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Mııırdaki harekat ıahasını gôsterlr lıaritd 

/ngllizlere göre r·-....................... ~-··· ........... , Almanlara giire 
Libya harbinin akiıleri 

Almanlar 
topyekaa 
bir hamle 
yapıyorlar 

Avam Kamarasında 
Çörçile karşı bir 

itimadsızhk 
takriri verildi 

MISIB 
arazisinde 
Sldlbarraaı 
işgal edildi 

Bir lsponyol gazetesi "Düşmanı sür'atle 
lngiliz hükumet 

muharebe 
şiddetini 
artırdı 

B. Hitler doğu 
cephesine gitti 
Sivastopolda 

evden eve 
savaşlar 

devam ediyor 
HaTlrolta 22 Haziranda baılı

yan Alman taarruzu 
deıJam ediyor 

Sivastopol düşerse 
Karadenizdeki Rus 

filosu nerelere sığmacak Mısır arazisinde şiddetli 
bir muha.·ebe başladı takib ediyoruz,, 

buhranının ciddi Berlin 25 (A~ı\.) _Alınan or • 

Kahire 25 (A.A) - Ortaşark şekiller almakta Berlin 25 (A.A.) - Resmi teb • dulan baŞkumandanhğının teblıği: 
lnarüiz umumi karargahının tebli • liğ: Sivastopol müstahkem mevki 
ği: o/dugunu yazıyor Şimali Afrikada Alman • tt~ı... Ç&Vresinde; Alman • Rumen kıt'a. 

Seyyar kuvveti.erimiz dün bütün yan lkıt'aları Libya - Mısır hududu larırun taarruzları ormanlarda ve 
gün düşmana kaqı harb ederek a. Londra 25 (A.A.) _ Avam üzerinde düşmanın mukavemetini evden eve yapılan şiddetlı savaş _ 
ğır k.a:ythlar verdirmişlerdir. Düş • Kamaırasında bugi.in Slr Staf. kırara'k CapuZ'ZıO • Sollum ve Hal. lardan sonra yen: toprak kazanç. 
man:n ileri unııurları dün gece Sidi ford Cripps, Çörçihn Libyaya faya istib'kamlarmı işgal etmiş - lan temin e~ir. 
Barrani'nin cenub doğusunda bir dair ceıreyan edecek olan bun. lerdiT. Bu ikuvvetler, yenilen düş. (Devamı 5 inci sayfada) 
noktaya vannıı bulunuyorlardı. m.anı süratle taklb ederek Sidi Bar --

0 

Kıt'ıilarımız Scllum v.e Sic.i.Ö dan sonra'ki müzakt!relere işti. raniye ve bu mevkiin doğu cenub Ruzv .. elt ile ço··rç·ıı rak etmek üu:re tam zama • 
merdeki mcvz.ilcrinden çeic'lmiş • ınd ~ ğ . 'd d 1 w• • bölgesine vaırmışlatıhr .. 
ti n a ge ece ı umı e ı <lıigını lt 1 bllw' d 

r. .. 1 'şt' Si er· .. ayan te gı aras 
Kahire 25 (A.A.. - Reut~r: ksoy ~ bır. d r ıpps, rnuzal - Roma 25 (AA.) - İtalyan ordu ın a 
O

.. d'. 1 k b'l ğ. crenın un an sonra yapı a. _t • • bl ;;,· uşman un yo a çı araı ı ece ı , . . ' .. lan umuuu karargahının te ·nı: •h ·ı fi k 
l>ütüın kuvvetlerile ilerlemi~tir. Müt c~ ~eis;le~ ak~~ı ver~ ~ • Mihver kuvvctlet"i, 8 inci İı1.giliz 1 tı a ar ÇI mış 
tafik tabiyeııi toprak kazancına ve. çunıc:~~ a e ı eceğinı ılL ordusunun geri kalan birlikleri ta-
va kayılbına bakmak91zın kenıdisi - ve ~fjtir. 

5 
• • f d ırafmdan Mısır • Libya hududun. Berlin 25 (AA.) - Yari res. 

ne en dverişli yerde mll'harebe et. ( evamı met ıay a •) da gösterilen mukavemeti kırdık- mt lbir kaynaktan bildiriliyor: 
mektir. (Devamı 5 inci sayfada) \. ........................................ - •• .-/ (Devamı 8 inci ıayfadal New. York Times gazetesi Çör • 

._._,... ____ - ..- ..- - ..- ..- - ..- ..- ..- - - -.. """'\ıllll çil ito Ruzvelt arasında ihtilnflar 

c.as~Yet ~ Bir(Dç;; i~~;·~:k 
Mısırda şimdi ne olacak ? edildi buton e~k~k: 

_ .. ______ __ ... ---·---·-----.. ··-·-·-.. ··-··-· ........ , lor kurşuna dızıldı 
lngilizler Filiıtin V• Sariyedıılri dokuzuncu, Iraktaki onuncu ordularile Marsa Matraha ı . ~udapeıte 25 }A.A.) - Chru.. 
çekilmlı olan ıekizinci ordularına n• derece takviye edebilmitlerdir? Bu pek i ~- k.a.zaıına.~aglı L~a~Sek kö 

miihim nolrta ancalc maTefal Rommel'in çok gecikmeyecek olan yeni i fü.nünd tamamıb.eld!?1k ekdılddıgı PKrag. 

d d 1 
ı an resmen ı ırı nıe te Jır ö 

............................... ; ......... ~.~.',l!.~~~~ .... ~~.'!~~~?...!...2..!?..!!!~~!!.'!!!!:. ---... -·-----·.,/ (Devamı 5 inci ıayf~da) • 

Yazan: Emekli general K. D. 
t _ A1'deniz ve ıimalt Afrika bi içinde ya~akta olduğumuz i -ı !linen 'bir haldilk.ıttir ve bu ağırlık 

Jep0eainden: kinci dünya harbinin de ağırlık mer:lcez veya •ahaa; bu defa da ~k-
Uzu.n .tiren ve ıumulünü çok ge .. menkl'IZ veya N.haaını zaman zaman I denize ve ıimali Afrikaya intıkal 

nillcten bütün harblerde olduiu ıi- deiiftinnokte olduğu horkeeçe bi • .(Devamı 4/1 de) 
'*lif' • 

BA.BE,.&.L 
ao•••L'ba 
TA.SEL.ARI 

Rauf Orbay 
Büyük Elçimizin 

Londra radyosun
daki hitabesi 

Anık ara 25 (RadYo gazetesi) 
Lond:ra büyük elçimiz Rauf Orbay, 
dün İngiliz B. B. C. radyosunun 
yeni kurulan biır stüdyosunu ziya. 
ret etmiş ve mikrofonda şu ksa 
hitalbede bulunmuştur: 

- Aziz yurddaşlarım, sizinle ko
nuşan Rauf Orbaydır. Size, Lon _ 
d.rada B. B. C. in yeni bir merke
zinden hitab ediyorum. 

Anlkaradan Londraya 27 günlük 
(Devamı S inci sayfada) 

BUGÜN ___ _ 

İzdivaçlardan sonra 
görülen karakter 

değişmeleri 

---YAZAN--
Proleıör doktor 

Sadi Irmak 

Yukarıd'aıki resmt lblr tngmz 
necmuasınıdan aldık. Almanların 
!..lıbya çöllerinde kullandıkları 
b.nklar ve lbunJar.ı. \amir için llwr. 

yor. tankları !kaldıracak v1nçler buıu • 

(Profesörün bu şnyanı dikkat 
yazııstnı Lugün 3 üncü sayfa. 

m1zd11 okuyacnksınlz) 
dukları tamlr atefyeıerlnl g&;terl •

1 
re Indir!liyor. Bu t~ıtlaraa lbozuk1 

A:rka pl'A.nda (A) 6 tonluk lbir,ınur. 
tank, büyük bir tank ta§olltından ye (Devanıi 5 inci eayfada) '---------·" 

Cümhurrelsim1z fsmer. Inönü evve ~i gün <le Ankarada \'in2• T r. 
biye Enstitüsünü şereflendir<>rer. protesorlcrle tema~ıar apm <: e 
iınltihanilarda hazır bulunmuşlardır. Resmimiz Milli Şef ı bır tal 
niın .iımüıanda \•erdi~i izahatı dinlerlerıken gôstermaktedir. 

Reisicümhur dün Fransa 
sefirini kabul buyurdular 

Aınkara 25 (A.A.) - Reisicüm • Yakında memleket;mi.zı teıikede 
hur İsmet İnönil bugün saat 16.30 cek olaın büyük elçi Milli Şcfimıze 
da Çanilt.ayadaıki köşklerinde Fran veda ve tazinılP.rini arzet.m.ş ve 
sa büyük elçisi Jean Helleu'yu bu kabulde Harici•ye Vekili Şükrü 
'kabul buyurmuşlardır. Saracoğlu da hazır bulunmuştur. 

Milli servet seneden 
seneye artıyor 

Sigorta hasılatında bir senede 
2,889,367 lira /az/alık var 

Ankara 26 (A.A..) - Haber al • gorta hasılatında 1940 yılma nis. 
dığımıza göre, TürGciyede 1941 şe. betle 2.883.867 liralık bir fazlalı~ 
nesi sigonta hasılatının husule ge. 'kaydedilmiştir. 
tircliği umumi neticeler 1940 se • 1941 senesinde şiddet ve geniş. 
nesi umumi neticelerine nazaran liğini artırmakta olan buhrana rağ 
lehte miithim bir !ark göstermc'k.. men sLgorta umumi IJıasılntının e. 
tedlr. hemmiıyeıtli derecede artmış olma-

1941 senesinıde yangın, nakliyat, sı memleketimizin iktisadi vazi • 
hasad ve kaza sigortalarında tah- yet.indeki inki~afı, milli serveUmi
sil olunan primlerin yeki'ınu zin seneden seneye artmakta oldu. 
8.367.677 lira ve 1940 senesinde ğunu ve sigorta sahasında hükU • 
tahsil edilen primlerin yekunu ise metçe alınan tedbirlerin isabetini 
5.484.3~0 liradır . .Buna nazaran si. göstermektedir. 

. 
C Spor anket;miz :J 

• 
ilim adamlarımızda 

fikirlerini söylüyorlar 
r ........... ·-···· ... ·-·--· .... -····-··.--.··-· ... ·········-······· ... -············· .. 
1 Muıtala Şekip Tunç: «Hakikatte bütün apor faaliyetleri) 
i zamanın icab ettirdiği milli davranma hazırlıklarıdır. ~ 
İ Binaenaleyh yapılacak teıkilatın bu ruh ve manaya güre ~ 
i olmaıı mutlaka lazımdır» diyor ~ 
'-....... .............................................................................. ;· 

Suallerimi 
l - Spor tqid~tmıo maarife deni 

hAlmmda ne dibıilııil,yorsunıuT 
1 - T~ıu IKa.t tarafları nelerdir. 

bııcüııkü l.etkiaı.t.an neler IM'kli 
)"Ol'SQDUST 

1 - Mek~blerle kltu>t. arıu.-mdallı 

münaaebeı.ler ta.k.vt7e mı edilme, 
lidlr, roba an.lann ı bllsbliı.i: 

a<ımaJı mı;naT 

' - Teşkilatta k1mlerclflD l.stıtade e • 
dltmeeln1 lııtl7orsunuııT 

Beden terbiyesi teş1dlatının Ma. 
arli Vekalet:.ne devri mı.inasebe -
tile açtığımız ank tı il m adamla
rımızın da müta1enlarını t b t e. 
derek bağ1a:mak ısted 'k. Sualler -
mize bugün yekpare bir şckıld 
kıymetli ilim adamı ve mtltefek -
kirlerimimen profesör Mu afa 
Şekib Tunç cevab verivor. 

·········· ..... 

e Profesör Muıtala Şekip Profesör Mu tnfa Şeldp Tunç 

Tunç'un llkirleri: teşkilatın bu tün .1 • ğ şiırr. • b r 
c- Beden terbiyesi de bir ter - terbiye müesses" l mes'ul yeti 

biye işidir., bı.t bakımdan maarife altında bulunm ı J r nd ·r. 
geçmesi dbğrudur. Elbette ki bu (Devamı 4/2 de) 
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2 Sayfa 

Hergün 
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Harb, libgadan 
Mısır topraklarına 
geçtikten sonra ..• 
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~ SON P OSTA-

Resimli Jllall:a.la : Uzaktan davul sesi de hoş gelebilir = = 

Haziran 26 

Sabahtan Sabaha: 

Bir Türk yavrusunun 
Değeri hir buğday 
Başağından 
Aşağımıdır? 

rak leyli okulu daimi aurette ikamet 
gib ittihaz eden bcltir leyli talebe 
ile ayni vaziyette buiunan memur 
ve :müıatabclcmıler. 

C} Hapieane biırliklerine: 
Hapis olarak yatan bilWmım malı 

pu:alarla h.apisaneyi ikametgah itti. 
baız eıdcn memur ve müstahdemler: 

D) Çocuk. yuvası birliklerine: 
Yuvayı ikametgah ittihaz eden 

bilUmum oculdaı la btanbUlda ika -
me~ı olmıyarak yuvada çalııan 
memur ve müstahdemler k.aydolu • 
nurlar. 

4 -A B. C. D fıkralarında göa 
teıfilcn ycderde çalıı p da ikamet. 
p.bı İst.anbı.dcla bulunan bilfunum 
memur ve mustahdemlerle leyli ta.. 
le'beler bu birl"klere ithal edilmı • 
ycrelt ilcametgahlarında.kı birl itle. 
rine kaydola"Caklardır . 

5 - Biri k idare beyetlerile hal 
kın ve yı&tarıda imıli geçen mües. 
aeaUn bu maddeler hü.k.tirnlcrine 
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Bulmacalarımız , -
·ızd·var r n so~ a lOwıcude~lmacalarmı G-"N~L SLEB d 

"Y dojru haHedip .. hediye • • kul b d b• al ki • k • 

t 
kaaanan =ulananzın 1 1 1 u arasın a ır 8 n şeraresı 

go- rülen -karak er BiNr.-'--1ar nan\·~-=~==nil=~~~ 
(Düıalııl nlrLad• dcwam) anlaıtıyor. net ri:2eiırma o da kapılarak bir • d • ııı - lDıldlebtr. ta:nue llıll:rik.. Bu derdi diığer oku.yw:u1anDllın ça]ığııeı, yahud kahve garsonu iti 

d v • el erı ne a 1 r Nıo. ıın Kııımal &ant. gör.deri öm.i.nıde deşmek hakkına evlenmek beıYestne diişni\ft(i. BiL eg 1 $ m ın -~ Ortakö1. ~ •. malk değHim. Meaatubu yollıyan tıüın dftay.a gazeteleri haltala:a, 
-~ No. aa Arif ~. i:çinıdekilerie aınlaıtıknası haktonı ıeyllaıa bu meeeıleden bahsettilet; 

ut - AldıanL. :aıwa 6-a. eaclıle8I bıeın.den muıt.'lak ~ alınış .. Bu. resim koydulaır, rtebilat üııWne taf 

r·······---·-.. ·---· y A z A N ..... --·-00
-•

00000
-

00000000
' No. ın. 'h ftla ~ nuınla beraıbec söyliyebHeceğı.m bir sii.t verdH«. Ölçü .aıasbeü elde w 

' ın - ,....,._.. 1era meJdlllll Ke. ookıta bul~mı p-üyorum: gCaiinlindıe tuilUıJımak şarttle beni 
1 D . ./. .. d ki a_ Ji L __ -'- İ maı DWm. Bu. a1Jk itki taıra.fm kazşılıklı aa. işgel eden,._ ta oma gibi btr 
i rro J e sor o or llfM,I. . l:r ITIU.1C .,/ ın - .... (lMa..., h•titntmeıd viyeleri ~ 51061Yal ~mlan bakı- fl!!Y ... flılm .. diJ'Ol'am. bu, ger. 
\. --·-· ....... _ ..... --....... - .... ..-... - --...J --.. IIlı1ı1lıdan tamA!'!l!l!!l~t tabii& .....uı.- ;wıe midir r1er~,_.-n a~ 
'-•••••••••••-•• .... __..._. .... --- ~ ~ ~· , ~.DlllCiil.1 -J · ' ,.. r•M: cm. 

fiiPleri bepiaiz ~ı· taUiıcuiin oe'Yhericlır ki kadına1le ladarın ~ ıactl e ""'\ts - iıınnK. .... pesta, ... sn. bakınız şi:nd h ı: ın«lır, sanrm,orum. ~ri hare. B u kıaen ~ Ye titiz kaddJtım veren budur. Xıad~ meli; ~. ~l~ ekBik w Tew•. Geçenl~ ö~en ~ Alms.n jm.. kete getiren, menm.u heves oldutu 
di 1« ~rine selim veriiaevüoudunda tenasüıl uzu.vlarının .yıol• ~ helldiledne ilAç şek 114 _ AllkaQ. lt Cebeoi Olta ..ııü J>M"a'tonı iDtiRci Gıyomun bır klz (l>eftml 4/2 de) 
bir h~ kıaqtlariar. Maki ~ifınimi ıemm eden, ka~a mah lindıe vermeli. cnaım bu bahset. No. 21. 0rtıaa Anman. ,.--------------------...... 
bke SÖ'L siy'l~ a-lmıriar. Ya sus vUcıud şeklinin h~~. yar- tiiim ~ ikisi de saf bir 115 - Ullllltiprü, ~ca.ret Te Dilin ("S p ta, bul • )) J d.eriıal ve fiddetlıe bitr karşılık ve. dıım eden a~ faalı~ ieiare ha1ıcle elde ~r. Aile ~- '*- kMtlııi mlıseJlın B!ril. on os ' nın macast. - (12) rirler Yilhıud ıbulw y~ eden ce\tııe!" bu ~ıc. ~ miılp. var&l:leli i.1ltin \'ta ilerleyişiıı ıM _ (loda. ..._. p..u. lMt J.611! , _____________________ ...__,,_ 

uzun. 9iı' aıtJıaıma v~ ~!Qkınna n! =iği :aBö:: k ınlar ~ bastaıta.ım. eılken _ifllff~ .~t.. Dılnlell. Banlartlan !llJ tanainl WW,,,..,, 6ir tıTatla yn1lrvan IHw 
betine ~u'lurl~~,.~linfa.t !~T titiz .: tıırıçıın oı~ı ... DAkat edi. timııeil:;ı • g~ mezn~ 1'ök.. l!'r - KBtdvell. maame.e WUıl elıtr,,aeaınaıra ltir Wly. talıdi.nt edıuefls 
eben• leri1e do~ ar:!lel · .. nd ba tefekkü1 ~ temin eun-· Nll!nl& Ollırpn. SohlaD sata w 
Diğer ~ ~ ~i?Z.. linıe ~r :uıun:r ki ne er: bavaeın • tesir}ellindıeR biri ıu - 11a.,., ~ W.. ....._ ra: • 1 2 3 4 5 6 7 8 !» 11 
er. Hqin bir yürü-yüşlerı, acele. lerv ve 1caıchrwı yakışırlar. Bunla. de bazı Jcuia.ruı ~ garii. • tam 1ılnll8lp Ali ama Alpan. 1 - Bir neti 
as l>i 9ir kıoooşmaları vardır. 

1 
~iJQi~ 'nsiıy~ v~ ara ciJUi. len tıın:ıı~ (İnıfaın,t1UllD) ve ra- ııt - -., etıııınıurrlJa9 ..... 1at llt). 1 

. Sonra ayn ~dm t ev. e • ;ı. aıl~eri denir. Göğii:Sler- hıiı:ıdelal vazi,.et gayritaıbtiliklerL Ne. 196 Aı1l S&lp .Mdl. ı - Al1lıerler 2 ıt---t---ı----11'---B ıç ır· an;.;, . 1 tıenasüıl uzuvlarını.n. ink:iş ni be8areıf etıne9idir. Ç<ık defa ıso - Allbra. CelMd KMlııln sekalı m. &lllDelt1ıea 
mıyacak h gelm.ıft~ne ~ kalıçal.arın geri. ~alma-genç. bzlıld.armda haıyı,zlal'ını san No. «. Bf.lmMI MWaıt. ._. -.r <I>. 3 

t H o da s zinle sı., belin tbfd:kili ~sı: 1:'lilı"· ciyle ve ~ntazam şekilde 111 - IW ı ıh, .lwit ~ ı - Vapmdana 
Y'1P tebessıiim !'ü cinsiı dalaletler bu ~dendH'.. ~ ikadmlar "4endltten sonr TJlılıND ...- Ne. • N. SeüP. Slimalı (5). AD&. 4 

r ufak tefek ak.. Kadm yumua:tahğın~a, ı~az. edı.. mıuatazam nıgt oCnıı,ya başlarlar. ı• -~ . ..........,.. 'V'll•De.. Ulu AJwunm 
1 tt! oğ9it'kan len i'ldnıci cevher Lutein dir k sa Bu ~- . k il No. ıs. Emtre. ttJDSl (2). 5 

e a"11l başiamıfbr. l'L cisim denerı.. bir teşe4dkü~den .. ~·.u ki eıvlenme . ısı - &atı• led:Md: Jıle. 16, N. 4 - Yama (t). 

a arma ik yapmanın ta~ meıydılma gelir. Bu b,onnon kadını~ boc~ !şieıyerı t KAmft. Tarilaln en laltl 6 
DGQ1Na~, ı.r Muhıttle alaka.cHr ol- ıte'beli4le hazıclııytan ve gebel'ğ"n iyi~ ~llbmiŞtl'l'. . 1M - Sa rn tııfd 4eıte.IM, ._ Wr Wun m. ıı---t,--ı--

. ~i temin eden madded'ir. ıqı.e büılKin bu sebebleıdendir ki lilml'm' oilıl T~ Smıs•. 5 - Bir hdtn 7 
V lıh• barnb. şita bır d,DSan ol- Buımm ıe&ı;lr1i(ti kadında gebe ~l.; k~~mı erlken eoıı\enmesiı lh~~- 135 - Elbıc, Ölll* ma'lıtıRI\ emek. = ı· ~= 8 

ma.yı 2J0riaştrıır ve Şaıyed geın: ı Bmiım atalarımız her Slbada olu.uı- H ~ Tevdk Bertı: e1:11e 'l'lbU.B 
ur. neden ileri geli-husule ~bile sıik ~k <.tiiŞülkler ğu abi bu ~a ne blfiyiiık bir aem. ..,. mO..... 

., Qüınkü ın içın tabii .?ayatoıu.r. ~kadını adetten kestlme=== ~~ :ı:,: 111 - ~ ıtar81avı' _..... _=.;-,5), usa.!" 
9 

hay t Kad nın vucudu de'V'rine kadar idare eden onun . · . N•. ı l!lınln. ....._ 'I). to 
e edefı yumurtalık homııc.m beden ve ruhuna bü;kmeden. mad- mesinde ~BA erken evlendhııne 1., _ N'Jdalr. aakeri mmt.ıb •. ., _ Bir me"'9 

cftofa ev'lend kte_n ~ra eleler })udacdıl'. Bu maddeler b esastll". Yem ~~atın icablan ta.: ..-a-bt1 ' iael ll6e lll1UIWle -. (l>, Dlmıi (4). 1 s - Oiııltenae nlılw (1). Petrol (1). 
le :em.iye, ve tesır etmiye zı bzlarda iyt ve ayarlı bir dmm evl~nı geç bıralm~~dda Kemal aecıııa. 1 _ BlWnD ('1), 1 _Bil& - (I). At* (S). 

r. v• • •V• ~ idlratı ecftlmeZler. Genç . k_adıırı ~ tahn"b. edaın bır v 118 - Har "• Semercllet ....ı.. 9 - BW ........ 1'iFita I&),-. 7 - ............ (1), TerbtJulla 
edil 'I'Se bu degı-ill.d g laıda gpnmen gayrıtaıbii temavül.zi"yıeıt ildas ~ır. leııl. ~ ....._ Mo. 17. S.'bllla ....... - Jııa:Bııılllm (1). !Mltt' r "'· 

Q!Os1:eren k.adınlar ~ı!klarında bu ler bedem ge~ gayritabiilik * . M - Dl'-* (t)~ 1 - 'hıll h .... bir sıda fi). Bir 
mııon.1ıan ıyi işleouyen kadınlar • ruh:taıınd:ak.i huşunet· meliD- Bu yazıda evlenmenin ~yolo:i ıu _ "'11. - .,..... s-ı Y1lbl' t· .....,. 181n: ... <~. oa.v., e&ıa l'I. 

ı.r. C mt hayatın başlaması.le ler;. mıtlbara ~· kavga ve balk.ımıından k.aduı hayatı. " · Bntıe1ılııe. ı - ....,..,lh aWled (ltt. 9 - Dld -.. mti~erindea "-
faal~ iınthamaı giırer . '!e kadın 1to~;,~,;ıı11c; ;niibetleri ~ defa deki tesirini eie aldık. ~ lf.t - T4J!PhMe. Kadirle,........_ e - Br ...,... <&>. Anlle& ile CI). ri (8). Bat'Ye ti), 
bamba.ıjta MT msan olahiiır. K~ ~ ileri gejr. o 7.llJlılln ya. oudile olaın a4febsıru batBa. bir ya. 'M --~ 1 - ....... (1). 'iM ıra (8'1. 11 - lltr ...... bir ani c1ildıia 
mırı yumı.mtalidarında h1~ ~ hl~aıııı= a..ı~v--. Xabl:Jse bö!v'~baı~r... ...ı ..- - -. -. - ~ M'1 1 - 8111 <G. ., .... lllr Mlalr ._, <il. 

-113- ,,a.._ -Dtir Bun ~J; 1.11"" ~ p.ı • .-. -~~ ,,a.r.a>..wr4T......._.,. m lf l"llt.. )2AW tM'.I _ ._ .-. ..,..._ -- -- .ev~•<- .......- r .......-
....._,~....-......-Sl47• ~ ...wr-n..... - ._.. .. 
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& .. '*.,_.....,., M ......... ,. ___ ·u·ww.. !!! -= - E'r,k,gı kadın 
.- Duyduk f.haber Arab elbet dişahım. İbrah'm Paşa ölü mü yoğ! - İtimadınız var ise emindfr Y .A ı::+l N ~ :V ~ •.!lltır 

bır şer :b~Iıınez. • • ise d~~i mi .vernece·ktk kaziyesilhunııoo.rım. NUS"RET SAfA eorKUN l • .._. ... 
~~~~~~~-~~~~~~&~,~~~ Su~~dk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~······~-~~~~-~~-~~-~~ 

Ses ench: rlld> i tay>ID ve bu vezaret uzma da el bağiay.ıp divan duran Beşir 
- Çok aırlkada kalursuz, istka1 clasılası» nizaı.na l>ir seddi sedıid ağaya ya« aşnınsını işaret etti. A.. Yaınm trenıine a.ncak bir saat saçbrı oırıl'tr~Ia.nna, başı sa~larımn ırafmda hafif siyalı bir bale çevir_ 

buyurun efendiler, haremi hüma- çi!!ki1mek ev:ııa bi.ttariktir. Huzuru ra.b y~aşınca eğili.p kulağına b. :kalmıştı. Söyledim, yetiş,ebile-ceği- üs.tüne düşüyxnıdu. nrişti. Darmadağınık saçlar 11ınj 
yun ka-pı:sı ziyade açık tutulama~ şermnıiı?.de hazır ha.meclisi ülema. sıldadı: :mi temin etti. Benim niyetim onu - Beni ayıblam.ıyorsunuz ya! ... bir kısmı yüızünün yansını örtüyor: 
Ta r~a , kalursanız söylemedi de. Y'i. ~iram d~i!~ bu minval ii!zere _ Celı.adı yan odaya getW:'. fkapıtla.n _?ıralk.maktı.. ;ı:scarı kar~ .. Bir ara, şiddetli bir buhra.nla lk~~etli ~efeslerile _yüzünde bü~ 
illi? :suz. auşup hu dQmı~ ifade ve arzı ha. Araıb şaşıırdı. Padışalı ancak kız.. :sm<la gırmelk rorunda kaldım. sarsıldı, hı~a hı.çkıra ağlamağ bütün dagılaraık manmur çehıresı-i 

Kose_ ~ f:rsılida?ı: _ Je te*il buyururlar. [Yam.nda Eai lar ağasırun ~it-ebileceği kadar pes iZevkle döşenmiş küçük hır aparl.ı. başlamıştıı: . ne baŞka bir güzellik ekl~yo.rdu. i 
.. --: ~ ~ ızın e~end ~e!. ~ene go- tutaın hocalara d&ıdü) Öyle değil bir fı:;ıltı ile tekırarladı: iman.. w·- ~~fena bır kadınını de. Hemen yanı başımda uzanı_:ı c:f 

1"U ruz. Ş~ fellah. btzı ~rın:.su~. midir efemli kıa.rınd'aşlarım? - Ikıi çıırağı dahi va-i'drr, anları i - Hiımı.et'Çi bugün izi.nli, dedi .. gıl mı Vedad Bey~... . . . yaıtan ~~ a~.ıık- saçuk harikuladcl 
Kızlar agası gNıye donmuştu. H~ bf.ro'en: bHe uınuıtmanı. ıSize ben hi'mnet edeceğim Kahve.. ~ı.ıırnıJitınn. İ.Qlmıt.n tesirı mı, kadın vucud!iiOi.n hararetini duyu-i 

ymni adım ~adar ::ı_ra1tkfarı vardı. _ Beli, öyledir. Dediler. Beşir a.ğa başım eğdii. SuH.;uı ~ni nasıl olsun?. · bir i~i nöbe~~ :ID? yuruım.. Kallbim ~id<letle çarpıyor İ 
~ alarm yureklerı t;arJ>!ı. ~raJa SuMau sesi. titreye titreye sordu: Abmıed yü'ksek sesle emir verdi: i Dişarı çıktığı zama.n, vazi eti Neym tez~uru ol.ursa o~un,şakakl~r.ım ~luY?r, _başımda: 
köseyle ıkıonnştuklarmı goimUŞSe, _ Ya ıkimi getüTeJ.im _ Çabuk sil.filı.'ta.r Mehmed Pa. Ehesablamıya çalıştml. D d Y lwp nedamet i2ılıar ediyor. İşte .ıra. bı.r sersemiiık hıssediyordum ı 
Aibdü lif!~? ~etııd!_n.i.n yak~yı _ ele ~.i08de cevab verdi: şayı davet ~en. ~nişte beyin büyük bii.- re~r a:ıı~~ deme gem vur.an . da bu tarab.:. Bir şelwet cehennemi halın de: 
verecegme Jıi.ç şuphe elımıyo ... far. _ hm siz bilürsii2ı padişahım. Kızlar ağası dı~arıya seğlrtti. :Büsbütüın hareketimi g . e0· Bu kadını, benı bıır arkadaş. bır a.çılmış kı:zıl dudaklarına bakmak: 
dt.~ G~i ~endi olduğu yeı:de ,top- ltima.dı ~~kim.de ıise anı ge. hocalar- anıcailc şiırrdı damad İbra- ~Buraya gelişim malO.ın ~=a~:n- dıoot gW.ile görüyor demek!. i~~yor_um. .~uıır altı h~l~r·.rr7~ 
raga ~· h~le yarabbi şülkür türürsüz. him Paşanın azledildiğ1ne inana- :ur. Fakat Saadet hanımla görül ~arı sarsıla sarsıla ağlı.. . ttnş bl!l' muc~d.eleye . gır~.ş.i 
hocalar ıledediıe:. .. _ _ SUiıhtar Jıleh?ned Paşaya ne bildiler. :me:miz, bunun ~ eniştemin kula. :Y10rdu. . . . . t.tm. Bu nerıs vucudu b·r an. ıçm: 

Harem kapısı onunde dur.an u. bu,ı.Jıru:rsurı;? (Arkası nr) iğın "tımesi ihtimal" k k t.. Yanına gi.'at.<im. Ellerını, avuçl de 'flwlla.rıırrun aıT"asına almak ışden: 
lema kalaıOOI.ığını. ağıla koyun so. :n ~~ lde iyi bir·: d ~~ r:nm.ıın arasıınaı aldım. Ateşler ıçin. bile değil. Mıüma.naat eder :mi? Et..i 
ka~en çıobanlann yaptıkları gib' 1 b I S hh M.. l A ~~: orun: ıbunu m.:ısu Y : eg 1 u. de y.aruyıondiı. se de etım~ de .nıetk:e aj1Ili F.a.: 
.birer biTer ve saya saya içeriye al. stan U 1 1 uessese er rttırma Ve ;~çl k t - d ım b.r arka • - Neaıiz var; bll-az kolonya is.. ka.t •.. Derdli ve içli görü:ne-n bui 
dılan. Kaıpı dikkatle kapanııp ar. Eksiltme Komisyonundan. i ~ c . ~z. tea.- misiniz? kadın, daima hayatı hakkından·: 
dınclan sürülıfü. • : ıvemı ve . 

1 
n so~a yor • HıQkırılklar !boğazında düğümle. d~t izhar ett', muztari.b görün..! 

Sultaın ~ bt.lyiik salada LeJ'li Tılt Ta.lehe Yarckı t:lldtekrl fria 970 çift terDk ~ akslttmeye ta. srns ~~\!zlon?.a _Y~~lan -niyıor, m~lMla konuşabfüyor- dil, biır dost, bir de.rd ortam hüv' -~ 
bekliy:ordu. Bocalar etek öpüp saf •ulm~. i ı. aç ~11 •• gı ~ yuztınun •00- du~ yetile bana açıldı. Ya-Dancı o;ayıla-: 
tu ular. B"ri de gözlerini kaldırıp ı - Eksiltme 1.7.942 Çal'Ş3.d~ rihlii aat 15 de Cafa.loflunıta. Sı.hha.t ve iyala~ı bırbi~~ta:arışnu~ı. İtıra! - Hayı.r, zahm~t. e!..meyi:rh. bilecek bir erlkeği, W~.ye, nihai 
p d"sa m yüzüne bakam yon:iu. lcümai Mmvenet Mmıliirtiitn binasında tıoPlanaıı lrıoaıisyoncta yapılaea.ırtır. :~eyım, ~adar -u\ ha~_ıı: ~aade. Oooh nıe fena. .•• Sızı de raiıatsız ye.t evine davet eden bir kadın,: 
M" ahfham ve yuvarlak yüzlü hm. 2 - Mnha.mmeu fat beher çllt terıit ıçm «339» Jııarai&ar. !dılan: ~-; ... 'l :ıze ~runuyor - ediyorum. Ben hep böyleyim. Za- ne olursa olsnn bunlardan doğa i 
kı8.r üç gün içinde had~de-n g("'Ç- 3 - MU11111ıbt teminat Ht Bra r. k....,t.ur. ~ ·• ~5""""' ıraz ~. mıştr. Şe7- man zaman bir buhraın geçi.riyo. cak :neticeyi besablamo.z mı? Bü.j 
m · santlaıbı:ıl.ecek kadar eriyip in- t - ı.ttlıft'-- prtına.meslni çalışma. Pıderfnde koı:ııitowıda sirebtfirltt. i~~ b~. Y1;:1~~ dız kapa'kla- rum. Beni ayııblam.ıyorsum~z ya!. tün bunlar be~ .aıakamı ç~ek5 
c ımiRti. Sinirli görünüyo .. , elleri 5 - İsteldt.ıtt 1942 Y'lll Tlcare& Odası Teslk.asile !490 ll1llll&nb kallmdl )'a. fte'lde . ı: :ıy b~~ k~ ~ - Hep buınu teıkrM' edıyorsu.. için mi? Hakikaten muztarııb ve: 
ve parma1dan titrek f trek kıp'T. IDh .~ ile tıılı. işe yeter mıLvaklla.t teminat makbuz ven banka mektubHe i-·ı rı .~::..ı M~ı almutün guzeUı- mu:. niçin ayııblıyayım sird? ... bedbaht ı1T1ı1dı.r? Bende aradığı ya.l i 
danıvordu: •irilıkıte ~ -&iilde lgomisyooa ,.elmeieri, «6537& :gı e ~.YıuıcuMU.': 1~ ııştı. Şimdi burnu hııraıkı.n da biraz uza_ nız teselli midir? Bunun yam s r ~5 

- Baka efendiler bu devleti a- : - Sız çok ı~etı oturuyorsunuz nın!... da bir eI!kEJk olarak beni de aızu.5 
li)e bu akşama kadar mübl:ıke i. ı Istanbul Belediyesi İlanları ı ~Vıedad ~y! Şöyle koltuğa rahat Göğsü, Wlaçla:r içinde, fırtına- ıuyor mu? 5 
çerüsünde idi. Sabık veziriazam :~rleşsenıze.. . lı biır derrizi aınrdmyıordu. Uzanıdı, Biır sünü sual ki, kafamı allak: 
lbrah:m P~= kapı arasına kaldl- f . Anıcaık:, otmno. bılle trene y_etiŞe. b~şınıın altın __ a Y..astıı_ k kıoydum. Gö. bullaık ediYQr. Saıınımi bir arlka 1 r:-

_,,... ~ Cerra.hpp. Bqotla 'Ye Ziillrevi bastalıklaı- but.ah.,,~ Zep. lb lecek 'kıt k 1m B ·- m~ ..+-r y 5 h d 
rıhııp Etmeydanında cemiyet ku aep Klımil l>oiıuevi, 'Öskiidar Çocuk Balamevi ve Eclimekapı SıhJlat mer_ : ~ va ıım • a . ıştı. . ır an~~ saaıt.e ~ .. ı:l.... arı~a VaT. ~Lmar:nn . uzurunu uyuyo!·~ 
r n kesanın bazı tevc"hat sadedm. :evvel ka.çımalk myetındeyd1m. Ya- Bıiiım tren kaçtı. Belki b r otomo- cureikar bır hareketle hayalle .. · 
d ki meram ve niyazları is'af ~- mmm ~ ihtılr.&cı lçin alınacak US3900) kil.O çtö StİT, (38000) kilo :vaş yaı'WIŞ zaafa düştüğümü hisse .. bil btılaim1ir:im. Fakat onu bu va. ba.şıına ıyılkımış ollma.z mıyım? 
mek ile muhatara ib'ad cd'1miş sa. PASTÖRİZE strr ~ (':Se) l:lle 11'00URT b.ı>alı za.rf usullle ekslHmcye Jııo. imyu:Muım. Genç kadın gittikçe gö.. ii~ mıraıkııp nasıl Ç'lkayım? Çı.ldl:rac.ailc!tıım. Ba.şunı çev·r 
yı UT. Salt ccemiyet erbabının> autmuıfbı. çtö S~'l'"iiın beher ntresfnin mmlıammen bedeli (45l Jı;ıaroş, ;ııüme ~aziıb .. ıgörunüyıor, arzuların Elime. :t:nr Rrokmya şişesi JCeçti. ycrum. Gözlen kapalı, der 
b ği kalmıştır. Ana dahi ken.. PASTÖllıi'JIE stl~ 'beher &edoin lllUbatnmen bedeli, (55) kuruş ve YO. ;har.aretı vucud'u.mu ka.vumıa:ğa Bileklıennı, şaJkaıklannı oğdum. nefesler alar.ıık yatı)or. B z 
d. · Qünüı.ıden mesağ veremez i. GuRD'un beher tı:ılonnan nndıa.mmen ~ (50) llıuıruş ?e Uk temJna.tı 5776 !başlıyordu. Hayır, ndeme zinciır Ağlaması kıesilir gi:bi olmuştu. Fa-korkulu rüya gömıüş g:bi sıc · o 
dik. İmd ne buyu.rursuz' İbrahim lira 58 Iuıruşkı.t'. TaJibler toptan ft'J& butalıa.ne ve müessese iUbaril'le ayn fvuramamam çdk müşkül vaziyete kat hala çetin bir bum-anın kolla. birbiırine kenedlenmiş d"<;le 
Paşa ve ki neferi karibi klınesne- ayrı tekılifte buhma.bitirle!'. tJmemi ...e h1lııus1 ~nam_c: ~saire tKt lira YİB. i~eğ'ian. Göcclerimi kaçırı:n;aok rı ar~a çırpım}'Ur ve- bu arada, rasımdan. kesiık saY''halar aras 
nin diri d ri teslimi iltimas olunuır! MI ALTI blr1lt hcJefte BeiNl>"e &esaı> tşıerı Milıllüırtiiğii:ndea alınacUtır. iistiyoruım, muvaffak olamıyorum; mıültema.di~: ezilerek ismiım çııkıyordu. 

Hooalar lblr şey diyanıediler. ihale 29/lr/94% Paza~ Pn.il saat l5 ele İstanbul Belediyesi Da.imi En.. 5madma :baoaıkl~rnıa, göğsüne ta- - Raibaıisız oldunuz, ne fena! Omuzla;rı~ın ~u~arak, h .. 
$P'ılh"sl.8ım Mi:rzad'e ellerini açıp etimeni od36ında. ,.apdac:Miır, 'l'afibkrln mc teımıoat maımu vt!)'a mek.tablan. :kıh.yor, bu tahrilkle smnlıymdum. Drye say,ılklıyordu. sarsaladım, gozlerı aralandı Yıı 
dua e.tıti Daha sonra kendi arala- imzalı şadnamıe Te saire, 94! 1ılma. aid '11caret Oduı vesiblan ve bnmıe:n 1 0 1 elle:rile başını tutu.Yordu: Kadm, li)yle buhra.nlar arasın- 21Ülnde taıtlı bir teb-essüm yrı ·ıl 
.rıma f;sıld~an SQM'a İsperL. lbraa tizım selen •ter vesa• :ile %499 'lıro. la Jıammım tarif.-..t.ı çevresinde : - Başmı ö:y!e d&ıiiyor lld... da ne güa:el o~? Göz yaşları rmştı. , 
zade efendi cüı«li cüretli sordu~ )la.zırla.ya.eatları tetılf ~ı ilıale g:ilnll ..a 14 efe l:aclar Daimi Enci,. 1 HQ'kikaten başın1 dik tu'tam.ı.JOI', rimellerini eritımiş, gözle:rin~n et- (Ark.asi var) 

_Eyµ h8!1'~ buNrıınuşuz pa.. ~e ve11Aer• llmmıltr. ft3t3> \.._ ... _____ ... - · - · ·-·-J 
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Bu Sabahki Haberler ................................... 
3 Mihver Slvaıtopol 

·kola Musa mldalllerl 
llatrab'ta geri 
blrıe,tl çekiliyor 

lngilizler hücumu 
durdurmıya çalışıyor 

Almanları :-ı Ukrayna
da ileri hareketi 

Vişi. 26 (A.A.) - Libya cephe. Vişi, 26 (A.A.) - Sivasto.pol kaı.. 
ainden alınan 30n haberlere göre, lesinm cenub kesiminde Rı.s hat.. 
.3 mJhver kolu S:di Berıanı ve Mıaır. liarmda Alıruıın kuvvtlerı iki deki 
aa. Matnıh aralarıında birleşmişler. açmışlardır. Mook.ova radyosu, 
clir. -~ müdaiilerin kalenin ortala:rına 

Müttefiit uçaklan durmadan ta- doğru çe'kilımek mecburiyetinde 
ııtlaıra taarruz eder~k bu hücumu oldulklarını şÖ) lemiştır. 
durdurmak istemektedirler. Ukraynada 

V afingtona göre 
Vaşington, 26 (A.A.) _ Asseci. Vişi, 26 (A.A.) - General Von 

aıted Press.in b·r muhabir'n göre, Bodk Ukrayınıada muvaffakıyetle 
Mareşal Rommel kuvıv tlerini ilerlemeik:tedir. Sivastopolda ıse 
Miasra Maıtruiha do yru çıeviımi ir. ka~eler biTbiri ardına Almanların 
Gen"-·al Audı 'nleok'in burada da~ eHne düşıınelktedir. 
yanaı<"a~ı tahım·n ed'lmektedir. ---o--

Ç!:irÇİI Amerikada Rus.lar Kupri~n~k 
harb vaziyet hak- ş~~~~~ec~.A~ekı!~~~ 
tunda izahat verdi ~::1:~:::::~: ~7:~~lenc~:: 
Londrıa, 26 (A.A.) -- Dün Çör. 

çil ile Ruzveh Amerikan liderleri ve 
Pasifik lhaıh meclist azaluı ile mü. 
him içtimallar yapm•ılardır. 

Çörç'l 40 dakika süren izahatta 
bulunmuştur. Rı yter' n erken en al 
d.ığı 'b"r mesaja göre Çörç'l' n hart> 
vaziyeti hakkında vermiş olduğu 
beyanat emn yet ver'ci ve nikbina. 
ne Olarak tavsif edilmektedir. 

---o---
ikinci cephe kuma,_ 
danı lngi~tereye gel 'i 

amde ıiflıerlemekte olan düşmana 

kalŞl anudane müdafaalarda bulu. 
nuılmeıktadır. 

Ahna~Tln tazyıkı üzerine Rwı 
orduları Hark.ofun 100 kilometre 
cenub şadcisind.e bulunan Kupri. 
andt şelır' nden geri çekilmişlerdir. 

Sivastıopolda şiddetli ve devam. 
l muiıardbeler cereyan etmekte ve 
düşman hücuımla.rı tardedilmekte. 
dir. 

f.:.ı giltereye gelen 
Kanada kuvveteri 

-•1- .. ---=--·-- •--'-··-·-
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anketimiz 
(8aftarafı 1 inci sayfada) ı mile btmlar en elver $1" .. beden ter. 

Bütün memleketlerde ve bu ara- biyesi vcrılmeli ve _b 1Jlun ?u ?11ltn-. 

Spor üiiüıriı~hnı~~ 
Demir Hasanla Hafızın güreşi da biı;de beden terb~yesı ih.iyacı - tclıf çagda gençlerın t.erbı:yeıer · -ı 

nın arıtması neden ileriye geliyor? nin kilid taşı m~nıe~t iç:n l~a ~ -.ıı 

Ön<:e bunu teSb't etmek lazımdır. zıırlarunış o1:ma.k 'de.ılınde topl~n- Herhalde bir şeyler olaca- - Tuıh! Sana?. Bir türlü kallkii 
Geçenlerde Cümhur.yette çıkan malıd r. Bayrak çekm~ mer~s mm. ğa bemiYQrdu. Bu halt gören Hav. madın ıbe?, 
cGe ilk nereye g :d'yoı ?> isimli de ve. diger ~r m rastmlerıı de bu zalının arkadaşları ayağa fırlad;. Olan olmuştu. Ne söyleseler p:; 
bir ma:xalem.ıde de soylediğım gi • idea1ı terermum edecek, heyecan- lar ve bağırmağa başladılar: ra etmezdi; Havzalı, hemşerilerin 
bi, 20 nıci asır, milletlerin en çok !andıracak b :r marş yapıl.m~l.ıd.ır _ Ülen.. gaile!. Kapıtma. ken.. tek bir cevab bile veıımıyordc 
şuurlaştııkları ve ayni zamanda i~ ve bu suretle her spor faalıy .ın n d · ı Hırsından ılupkırmızı olmuş-h 
bölümi.ımi•n artıması do~ay1sile iç - asıl gayesi maç yapmak vı:.:ya ma~ 1~··" ehır'l . . t :k: . . 'ten Yılıdırıan. galibiyet temennasın 
tirnai sınııfla.::ıın en çok s:ıraha.t pey kazanımak o :ıyıp, bunların mı Ilı e.mş ı. :r n;:ı lık eşv~ •. n~ ı~ basarak meydanı bırakıp çekiltt 
da eWği ve iJ~idarı ele almak için kudret için bire~ vasıtadan ibar2 t ~a~alı., ayaga a m~ ıçm e~-ı.. Meydanda Demir Hasanla Hafı 
en fazla çalıştııkları bir dev;rdir. bulunduğu h 'ç bır za.:rıan hatırdan mı~ zıo~a=~ ~etide~d~l~ıf:r~ kalmıştı, Fatkat Yıldırım fena hal 
Böyle oluaııca, milletlerin gerek çıtkarılm m~lıdır. }<luıb re~abe-t • ayaga a . . s .yo · de ~ru.bnı.ştıu. Demir Hasan 
biribirleriıne karşı, gerelkse ık-endi leri de aynı hedPre teveccuh et • mıJY he~rılerı de. 

1 
içerliyordu. Hafız da öyle ... Kalı 

işlerinde en çok gerg·n ve !kuvvetli mel'diT. . • , - Haydi .:ııdın:ım!. Tam sırası .. kala ortada .. kalmı~ardı. İşin feca 
olınaga medbur oldukları bir za - Bu teşkılatın başına geçecek.er - Vur ~unıdeyı... ati vardı. Gür~ bıraz daha uzarsı 
marula yaşıyoruz, demektir. her şeyden evvel cerb:ye edecek: - Topla sanmayı... muha.klkak berabere ayırırlardı 

İşte spor faaliyeti, yani her tür. leri gençli~ üzerin.de hakiki oto:ı- HalıbuJki Yıidırımtn ne lkıünde Bu sebeble Hafızın da, D:mir Ha 
lü sürprizlere karşı çevik, muka - tes· olan kims;ler a:asında.n seç 1. vuracağı ve ne de sarma takacağı sanın da taraftarları bagırrşıyor 
vemetli · meşakkate alışmış insa~ melidiir. Hak ki otor te verılen d~- vardı o da!ha kurnazca ve ustaca lamı: 
la.rın b~lunması ke::riiyeti, artı.k ğil, alırıanış olan otoritedir:w. _Şu hareket 'etmeık istiyordu. Hasmı - Haydi Hafız ... Vakit kalma 
hem milli, hem de alemşümul bır halde he: mın.ta.ka.:ıın ~ençlıgı na- deli dlolu ayağa kalkmak isterken dı be! ... 
ihtiyaç olar<& bilhassa 40 seneden. k 'ki otorıtelennı kendı ağabeylerı bozuk düzenliğin.den istifade ede- - Tut Hafız be! .. 
beri bir em.Ti vaki olmuştur ve bu arasuxl.la :bulmaları hem pratığe, rek bir taraftan köst-eklıyerek yen. - Ha Demir Hasan be!. 
emri vaki durmada,ı yüırüyor, ge- hem de gayeye daha uygun olur metk ... Nitek'm de böyJe oldu. Yıl- - Duırma be!. 
nişl ·yor; ilerliyor. Mesele bu çap. zannıediyorum. Ayni zamanda bü- dırım, hasmımı kemanede i:yJce - Saldıır be!. 
ta ve bu manada old71kta.n sonra tün bu gençl"ği arzettiğim ru}ı ve bağlamıştı. Hawalı, kemaneyi iç. - Çaprazla .. buda' ..• 
onun ayıni zamanda s yas. ve as. mana bakımından aydınlatacaıt hu ten budayarak sOküp kal'kmak ve (Arkası vı.'I') 
keri eıhemmiyetin'n a~a.meti de susi neşriyat lazım olduğu gibi, yahud hasmıının bileklerinden ya ............. G._Ö~ai""i:İ·;;i•••••••••••• 
meyıdana çı'k.ıyor. Onu.n ıçın, ona spor mecımualaırı da ynzıları anı. pışarak zıorla dıoğrulmağa savaşı. Y 

sıpor faaliyeti demek b le pek hafıf smda bu nıoktaya b]~assa ehem yordu. Yıldırıım. mahsustan birden (8aftarafı 3/1 de) 
gelir. Haki/katJte büt.ün spor !a~w: miyet vermelidirler. Süphe!>-iz, bll bire kemaneyi gevşetti. Havzalı ıçm daima hueket halıncl.e tutaıı 
liyetleri zamaının ıcab e1Jtırd gı 1 neşıriyat da daba .çok telkini ma - da kemaıneyıi sOküp kurtuldum b.r isteık olacaktır. , 
milli davranma hazırlıklarıdır.. • hivetıte olmalıdır.. G. O. zanınedeırek birden olduğu yerden Hatırımda kaldığına göre Al 

Binaenaleyh yapılacalk ıtcŞl{llJ.alt .................................................... bozuık dıü.zen fırladı. Havzalı, bo. man prensesinin kı:ıcası, çocuğu 
bu ruıh ve manaya göre o~ursa - ki, 7ttık dü2en kalikıp kaçarken Yıldı- toplu aile muhiıti yakıtu, baya.ı; 
bunun olması mutla~a la~.mdır • lstanbul borsası rım, birdenbire ha91'nı.nın üzerine cZ• ise ıkendlisini mes'ud etmesi ıa. 
bütün ımemletketi ilg lendırmeme- - .... _ "ullanaralk derıhal bir ayak loüınde. zım gelen bü.tün vesılel~re malik 
si ik.abıil değilrlir. Çün!kü bugiıın kü- 25161942 ~ılUJ _ kapanış rıa.t.ıan ~· taıkıtı. Beıldetmeden havalandıra. tir. 
çilık büyük her millet hem t~hr.k 1 ~a'k sırtüstü yere vurdu. _ Bana yudım ed'ıı'z, diyor 
içinde, hem de umulmad k bır .k-ı ÇEKLER Y1ıldırımıın arkadaşlan bağırı- Kendisine yardım etımelt isterim 
t ara yükselmek imıkanları peşın- "-OOU: hususile ki; henüz yapılmış hata 
dediır. O halde m~c;bet ve menf Aollıt •• lı:apaa., _ Yaşa Yı~dırım... tamir edilmesi lazım gelen bir ci 
geırıgin ve kuvvetlı ofma'k.tan daha .ndra ı sı.erllıı 5.22- _ Aferin Yıld:ıırım!... na yet, atılmış bir yanlış adım yok. 
iyi yapılacaık bir şey yıoktur. w.Yo~ 100 Dolat 130.70 _ Yaşa!... tur. Fakat nasıl yardım ede v. 

Bir şeyin ruh v:- ~ası anla~l- neTr• ıoo ln·Iore n. 30.70 Havzalı, kıpltırmıLI oldu. Çok yim? En basit çue yabancı erk gı 
d k:tan ronTa teŞltıla~ın ne haysı - · hdrid 100 r~eta 12.B!J ah ı... ollm..,...,.u Dört saat kadar nıM-iimnek suretile olsun kadını 

.. •-.ı.te l agwı +_ m cuıu ~· . a-- . B ye1ıte ve ne vus c.w yapı ac .ı.ı10Im ıoo u•et &ı. 31.16 .. . ~urdu.ğu halde böyle bir. iz'aç etmeılcten menebme!<.t•r. unu 
kendiliğ nden ;11:eyıdana çıkar. As· Bfor alt.m "lira 33.00 r~~eu mağlub oluşuna fena hal. kadının kocası, yahud çok yakı~ 
kere alınmak ıqın nasıl her şeyden 24 ayarlık bir cram külııe d sııkılım.ıştı Meydan yerinden akrabasımaırı bir eı:ikektc yapab · 
evvel iıtinalı biT bbbi m~aye~e. ya. altın 450 ·~emi:yerelk Çekildi. Hemşerileri- lir, başlıca faydası t.alcib ve iz'a~ 
pılıyorsa, canlandınlaca.tt TurK ye . nııına dili dam.ağı tutulmuş hareketlerimn ümidsiz bır .zahme• 

Lonıdıra, 26 (A.A.) - Amerika 
nın Avrupa harb sahnesi ıkumandan 
1 ığına tayin edilmi, olan General 
l!.benbower tayyare ile Amerika 
dan İngiltereye gelmittlT. 

geoclerinin hepsi de her şeyden Esham n Tahril&t ~; n ::ıde gitti Hernşeriler.i: söyle. olduAımu anlatım.akıtır. Ümid ede. 
evvel bOyle b:r muayeneden ge - Anadıohı Demlryolu 1 u n sı.so :r. 1 rd . · rim ki, bayan cZ> böyle bir ma. 

Londra, 26 (AA.) - Kanadalı çirildiilcten sonra teşkilatır. için° Anadolu Demlryolu Miimesıııll S2.6S '1 vor {h ı. e haltettin" ceranın kend'sini ne gibi bir ~a • 
piyade, levazım; orman bürolatınıl alma'k baş kaide olm_ahdır. Sonra, Amdıolu Deım!lryolu % 60 3u 5 = Bo en ~uruğa geliP alta düşü.. mur dıeıryasıaıa atacağım ke ıd'li . 
ve teçhizatlarını hamil bir kafile gençler yaşlarına. gocre gruplara lür müf ,. ·· -- lfnden ~. TEYZE 
İogilJtreye varmış.tır. . ayTılarak gene bır doktor yardı -
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Telgraf, Telef'on. Ve Telsiz llaberleri 
.. 

Sattlık istor demir kepenkler 
JbhteMf bcQiarm ııatlam ve bütün tefel'riia&la.rile 'hirli!d.e atılmaktadır, 

Talıiblerin Sirkecide tı Aııadolu amba.rıııa müra.caa.Uan. 
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Günetin ve denizin aaf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile ııhhat ve hayat fıtkıran tunç gibi esmer ve cazibi rufi 6ir 
renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi SO BOYOK 15 krı7uf. 

{ M"iJ~if1SAÇdaEKSiR1 
' Kullanınız. tesirini derhal ı<Sriira!inUz ___ ., 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
Ze7~nb1S'D11 Çorlu ııdlih tamirhanesine hama.l alınac&ktu:. WO 1uıt'1lılj yev. 

mJye verileeetı:Ur. Berırtlu mnkur tamirhaneye miil'&cat eclilmeııl. «69lb 

Ereğli Kömürleri işletmesi Umum MUdUrlügünden: 

SADE YAG ALINACAKTIR 
işıetme Ta.bldotl&nmu ihtiyacı içln Z a1cl& ve iki partide te.llm p.rtlle 

80,800 kilo erimlı sade Jai mübayaa olunaca.lotır. Şarttu.me Ankarada EU 
B&ok IJmmn Müdilrlüliiade. btanbulda Eti Bank ht. Bürosunda. ve Zon. 
ı-utda.kıtıı İşletme Umum Müdürhiiünde cörilleblllr. 

Tekliflerin 8 Temmuz 942 Çarp.mba ~11 .aaı ıı 1e kadar Zoncııldakta. 
İsletme Umum llüdürliitüne nrllmiı olması llzımdır. Mıınkkat teminat 

% '1.5 •u:. 

lzmit Deniz Satın alma Komisyonundan: 
T&bmhı lia.b Tutarı 

Cioal Kllosa K111111 Lir.ı 

Semizot.. 6000 ıo 600 

Kabak HOOO 11 1001) 

Patlıcan ıoooo ıs ısoo 

BMD1'• 5000 15 1250 

~& 1000 il 880 

LahaD& 2000 ıt Zff 

Taıe fuolJe 10000 .. aoot 
Doma.tee 50ff ıs '15t 

Sotao '1oot 18 uao 
Pat.ate. ı5000 ao ı500 

Ieanak 500t ıs 759 

P•ua 5000 ıs '150 

16360 
ı - Yuka.rıııl& olnı1 ve m11ııtarbn )'1%11• ız kalem 1e•eıılıı kapalı sari maltıle 

eksiltmesi 2.Temma•.H2 Pertembe &iirii aa.a.t 13 da tııuuUe Tenaoe ka. 
plSIDdatd komisyon blnaaında Japılac&ktır. 

ı - Şa.rtnamesi beclelab o .vak komls1ondan aln.ablıllr. Temhlatı d22111 U • 
rMh1', 

ı - 1.Stek.Ulerln bu lıterıe ll&'ill oldllllarma ı4&lr ticaret eh1b-et veeika.lannı Ye 
2490 aaym kanunun tarifah •ethlle t.aruAm eclecelderl teklif mektııbla. 
nnı yukarıda yazılı t•ruinatıarile bfrlfkıte belll aiiıa n saaıkm tam bir 
82.a.t enellne kadar l.omisyona yermeleri. c6529o 

Devlet Oemiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedeli l907ı0) Ura. olan 78 kalem mobilya ve esra. '1/1/19'2 
Salı ~nü aa.t 15 de kapalı a.rf Htıhi ile A.nkarada İda.re bin<ısında. ioplanan 
Merkez 9 ıınca Komisyonca satm ahnacütır. 

Bu ıee cirmelıı iste7enlerln (5786,50l liral* ınııval*M temlııa.t ile kanunwı 
tayin etUtt vesika.lan u · tekliflerini &1111 ,;in saat 14 4e kadar aclı ceçen 
Kombron ltedslltbıe vermeleri li.ıımdır. 
Sarln:ımeler (•> lira muka.bllfnıle Ankara ve Ba7darp14& veznelerinden temin 

ohmar. (6695) 

İzmit Deniz Sabo Alma Komisyonundan: 
KHosu Teminatı 

Lira 

Kwım eti 92.000 120 6770 
Satır eti 92.000 &o 5390 
1 - Yı*anda cins ve mlkt.arı yaı•:ı Dri kalem et a.nı ayrı taliblere ihale 

ecl11mek euret.lle kapalı urf ekslltmesl ll/Temmıuz/9U O.ınartesl cünü aaat 
ıı ete izml.tte tenıane b.pısmdaki komisyon blnaMflcl& 1aııılaca.ttır. 

2 - Şa.rlnamelerl 552 karu1 mukabilinde Jııomis)'ondaıı 3.lınabllir 
S - İsbeklilcrlıı llgili oldukları ticaret ve ehliyet vesiıra.tarını, '2•90 sayılı 

Jı:anun.1D1 tarira.tı ve~hfle tanzim edecekleri tekıllıt mektuıbluını ve yukarm 
ın!latarı yazılı teımlnatlaıile birlikte belll cün n saatten tam blır saat evveline 
Udaı' kcnnl8yonıa vermeleri, «683'1 D 

SATILIK OTOMOBiLLER 
Bir spor ka.pah F ord otomobili, 

4'0 Model Na~ Tak.si ve bir adet 
yeni (Doç Tenezzüh) otomobili 
aaıtıTtiktLr. Satıı 2 7 Haziran Cume.r .. 
teli günü aaat 14 de Şifhane yoku. 
tunda Ba:r&.alar garajında yapıla
c.*tır. 

(TIYATBOL&B) 
RAŞlD RIZA T1Y ATROSU 

Halide Piş.kin beraber 
Haıbiyeıcle.. Belvü bahçesinin a1atur. 

ka 1t1Lmuında BU GECE 
BENİ öPONOZ 
Komedi 3 perde 

Yazan: Bedia F1on Ştaltzer 

ERTUGRUL SADİ TEK 
Tİ)rATROSU 

Cumartesi aıktamı Taksim Altıntepe 
Sarı günü Kadıköy Hale bahçesinde 

4 ONCO 
Yazan: Nahid Saim 

Zayi Gözlük 
Saad vaparunda Jeıil deri mahfaza 

içinde otama l'ÖZltiiii ceçen Pazart~ 
ıünii ha.sır ııandal1ell yerde unutaı • 
muştur. Anadolu klübö ka.pıomna. teslim 
edene (5) lira müü.ta.t nrilecek.tfr, 

Zayi aıkerlik terhis 
vesikası bulanlara 

H/6/94Z tarihine fe&ütif eden Çar. 
f&JDba &iinü akıp.mı .a.at 10 ela Galab 
rıhtmunda Bandırma vapur11ndan çıkar. 
ten içinde (65) lira ve aalı:erlıt terhlı 

veellıam buhma.n ciİ7ılbnımı dii,ürdtim. 
Cüııda.ıumı balana 65 lirayı hediJr• t. 

cif.yonun. Yalnıa terbi! vesikamı aıp.tı • 
dald adresbne rindermeslnf kendisin • 
elen rica ederim. 

Mehmed Döker 1323 Kadıköy 
Ortaköy Galatasaray llseııi karşısında 

97/1 numarada Ahmed 'foprallaza.n. 

ZAYİ - 1936.3'1 ders yılı sonıında 
42 ncl ilk okuldan ~Id'lfım 529/3 nu 
mara.h şeh.adefnamemi kaybet.tim. l."e : 
nishıl a.laca.tımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

ZAYİ - Samatya nlıfas memurla • S2 Muammer Oruo 

~ aldıtun nüfus ~zkereml kay .. ZAYi. 1936 3 "'_ 
- • 7 ou:rs yılı IOnunda 

=~ü~kt~mdan e.tıld., 42 nd IDıi okQ\da.n aldıtmı 56•/88 na. 
maralı şehadet.namemi ka;rbett.bn. Ye 

İbrahim Etem Erollu nWnl &Jacıatımdao etlkUiııtn hW 
ıt'IIrlU. Uacıahmecl mahallesi Br • J'oiatar. 

meycl&Da 11 amnanı. • 11 &llmeCJ llınaffer orao 

TESiRİ KAT' i 
• TAZE MEYVALARDAN iSTİHSAL EDiLMiŞ 

dris üshi 
BiNA ARANIYOR~ 

iet. Be~~nln atelye yapmata. 
müsaade ettltl ma.halde atelyeye 
elv~ bir bina annmaldadlr. 
206'77 No. J& telefon!& mllra-Oaat. 

(C A L O L. L 07 

LİMONATASJ 
.................................................... 
Son Po.ta Matbaut ı 

~ttriı'"at lltidürtl: ctla&ıl llabaa 
uemt: A. J.'luem U&Jtt.ıotı. 

İzmit Deniz Sabnalma Komisyonundan: 
Sabun Alınacak 

1 - Beher kilosuna. tahmin olunan '18 lııuraıt bedelli H,000 kilo eabmuın 
Ud~i defa pazarlıkla eblltme.ll 29/Haıdnn/H.2 Pasarleıill l'iinil saa.t 15 ele 
hm.ttte Tersane kapısındaki komisyoa binaaında 1aoılaca.ktır. 

Z - Bir partide allDMl&lı o1a.n itbu sabun11D bt'I temlnatı 4680 llradU' 
3 - t.ıtdtıilertn ilı"W ticaret vesika.lame blclllııte 11*arıda yazılı ~nat 

makbmlumı beW sün lı'.e ma.t<e lw.misyona vermeleri. c680b 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
ilıt ad~ )'Ütıer beyıiriık C&nı Dizel motıörii al.ınacNıhı:. Evsaf ve prtna.me!ll 

herıiin lııomi8()'ooda. ıröriUebl!lr. Elinde bıı clllB .motörü bıalunanlar veyahad 
~ ceUrtecekier ı;Temmua/90 aJı..,..ıı-. kadar Kuımpaşadcı bulunan 
lııomilşooa c.eklıtterinl venneleri. (6915) 

ı aclecl m.otör ka7ışı eni '10 s/m, boya 10 met« ve eni 10 s/m. BoJıa 10 Mt. 
8 kalem muhtel't cins frın ldireii •e •il' malzeme. 
H blem. aa.ıı malzemesi «lluhtelft cfnn. 
Yukarıda yanlı muhtelif o1ns mabıemmfn 29/6/942 Paza.rtesi l'ÜDÜ• aa.at 

H de Kasunp"4111dla buhuıa.n deniz leva«ım •tııı alma komis1ouwıda paıar. 
Iıtı yapılacatmdan isteklilerin belli rtin ve saatte meo&kür komisyona müra.. 
caat.ıan Nümımeler hercün iş na.ti dahlllode lımnls1onda l'öııiilebıllir, «61!75o 

80 acled El To1tmetttsi 
l D E1 kavun teri 
1 • Onlıaık sa.ntra.l 
7 » Ma.n,-atolu ıeıeron makinesi 

Yukarıdla cins ve miktarı yazılı dort kalem t.1)'a 29/Hazlr.ın/942 Pazıırtesl 

cünü saat 15 ele pazarlıkla almaca.ktır. 
isteJtliluin belli cün ve sa.a.ıte Kasnnpa.'f&cl& bulunan k.Omisyona müracaat. 

ları 1168'160 

Alma.:ak Z adecl dizel oenereyter ıurııbu evsafı u.t.iimla.törleri lml.iya. mah.. 
raso. 

ı - Dinamolar tıLnt dinamo olacaktl.JI, 
:ı - Dizel motöriinün takaU «takriben 400.'50 be11lr kuvveti,,, 
1 - Dakikada de.rt 500 ü reçml7ecektlr, 
4 - Her bl.r diul motiriine 2 aded bfoherl 150 ldlovatlık dinamo ballanmış 

olac2lı:tır. 

5 - Dinamoların voltajı 115/180 volt ola.ca.ktuı. 
6 - Bıı iki guruba .ıid komple tevzl tablosu ile kablolar, 6Jçü lletlerf vesaire 

teklifte münderiç bulwıacaktır. 
Yukarıda ya:ııh enarta. elinde ıllsel oenereytör gurubu bulunanların ve 1a. 

buıl hariçten retlreblleceklcrin 10.7 .942 tarDıine kacl3ı' bu husust.a.u teklif 
mek'tablarını Kaaımpaş.ıda b11l1111an Denlır; levazım satmalma kom(s.yomma 
nrmelerl. <ı6'166» 

Üsküdar As. Ş. Bşk. lığından: 
31/12/941 tarihinde kıt'asında.n. terhis edilen U/4/9'2 tarihinde eubemize 

müracaat e'derek 2/103 ııırasına Juyctedıilmft ve Selimiye Duem .&kelesi cad. 
deM No. 28 olarak adres vermit ul&ıı Yel. P. Ttm. (51488) kayıd numaralı Os. 

maıı otlu irtanm şube1e vermft oldutu adreete mükerreren aza.om.asma rat. 
- bulununıamıt oldutundan lstanbulda ile cld'bal. i.alJrada ~ilk vasıta ile 
mektvb ve 'ell'rana behMteha.l eubeye blldlrmetıi liiılllllu Uin ohınur. (6'77'1) 

Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: F"ıatı 60 bruf. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VelcAletinin ruhsatın ı haizdiT. 

KIZILAY 
lstaubul Satış Deposu Direktörl Ugünden : 

KIZILAY Hanındaki Mağazamızda da 

Perakende Oyun Kağıdı 
Satııı yapılmaktadır. ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
....... t.rlblı ·-Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

..be ft &)im adedi: -
_. - "-" ~ oeY1 baDb mumelelelll 

t-At<A BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

S&nM Bank--ndo kmnbanJI w ......._ 1MMn11 ~ • 
M IO llrua 1ta'•an1ara _... • defa ,eldleoeil imi'& llıe ........... .... ·-~ ~ .. 

4 Aded 1-000 Lirabk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 25Q • 1 .ooo • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 » 40 • 4,800 • 
160 J) 20 • 3,200 » 
Dalıa&ı B~ ..,.._ I* aene letDde it Uradaa .... 

~enlere ......._. rıktalt Wldlıde " IO fululle ....Ueoe&Ur. 
Kraıu _...... • c1e1a. 11 ..,,, u a..1nu1. ıı -161. 11 BirlDd 

Unan t.arihlft'tn4e .-Ueeektlr. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasr 20 /Haziran/ 1942 vaziyeti 
A.KTIE ı..ı.. PASIE: 

llaaa Lira Lira 
Altın: Sa.fi kiloıraaa tll'a lOU26.446,84 

~ 15.000.000,-

B&nlıno' • • • • • • • • • 
Ufaklı.le • • • • • • ı • • 

Dahlldtkj mubablrlen 
TQrk Uraal • • • • • • ••• 

Bartoteld mahablrlerı 

Altın: Sa.fi kiloıram 25.80o.B'79 

Alt.ın& tahvili ta.bU· aert>eıat ~ 

YiSler • • • • • • • • • 
oıaer dövl.&ler •• borolıa JDiıinl 
bakiYeleri • • • • • • • • • 

BaalDa t&ln1Uerlı 
Deruhte edilen evratl D&kdln 
tarsılıit • • • • • • • • • 
)!t&Dunun 8-8 ıneı maddelerine 
tey&an HU!n• tarafından TW 
cecllY•• . • • • • • • • • 

Seneclat ct\&dallll 
Ticari seneuer . • • • • • • 

Sabam " tah'ril&t clbdanıı 
< Deruhte edilen evrakı natdl. 

A < yenin kaJ"lllıil f!6ham ft 
t tahvilf.t Cltibart kıymetle> • 

s < Serbest !:!ham ve Tahvillıa 
Anmları 

Altın ve dövis tlzerlne •vana , 1 

TahvllU üzerine avans • , , ı 

He.zineJe Jı:ı.sa 'fideli anna • , 
Huineye 3850 No. ıu ununa ,aıoe 
acılan altın tarııllıklı aftn.I • , 
ms-ta?ları • , • • • • , , ı 

Mlmtellf: • • • • • • • • • 

• 10.908.246,-

• 233.375,22 113.268.068,08 

• 509.802.17 509.802,17 

Lira 16.291.001,-

• 6'1.092.27'1.38 10U83.278,S8 

tfra 158.748.583,-

• %3.'790.220,- 13U58.3U,-

Ltra. 3t8.'171.G27.88 12 8. n ı.62 7 ,88 

Ura 45.192.261,93 
» 10.427 .62~.06 115.619.889,99 

Lira 3.121.2Z 

• 7.888. 723,45 

" -.-
'D 850.000.000.- 25'1.891.8'4,67 

uoo.ooo.-
ı2.863.529,60 . T*b l.Oll.'168.38G.75 

Dıt&7at a1ı:.-ı 
AdJ ve ftn'k&lAde • • 
Hwnıal • • • • 

• • • • • 
• • • • • 

Teürildekl bankauıtlars 
Deruhte edilen enakı na.tcflye 
ıtanunun 8 • 8 lncl maddekrine 
t.evflkan H&zl.nt tarafından n.kt 
tec:iJn.t • • • • • • • • • 
Deruhte ed.ilm enatı na.kdb9 
b&ti:r-1 • • • • • • •• 
Jt&rsılıtı tamamen a.ıtm olarü 
UAnten kıdav1Ue Tuedileo • • • 
Reeskont mukabili UAveten t.eda. 
vUle T&Zedllen • • • • • • • • 
Huineye Japılan altın ta~ 
•vana mutablll J902 No. ıu kanUD 
muclblnCfJ 11'vM8D ted&vill• ...._ 
d.lJelı • • • • • • • • • 

JDVDUATı 

Tö~ 11.ruı 
Altın: Sali kH()ITam 87'1.423 

3&50 No. Ja tanıınl\ cöre bazlne1e 
acllan avans mukab\U tevdi ola. 
D&D altınları 
san ~<>&Tam 55.541.939 

J>6ris Taahbüılatu 
Altına tahvill kabil dövizler 
Diter dövizler '" alaoetıı KL.-Jna 
bakiJeleri • • , • • • • 
Muhtelif • • • ı • • ı • • 

Lira 

• 
Lira 

• 
Lira 

• 

• 

,, 
Lira 

D 

• 
Lira 

• 

9.412.!:;5,'13 
6.000.000.-

158.HB.563.-

23.'190.220,-

lH.958.SU.-

ıa.1100.000.-

288.500.000.-

142.500.000,-

116.624.770,93 
1.234.164,05 

'1R.12.t.J67.90 

-.-
27.15U41,8C 

l'ekta 

1 sı.ua. 1111 ~ ....,_, 1*onte ı.aM " t altm ...._ • .,... " 1 

15.412.135.7' 

605.958.3'3, 

117.858.9.JU • 

'18.124.167. 9t 

27154.841, 
ı5U.58.151. 

81 
il 

1.011.766.880,1 ' 


