkler vardı. Her• • • ti t t" ı·· b" 1 ı · 

ı · b' b' b 1 d rını a a ıyor, ur u uner er • ge ecı ırer ırer un arı mey a-
na çıkarıyor ve görüyordu. Hü- mukabelede bulunuyorc!u. Yanılır 
seyin çok oynak ve usta olduğun- Ahmedden çok güreşe agi.htı. O, 
dan Ahmedi üzüyordu. Ahmed usta elinden çıkmı~tı. Ahmed ise 
de oynak hasmını ezmek için en oradan buradan kapma oyunlare 
ağır oyunları tatbik ediyordu. la gürefİyordu. 

Güreş uzatıkça ~ara Ahmed, ( Arka.ı var J 

ahcıda.n iahsH olunur. Bf'ş numaralı fıkradaki şaııt taJıakkuk etmek kaydile 
üç defa ba.tu'dtidlaaı sonra rayri menkul en çok &Raranın üst.ünde bırakılır. 

Sart taha.kku"ı etmezse arııtırma. ger.ı bıl'aJmlup aılıcı taahhüıllerlıı.den kurt.ulı.ıt 

ve tembıa.t ta kalkar. 

5 - Artıl.11'.Dlanın birinci veya tklb:uıl o!ma8ına ve rayri menkule taallfık eden 
kıa.ouni hakka. ve .atışın tarıma. göre dlter şar.tla.r. Biri.net ıLrt1tmada teJdtf e. 
clllen bedcfl muhamme11 kıyme-Un % 75 ni ve zuhur eıle1"9e rüçhan sahihi ala. 
cakhLarın mecmu ı\laoa.tını t< cavü.z etmek .şa.rt.ihı talibine UıaJe ed!Ur. Böyle bir 

bedel te1dil eıdilmeı.ie tn r.ı.ı.ta arlıranm ı6aahhüdii baki kıJılmak şa.rute sa.tıs 
13/11[942 Cuma ıününe bırakllaeak ve "'1J1ıdl artnoası meı.ldkr rüın &Yni sa.. 
atıe yap.taeak ve rüçbr.n sablbl alacakhlaınn alacalı mecmuunu ven sa.t~ 

murat'lannı &'eçmek fsrillıe Ullblne ihale edlleceıUlr. Tescil maııra.fları ve t.eİ. 
13.llye aheıya aıiddir. 

Yazılan pyrl menkııller yukarıda rÖllllrdeD 8/ll/H2 lforlblnde C'..-Me K:-. 
memurkıiu odasmdR işba lw.n n &'östedlıen an.m& prinanıeıl da.lresl.nde sa. 
*'laeaiı llU olan• CH2/123) 
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kanlı hadiseler ı· ~~1iw%tlf A~ L r M·ı N D F a·n zırhı kol an Or zonn·k· z 'ye 
"k:as ı, d·ğer birik' r a ·ka as 
i ~k metind sürat · i r i r ar 

de va m ediyor ~ .. .;~.;~.:=::x:f:=~~=J.l, t:. I= 
Umumi muharebe- rın müdafaa harbinden taarruzi bf, 

• • k h harekete geçmekte oldukları bildi iki polis müfettişi ile nın UZd Sa ,ıela~ İne ritdlği zaman, bu bildirişiıı ilk ak 

•k• ı· d• · d• • bak ai tesiri Çin muharebe sahnesindt 
1 1 po IS ırı ırı . . iŞ kendini göstermiş ve bir ara Çinli. 

Yakıldılar ır vı~lut!er mahaJJi bir ihtilaf lerin Kanton istikametine doğru yo 
mah~yetı arzedeıı Çin -Japon l landıkbrı bile iddia edibniştir. Heı 

har~I, Pa:ııflk mücad~lesinln baıla. ne kadar fili olarak vaziyette büyül 
Yeni Delhl 24 (A.A.) - Te§rİi Dla5lle beraber ikinci cihan harbinin bir değlflkHk bnsıl olmamış ise df 

ınedlste demeç~ bulunan adliye umumi çerçevesine dahli olmuş bu- Çin ve Amerikan irtibatının sık 
nazırı Slr Sultan Ahmed yapılan h.mdu. Beş senedenbe:ri devam eden I§ birliği el ile tutula.calı: kadar ken 
bazı vahşet hareketleri hakkında i- bu harb, bugünden yarına bir neti- dini göstCTmiş'-.ir. 

h b • •k fh • d• zahat vermİ§tlr: ce veırse bile bunan bu suretle Dcnl~b!lir ki bugün Avrupadıı Stalingrad ffi Ü are e51 en DaZJ Sa aya O"}f } Ceçen Cuma günü Bihar eyale. balledilll1;~i olduiu .k~ul o~anıa"!. Almanyaya kartı Sovyct Rusya or 
,, O tinden Narayanpurun batısında dü- O da, dunya harbının nelıce ve a.. dularının oynadıkları rolü, Uml 

Viıi, 25 (Rad)'o) -. !<afkas- dilerine çok ağır zayiat verdirmiş.. mü~8:faası çok çetin~ir .. Şehir şen bir askeri uçağının ınüreltebatı kıbetine bağlı bulanmJya mahkum- prkta Japonyaya kar§ı Çin kuvvet. 
Yada General Von K.leJ:ıtın zırhlı lerdir. dahılmde 200 metrehk bıı.• ge- halk tarafından öldürülmü~tür. Pi- dur. Japon)'a ile Anglo Sakson d ev- leri ifa etmekte dirler. Bunların vazı. 
b irlikleri Vladikafkaa istikame- Vişiy~ göre dik açmak için Almanlar hemen lot düıerek ölmüştü. letlcri arasında çıkan muharebeden feleri, hu ordularla sıkı bir temaı 
tinde ilerlemektedirler. Vişi, 25 (Radyo} - Stalin- hemen üç gün müddetle çarpış- Cene Bihar eyaletinde Mahorah- dolayı, Çin harbi, .ınıumi harbin temin eyle mekle beraber büyük kuv 

ilerleyen kuvvetler grad muharebesi çetin bir suret· malarda buh~nmuşlar ve top~u ta himaye müfrezesinden bir İngiliz bir unsw-u haline gelmiştir. . vetcler kaydırmadan seyyal bir mü. 
Viş.it 25 (Radyo) - Al.man te devam etmektedir. Alman ve tayyare)enn yardım1ar?1ı ıs- şubayl!e 4 İngiliz eri pusura düşü •• Fllv,;ı.ki bugün Şang. Kay • Çek cadele idıı.ıne etnıck ve hasmı münı 

zırhlı ilerj kolları Ordzonnık~d- kuvvetleri yavaş yavas ilerleme- temişler ve alev saçan makmeler rükrek otomobilden İne1"ken öldü - hükumeti AmCl'ika ve lngilterenin kün olduğu kadar hırpalamıya çalı! 
zeye çok yakl.ı-?mı.~Jardır. ğe devam etmektedirl~r. Sovyet kullanmışlardır. rülınüştür. müttefikidir. Bu hükumetin ordula. maktır. Bunlardan Çirui\erin bir dl. 

Muakoııadan haberler • Minapurda 5000 !<iti bir polis ka n, tıpkı Amerlknn ve İngUiz ordu.. ğer vazifesi de, Japonları uzak me· 

Moskova, 25 (A.A.) ·- Roy- ı tısad e A let•ı yabancı em• rakoluna hücum etmiştir. Halkın ba ları ~ı:ııi. geni§ n~üc~delc lçinde l ~eler dahilinde bl~ noktadan diğ~. 
terin hu&usi mulıabiri bildiriyor: tında ellerinde kongre ba)rağı bu- ı kcncfu:ıne tahsis e;clilınıı olan mu- ~e kuvvE:tler nakline nıecb~ c:dı , 
Stalingrad meydan muharebesi lunan kongre azası vardı ve bunla- afYen bir cepheyı tutmaktadır. Ve cı hareketler yapmak ve böylece, 
en nazik nokta~ına varmış ve -, k 1 1 11 d • rın bazısı silahlı idi. Mukavemet e. Demokrasiler cephesine iltihak eden · bugünden yarJna Sovyet Rusyayı 
belki de geçmiştir. Dün bu mu- e t ere 85 ta ebe gon erıyor den polis müfettiş muavini diri diri Ç~ _hiikiımetl, davasınJ,. bu wretle kartı bir Japon tear"?~uıu imkan · 
harebe ıimdiye kadar göri.ilme- yakıhnı,tır. Ke7.a Lanıpant'da bir nillh safh~da~ ?eynelmılel safhaya sız dcğ!lse bf~ Pt;k. zıyade ~Jet-
miş bir §iddette cereyan etmiştir. . 

1 
polia müfettlşile 2 polis mt-muru da intikal ettırmııtır. Ayni zamanda tlrmektır. ~ ıç!11, ~u. po~ilca-

Stalingrad ve etrafmda Al- .. lerin petrol dökülerek diri diri 1 İngilterenln Uzakprk cephelerinden nın muvaffak oldugu göriilJ?tu~ Vf 

manlar günde Mr tünıen kaybet- Ankara 24 (A.A.) - Bize ve-lbu derecede tahsil görmüf ve iyi u:~lmıt;ır. Bihar eya etlle ınerkez çekflmiye mecbur kaldığı _nisbet bundan istifade ede.n Amerıko.lılar 
mektedirler. Ruslara takviyeler rilen malumata göre, maden, i.za ) ahlak sahibi bulunmaları ve bu- ~ aletlerinde ve ha§ika yerlerde de üzerinden de onun 0 sahada ıfa et: ancak bu sayede Mıdv~y ve 5~1~· 
celmektedir. Ayni zamanda cep- be, makine, elektrik ve kimya lqıcı hastalıklarla malul olma- r!smi memurlar öldürülıııüıtür. made olduğu rolün ch~lyeti m~n adaları hareketlerine. te,eb~b~· 
hane de almak~adırlar. yüksek mühendisi yetiştirilmek maları lazımdır. Bu evsafı haiz __ ,,_ - -- artmı,tır. Vaziyeti kısaca hülasa et.. eylıyerek Japonlardan denı7. bakı 

Şehirde yaralıları barındırmak ve bunlardan bir kı:\mına men • talihler, Ankarada maden tetkik r· t v k·ı· mek Ji.zımgellrse, diyeMliriz ki mlyetlni koparmayı batvurmuşlar· 
k · sucat ve kaiıd ihtisa~n yaptu·ıl- ve arama -atı"tu""süne ,,., istan • ıcare e 1 1 Ş~-Kay-Çek hükumeti, Japonlara dır. Japonların Avustralyaya karşı artı hıç mümkün olmadığından "'&O l Ciıred · 

Yaralıların hep&i VeJganın kartı mak üzere müsabak.ı.ı imtihanı bulda Sümerbank İstanbul şube· A k d•• d•• kartı Amerikanın ve Avustra yantn Yeni e gıriftikleri hareketler 
kıyısma nakledilmektedirler. ile İktısad Vekaleti yah&ncı mem aine bir iatida ile nihayet 21 Bi - n araya on U tek faal müttefikidir. Çünkü fngil Pasifik ve Çin muharebelerinin Ja 

Stalingrad tank fabrikaları İti· leketlere 85 talebe gönJ<-rC<"~ek • rincite§rin 1942 tarihine kadar terenin rolü daha gerilere intikal pon ordularını bulundukları yere çi 
Çi1-ı" bu""yu··k Lir kahramanlık tir. Müsabaka imtih1tnma gıre - . I 1 d l T Ankara 24 ( A. ~.) - Ticaret etmlıtir. vilemeye pek kafi &'elmediklerini is 
,..··""'t • l d' ~T k · ku·~et- ceklerin, Türkiye cümhur.iyeti müracaat etmıf 0 nıa 1 ır ar. a- Vekili doktor Behçet Uz tetkik Vaziyete umumi olarak baliığı- pat e-lmİ!lir. Japonya, .bugün için 
.oa erm1, er ır. a vıye • • d T"" k k d 17 liblerin 23 Birinciteşrin günü b .. A k bu halcik • ç· p bu iki '---- k ı·· d 
le.-i r e kadar imal etmİf vatan aşı ve ur ır ın an, sıhhi muayeneleri ve 26 Birinci- seyahatinden ugun n araya mı:ı. zaına.n. ati ve in a- cep~ aJ'fl, uzumun aı 
old ~~ ınctey kl· la Almanların yafı~ı bitirmit ve 25 yaşı~ı geç• dönmüştür. slfik mücadeleleri aruındaki yakın fazla kuvvetlidir ve onu devim!PI 
Ü u. arh .. an m~: bulunmutlar· memıt ':rkek olmaları, hse ol • teşrin günü de imtihanları yapı- irtibatı daha iyi görüriiz.Mesela bun pek kolay bir feY olacağa benze 
d:~rıne ucu . . ıunluk dıplomaıını almı!? veya lacaktır. . Göbbsls'İR yeni bir dan bir müddet evvel Amerikalıla. nıiyor. - ** 

;~ıı~:LB:.;:~:!~· g:~:•rebel••• im 1 r T re nehrı· u" zer·nde maka19si lstaıbuldan b"r futbol Alman deni! ... tıl~rı 4 gü~ 
[Ba§ tarafı 1 inci saylada] k k d ' 19 · d h 

Roma, 25 (Radyo) - StaJingrad 1 Bu harbin milletlerin hayat şart- ta 1 mi ya in a iÇi l _8 Q0ffil a a 
eephesincte bulunan bir İtalyan mu- b·r s ·ır z e ti r larını bir kere daha tanzim etmek Al "d k b t l 
ha.'b"rinin bildWlğine göre Stalln· I d Bu ma·1yaya QI 0C8 .1 lr ..ıl ar 
gtıtd cep~lndekl mukabil lMn'U%ta ~~iartrL:r~~et::r:~~ı:~rv;r.gaye. Alman spor tqkllıitı üç maç yap- (Baf tarcfı 1 inci sayfada) 

rındakl :muvaffakıyetsizlik üurine ( Ba~ ta:Oıı 1 inci sayfada) 

1 

Beri" 24 (AA ) Kafk d ~ yi kaybetmemek için bütün harb 

1 

mak üzere İstanl>ul muhtelitini Al- ı ka 2 gemi de torpille vahlrp ha 
Me.rcpl Tımoçenko bu mıntakalar- la nd m ·Aİ - .L:ı~s . ~g gayret ve faaliyetlerini bu nokta Ü - manyaya davet etmiştir. 16 futbol- sara uğratılmıştır. 
da bulunan İtalyan ordwunun sol ce muŞ":areaklbeler ~~~md~tınekted~ 

6 
rı ü.lea. ~~ etrman .. ~~~ n zerinde teksif etmek liızımdır. cü ve 2 idareciden teşkil edilecek Atlantikte; Afrika kıyıları açı • 

ıne ıka11ı büyük bir tazyikte bu. ,__ ımk e mJı ~~a; taarruz· )-~ rı lardm e yu erı az Bu harb esnasında Almanya bu j ta&ım 12 Blrinciteşrindc İstanbul • 1 ğında ve Antil denizinde hareke 
!unmuş.tur. Bu tazyik netice&fnde İtal i:ına ar~ya~~ 8; rııuela aah;-vaş- -.e apn~ 1~· t br~· prensihden biran bJle inhiraf et - dan hareket ederek ilk maçını VI- yapan bafka denlzaltllarımız mün. 
yan cepltesini yarmak ve bu suretle k rı 7"~ a 1 °;>' ~~ 1 

tan- M k o~e , l ~g) memiftir. Alman milleti emeli~ yanada yapacaktır. İkinci oyun Ber- ferld hücumlar sırasında kafile ha 
Almaolar t.rafından Stalingracl feh ...). lata dı ~ 0 

'"i:1tu u~akl~ma~ın t .?~1 o~a br-. • k: · - Sov • her zaman bu esas dahlllnde izah linde yapılacak, üçüncü maç ya linde yol alan 13 dütman ticaret ge· 
ri üze-ine yapılm.alda olan çok ağır 'iı. a .?gu J:d a ısı~ _ ~tt~r • Y~ S 

0~. e e d~gı C.: d~ ti" b" eduek istiklal, hayat sahası ve ha• Münih'te veyahud da Nürnberg'de misi batırmışlardır. Bunların top 
tazyiki hafifletmek istemiftir. yko 'alarrı u~ler Sae tafl. ıgı t~._vıye h tab ındgra a ft ek ıd. ır M~uh- reke.t serbestlsi için harbetmekte ovnanacaktır yekun tutarı 75 bin tonilatodur 
C--~ı- İtalyan ordusuna karşı ıt ı ı e retov cıvarınd-1 a- are e evam etme le ır. ı - ld _ t rih t i ti J·· • Bund b k hl k tle d"- blı 
~,,Y........,.'" lam 1 kar yakıt depoları yaniden Alınan ver kuvvetlerinin mükerrer taar- 0 ugunu as e m ş r, Oç hafta devaın edecek bu se • • 8:; :' 8:

11 
r h orve _ 1~~~lf 

taart'll?!Z!arlna pceleyin baı 1

' ~- ha.va kuvvetlerinin taarruzlarına uğ- ruzları dÜJmana ağır zayiat ver· Bu faciadan sonra ya~yana .Y~ • yahatte muhtelit takım Sivlll~r~d- geını .. e orp~. e asara ~gra .. 1 _
1

_ • dır. Fakat Rus hücumları muva • t d; il k .. k"" t··ı ._ t•• Bir şayacaı'k olan Avrupa nulletleruıın d "tlb n Alınan spor te,.kılatı- tır. Böylece d~man denız munıma ktyd'siıdiğe uenmıttır. İtalyanlar ramıı ır. .r ere pus ur umuş ur. . f tl . an ı are :r l"t b 4 .. rfı d 125 biı 
mukabil taarruzlarla Rusları Donun Voronej ,imal batısında diifına • kesimde 600, baska bir kesimde de yenı nlzanıa bak ve ı;nen aaH erbı nın misafiri olacaıklır. Muhtelit ta- a 1

11
'C.u sotutn gudn z

1
a
9 

n a. il ") 
~ · ,__~ ki 450 b" ·· ·· · ·· k · d 800 olacağını asla unutmamaııyız. ar d bal .1. k d 1 1 ton ıato arın a gemı e ~ öte tarafına kadar sürmüıler ve lcen nın yaptıgı ycnı taarruz.uv a ın ve ır uçuncu esım e . Ad" d wildi H"dd l kım <!r seçı ıp ya ın a op u nbrib l k t kaybetmlı bu 

·=················································ 
Finlandiya Rusya 
ile su'h şayiasını 
r ~sınan yalanladı 
Vişi 25 (A.A.) - Hehinkiden 

alınan
1

bir habere göre Fin hüku
nıeti bir resmi tebliğ neşrelmi.ş
tir. Bu resmi tebliğ, Ameri~~d!'-
ki Fin elçilik erk~nından Lınnm 
Fin hükumetinin Rusya ile ayrı
ca bir aulh yapacağına dair "er
diği söylenen beyanatı tamamen 
tekzib etmekte olduğunu göster· 
blektedir. 

---oı---

Madagaskar valisi 
mukavemete devam 

kararında -..ıı 
Vişi, 25 (A.A.) - Madagas

ha .. adasının merkezi Taoanari
ve d~man tarafmdan itıgal edil
miş bulunuyor. Vali M. Annet 
2aptedilmesi . güç bir noktaya çe 
kilıniştir. Müdafaııyl\ devam edi
lecektir. 

Ameri:carla tran kazası 
Vişi, 25 (A.A.) - Ncvyork

tan bildirildiğine göre, iki yolcu 
treni ile bir marşandiz biı·birleri
ne girmişlerdir. 

0

Ölü ve yaralı 
vardır. 

Macar naibi Von 
Papani kabul etti 

lt"İd~\'lt'ne 24 ( A.A.) - Berline 
n .b? Von Papen Macar devlet 
aı ı A. • l . Bud tnıira Hortı tarafından 

· aı:ıeşt~de k.-bul edibnwir. 

kalını,tır. Alman yok edilmi,lerdir. no~al ır ha ıse eg r.. 1
• ıe olarak idmanlarına başlıyacaktır. m ve orve 

Cephenin merk,.2 kesiminde kuv. Rus deniz erleri Stalinsratlda ve ıntlka.m duyguları ekseriya ın • Kafile reisinin kimin olacağı henÜJ: lunınaktadır. . . 
vetlerlmmn ta~ hareketleri tam Moskova 24 (A.A.) - Topç'! sanları y~nlış hareketlere sev~ed~. belli olmamakla beraber futbol 

8
• lhi Amerikan harb gemısı batt 

bir ~rı He devam etmekedir.Düı ile desteklene~ Ru~ deniz. erler! ı Muhacırl~r tar~ıı;;;ı;.:ı:e~ı a~ janı kafile ile beraber seyahat ede. • Vaşingto~ 24 ( A.':' .. : ,> - Bah 
manıa Rijev yakınlarıtıclaki karşı - Stalingradın fltııalınde ııddetlı bir gazetenın ve:dıgl 1 Y cektir. rıye nazırlıgının tebhgı: •. 
lık taarn.a1arı püııkürtiilmüftilr. hücumları püskürttükten . sonra yan ~~uter a,ansından ba:hsed~n . • • • I İ .. Cuadalcanal açıklarında duı· 

Ceı*enin fimal kesiminde La meskun bir yeri işgal etmışler - Dr. Gobbels, yazısında bu mese e lstrsare heyaftnln t p an 1 ,1 man hava hücumlannda hasara 
dago gölü cenubunda girişilen ta • dir. Dü~!11anın kayıLları ~ok a- hakkında §Öyle diyor: B;den Terbiyesi Umum Müdür - uğrayarak Tulagi'~en bir <:enub 
arru.z hareketleri düşmanın netice- ğırdır. Uç gün evvel Stalıngrad Harbden sonra 2 Y8flndan 6 ya- ..--·· Is.ti are heyeti 3 Birlnciteırinde tamirat üssüne gıtmekte olan 
siz kar41lık taanıızları ve şiddetli cephesinde Önemli tepeler İsgl!l flna kadar bütün Alman çocukları. :!'lıına:aktır. Bu toplantıda muhte- Jarvis destroye:-i birkaç haft~ 
mukavemetine ağmen toprak ka - eden ~ovyet kı~aln~ ınuvaffak_ı· nın Y11"faWlnd~ aJıı:ıarak. yabancı g bölgelerde tinıdlye kadar yapı • geç kalmış oldu~.~dan bu gemı· 
zançları ile bltirilm4tir. yetlerıni artırarak bı~kaç ~oka~ı ı·memleketlere gonderılmesı ve ora- lan tetkikler neticesi heden terbiyesi ye kaybolmuş :;o?:ue bakı!mnh · 
Doğu cephesinde dün 62 diiJ - düşmandan temh:Jemışlerdır. Bır larda tam 25 sene tutulara_k terbiye ··kellefiyeti işi halledilmi" olacak. dır. 

man uçağı diişürülmii4tür. Yalnız 21 çok keaimlerde Almanlar müda- edilmeleri 18..zım gelecekml}. mu :1 Lihle admdal<İ yardımcı Ame-
Alman uçaiı eksiktir. faada kalmak zorunda bırakıl • Bu haberi Reuter resmen nefret • tır. r.ikan taşıt gemisi de Salomon a· 

Kafkas dağ1arımla mıı~tır. memlş olsaydı İngiliz hükUınet a • daları çevresindeki son harekat· 
damlarının akhnda hafiflik olduğu. Avrupa boks şıw p~yon~uğu ta düşman tarafındR:t batırılmış .. 

i : pınyada kralhk ihya l Sıhhat Ve~~a!eti hıfztssıhhl na hükmedecektik. Fakat ,ıındi böy musaba~ .. Si tır. Bu gemi mürettehatmın yarı-
d. · 1 • d • • • ' • • le lehte bir hüküm vermemi~ im. 1\ dan fazlası kurtanlmıştır. 

8 1 lyJr Ş 8rl aıreSlnln yan& r81'31 kan yoktur. Çünkü bu fikri Ingil~ Roma, 25 (Radyo) Avrupa boks ----o---
(Baştaralı 1 inci şa,.ladaJ Ankara 24 (Hususi) - Sıh- hükiımetinin müsaadesi ve nezareti fedarasyonunun bir ebliğine göre Al General v·ıson Bağ '-dda 

panya kral haııedaaı arasındaki hat ve İçtimai Muave;ıet Veka - altında çlkan bir muha.dt gazetesi man ağır siklet pmplyonu Max 
müzakerelerin ~ona erdiğini bil· leti hıfzıssıhha işleri. dairesi reis- ileri sürüyor. Düşmanlarımızın ne- Şmeling resmen sıfatından feyagat IJaidad 24 (A.A.) - Yeni lq
dirme~tedi~ •. ~ü.~.w~ffa 13 üncü liğine birinci sınıf mütehassıs - 1er yapmak kabillyetinde old~u e!lnıittir. Bu sıfatın yeniden ibrazı kı1 edil~n İran : lrakl bölgesi ko İ 
Alfons un uçunca oglu olan Don iardan doktor Bili.) Kamil İdil Venatlles muahedea ispat etm11 • için Avrupa boks federasyonu v.e mutanlı~ına taVilsoyın o unan g~nera 
Juan İspanya kralı olacaktır. tayin edilmiştir. tir. Biz kat'iyen eminiz ki lngilizler. bul'l& merbut olan tqe~üller bır Slr ~aıdland ı n dün Bağdada 
Temmuz ayında Ceneral Fran • 1341 yılında Tıo Fakültesin • le Amerikalıların kafasında çok kö müsabaka açmak üzeredırler. gehnıfllr. 
konun murahhasl~n L.?~~nd.~ bu den mezun olarak yurdun muh- tü niyetler yaşa.maktadır. lllmlBIDlllll!lll!!:l•••ı:mımıms:•••••••• .. 
idi. Krallığın ne :ıama.T\ ihya edi- t~l~f yerlerınde huku~t;_t t_abıb - " 1 b d: f d 'e , s d lunan Don Juan ıle goru,mu~ler . . .. • · "* 5 Tuıt ' 
ıeceği henüz malum değildir. lığı y~ptı~.an ~nra bmncı sınıf Gece.er ge ~ -~-,, er. r qU nece 9 da inemasın a 

baktrıyoloJı mutehassısı olan ve ( Bmı tarafı 'f ıncı aa)'fada) D ~ 

lh.I b h d" Amerikanın Harwart üuiveraite- rında blr bakkaliye dükk8?ına u~- rJ ___ .;;';;_ _____ J....":.--------------·ı 
Ruzve'.t su uen a se fJOi sinde tahsilini -~iriııcil}~ie ikmal ramlf, Dermuon f~yes!, zeytln Senenin ilk proğramı: 

( Baı taralı I inci •aylada) ederek yurda donen, bılahare An ve zeytinyağı almak J~~.1!:. F~t 
hürriyet temin etmektir. kara hıfzıssıhha müessesesinde, flatları biraz fazlac~ gordugu lçı~ y y ( ANN::LIE ) 
5 inci ve 6 net ı.arb yıllan Sıhhat Vekô.leti içtimai muave • almaktan vazgeçml!· Fakat ertesı 
Cardifi 24 ( A.A.) - İngiliz net işleri dairesi mütehns!.ıslığın· sabah, yani _24 Ey~ul Perşemb~ gü-

ziraat müste .. an Dük Norfolk d h f hh . 1 · da"ıresi nü sabahleyin aynı bakkala ug. ra • 
~ a ve ı zıssı a ış erı l 1 al k ı i 

demistir ki: reis muavinliğinde muvaffakiyet mlf. Alyni. !edy erkal maç·· ~~~mlş2. 
Beİki de be~inci ve altıncı 

1 
"f .. d kt 8 .1A 1 Ka Hayret er ıçın e mı,. unn.u 

harb yılları geçireceğiz. Şimdiye e .
1
va

1
. zdı"l~ gore~ 0 ·c°"t' ·n: atayini saat içinde fiatarın fU tekilde fırla. 

Bir kızın doğuşu . .. Büyümesi. .. A~~~: . . !~~va~~ . . . Elem ve ıztı. 
bı lhayet ölümü ile sona eren bütün hır omru. i.iakik7 hayattan alınmış, hakiki bir haya! ve ıztırab .romanı. 
WERNER KRAUS - LUISE ULRICH kadar yiyecek dunımumuz iyi mı ı ın yenı vazı csı d w •• •• 

kendisini tanıyanlak" arasında ıgını gonnu§: ı 
olmuştur. Eğer yiyecekten şika- 23.Ey.ak. 24.Ey.sa ~ 
yet edenleri du~·arsanız; onlara büyük bir memnuniyet uyandır- '11l•aı~ ·ıa t UF .A. Jurnal (Dünya Havadisleri)' 
Malta ve Stalingrad hRI;onın mııtır. Kıymetli mütehassısa ye- Dermason fasulye: 72 Kr. 80 Kr. 11 ve en 

inanılmaz sabnnı ve fedakar - ni va.Zifesinde de muvnffakiyet· Zeytin : 70 K.r. ~~~ ~: '----------------~-----• 
lıklannı hatıdatınrı:. )er dileriz. Zeytinyağ : 140 Kr. 

n 
il• 
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iyi görmek, iyi düşülimek ve binnetice haya ta muvaffak ve mes'ut olmak için okunacak kitaplar: 
1 -HAYATA IŞIKı 50 Kı-J. 2- HAYATA BAKIYORUM: 30 Ki). 3 - BU YOL UÇURUMA CfDER: 30 Kr. 4 -ASRI ADAM: 50 fert. 5 - GENÇ KlZ VE ERKEKLERE YOKSELIŞ YOL

LARI: 35 Krt. 6 - BOZKURT: 50 Krf. 7 -TAı.JH NEDiR: 35 KrJ. 8 - ÇOK VE ÇABUK PARA KAZANMA YOLLARI: 35 Krı. 9 - MUVAFFAKtYEr VE SAADETİN SIRRI: 35 Krt. 10 -
M0ŞK0LLERLE MOCADELE: SSKrt. 

Ahnanca ve İngilizceden ~eme edilen bu mühim ve hayati ~rlerln aatıı merkezi: Muallim Fuat Güc:üyener'in (Anadohı Türk Kitab depOCN) dur. YerJ: Yenİpoatane karfısında Meydancık hanında No. 
10 • 11 • 12 de pMOll pefİo ,&derilen tafra &lparifleri derhal gönderilir. 

J Bl.1 

ile sabah, öğle ve akŞam 
No. 82 • D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
No. 82 • C. Elmaal • ve ortadaki büyük <>lmak üzere 11 pırlantaılı 700 lira -No. 82 • E. E:lmaslı ve ortadaki ile kenarındaki büyük olmak üzere 1 1 pırlııntalı 800 lira 

No. 82 • 1-1. E.lmulı ve ortada!ki ile kenarındak! daha büyiiık olmak üzere 11 pırlantalı 980 Üra 
EMSALLF..Rt GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

• NifAJltafı, Çınar caddesi, Hususi 

ŞİŞLi TERAKKİ LiSESİ D l K KAT: S 1 N GER saatkri letanbulda yalnız E.nıininü m:ıkezindclci mağazamızda sattlır. 
latuıbvlda ,ulbe1Riz yoktur. Adrer SINCER SAAT Mağazaları. lıtanbul, Eminönü, No. 8 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DIŞ 
Ye bütün ağnlan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

.. Resmi dairelerin ilan işleri .. 
Hakkında mühim bir 

Tebliğ ................................ 
Şimdiye kadar resmi dairelerin ilanlannın nef rİne ta

vassut eden merkezi lstanbulcla &zurum Hanındaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi İlin İtleri Bürosu Limited Şirketi) 
tasfiye halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mah • 
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka kararı olmadı
ğmdan El";Zurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 
kabil değildir. Bu sebeble ilanlarmızm doğrudan doğruya 

1STANBUL ANKARA CADDFSINDE 

KAYA HANINDAKi 

TUrk Basın Birliği ve Ortakları 
Resml ilanlar Kollaktif Şirketine 

gönderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Ha • 
nındaki Şirkete gönderilen ilinlarm da Şirketimize tevdi 
edilmesinin .bildirilme.ini tavaiye eyleriz. 

Devlet Demiryolları l,ıatme U. M. den: 

GGnü..,_. Wiuam iiserlne 2b/9/942 taribli Ou.a ııiaüad~n Ulbaren a.ş.ı;ı. 

cbı'd banllyi u.&arlan hl...ıa.nnda. )astlı olan İ9bli)'oaw arasında 6'1eml.vc<'t'tt. 
*· Arsu t*Dlerin isl.as101Ma.rdan İph.ıt alabl~lerf ilin ohınur. «10349» 

'Çren No. ıtı 

Zt ista.nbul • K . Çekmece 

29 X. Çdıml'J(ıe • :bü.nbııl 

22 l'eşilköy • K. Çekmece 

2G • » 
32 » » 
3-1 • » 

" » • 
46 • • 
57 • » 

27 K . Çekmece • Ycşllköy • 

il • ,. 
n • • -· ' 

Ana, İlk, Orta, ve Lise • Kız, Erkek • Yatılı, Yatısız 
,. GÖZ DOKTORU • 

Nuri Fehmi Ayberk 
Kadroları dolmamı§ ••nıflar için yem talebe kaydına devam ediliyor. Telefon 80547 

Hıı.ydarpa.p. Nümune hastane& 
ıı6z mütehassı,,ı 

İ TAXBUI. 1'iŞANTASI - KARAKOL KAUŞJSI~DA ---------.. ~ 

iata.nbul Bdı:dlye karşllll. 
Tel. 23ıl2 

AN'A.iI.K 
ORTA • LiSE IŞIK LiSESi KIZ YE ERKEK 

YATW • YATI lZ 

KURUi.US TARİHi : 1885 - TÜRıdYF.NİN E~ ESKİ ııususi LİSESiDlR .................................................... 
Son Poıta dıatbaaıı : · 

Neşriyat Müdürü: M. SMBI Kara1el 

SAHİBİ: A. Ekrem USAKT..IGİL 

Emsali arasuıda şeraiLI en ehven '\'e phsi menfaat beklemlyM bir film müessesesidlr. Giizlde bir taltm heyeUnc 
mııJikth'. Öııiimiızdekl ders y•lırukı L;san redris:ltm:ı bllhas a ehemmiyet verUecelt: ders saatim dısanda hususi 
Lisan kurslım açıl:ıca\:, müziğe 1 Udııdı o!an çocı1dann bu hu ustakl ıellodmtne de önem verilecektir. 

r ...- iZMiR KURTULUŞ , 
Cam ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca. 

:\lemleket san~yllııde büyük bir e5er olan fabrlkııınız bet 
!ıirliı modern teknikle tekamül ede~eı buyuk hı.lyaçlara 

cıwab verıneğe b:ışlanııştır. 

SİPARİŞ KABUL El>ILIR 
ı.amba, ı.amba şı'i('sl, Sıiralıi, Kavan<n (.'ay ve Su bud:ıi:'ı ve bllümum 

züccaciye... dres: 11.mlr Gaziler cadtl i No. 212 Tc1clon 3'732 •. 
'.l elgraf a.dre<P: Kur Cam 

D-.. k t İzmlr Kurtuluş c.ı.m rabrJtıısı sııh ;bl SadJ-l 
a, : Giirlwıc.'l f.4btlkıısıın, kurdurmuş olduğu mu • 

:ıu.a.nı oca.Jdar sayesinde pencere .-.amlıı.r.ı d:ı imal etmeğc mul":llfak ol_ 
muş'ıur. }·abrtknda pencere ~ıı.mlarmı tm:ıı e~ itin h~r eb'ııdda b. 
hplar hıızırbnmışt.ır. Pnbrika. bnal ctüii e:unbırı yurdınnu~ın en k.U)tu 
köşelerfnt- k::.i'.1r sevite'meğe a.made oktutu ıibi ın~ m müşl.erllcrlnln 1>lp.:ı. 

msıer·nı va<>lb \'es:ı.lrc ~ibl mu:ınıe!elere fh~ göstennel..">lztn dcr.uhd1 
etmeklcdfr. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Bu Yıl tlnivf'!'Btleye kabul edilecek talebeden t.ab ıtah ili içln mıiracaat eden. 

lrr «600. i&, eczacılar «80» nl, dlşçDer «Uu ı ,.e,çtlği takdirde (izlk, kim)1l, ve 

biyolojiden, idmya mühendisllil için mün.caa.t edenler de nlOO, ü aşatığı hal_ 
de f~lk, kimya, ve matema\lk\en 7uılı imtihana tibi to~ubwakla.rdır. 

isimleri (ki defa ltuhar listesine ıeomiıs olanlar lımtlhansra ahna.caklır. im. 
tıhanhr Fen Fakül&.esin:le 20/BiRi~ctTEŞRİN/9U tarihinde yapıll\Caktır. 

:istekllk-rin ıs.BiRtNCİTF.ŞRlN akşamına kadar Fen Fakülteslnı: müracaat 

etmeleri. «1005'7» 

Telefon: 80879 

H.ESABLABI 
2 hincite4rl11 

llttıd es.ine a,ynlall 
Uıraml7eler ı 

1 aôel 1100 llnWlı 
ı • 50t • 
1 • iM • 

H • lM • 
•• • il • .. • il • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 19/Ey!ôl/1942 vaziyeti 
AK T 1 F 

74,618 .. nS 

B&nmoı • • • • • • • • • 
uc~ııc . . • . • • • • • 

Dablldeld maba11Uı.a 
-ııt.rt llrM1 • • • • • • • • • 

Bartelekl mô&Wrlerı 

~-= Sa.ti dogn.m 23.948.tlS 
AlUDA tabvUl Ubll' eerbeA dıL 
ytsler • • • • • • • • • 

'[J&ter d6Ylslıli' .. b«ol• ICllriq 
~elıılri • • • • • • • • • 

BulM taıavtllert: 
oeruıııe edlleo en-ak• aakdlr9 
k&tlllJl1 • . • • • • • • • 
JtanUDUD 1-1 inci nuıddelerlU 
tevfikan Rasin• tanf'lnduı ~ 
ıeclt1•' . • . • • • • • • 

Sett .... cwuu 
Tic&rt Senetler . . • • • • • 

Sabam n tabTIW eWalut 
< DerUhte edilen t'!VTakı natd!.-

A < 7enin b."11ıtı f!8ham 79 
, Wı'rilf.\ Clttbart kıymetle> • 

B < eertıest Eaham ve T&bvll": 
Annslar: 

Altın ve dövls üzerine anna • • 
T&hTllAt Qr.erlne aT&D.1 • • • • 
HutneJe kw. vldell avan. 
HuineJe 3850 No. lu kanuna ır&'e 
açılan altın kar1llılclı aYaD.1 • • 

Htased&rl&r: • • • • • • • " • 
MWıtellf: • • • • • • • ı ı 

LİI';"\ 10U54.M3.09 
..... 

B 1':.351,255.-
ıt l9l.077,36 

1 
12Z.49S,3'7 s,c:; 

)) 554,75t,19 55ı.,75U9 

1 
Llr~ 33,68t,'796,S8 

' • -.-
• 49,523,3H.'75 13,tl3,t97,U 

Lira 158.748.S63,-

• H.2Zt,6U.- 13' 5!6.942.-- -ı 
Ura llii!1,958,G76,U 359,958,d7(1 22 

• 44,993,599.931 

• 10.506,•Us.24 GS.uOO,OU, 17 

Ura 3.096.31 
1) 5,733,464,9'i 

• -.-
" %59.000.000,- 25:; '73G.SC1,2C 

4,500.000,-
11.467,910,31! 

Tekh ı.oı1 ,956,:ısıı,s~ 

PAS t F 

lermll.n 
thtl)'at ~ı 

Adi ve fevk~ • 
HUIUS 

... . . . ' . . . . . .. . 
TM&viild*i knlı:notları 

Duubte edilen evrakı natdl7• 
kanun\ID e • ı inci maddelertnı 
tntUcan Ruble \&rafından Yüi 
ted11'at • • • • • • • 
Deruht.e edil• nr&b nüdlJ9 
batO'el:I • • • • • • 
ltar4Jlıtı tununen altut olarak 
UAveten tıldaYGle vuedilm • • • 
~' mukablU tl&veıa --., 
...aıe ,....sııen . . . • . . . . 
Rutn979 ,..pı.1an •'tarı ta"'1hkh 
avam mutabUt l902 No lu kanım 
muclbtnce UAnMlı ı.daYtlle vaa. 
d1lm ••••• 

MSTI>UA'fı 

~ llrıun 

AUın: Safi id4ogTa.ın 877.422 

JISt No. la kanDf\A l'ln harln•tto 
acal&D aYaıu malı:aMll tfı•dl uıa. 
aaa altmlar: 
sari kllocT&m 5i.S41.930 

Dim Taabh6datu 
Altm& tahvili \.abıl dövtsler 

Diler dörizl• " alac&kll KLr. ~ 
bakiYelerl 
Muhtelif • • • • • • • • • 

Lira 9.412,135,73 

• ı;.oeo.ooo.-

Lira 158,748,563.-

~ 24.2~1 ,621,-· 

l,lr" 1 :H,5%G,9 U?.-

.. 4fl.000.800.-

.. 21\8,500,HU.-

• 175,708,0H.-

l.ira 113.1118,7'2,8.a 
.,. 1.234,ll'U,05 

-
il 78,124.167.90 

J,lra -.-
.. 28,107,061.Rl 

:rrllta 

ı twD.m• JHI ~ ltiMnaı ı.. .. &e ~ 15 4 alt• .. ..-. avau ~ ı 

Ura 
u.ooe.oot,-

ıuız.ıss.n 

&ı&,728.941.-

llS,052,908.St 

78,124,J 6'7,91 

ıs.101 osı.ıı 

13'7.533.145.4' 

1,4121,IJSC.359,Sf 


