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Basrada 
BABB 

basene 
bitecek mi 'l 

Mihver devletleri 
kış için hazırhk 

yapıyorlar 

İstanbul piyasasına aid ifşaat 
Fiatları ucuzlai:mamak 
için aralarında birleşen 

tacirler mi var? 
Bakü radyosuna göre 

Macaristanda harb 
aleyhtarlığı :ırtmış 

Mezbahadaki parça yağların 
~lman zırhlı trenter·nde a"ır topçfl fiatları serbesti kararı Üzerine 

--
Macar radyosu hava· 
ların geceleri serinle
miye başladıgından 

bahsediyor 

(Alman tebliği) ( Sovyet tebliği J birdenbire neden yükseltildi? 
Bir •eblr Şiddetli ............................................ °"\ . HukU:metin aldığı son kararların 

b•c.,amıa savaşla• Kara borsa 1 ·~~a:~ f!~~:~d;~si~~\~ U A 1 anket yaptıık. Kendilerile lromıştu. 

HA~:"~~~R:;:."a=~ı!~ OIDJOI' ı"le mncadele1 f~:i:~~:d~:ı~~rt!~t~ı:ı~ ~ edıen m-.. mühim ~e fU. zaptedlldl ! cagını. mal bollaşınca fıa.tlann 'U-
dur: ı ı cuzlaması :razım geldiğim söyle • 

Ruı. ~ k.ı't& kadar babeeek mi, l diler. Bir kısmı ise, p:yasaya bol 

yolma ~ eeno gibi k&rtılerında Cenubta Ruslar M k An bı·r ma Dun Aydında tat ı mal geleııeği dü~ncesıne iştirak 'f:. 
öndJk dU1*l bir Rmyaı göreceldeır eS U • • ı etmclcle beraber, fiatların ucuzlı. ,.;· 

mi'> tak•ıb edı•ı•ıyorlar h ı • ı d•td• kiklerd8 bulunan yac:ığL bahsinde tereddüd gfü;te:-. . ~ 
A>-ni maıbffll&r bir tualtaıı kl'f& a ışga e ı 1 T" t v k"I" diler. Bunwn her şeyden evvel bir • 'P 

bııdirıır R• tıatbinln biteceğini eöyle.. ıcare . e 1 1 t~~ari .ahlak meseiesi oJıduğunu /1:... Kuıt KÜT"-MY" 

mddle beraber cliğer taıraıftan 1t14 -- D · ı· ·tı· l soyıecliıen U 
0~ 

~de ba:z.ıırh!ldı bulunma Jıatiyor. Kafkasyayı Rusyanın "Almanlar Rostofun anız ıye gı 1 
Kendisi de ticaret eı'babından 

l..r. d"" k l d d ğ d D b~~~ ve piy~a?aki işterin iç Bir mua~ma: Kütahyada 6 kunqa 
(Devun1 s inci aayfada) ıger ısım arın an O USUn 8 On Vekil diyor lıi: «Karcı bor· \ yilrzıünu .9l'.k .. 1ı:~ ~ılen Beled'iyo alman vışne lstanbulda 40 kuruşa' 

.• aval
-o arda ayıran demiryolu bir· nehrini acının vücud bulmaıına l :a:~aa~~~~irurdetlH.~ydBar ~erlk.. Anabul dtolu tac·rleri bir kısım 1st.an. d d l · h k 1 J ı 1 • ugun o. acirilerine nazaran ço.'k daha 

kaç noktadan kesildi geçmişlerdir" yar ıml ~ eln er~n are et- mı.n fikirlerini kaydederek an.1tet1- fazla ticari ah1ak sahibıdırler. Size 
erı a ledılmez» \ m\ze devam ediyoruz: • bir misal vereyim: Kütahyada; 

laallWlt Haydar Berkman dıyo• im vişne alıdım, kilosu 6 kuroşa A":J-n· 
'~ Almanlar Kerçden laman Voroneide gögüs gögü- İıımir 30 (Hususi) - Şehri • c- Evet, lka'oul etmek lazım ki, (Devamı 4/1 de) 

J rnİ2Jde tetikiklerini bitiren Tı • 

İngiliz ve Alman 
şehirleri 

bombalandı 

.Jarım adasına geçfüer se çarpışmalar oldu caret Vekili Behçet Uz bu sa. 
balı dtorayla Aydına hareket 

Berlin 30 (A.A.) _ AJanan ordu. MOO!rova 30 (A.A.) _ Sovyet etmiştlr. Vekil yolda To:rlbalıya 
ları :ba.Şkıuanartdoanlığının tebliği. gece yarısı tebliği: uğrayarak çiftçilerle görüşmüş, 
Rcıstofun cenubunda orduya ve 29 Tem.muz gecesi kuvvetlıerimi:z: ~ teslim edile~ ~~aylan 

eil'8hlı hıücwn k.ıt'alarına mens'.lb Voronej, Simil'insıkaya ve Bataısk ~re~ To~alı çı~tç~sının faa. 
ll:xirlilclıer geri çekilen ve bazan çewelerire Kletskaya ve Stalin .. liyetım takdır etı_nıştır. 
şiddetli artçı muharebeleri yapan grad şimal baıtısı ile Don netsi ü. \. (Devamı S mel sayfada) 1 
düŞmanı talldıb etım€(ktedirler. zerinde düışmanla şiddetli çarıpLŞ • ............................................ .-' 

Loncka 30 (AA.) - Hava ae. Sal'ın cenubunda seri kııt'alar malar yapmışlardır. Cephenin baş 
0zaııeitıİ·nin W:>liii: Pro~al\9kıaya şehrini hücUılllla zap .ka .kes!ınılerinde önemli hiç bir de. 

Sa.ııbrüc'bm dün bomba: tayya • tederek Kafikasya topraklarını ğişLk.Jilk olımaımıştır. 
r~ıen mUııok.keb büyük brr tet. Sovyeiler Birliğ:ninı diğer kısım.. Tebllio ek 
lcillrl baflııca hedefini terk<il etmit • lanndan aylı'.D6n son büyük şimen. Mosldova 30 (AA.) - Sovyet 
~i1\ Tuma: pddetli ve toplu bir difer hattını birkaç noktadan kes. gece yansı e'k tebli~i: 
lıallde olmuftur. Alınan fil ırapor • (Devamı 5 inci aayfada) (Devamı 5 ind sayfada) 
lııırdaın bijyWt huarLar huıııule geti • -----------------------

(Devamı 5 inci aayfada) 

Başvekil dün 
harb okulunun 

• 
yenı spor 

sahasını açtı 

Fırınlarda ekmek 
niçin bulunamıyor? 

-----------
Vali, birçok semtlerde görülen 
darlığın sebebini anlatıyor 

"Darlığa nakliyatın mun lazam yapılmaması 
sebeb olmaktadır. Vaziyet 20 güne kadar 

düzelecektir. Tedbirler alınmışhr,, 

2 inci cephe ihtima
line karşı Almanlar 

tedbirler aldllar 

Mnnakalat Vekilinin 
nakliyat ve muhabere 
işlerine aid beyanatı 

Anka.ra 30 (A.A.) - Haı'b oku. . .. . . 
lunun yeni yapılan spor aahaeınıın . BıI1kaç gı.ı:nd.enben şehrımı:ın ı r!'larda otura~l~~ QOk zaman gün.. 
açknna töreni bugün 88'1lt ı 7 de ya. ~iııçdk semtlermdekı fırınlarda ın- luk elkmeklenıru Istanbuldan temin 
pıthnllftlır. Sahayı ~otou Başvekili. tzamla ekmclt çıkarılmadığından etmek .meCburiyet ni duıymaktadır, 
miz Şülcrii Saracoğlu açml?tlT. Tö. halik anuayy~.n ~a~anlarda ekmek bu be'klenmedık ekmek sıkıntısı 
r-ende Da&liliye Vekill Dr. Fikri Tü. bulımalkta ımışicülut çekmektedır. lhak!kında vali ve belediye reisi 
zıeır, Genel Kıurmay asbat'kanı orge. Eren.köy ve Bostancı gibi bir 'kı- kendisile görüşen bir muhaJTiri ~ 
ner.lr Aaım Gündilz, An.kaıa gar • sun sayf~y.e yerlerinde ise fırın!~ mize aşağıdak izahatta bulunmuş 

(Devamı 5 inci aayfada) sa'bahleyın saat 8.9 arasında bır tux: 
miktar ekıme'k çıkarmakta, bunun c- Görülen ekmek sıkıntısı, her 
haricindeki saatlerde ise tatili ifaa- h~ tbir bufhrandan ziyade nakil 
liyet etıme'kte olduklarından halk vasııtalarmın !kifayetsizliği yü~~ 

Fransaya gönderilen 
seçme alaylar 

Paristeıi geçtiler 

/stanbu:un ihtiyacı olan odun ve kömür 
nakliyatrnda 170 motör ve birçok 

yelkenli çalışmaktadır 
Londra 30 (A.A.) - Almanlar, • 

izmirde pirinç 
7 5 - 90 kuruşa 
satışa çıkarlldı 

stlkırltı içerisinde kalmaktadır. Bu (Devamı 4/1 de) 

~LkOOıün gar.bt Avrupada taar Torpillenen Antares yaG gemısl yüzdU
ruu geçmeleri ihtimalinden kor • ı d ı · • · • 
kan haltltı ıtaıtımin etımeğe çaJlfIIla.k rUldU va asken erun ımanına getırıldı İzmir 30 (Hususi) - lzmirde kı. • t~ 
tadtlar. Bu cümleden olmak üzere AıDkıam 30 (HuınMi) _ Münıa. 
Ooebbcie, Daıs Reich ga-zetesinde • ·rıa.1 Fahri E,ngıin bo. 
batıda buluınan Atman kuvvetle • ~L~Jlelki!.ed ~1 demeçıto bulun. 

(Devamı IS inci ıayfada) nıı tu11cuı e 111 
o dııı 

ı}.t..Wd.a ka.Pdıiım bir hafta 

TÜRK - ALMAN 
DDSTLUGU 

zarfıında b.rııd.aın ve den.izden ya • 
pt)meıltte ~ naıkliyat itleri hakkın ' 
da elliıkıadıaır makamlarla mulıteliıf 
:ı~a bulundum. Son ayla'! 
zarlıinda yapl}an naıkı1 'ıyat i-§lerini.n 
taınıılm odtmit olduğumuz na'kliy&I 

Yenl Berfin büyiilı elçimiz: Plinı ~arı ~i.Jind~, .yapılmak. 
C< Almanya ile doatluğum tia oM\ıiu ~ edilmiştı:r. 

la 
L•L"J' l d as Kok d6 dMLP olduğu halde tq 

a1ıı1ıı ır ve eıaı 1 ır» irıöınüııil naıkltiyıatr deni.Zden vo ka • 
diyor .radaın mmıtazaanan yapılmakttadlr. Milnakalıtt yekili. A1niral 
- Son 1 O aıün arfılnda Karadenizde Fahn Engın 

rı.k pirinç 75, iyi cins pirinç 90 ku. 
ruşa bütün bakkallama satııa çı • 
karılmıŞtır. İıımirde gizlenmiş çok 

1 (Devamı IS inci sayfada) , __ 
BUGON 

Aşhaneler 
hazırlanırken 

Beş nevi fakir insana 
bedava yemek 
vernıemeliyiz 

YAZAN 
Proleıör doktor 

Sadi Irmak 
İ:stanlbul 30 (AA.) - Berljn bü. de'Vamlt o'Iaralk. uen ıüzglrla'l' tah. de Q\4ere aid nakliyat Temmuz aıyi 

yiOQt elçiml.z Saffet Arıkan, !kendi. milaıtı eiız.1amdla güçlettıirm~ti11• zaltfında det11İ17ollarımızd.a çok bil. 
ıiınden anü.Jnkat istiyen D. N. B. a. Oıemır ~1 ve bom naıkliya. y'iik bir yeltGn tuımwştur. Yo1.-ı va. 
janaı.mn hıtanlbıH muhabirine aşa. tı da ~ .tdki.1de dev.m etme«. cdın'la-rıınıdiaın ıbir kramı bu işlere ve• (Pr1ofeısöriin bu pıyani diıkk.&t 
lıd.alk:i ~ bu~unmuljtuı.. ~. · .rr; rld~ eorv»lerdekıi vagonların yıa.zllll 3 (.incil .. yfamızdac:hr) 
~a.ya memnunlukla 4i • ...!Trenı.rde ~ eraalm1'tıır. SOll aünJ.eırde tTen. \. J 

(D.nml S •lnd aayfada) fmn ~e olmıya.n. fevka!L (DeYlllDI S lnd sayfada) 

Hülıü.metin ıon lcaTanndan ıonra piyaaada 
düfiiyor. . -

(mallarJ 





Aşhaneler hazırlanırken SPOR LTarlbtea saylalar ::J 
Bu haftaki at Kör Mahmudun macerası 

Beş nev'i fakir insan~ bt;dava yarışları ~~~1~!~=tı::;:ı: 
Y

emek Vermemelıgzz Cunıartesiye de ğit vaMı:cı::t~~mııı;:;::;: ~:=yo~~lZ1 ~·i--
.. Moda...ıa yelken ~J a'ra.Slnda bu yeşil ve dUn.ya . 0mın yeıiine kim .geı;mıe1iycm s. 

Yazan: Profesor doktor Sadi Irmak yarış·arı yC4pılacak ~ ac~~1!e~~~ :·;lln&s;: ~~~d~it-;i i~ 
~ .. .. h" ı--l r··l.. .. 1 y 1n b ..,.,.,, .1--rd ı_:_ı 1 A A - ~ei> 'ille idi~ T rih Lıtt '-1- ' Mcırlerse haatbdme:zler. a;ı;:J uyt.ıık şe ır el"e tu~ara 1çm a ıE u ....... ancııt: e 111..ııuıı.erı 1 - nadolooa tarlası sapanı lh...ıL--=--- a ııwıı:o n~inıdicın da. Vezirin ichı.m ıMw eU.·~· ıbüıyıü!.'c çapta aşhaneler aç- besliyelim meselesi karşımıza çııka. o!d~<Yu balide İsta:nbula gelip biri. At yaırtşlannı:n. dördüncü ha.!ııe ııı:z 'Q'~ ve bo bah~eri ı>dc cmıla!' lı.İmaıj'e ed;l m: ~~ maık hususunda hükumetin verdi. cakıtll'. ÇüıOO.i bu ~ nazi-k b.r nak nin yanımı sokulıınuş ve parası _ ~J Pazar günü Veliof.csnıdi ko.. aayı ~ 1'ddeı:re mikıhuır bınııkr • La!kin eaa& ba!\la ;~19~· d'" .. u 

il•. k_ ronn çdk i~i ~· asil bir tı:dı;r. Hii!oimetm bu ievkaladc in. ter b r h•y>ta _b~a.ımş olanlar ve OU ?'.ı..ııı;,,.ı. "."p•laeakttr. Bu ha!. ,...,.ı( p . ı...ı • .......,,, karıı>•~da d; .::bt cl.ü.şü..--ıce mahsu!u olduguma şur'te sanı karan, yanJım ed:leceıklrr ~eç bu )'ÜtlJden fakir do.i muş buıunnn. tıaık.i yuı~ bır çok taın.ınml.f aıt - •• aınao .aış~ı~ ~ Yesnende b:dt aıs&ıer yolc.tv K"" Mah 'Y uıd · yo1ctuır. Gcx.m~ felt..kct1'er v~ da·r- miı:,-e memur 'kü'Qi.iik vaz'fcdarfar !ar. la.rıın ~&ydcd:i.im~ yıar:,ları e.Mcre. ~ ~~ tıfuııni1'ttı; v vezirler bPrbirini 0e bu e.s'kdler a:nı.~ınd: üks~ 
1

!; lık an."! mi ~t ;n :zde b.r e-.lts:lk bes eLnlde tamaımcn maıku bir net ce B - Telkliıf edilen işi kabul et. 11111n .~ ~le ao~ur. ~t$ıo.r, ~gd~~rrn~!a:rd.ı: Ye eıahibiyod.i; lNmın 1çirı d! Jc:b-lıt ~ 
lenme hali doğt.trnluş olduğu mey. vereb"Jdr w çalışına ısteğrnı bf ı:ürı mıyea&r, aru::ak kalem ş arayan.. Binncı _kotu: iki yıaşıın.ı::b yedi aa.f :ıkeın ıl ııncın yuz bın ki~ GTdu. n!ln ~ gıeçirHcM. ga. 
danOa.dıc. Büyıi.cl<: bir vatanda.s ~ büwn felce uhntacak bir har~cıt !ar ve bun'U bulamadı~ı iç"n sei11le kaın İngtLr.z ıtıa.~a.rı ar..u:ındad1r. Ya. ya.p am ça.rpl§mada ~ (Devıunı 4/2 d~) 
le'-'in.n aile hü~sinde müvazene doğurabW:r İl\.irai etnuye mccbu. te düşmıüş olanlar. T'.şa Hınn<:.G"llln, Pu' t ve Dcatcgul i~ ( b'.1ha~ gıda i'htiya.cınıı kah.il e>:au- lltZ k.ı ee.ıu de\'irlerln btr~ktığı fe c - Eti ko'u o;a,,lam VP çıoculk. tırak cdece:kitir. "Son Post b 1 13 ) 
m> ka<l..- v. çdk dRfa d ~- lehli><~" na miraslar arasında çalışmadan """. o~uığu ha 'de ha_nı!,lJlık tasla. M~, •.ı,,.;, 1~00 ".""°..U. l a,, Ol n u m ac as f: - (13) 
IJıT sdcikie kısaraııt teessus edebıl., asamayı b r muvaf'fc:.klyet ,giib; maJ~ -..:e tt>nbell·k j"unındcn h :7- hancı koıu. Sa.t ş yoır~:dır. Dart '- --::--:---:-~~::-----~----------, 
~1 ' f' r+ör. Merta k(ııy'!.i.imüz .c:ıt'!h. 

1
cser n b:r temayül varıdır. B:z.. mt"tçflt:ğ kabul e-tımrıenler. Ye d.aılııa )"U'brı. yaşa s.ııf kı:ıın An~b Sanlardan 30 tanuini hall•tlaek bir ad oll 

"81 "'"'°"" 011 •it.eri-fa bövh? kııT-.ie çal o;<na henii• •kmek ve '" gi •. D - AnaOO'uia va,;fe bu'<ın* •< ..., b,. _d.ları ... ..,.,..ı..ı"'. Kı. • ob,...,.._.., w,. Wi ,,.,./" ..J Y :yan h"' cıhı.ıı·•aı..l<lt. :lir. Fadtı>i ~~:-ho;a~ azl•ğı bi tab.i :~ tiyaclar a·asına gireme- :nılkf.ınıına ~liık o'Mui!tz halde ille met 64, FJıdan 64, Muıracl 62 kiio Solcla.neaia dol. ,.. un eceğı~ 
\.'!Üıcurl'an za<yr! dı.üşürdükçe vücud . • Ni.h vıet su vakıaları unu.. Tetar!oul d:'Ye sefalete cı· 9~ o- yeır1tş3.caılc.'le.rd;tr. Ya.rııın me..feıei ru: 1 2 3 4 S 6 1 8 

f
. · d · ım. ı· ' h f ı mışt;r. a ' tanlıar 2000 me!t:redfll za ııyett e ıs ı··~~a ı aa a az a a. ta.mavl2: Sıoı'~rnık.lar dolusu işsiz ve .. · A • O .. " · • . ı - Kıımarha.. zaı.tm~Jrtadır. Boylece l>.r fasid dn. dilenıdvi i'.htiva edoo fstaı ibtıı~- Hıilkumet s.aı8n Ana doluda me. ,. ç.uncu kOfU. Y eıı1i yarım kan la neleri ile methur 1 

·re tessüs ooebili.'r. Mesela gündem~~- fabriikal.ar ıı.ınele bu am1. rni.IJ'I" bulmalkta. s~ıntı _çektiği hal- ~liız aıt V'C kmk~11 a~.ınd~!T, bir Jer (10). 211--t--l--
y\iız gram Proıtein'e muhtacız. Bu- \'~arlar Beledi-ye iki Ura yev:miy{)tde ~starlbuı1da ~rı b•r hay'li lis<" ılıam 74,S, Ak:eylan 6.t, Perihan ;a _ t}~ (~ 
nu.n bir 1k sırumn hayvani preıte:!Il .

1 
. · b 'aımıvor ve b:nlerce aile \r.e idadi mezunlnn vardır. 54,5 ~ ik klo~a.rchJ'. Yarlfln L&tst. (.,, 3 "---- . . e ~ı u. . • . E _ ,..,..x.,, ....,. h'b .._ m.CIS'a~a9 2400 metrcdııı-. 

o .... ~ ~mdtr. Sclm ~ de vı bir hıınnebçi hasretile yarvmakta- ~u SCI"h.ı• ~a ı ı .lan v Dördüncü~: Üç ve~ ·3 - Şeffaf lıılr 
~m ıne ilbıti!vıatımız var. Bu sart. dır Biit.il.n lrorıh-umuz açılacak aş. h~r ç~lJGan'la ve her ışle alay eden k saf k A _,_ .~ • lllJdde CS>, Bir • 4 ların tah~··•· --.l.ı..n- . . . b' . - f dılencfler ea-ı y8§113 an ra.o et ve ıne - rı (31 Ajan 
<;dt •. ur. t.~evtmıes: ]Çın u hanelerle 1Şi seıvmıyen bu s·ın1 ı t..... • .relldları arnıııs:ndıad•l\ Komisıırj Dırn.. ' a.~nım-ı.. 
1 

. bölıgelt-riırni:zde bambaşka bes- çog~attnn...: o~ ve hatta İstan- ~te A thln Eye Kadar nydığt. dli ~ Gon • R '. U ımı remsi cıı. 5 Mııs ve lstih ı " · rd ""< mız bu grupb.ra bed. k • • c..., oma.M, - ' - Blr a .. 
Runu.n t'fık ~"'a: mt?aç ··~a t ır .. bula civar yerlerde ~ ~evh:len iş değil. haşi!n bi!" sille n:vfş :<'m~ mact; Hüımıılh-31bıın: Demet: Çobaa. ismi m. 6 
hırrabPUr· n_-~ SU ormu e o.p. kaç~lildarmın tehaoumune eeıbeb lazınııd.ır Bizim korık .~ . bt }'la?llf'O"'kbrdı~. Bu yactı haf_ 5 Mo&a ~ 
t\;... • OQl i6tiısal tam besle- olma'k ihümali-dir. Yardım ed'il<>-1 . :. -....A.- umuz.. f\~ndı. taınıın en zevı~ va.rl)I cllaca.lctır. - ' . ......,.. . . . ,. el'ı.ne gore 1."'t:'ııuc-.t..eye va hdmılere y ·f . 2400 Ser m. 7 

Bu seıbob1e 'fürikiyede her sıtıhat cekier iyi· ~~: bu ı?,tıma.)n malik olan bu gruıpiar m<:nsl.ibla. arııpı mıeısa cm metre • ı - Bir JMnu• --ıı==ı--....ı 
daıvasLnın da sonu l,oı :stihsalc da. ~le varıd oklugım.u soylem~k rını:n aŞhanclcre da'mi müşteri çık bir Pl'l'P.. (1), 8 yanır. Bu Mieale varmanın biıricl'k vazıfe. ()lı.Jr. Şu hald.e bazı t~ı.r- ması ve haık'rıti muıhtaçlsrın yerle. Be,incJ k()f'U: Haoncbikap yaırışı • J:Ibite abalnmıüa i!h eıtımeık 1 ~$ti land dl:ır. Dört ve d:aha yaııkaırı ~ saf 9 
s iırli volıu her Tül"k vatandaşının lere rıayet . azrmge . . r. rini kapma ır. kr:ıın Ara!b at ve k:srakla.n antsm • (41. ~de asgari sekiz ı:;aat çalışması- 1 - Her nevı <:alı~a ~abıHye. Tabiidir ki ~Üıkumct aşhanclere daıdl!r. Mesaıfesi 2400 mel're o• 
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bahseJlew güzı.eş urdulkıça yalayLyor, ötede, Bu anda an yedinci orta binası 
AhmOOiye içer.Jerıne doğru sırala. za'bitan odası penceresinden yağız 

Adını vermedi scl.'truum. nan aralı~L or'La binaları önl'C'I'in. yüılıüı bir baş uzandı: 
S.,...t: , Karındaşım Halil anı bi • d-e yo:niçerıi ~arartıları kay.rıClı.c;;cy or. - Ben: 
.ıur:* d'ed~ ıdi. du. Orta cami önundeki koca çına. Deli Hasan pencereye bakar 

.hnııh peh ivan atkadaşmın lko1. rın k-O"kıü 'lro\·~llt.l hi>hne gÖ\ d"Csi bakmaz Patrona Halili g!broü: PJ.L 
tuğl.tlla geç-ti: hala ~a~ı. ıona Hali!in göz1'eri devrik devrik 

- Es.rei c:Şüca* d r o dedüğu. Hasan, onta binalarına doğru i- ba'kıyıor, lhcırısınıdan çenesi çarpı-
A:. ..ma no...red'€ll bileceksüz! Sarayı ferledi. On ye<lin<!i bö'ıük önünde yondu. Hasan ağa fütur etmeden 
h" ma:yuna peryipeıker duhterler bir ikalabahık vardı. Dar bir haJlka pencereye doğru bir ı'ki .adım iler. 
.sa~maıkla .gcçi.nür, ckaı· ıve k~:. çeviren yeniıçeriler deli odabaşıyı ledi : 
y ... nıtle zl}ade "yesar, sahıbı a. görün~e açıldılar: Yeme, çamUJrlar - Paıtrona Haldl. am katleyledi-
damdır! içinde boyJııı boyunca b"ri yatıyor. ğ ni mi söyledıindi? 

Hasan ooaba~ omuzlarını kan. cfu. Hasan ağa s00t'.11rltı .. Yatan re.. Patrona başını salladı: 
dırdı: sed ü~rine bir bey'lik atıl<lıf:ı ·ç:n - Beli, öyl€ dedük. 

- B.Ilmeyiilz e1masım! kim o!duğu. ocılli ol'tnu'Y{).:-duı. - Ya, suçu ne ;di? Ya, dün .5ev. 
Sapa yol1lar<lan Kocamustafapn. Bir zabite sert. sert sarıdu: ketlu padişaba ve veziri İbrahim 

şaya ge?ıdiler, cami önündeki kü. - Bre bu &cim? Paşaya kaTŞlr., birl"kte fıtne konar-
çü'k meydla!nlMa durdular. Ham Zab"t sarardı: maınıı:ış mı idiniz? Ya, anı kul ke:. 
p::h ivan al~ baştaki sokağı ipı.ret - Kte ke1Jhiidası Delı Mustafa büdıalığına getüren sen değiL mi 
ett:: ağanın cmej°\tıı il idin? 

- Esirci Şücaın konağı bumla ~ DeH Hasan bu defa ileri geri - Beli Hasan, o vakıt öyle et-
dıT. ıml1andı: miş idiik, şimdi böyle et1.tiık!. 

- İçet-lek mi? - Mustafa ağanın mı dedündü? Pa1n:ona Halil pencereden a:-m. 
- Yd'.ıt.. ba-ştan .iıkinci. Zab"i b~ını eğdi: lıp bma merdive-nleıV.nden hızla a-
- Çaıbak olialım yoldaşım. kan. - Beli ağa. amndır. şağrya inan€ğe başladı. Deli Mus. 

de ı.se cfecr: 'kazıb~ yaklaşur! Ha an ağa cesed:n W.cr:ne hız.la tafanın ölüsü başında t<>plan<ın 
Acel~ ac.<ıle yüriic~~iler, sol\a:J< eğilip yüzünü ve göğsünü ört~n yeniçerilcır koıikularından bireır üı. 

k aran ·k ve sess:zdi. Esire· c Sti • yağmurluğu birdenbire çekti. E. rafa çeıki!ldıHer. Çünlkü Ue1i Hasan 
caa m \);r itJ4aya bı;m:ıiyen kôea. vet. yeniçeri zah:ti yanlış söyle. ile Pa!onanın ça~ışmaları ihtirna. 
nıan evi a aca 1<aran1ıkta b"r dağ memi9t!: Yerde. çamurlar içinde H pek Ç'O}atttı. 
parıç.ası g'•b! yaıtı)'O?'Ciu, H alil pı!h- b::ı:,,clu ltwyı.ıına u~anı.k yatan Ha. Odabaşı Hasan da yiğitlik ve 
l"!\·an el"ni tok.ma~a u'Zatırken ·ı,. sa..'1, daha aikışarn Muor::.~roa~a camii lfti.'s!ciliıkt€ Patronadan nşağı k:rat
k anadh bü)·tiC< kap·n n b·or kanadı önümde 'kıol ko1a gülüşüp söyleş. ta bir ada.m d~ğildi. Soora yenıiçe. 
kcrJ:I'i1iğinden ara~anvyortlıtı\ krıpı. Hklcr: ccan y.o.lclaşıı> Der M:l"ta. riler arasında çoık bü•yüık ıı'Üfı1rw 
cfüaşı A1i ağa kapı ardmdan t:t:ek fanın i)Jfü.,iivdiü. MuSıtaf, mn sal .. da va.n:k &iki cserdengeçtı, ağası-
titrek fı&1kladı.: taeoı \'(' pii.--n1€'pi kan jç'n:devdJ. Sağ nın yeni ya'ka ün kazanan Patrona 

- Ça:btlk olun kıırındaşım! k'o1 u d"n;eğiTl<~ !l ıbtt<lanmş boy. Ha i!e ko!ay ko~ay boyun Pğeceği. 
Ha~:ı p~liıvanJa Deli Hasan gi. nu.nda i~i pnr.Il"ak gireb:ıe~ek ka- ni sanmıyarrard.ı. 

r er g:nm.e-.t kapı sagıı· bir gıcıı1ı dar dar ince genlş bir pala yarası Patrona merdivenleri iner"ken 
çıkarara.'k kc:pandı. açılmıştı. A.:,i?ıı açık, gözleri Deli ardınıdan Urtu. Muıslu ve kalwecı 

. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Ha~ana bakı:yormu"J g:b: fersiz ve Ali de seğhllitiler. 

. • . ... . . . . .. • • . . . • . . . . . . yarı aral 6'.:tı.. Deli Hasan h~ç ıstifın: l>ıozınad<ın 
Şafajr saktü~ten sonra gokyüzü De~i Odaibaşı ağır ağır doğrul. sağ elıini silaıhlığmclak! ık~ıra ku-

iyicc be-rıraklanmı.şh. Sonra •So. du, öfüınün üzerine kapanıp ağl-a- laklı.yatağamn sap na atara•k kar. 
ğuıx b!.r gün~ doğdu. On yedinci ma!k istıi.)-m'du. ı-;ıra.rına bakınra şıdan kUJ"<ş.ya homurdandı : 
orta oclabaşıısı Del.it Hasan ağa Hm'- kalabahk y{'niçerilerden utandı. - Bre anı sen m· hal~cylemi~ 
hCYr ~es~ !kapısından orta camie Yan:rna dö.n.i.i;p 'koıikunç lror1rnınç id:n. ydnısa valden kadın mı d:o-
d imt yürüyordu! gürr.llfürded~: ğm:nnuış idi? 

İhtililin kul ketıhüdası Deli Mus - Bre anı kiım ölıclıi.i:rdü? Patrona ilerledi: 
ta!a ağayı bulup Halil pehli\·anm Yeniçeriler ba~arını eğdiler. - Ya. seni sualci ba~ı mı kodu. 
~0lliımete ula4tığı'l11 baiber vere. cevab verımeğe korktuklar1 anla. lar? 
cekıtL şılıyondlll. Deli Hasan bu sefer se- Beli, ~j"zi sualcibas• kodular. 
Etmeydanın-Oa akşamkiı süre'k'li sini <la.ha yüilmeltti : L •• 

· · · 1 l'eai? (Arkası var) 

1 <tSon Poıta» nın edebt romanı: 64. 

j ~fz~tfğİ kadı D 
Nü51lET SAfA eofKUN iYaratır 
- Ah, ne :klanserrli o .. Balkın el- kaldırarn'k yüzüne bnkıtım. Sesim 

~riımin .kıtZan'klığı hala geçmedi. tıı.ı zyordu: 
duım. Ltı.kın şı.r, .ii. .. K!zıma kan'ı 
vaııiyetim ne olur? Zaten ıfü hrn u. 
yoruım, bir de sen ü mc h~ ni. . . Oyılc al!kışfadım, ö3•fo al:kı~adım - Beni unı.ıt:tun arlık değ:ı mi? 

ki... Şimdı sana y ... ban~ıyım ben! ... 
Yemekten sonra Semahatle baş.. Bu sita'll.de ne kadar h~ızım • 

başa kalabilıneık fır-... atmı. bultluk. Ne çare ki, içimdeki çe-tin ızrtırab 
FüSunla Gönül piyano çalıına'k içim bana böyle ooylıetiYDr, ·onun çc-kin
yı:dkaTı çıkt far. Bel<· en;miyen bir gcnliğı";niı !böyle tefsir ettiriyor. 
misafir de ablamı yanımızdan a. Kendimi kollarının arasında 
y.•rıdı. buldum . 
Şüphe~h ablam, bu misafirini - İnsafsız olma Vedad! Sana 

b .. zim yammıza alab:lfr<li. olan aşıkım, eskisinden da -
Fakat, o, bizi.:m Semahatle ne ha fazla bağlı olduğumu ~tasıl 5n

kadar kcmu mak ihtiyacında ol- ~r edElbilimin? Sakin ol, beni 
düğumuzu b"llyorıdu. :Misafir ona, d:.nte beninn aık saçlı çocuğum! ... 
bi7.e lbu hua:u.nu vere<:ek imkam da Biz antik ihıttyarlarr.~ i<ki sevgili, 
b~ralber ge'tiı:ımiştL birl>:rinin yanında teselli d>ulan iki 

Pencerenin ön·Jnc, blrbır;m·ze dostuız. Sev~ı.:.m.iz ruhumuzda ya. 
çdk yaıkıın oıturmuştttk. O da. ben şayacalkıtır. takat asla dudaklarımız 
de azami dP~ecede he\ ecanbyo :k. bi-r1eşmeımelitdti.T. D::ıima birb 1r.iımi
E1 ıni tuitUtrn. Jaki.n b:.. endişeli ba. zi ctiüışündi.iğümüııü., b: rb!ri<m:z .çin 
k\şlar neye? Küçük e:i avudarım yaşarl!ğımm. ancak bunlarla te. 
arasında pek ürlk,...k du.ruvorclu. sel1'i bulıduığumuzıı hatırlayaiım. 
Dutlaıktarııma götü n ek i.s.tecrm. fsyarila hay.'kı;ııdım : 
Avu.cwnun i<;iıne dudaklarımı değ. - Hayır. a.rıtı:k bu ı:ıtrrab yetişir 
di!'d:ğim z:ımaın ürp~rd"ğ;ni g5r .. Semahat! Ölünceye kadar bu ha
dliim. Bu ürperti b::ınr., hasretin b·r yatı sürıü!kleyeımem artık Kader 
ifa·lesi .şelkl"nde ~ründü. Duo~. bizi birıb~riımıize itiyor, buna mu. 
larına uzanıdıım. Evet., bunu yapma kavelnet neden? Sen bamı aid bir 
malıydım. Fa.kat. bu ihtiyaçla kıv. in~andın, seni ko~kunç bir şekilde 
ranıyor<lurm. Şiddetle kPndini çek- ka~~be.1tim. Fakat bu defa bira'k • 
ti. Elllerimi tt11ttu: Yah·aran b'.Q- mıj•acağım. Beni yahud iıkimizi 
sesle: teıhdid eden tehlike ne oluma ol • 

- Oh, Vedad, bunu yapınıııva. sun. mücadeleden kaçınm.ıyaca • 
han! dedıi. Mu.kavemetimin daml:ı ğım. 
damla erid lini dahŞ€tle h ·ssedi- KoI1ku ile yüzüme bakıyordu 
yorum. Bu iik"mız için de çok fec· Aynı tehevvürle devam ettim: 
net'cel~r doğurabilir. Yalıvarırım - Yoksa bend<?n soğudun mu 
Vedad, b:ırak ıbeni.. . Semahat! Beyaz saçlarımla art.ti< 

Felç ge~ml~ gibi kollarım kaska. sana ESki Vedadı hatırlatamıyor 
tı yanıma düfltıü, muyum? Böyle ise bunu bana acık 

Teessü.""iimü.n derecesini anla- söyle . .. Bir daha yo!ı.ma çıkmam. 
mı.Ştı. Etleı .. nfo saçiarmıda dolac:t.ı. Göz eri yaşannış+ı: 
ğm.ı dıı,yuıyorouım. - Oh, yalıvarJTım Vedad, ikiöc 

- Vedad, çocuğum, kırdım mı l:fr bunu tekırar P.ıtme... Yalaıız 

- Ben!m ) ıl ardır çekt & n aı 
mı?... ı-ı 

~ Rlı:y-0.rum, ben de a~ · a.:nbı 
çekıyonıırn. Deıiller;m.z b .lbl: n" 
yabancı değ"l! ... 

- Tahammül edem·:,ece m ar. 
tt.k .~em~h.at! Seni her zaman gö. 
reb Jmel Yım? Bana aid o du<Tunu 
her an kendi kendime tek n "'e:'!e. 
bJıneliyim. Ycıksa delı on ağ.;n. 

- Ma'kul ol Vedaı:i! ... A ı!k b'
z!m yaşı:mızıdakile:rden anc:.ık ba. 
siret ve feragat beklenir. 

- Hayır, lR yasın.da b"r deL 
kan 1 kadar ateşli ve cüro.:>tkar o. 
lacağ•nı. Basin·et, feragat... II :ıyır 
Semahat. artıfk ka.s.ı.·m·n t:'7er:n 
ilki kilid daha vu.ramam, havatırnı 
bu "ki z"n<:irle bağ1rpmaın. İsyan 
ecfi)-oruım.. yac:ama~{ ic;tiYornm. 
ha!lclcımı sönüp gid~n gençl"C'rimin, 
ka,~bo1an en gü"l.'el çağ1ar .n °kefa
r"tini isti ıoruım. 

- Şimdi tıplkı cskı Vodadıı:ın 
karşımda. Hırçın, ı>sabi, söz an~a. 
rnaz Vedad!. .. Bu halini nP kadar 
severdim. Gene de seviyorum, am. 
m1' barı-a aeııma1ısın. 

- Sen· 9e'Vİ~rum! 
- !=:even acır. 

Se-n bana acıdın mı? 
- Vedad! ... 
- Havı•r. nan1ror divE'me?.Sin 

baDB... Sen benim cektiY.1 ... rimiın 
binde bir1ni çekmedin. N'hııvPt 
kor.an. çocuğun, yuvan v~~dı B u 
ü-c teselli seni müsterih va-ıııt~bilir 
rJi. YA iben?. Y:ııwalnız: 1:11t-t·ı:>b·m
ıa bacfbasa cile r1lolı:Iu,.dum. ~·· dün. 
vada k'll'Yl beniım kadar b:-C!balıt 
oJmı~uır? 

seni... Düsiin ne tehl:kc'i bir va. kıonserinıde bulunmak için Antal
ziyette-..i·l. İrademiıe hfııkm nla. yadan nasıl koştuğu·mu dıüşün ~.a. r y 
ma1JSak. daha bli·yü~ ıztırablara fi. .. Vaziyeti1111i !ıiç hesaba katma- "-. eni neşriyat ' .) 
dılis-eceği.z. yoısun! Hala biiyük gü:nahm aza. 

1 b b ı...~ • k :ı... d' B a_ ASRI ADAM - Scbıu. Gücüyener'ln Koca adaım, saç nrı cyaza bo- ı v .... ·nı aıJore yvr. oyurn;ca 11...ı-

yamnış. iben, dizlerine kapanımak. zım var. Kocam. evim... Çıld ra. 
hı~kı.ra hll(·kıra, dova doya ağla _ cağım Vedad! ... Gönül 01masaydı, 
mak al"'7si1e cırpımyorum. belki bu .kadar yıllık yuvamı y~ 

G a:r.iba haf ifçe ıslaııan gözlerimı mak' 1tibi bir çılgınlıkta bufonur. 

alma.nca.dan wcümc ettiğ-1 es,.rl~ seri. 
sinin 4 cü kitabıdır. Fl:ı.tı: 50 knrıış. 

Sa*ış ~1'tni : (Anadolu Tuı·k K ltab 
deposu) . 



Sa1fa 4/1 · 

(stanbUI piyaS3SI08 aid if Ş88I (Türk basın heyeti Alma~ada )1. Bulmacalarımız 
ı\'3a~nilı 1 inci sayfada~. ı ibltiy~ın~a;ı fazla _mal. al~~ası 

Tişn Ict.anıbı.tl<la 40 kuruştur. Ku - ahl:ugu g hı, çdk agır bır yüku o. ı 
tahya Le r.,.,anıbu1 arasrnıdaki me- muzlarına yiiklerınıiş olan bele2.!.' 
safo ıse 12 s:ıaıtien :bJ.ret' .. Ar'tıfk siz, )emlzin de halkın yartlıımilıe ı'bu 
var kiyas eam. gfbileri ~ailtib ve tecz.iıye etmes:dır. 

Bir m.sal daha v-erevim: Mayıs Diğer tarafıtan piyasada bazı ye. 
ve Haziran ay,arında Ticaret Ve- ni tedbirlerle UıCuııliuğu d:Oğuracak 
'kn , tı m-e21bahaya el koyımıuŞtur. rekabet cereyanına ş-:.~ den .m:ı
Ver.ıcn t'mir de cari f;atiar .üıze • k_b,,:c hazır!ııgı huş gm--te:rımı~ır. 
rı.nd-en a JR • • nyaayı amnıdi. !Bu es- Bu da ayni dnı:ıtenı mal sata? tuıc
nJda ~ı z!o:u a mlidü r:.üğüınjln o ca~ gruıplarının ::ıratı:u.:.ııd~ ~ırl-eş_ • 
ay:ara ma loSUS olara..~ verıdiği ve meleridir. ..B~ hususı bırlrklcrın 
d<ı..11a d!Qğrusu tüccarı.n kendi iken. gayesi ~ugıın_un manzara ve şa~7 
dilern. tanzim c-ttıkleri fiat esası la_~1 gıore ~ıatı a~ırmamak gıb. 
şuydu: Pı:r<;:a yağla.: 65.00, manda g<J2JU'kmekıted'lr, . fa tat hak~a~e 
yağları 90 ve sığ·r yağ arı da 100- ~rm ~u.. gaye b !'\"Ok bu ~abıl bı:-
105 Bmrıuş ... Se-r'besti kararının a. l!k :r ıç n ya~nda m~ntazam bH." 
lınımasmı takıô eden günden ıti • şek :ide t::ı:~nrnr.r ~cek .• ~rbest 
barcn :f ı-ns:ıtı g.an.ı.meı. !bilen bazı piyasada do~ı en ta?-~. ~ır te. 
k .l'n>e-IN .parça yağlanna !00. man .zn-ı..iir olan fortlı rekabetı on~emek 
da yağ'ar.ı.na 140, sığlT yağ1arı~a Y~ i:zale e~ olacaktır: . 
140-180 ikurı.ı:ş istem-ek ~ı:ısafsızlıgı.. Eğer .bu bırıleşm.eler s rayeL daı-
nı göstemn.i.ş!eııdir. resini gen~letecek olursa. serbest 

Bu böyle olıduğu gıbı diğ.?r pi. piyasadan beklenen neticelerin 
yasıııarJa .da ·buna benzer had.ıse maalesef ia:haıkik~ edem!vece.~jn. 
eksi.k degJıdirı. Hükumetin karan q(),rlivebiHriırrı.• G. O. 
haınt vre rtacir l:china en tabii ve .......................... ::···:····· ... ···:····· .. •• 

en yeriaıd~ ıbir karardır. Bu ba'.ışa..ı' Ankara unıversıte 
yiş ıkar~ınıda ticari ahlakın ne h ı • K -. } J 
d~rece suıkut atmiş o.duğıınu anla. eye .. ı ars':la., ayn ...... ı 

Allına.uya~ ~yaret eden ga1.cıecı1er!m1zin BerJinde ist!kb.111erıne 
aid bir intıt>a. (Sol.dan sağa ckığru h-eyet reisi N ecmeddin Sadak, 
Arman ma."ttluat umum müıdüru Dr. Sdhımidt, rn.atbuat umum mü • 
dü:rü Selun Sarper. Alman başvekalet matbuat teşkilatı harıC'j şube 
şefi Dr. Brauweiler.) 

Fırınlarda ekmek niçin bulunamıyor? 
~~ güç :b!r şey dt-ğiicı!~. Pıyas~ Kars 30 (AA.) _ Btr haft~?an. 
d.ü!ı.elccek ve n.c>rmal şekıld~ ferdıi ober: Kars.ta bulunan Ankara Uni _ (Battanıfı 1 inci sayfada) hayet 20 gün içerisinde tamamile 
rekabet beşlıyarcdc müstahlık :Ur. e~i.te heyeti muhtelif mevzular den :fı.rınlara un tevzıahnın :ıama- düzene ~ektir. Yeni mahsul 0-

satculardan ve gaddarla.rdıan kurt ~ : d K--,ılarla konı~lar nında yapılamamaktan ileri gel - lunca bergiinün iMıyacınn yetecek 
t l k 

. . rf , u?,er.n e cw.bl ............ - __ ,l .... edi 
u aca tı:r. Ancak oonu.n ıçın u aK • ~ Her aitşam veril.en kon :umrw~ r. nisbette buğday ilki gün önceden 

bir zan:.an ayırımak ve diş sık!P r~1a;·büyük bir alaka uyan • Her güm.n ekmeklik buğdayı an değnmenleTe verilımek su.retile 
muhtekirlerden mümkün oJnugu de~ sallon daima kapılara ka • ca:k bir güıı önceden 'toprak fınnlarda dalına ikinci '!!tine ai:J 
~a.da.r uızatk kalmak, daha ~.ğrusu .'. ~labalılk bir münevve'C' küt • ofis! tarafı.odan değirmenlere ve- ekmeklik un bulundur~lacakıtır. 
~nsafts!rLlara karşı umumi ob::r boy. ~"\ dol p taşın ş,ür. profesör~e • rüebilınekttedir. Bu suretle öğütü'L BunUJl'la beraıber 0 zamana !kadar 

?l. lapmaJc, müsteıhlike dü~cn ve ~~ 29 ~emmurz 942 .günü Erız.u- m~e. ~1~.nan bııığdaylar a~ak 
~'Üıkwneıte de yardım ve ı:ızm;t rı bartôke.t edeceklerdir. ikıoc. 1gu~wn _sabahı . un ihalmcle işlerin -biraz daha intizamla cere -
if~cte .. .w.ıe.n ıbaşlı~ .bir va:ııfedı_r. :rıuma fırınlara venlmektedır. Bu un. yanım temin için .icab ed-en ıted _ 
Oü•r_ılkrih ~ara ıbıon"Sa -veya ı!ht:kilT ların ayni ıgün içinde mayalandı _ birler alınmıştır. 
a.cn-ııen .ke.mirid m~ ança.k ta~ yeni Edin e valisi rıııp ıpişir:ıımesi için e>ldıukça uzun ................................................... . 

leb karşısında dıoğan bı.r yıland1T; Çapak.-çuır 30 (A.~.) _ . Edi~e bir zaman gerektiğinden ekmekler Haliçte korsanlık yapmı§lar ! 
Yaı:ı~a yaJk.la.şanı bilamemame. valHirnnıe tayin edtlen vah ıvelci • muayyen yemek zamanlarında hal 
ıeh.iı-l_ı~ebilen bu ejderden korun- limiz "'Daniş Yurda.k•ıl b1.J€Ü'n. yeni ka verilememektedir. Arıcak bu. va 
m.ak. ıçın yanma yaklaşmamak ge. azifesine gitmek üzere vilfiyeti • ziyet mua~n un m.i'ktannm a • 
rektır ki bu onun ölıüınü ~ir. mlzden ayrılımış memurlarla ka • zaltılıması giibi hiç bir sebebe mcb 

Kcrsanl'ııkıtan müfeadd d sabı -
kası bulunan Ahmed, Ali; Sa1a _ 

~uına karşı alınacak tedbirle~e labalıik bir ihaillt kütlesi tarafından ni değildir. Yukarıda nah eciildiği 
,gel:_nıce, bu., l;ı-e~y~en evvel 'b~r uğurJaımuŞtır. şekilde na'kil vasııtalannın darlı -
altı 1a'k oneseles·dır. Vıcdanı kara bır ~ d .. t 11"d b" :ı...... • 
b 

.ı.·ı·ıt k.. k 4 gın an mıu C\"e ı ır mecvuif'ı -
ımıza '.!\.! ı , ure nasıl g:ar et. 1 T• t ...... d .. ·· ,,.,,.++" H ın k k · :ı... ı 
,,,,.., V" -0nu"" .._ ,..,.. 1 - 1 

4 ç ıcare ıvıu uru .Y"'""ır. aı-iun e me .sız "J<..3. ması 
m"'" " "' Ht.,,u ıgına nas: ana. ld' . . . ~. . .. 
ni olunamaı.sa ticari ahJıakı ~ • §ehrimize ge ı hıç bır zaman varıd d'egıldır. Çun-
mıyan bir ta.eke df7 hiG bir şey kar j~ ticaret wnum müdüııü Celal kıü şelıırin _nü[usu;na g("ıre .lhesab 
etmez. Buınu öldürecek, teı:lbiye e. Yerıman şeıhrim~ze gelmiş. dün edilerek verılen un.ıa, halk nıha-yet 
decek bir.'.nci vasıta müstefrılikin mınttaıka ticaret mi.idiirlüğünıde ve biraz ıgeç de olsa her zaman ekm{!
mala dlüŞk4iinHiftt göstermemesi ve ticaret odasında meşgul <>lımUi;tUI. ğ:ni temin edebilir. Bu. vaziyet nL 

hattin adlarında üç kişi e\"Vellti 
gece Ba 1at iske1esi civarında bu .. 
lunan kereste yüklü bir gem·y€ gi
rerek buradan kereste aşrnmağa 
baslaıruşlaTI:lı. Cür'etkar koıoo.nlar, 
çaldıklan b''r sandal dolusu ke -
reste ile. Fener sahillerin:den ge _ 
çerleriken deniz zabıtası tarafmıdan 
aünmü ımeşbud halinde yakalan -
tnŞanhr. 

---------------
11 i?ci devre bulmaca· arı u doğru halledip 
heaıye kazanan okuyucularımızın isim eri 

1 

ı Birer albüm kazananlar 
(Dü:~u nü.shada:n devam) 

71 - Kabataş Setilstu Karııball SGk:Lk 
!llo. 3G Kamil 

72 - hm~: Koıluk, Gtllltt~n sol'.ak 
No. 8 orta ıaı Niyazi :\.fam:ın. 

U - A.ruuın: Kurtuı:ı,, ön~bcci u 
turlu ı.oka.k No. 40 .Ei'ş:ın A:i.) alı. -

73 - İnnlt: Tıışçılı:rbışı No. 97 sa.n. 
dııkçı Hıise:rin oğlu Nihad Tvy. 

49 - ATIJ.ara.: Ycn!şehir liIL:wnÖı;alıl 
caddesi l"ehliYaDla.r 50-.i...!: No 2., S 
Öncü. • ... • H - ('..orlu: As.'un posta No. 940t 

50 - BilecJk: Hukuk bakimı Hasan Bl. de bombardımaneı Gd. Çv. nu eyiu 
E&"eınen og-ıu Ka.J a !Egeıncn. Gökselmıın. 

51 -~ Yrtkay1anc.ıa.r 75 - Kuta.hJa: Saray mııhall['si Cm 
solt:ı.k No. 31 Nazım öcaı. I sokak N~. '26 Yalçm Aral. 

52 - Kad\koy: Yeldc)i'irmeni ı\libey 76 - Ankara: Şeker Şirk •J Himt 
Apt. No. 25 daire 5 Alp Yıı.!cın Tokla. Anıs. 

53 - Haşri~ e Dsesi sınır 4/A No. 475 7i - Mana.: MM~l.ya m~nsnellt f&b. 
Sa.d.reı.tin Akaiın. rikası dl:rekUiıii oğlu Fahir Tt'xcan. 

5t - ÜS. Selinıl)·e Kavak bayırı ~o. 78 - İzmit: Paç mıı.halksl Bahriye 
ı Mwa.ffer R'.uıla.s. • clkmuı No. 55 Mltat D mır. 

55 - Ankara P K. 79 E. Allut. 79 - Ankara: RIMlyo müdürlüğü lbe_ 
56 - Nu.frri ba.smıı. fl!bri~ı a.na murlannda.n Liüf ŞP.n~cl. 

tablo eldttrilt sa.ntra.li Füru:ı:uı Sonuı. SO - Ankara: Rlyıısetlcümhıl:" ban. 

57 - Ankara. z. V. zirai istihsal ku. ıl08U AU Basfoncu. 
rumu umum ınıüdürlüğü şefi. 81 - hmit, K(lcat-lı: H nlı11.53n 

58 - Ada.pazarı Dl-ı;ı fa.brikıısı nıı. ma.h. Çu:kuTçeşme so~ak :No. 13 Orbnn 
kine kısmmda An l.'a.ğnoğlu. Alı:ııa:rdm. 

59 - Eski ·ehir DP.,·Iet Demll)"oll:u-1 8:? - Adapuarı lera menmru K~uıal 
cer aıtel:yesi h2zırlama. ltısnıı katibi Net-. Dirim. 
det Recan oğla Cf!Tdet Rcc:an. 

68 - Eskişehir 1.a.y:J&rt- fUriltaaı :so. 
1~9 Kerna.t S&vaş. 

61 - Aman.: Cd>eci, SU:ır,.a ma.. 
IWl~ CJTa ıııo1uw :So. 9 Som& Aydın,. 
otln. 

fJ! - Mı.*mudpa.şa Hamam eckak 
No. 14 t. Şmsi)2. 

83 - Sim.av Dcmirciköy lıu.ı;;ı•oıi pan_ 
si:ronlu Ukolral ~!meni 'l'ııhsln ÖTkan. 

84 - i~: Yuka.~ı p:ız..ır mah:..111'. 
llbadıe baıkkal Ha.san eme Yı~rt 0-:uç. 

85 - Aıııtıuıra: Işıklar ca.d.cksl :Xo. 3"' 
Faik AJ>, Kat: 2 Aynur İzgiman. 

16 - l'Ji,zığ: örnet malbaa.."1 «'meldi 
yüz.başı Tevfi~ Berk eli ile Tiirltiuı 

Bet:k. 63 - Fa11h: Sarırilıel lla&arı.hallfe 

ınahallrsl Yaran 90"k~ No. 3 Kemal 
Günlal. 87 - Boln: Taba.kl1.r maballsel hü. 

kümd. elldclesi No. -18 rtirk!uı Erd.. 
64 - T<*Sim: Ciimb11ri1et meydanı 

ZJnna A.p. No. 29/5 F. Bm'im. 
65 - Vefa lisesi 110n auuf ldiaik s.ııe 

538 Osman .R.anf Karadenb. 
66 - .Mahmudpaşa: Sultan mektebi 

ıııokak ATbdal ban 13-15 Milti)-:ufls 
Da.ya.loğlu jerse fabrikasında katib A. 

W.ko. 

Birer di! lırçaıı kazananlar 
67 - Tlb Falı.Wtcsl 51Dıf: 3 Hikmet 

Doğana.y. 

68 - Kıınıçeşme c:ıclclcsi No. 3 A. R. 
Emin, 

69 - Yiikscl: 'Mühendis mektebi No. 
9C5 Nwlel Güran. 

'70 -- Osm.a.uh Bankası: Mehmed Dl'. 

mtr. 

88 - Ada.ııaza,rı: Semercl~r mahal.. 
lesi Saraçlar 90k.ai1 ~o. 25 Sab:ıhat Öz. 
ba.y. 

89 - ~: BeilYiik Pa.rma.kk.aın 
Slhhai Ap. Leman Yesari ollu. 

90 - Bel,Yleri>e,1: Küplüce yolu No. 
68 Lirt~e Tcımaç. 

91 - ~ Sak12 atacı ~o. 12 
An na. 

Birer para çantası kazananlar 
9ı - Ankara Dellltt ~:rtUi Osman 

Gürbüz Aıtt. daltt: ~ mıyrly(' GürellL 
93 - Ça.naktra.le Atatürk maballl'Si 

es".ıi Ma.l:ılteme sckAlt No. U Nl .. fır Tek 
&öz. -

(Devamı V<ı.!l') 
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;to.UR:f a_Ahl't!:.t. Bleneme11de Trakya da (.......,. 3/1 de) ~ yıa.ğma. etmeıri b~ ~. 
Lııraınak. ollŞireti Y emelldoe. kor. bıaı:.ı dJmaıyı dıııı ba~.a. it aayıyotla.T. 

kunç bir şöhret bırakmıştı; uzun dı. Kiııbeyi tıwva.f ett.i!kr. Faht ora.. lfihayet Ahmed gallb 
Azgm bir inek bir lıöyllJ Ajano. içinJt1 ardaeak olan m~ öyle ~kıta. kufla'I&. dla f&2l1a lkalamazJa.rch. Biır kı.slım as 
kadını boynu~layarak Sonbahar panayırları için ~ ki önl.e.r:ind'en dtaçmalk. .iım.. iter ise M;el&dnir. yağma eclitınuini - Aihmed, kurtacanüy.acak ken- rif .imış be?. Bu~ mora-. 
öldürdü, bir köy rnrnO.. b ..JlL h I LJ ıl üın.ı yıobıa; kıüçük. ve bıdıl'k dıeriein. i;yi keırş:lbmr.şla.rdL; Kör Mahmud diın.i galiba!. baha insan ~ mi? :7---•- İİr~ azır llUDT yap ıyor ellen bllkeınlıw on.ları kocaman bir .Baısıwya gitırnek, ora.dan icah eder. - Fena sersemledi.. •••••• 

denizde boğuldu Eciıııad (Huauei) - Her yıi Trak Eipe:r kaıdlaır iyi muhafa21a ederdi. 9e lr<:ınıa geç.molc ka!11aınn.1 verd~; - Domuız !henf çak zorlu bojdu - Ne Hüamerı. ne de Ahmed ba 
dı:niJ.J" (HUb-u&) - Me:noemıeıı ka.yıa;nın ~ heır kö~ il'.ıt ve Kör Mhnud bo zoııbaı qİ.-et üzeri.. ç'ünlW o srnııda Osma.nb padı,ahın. oğlanı. ~ soma sabaha gürq ya. 

2.ai3lnıa ib.ag.:ı .Çu;kur .köyün.ek dıe mü.jıtod:>.ahar ~dıe panayır!~ ne )"ÜIÜcfU; dehşedi b.ir bozıgu:na uğ dam lbııçıad.a-r:o İran şahına, 1r.rı §&• Dedi Kara Ahmed, güç hal He pıa.n:ııazlar Valla.h!. 
~ b.ir vallt a olmuştur. ~.ı.r. Bwıların en hararetli.. rıa.ılt't: bu zafer onu göri.iniiı;ıte yüdc.. h.!Dıidıım kaıçıa.n.la.rın ~ .pa<i.İfa. kendiru koru,ya:biliyordu. Hüsmen. - Berbad!. Dediırn ya Yııldınma 

Ayın& ık.öydleın. 70 Yll4ıın.dı.ı AtikaSi 80libebar panaytrla.rı'Chr. S01"~00- Mhti.: fabt h.a.k.ik.~ .içaidı, ç.lmlcü lııınaı eı.ğ·ınd:lk.brı oPuyordu. ni:hıayet hasmını tek paça kaparak ya.rayaıoalk bu iş!. 
Tıi.Vkeımnıeız aıd::r'd:a biır ka:d~ın tarla.~ paırayır\an Ağıuatt--.AS ay1Dd~ ııwurıa ~. Kör Malmı.ud keındiaine uyan bastı.rnıa;k istJedi Tek paça. kaptl. - Haıy ka- §eytan baıy!. 
dan geçırnıdk:te ı~en ~ kız.ı Meri~ Tn&!anın m.ı.:hteiif şchı~, Kaımo P.,.. a.n.cak dobnz yüz k:i.şi döı1t yüz kafi ile biitiin Arabistan Ahmed. paçasını kurtarmak ıç•n .A:tımıed, hasmını öylesine ~ 
yeıın Alka~ a«i hır ınegiD Pcl'<leıt.. ba '\ile k'öylemdıc ve nwht~ı~ 8' eai' Wım öpahilerin maıa?larını ··?ünü gıeçerclk. Basra yoluna tuttu; hasmııııı boyunduruğa aldı. İşte bu Odr ibuna kıumandan paşa bile ımern. 
li boyımr.z da.ırbeleTJ Jtıınıda can vsr-g- aıçı.'lmak.tad ı r. Her biu v---ı:ı..----2.....-J'. lsanbUlıd.aı tkend::th ~ _ _Jl __ , M f B 1 _____ _J mücadele müfG..~ oldu. Hüsmen, nun oldu. Biraz e~l acı ibovın._ 

• •• .ı,._ •• d d d ""..,.,.._,.~ ~cuııcmı uSba a ey .ıumn.ıııncı-a.s&n.. ... uy d--.ıı.. ....___._ J -

m :zr. . . ~ irlJln aras•n • ·vam e en rDe bııdta .,,tm- de vad--danişti; da ictileır: cıM!eıri ola get.İııımek üzere paçayı bıraıkımaık istemiyordu. Çün ~~ a.w.uu,a ~an Ahmcdia 
I~ 'l'C muayene nebcetıll~ prana.yı.da.r umuı hayvan, btmun için: bô:r f:ııb ıJk.e l y dem K B kü jyıree paça)'\ doldurııu.;ştu. Ah.. dı1tika.m almasını ıyı ka.rşılamı'§ltl. 

had~ ~r •. kıa.sdi ~ğı ada.ş.L v_e ~. ı>:82aTtdır. Panayır. _ Gicl'iıniz, ora.dan ~n~f Mımtafaı B,ey~:m~ı; onıa:: kı~ med.e de olanca mrile has.ınını bo. Paşa. J~i~ere: . 
ımrış ~ o1unun ddmnc miilıaıeOe e. &ı. ç.l!ltçı zahİı:ıeSilnl. a.zl.a hıayvanını Dddl. KöJ" Mahmud' aıtkaıd.qlaırı. _JL-· S .._ __ 1 1 ğuyordu Bi..raz e'V"rel boyımduruk- - Afemı. delikanlıya... Şiımdl 
Jllli _wı;ı_ _.ı__._ _ b mıuirebit tia \'Uz v.ednterı ve ':.a:m ,.a-.:ıan s. . h-1..n.. ~ ., B ~ ı.....ıı:. 
l;O t .ıq.=• edm~ vıe wıa em • nıı alda· Y«JWJn ve 1-!ica.z o:ro19•n<iaki taınbu1a. Da<I K·· Mahmud t tan lkuıntuJmuş olan Ahmed, can a. itmlA.6 Ul<'6.u ıım. ogsun uuws:acait 

Meınıerneın kuuınıon Mıeahey!ı q}ıa i4e iııiya.c.ı oian ha.yvan •tın çııpWc ~ k.ya.lıJt yolllaın geçti; Gd. yo 1
: o.ı:. a. cısile öyGe boğuşnrdu ki, elinden kadar ... 

öy'l.i K~ı mev'kii!nıcie doeniz ~ı.r. Trakya pa.n3ylrla<rı • dle ~ ildaresmde buMuOduı k.ıımınclaın dla .. bunu goııcnlet- ~ra gelSe h.asınının nefesı.ni gesecekti Diyordu. Hakiicatıen Afımed, ge... 
kıc a.rııncb b;r •.:esed ~. nın ~ mıeŞul!Jllıuı. Çorlıu, P.~li • rnaılbaı ~ima etıti.ıer: SO'l'l:ra hacı kıatııldlıtla!r: ~?r ~tahmuıclun. eıtraf. n. Nha.yeıt boyunduruğun zorile Hüs. be~ .~bo~~rdu. Hamıan SÜ. 

Y.a.pıll.n tahkikata gö.re ceaed vaaıi!roy, ~ Vız-c, ÇeTkeskoy v~ ollmadt iİ:lle.l!e Meldc.t"ye giıtiler. Mele.. dıa ~ }'!Uz kitt ıkadaT ~ı. men paçayı bıraktı. Boyunduruk rer '8ft>ı .. süırdii:OO.u h:ısm na meyda. 
Maneıınıeaiın dttöyli.ıterind'en Amavuıcl Samy Ba.fç.:ac PöfUlylrb.Tıchr. Bu.?a ide teıi& Zeyıd onları otuz ıbın kad3" ~ ?.°lde. •tlA>nsuz ıkum d . ~ seribest olaralk Ahmedlıı elınde kal. nı ... Husm.cn, bDr türlü boyundu.. 
Elmu ojlu 1 1 ya:pı.da S&ffeıt E-rcre.. na~:dua ~ T ralcyaıdan v.e dl ger Ani> ~1e karşı la.d 1 : yoJ.c!a.10 ku her tili!u vu:ıta.dan ma~ bı.c dı.. rUkıtan bıntn.ıılaanıyOll"'d a. Nihıa vet 

e aid dldUğu tesıbit ~. viti~-eal Tüccar, c..elıeb vıe alı.ş yu)1n1 dla doldurtmuştu; nenedeyac d'ıe }"Olliııırtınıa devam e'Clryıo.rılaııch. A- İsmail ağa, derin bir nefes al. dudağı pat.lach. Ve kan gelımefle 
Çocuk ça:lı kcamek içirı aıtra gir. wııiış aıdı.ımıla.r• t~achr. öleodldlercli. Arabların b9rutiM>1 p.aıt ıab1aır orı&a:ı,ı kovalıyorlaırdı; en son ınıştL Ve bağırıyurdu. başım.. 

lif. yüzme b4hediği iıçin oe~ana • -- - r.adı: Şeır:i1f bç.tı ve çöle çekidi: rahmn 11epekri"i°? ~~~ .. fır~odı. _Boğ Aflımed!. .A1ımed. !haamını beş artı dalkib 
kıap::htu'f ve bo • uJmuştur. EJırnetle srlıhate mu%1T bcıs • Kör Mahmud ve a.rka.dıafll'larını.n baş ııwr.: llcuı,aıt!tıT.aır: lcim.i'nıi . öıdiin:liiler: _ Sıamııkı boğ çıocuğuıml. mrlikıbeıı sonra ~~rla ve ba.yıllıta.Tak 

• 
0 

• • larut •ahtı önleniyor 1aırı mi\ 00mnüştü. çöl ~i.i-rı.eoıııi O'l'lla. kmminıi yana:Tadı,ar: ~.'ıni .. ~ir a.td:~- SeyiTcller de bağırıyordu.; aitma aldı ~ dıızlend'. Bovundu. 
EdırneJe 11500 lılfıy. bCIMla Edmııe (Hueusl) _ Şchrı!mi(l;dt' n:lıı ~ ltavurmu~ dıa ~ıJla. l.r ~ Mdkloeye gÖillÜT.düler. Ko.r _ Bc>ğ .Alhmed!. ~ lblraltarak. he~en ard.ını 

daiıtıldı mevaıd bir ikıııım ~ki !Iİ!t.em bu'Zha r'ıril mıı dm.ıft'J: her nectm9e Osmen Ma.hmlida ~e yapıtdı; ayakla. - Öl.dür!. düşüp ~ed1. ~usmen bttik 
Edirne (HUIRJBi} _ Sümerbeınk t:Mafmda.n Kaş._.,. çuval:13rıe tı pı&<fişahıının bir ~ebri ollll'I Mc4cke r'lkıl lctldı;'t. '9'e ötmek üzerıe bir ke. - İnıtlka.mını al!.. hale ~· Aıh~d1n kvı~1 .~ yedi ımJlar pazırı Edime tubeeıi ma.. peyniır, )"ağ ~ noı- g)bi mMl>ddıeni yj talaın etti!kr: kenc!Gleıriniın de pa. rımıa attı'.ıaır. İsmail ağa, Murad a1aY'a döne. ~ ~=-1t;:merı.i O du:r--

ğa.zası tıan.f:ın.dan bugüne ita.d.eT mdııaıfp.;o:a etmek ü~rıe :ıtıış m~ dü:,ıılı bAı olt.cfıu.klarını unu:ıtulraı-. KadB"Call Kallı relk: ~--.:Ilı Nit!· 11t nıb~rl't 
ı 7 500 ~ b · ediılmi,.. &e depo dlt:iıldleri nehiT b..sda.rıını p;. - Marn! Çdk mrlu oluyor bu yuıu•.J~·--:: •. un e oy e o 
tia'.. aıııına teıvaıı yasa.ya çıbramak dondumncı'8.rla fstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: güreş! Ne dse ~lan yakasHX kur- du. l3:nr ıtürliü ~endı:•n,i; toparl·ava.. 

• Maiaıza, köylü.ler.e dağ1't.tmec ü.. ~e ea.ttıJtlan gö.rül'lm.üş.tü-r. tardı Hlüsmeınden.. madL f.smaSl Baga, oklu~ ~ 
11t.ı....s.J: __ _._ '-..:...- •• .__,___ 0~-~._. _ _ .. ,.ı :vatııtak ola'Tl ve eaıd~ce ......_._ ald 19! -.r1k .enta otıamoblll bmlraı RllfANDMI ~llıMI• aolk - Öldürüy(>rlar birb:rini be! ... ~u. afutn!V()rdu: :zer.o ı..-ul)"e ~ez11e....... munRII ... ., .. ~ _,...,. • .Ahırned, kıü d l 

1 kı:ikıtamcl& -haımna aöndenneie ba.tla- yaz mfeıYW'ıın.in::lıe boru111clt mevadı ~ lııonanm;.. ya-11ahi, Yıll<hnma yarayacak bu - 'ft.Jl..ı.-..- _1
1 

e ei. 
L _ __._ ___ .. __ .ıı h f -~ '- Bb1Jtme 15.8.943 Camariesl stiDil Da'& 11 de ~ P«*ahsae blnasr .... r<1l - cc•cın.:ııcu«: VE> ıım .. ~a;c mu a .azaya ınRN191.lt' ·v· ·· ( 11'. 
WUnıa.ın bu g,tlb.' bu:ıııuı piyarıada sa riDcl kM idari mua.vinlA odasmıla WIJl&nacıak Miiıliil"lik Alım Sa~ım Komls. _ Ah!. Bu, Hüsmen ne belA he. Ar1cası 1ıar) 

Alıhi.sarda mala.ıJ. ~r hakk•nda ttidbn. 70DllDda :rapılaca&tlr. ---

b lanıyor tıa ~d!l9iil ~ur. Sıhhate mu. KfŞlt bedeli %000 lira muvallat temlnat 150 llnlılır. Deniz Levazım Sahnal•• Komisyonu ilAnları 
11. ıı..ıı.......~(H ar ") _ ,__ .:-L...: zır oı1aın bu buzhtrın 98-'ttşl • aJ~k~lı TaUblerin oa.a.bd&\i teşif ve şa.Mamelertııl C'Örmek tilıere oalıtm& ıünle. . 

_,...._ ~'lJ v ~~u_._ ~."""":::~ mur,Jar te.'!13.ftn.dao meınıedi.lmtşttr. rhıde Mödörıtik tdal'I blom lıevaAID laımuna elaılltme &iin Te aaatllJde de 943 '-----.;..------~-· ... -· ... • ... ~.~ .. -. ... ·şesı~ .. etr·...ı-ı •h•aaır-•ör·ı~iill 
ınm 90lll ualgl ~· .....,...,.ı au. • 1eneld için muCıeıber Tlcarei OclMı ftllltaa w maııııMul$ temlnM ımılı:lnlslle 150 ..ıcıd ~ bo7 _ .._._ -ılı .. ""U " _..._, __ _. Aft_ı_,,_ __ L-lk • ~..1--1' t1T. IH -- w ... - ·---- --· W"w ti.in ~ nw 1 eeM!ınıı; ..,..llUC'U:w. ır...-.,_ ~tlan. cUl'b • 
Zn.aıt deıpo.ı önü ..mba, deve kata 50 • kiiçik ) .... 
rı. lıaynın. menep yijı'kje~..e doL Yeni Hatay Ciimhariyet 

100 
• ~ kaellı 

Müddeiumumiliği Kocae:i Vilayetinden: 51 • aa riitimil f'bakırt 
Edıiıme (Hususi) - Ha.tay Cüm. ıa. Memlf*ıet butanesi lcbı 23! kalem Biç ft t.&bbi Jenıam arık eUl1'9 51 • y.- teta tı.batı 

~eh:ıd'lltla mıbathıın.maeı iç:i'D ııece- · :dt Müd.d:eıiıım.umi~ tayjn e. me llS'etlle ...ı.m almscaıldlr. llı.a.ıe Alu9'-08UD 17 locf Pazıuiesi ~ünü .a&1 on ı • at maldnell No. il 
· de ç.allıŞı!makta.dl'I'. d~ o'8m vila)"'Ctimiz Cümhuriyet blnfıe yllit,fet malu.mıncla ya.pılaoakiır. ııuııammen lbetlell c348Z» llr:ı 50 kmıas. Yulalnıla ~aala '1 kalem mal • de l/l/MI ~ likMl aat 11 d• 
Bu sene burada ialllıd edaen da. MüdJd~;'&i A~r A.k..oU bir'kaç tar. ~ 0 l'ÖD slkredllen saate lı:adar Z6Z lira ma"V8ÜM temhıatıa y1., K'alllmpafllda bahman ılenls ....._ •bnalma komle;ronancla pazaıtıt Ti.Pi.o 

(ne ımi1cıaırı beş ıntlyon kil.o olara.k güne ~ ~ va:zıilesine har~et !bet mau.mını prta~ni cönnek lstefeıım.t de l'lılemlekei buhbaoetl lacatılld&n lılWdilıeriD 9*11 ... " -• lllıllÖll' kcımllJ7o11ıa mliracaaUan. 
lt8brr6n ~İr. eıclfecebir. : •--"'n-~--ı-......_.--~~--~---- -



ıemmuz- --SON POSTA 

.r 
on Ve Telsiz Haberleri Tele Telg ' Bu sa.ba.hk.!. 1 Kara .. borsa ile ! Başvekil dün h~rb 

Haberler mucadele okulu~un yem 
Rusyadı harb bu 
sene bitecek mi? 

• 
M~skova bild iriyor: 

••aımanlar 
_Balkasyaya 

do:ra 
akıyor,, 

3 muhtelif yerde 3 
meydan muharebesi 
Şima-i Kafkasya kıyı· 
larına asker çıkarıl~ı 

<Battarafı ı inci sayfada) spor sahasını açt (8eıtarafı 1 inci aayfada) 
Vekil, T~y, Se~ç~ık, o.rtak. 1 Mac.ar a-a~osu .. dün .gece!ki neşri. 

lar, Geıırnencık ve İncırlıova istas.. (Beftarah 1 İAcl f d ) yatıında ~ı soylemıştir: H 
ymıılannıda durara'k halk ile sam.i. ~:.... ,ı_ ~... ı k -~I aH~· .. - Cecelor.i havalar seır.inlenme - d va muharebe- de biT mulkabele bahanesi alıtında 

• h b l h ·~on iKO ...... aın oııı.elMlı?aıı usnu w L • ..ıt..__ 1n 1 mı:ı as .~a ~roe ~~lu~muş. 1 ma • Kıllkeş, Beden Terb.i.ycsi genel di _ ~ ucır-.·~~tT'n Bu t~leRt karşısın. lerinde günün gı iz adalarının sarsılmasına ha 
sk ~azıyetı.w.'.ı s . . 1' .ı urumiarmı, rektörü gellCT&l Ccmi.l Taner ve da __ _,,_ ga1yrı! .t '!aıh 

1
o ua.x usyadaki m d I . zırllik olmak üzere lngıltereye kar • 

. asaı:u. ve A'V'J erın n umum va • ha birçok 9eÇlkin c:J.avetlôe.- bukı..-ııı.. .-.er (fi'Jrl\lZI dt\r lyoruz. ua e ası ş taarruza geçtıler, o zaman ma. 
zıyetını sorımll#!t_ur.. Her tarafta yordu. Bu 11ene Rusyayı yere sermek :ie _ • . murelerin yakılıp yıkuması başlı. 
klöy .. ü reng>er. çıf.'tçı, her sınıf halk T.. ollwl k k 

1 
tıer müım!lciin o13Un ister ohnasın as B ır İngılız kuyunıcusll!llun ~arak aylarea fas lasız devam et. 

hlükumet n son kararının kendi • ıı... ..... ~.~~ f E ~ba?ı u~y ~1 - k'Orllerimiz orada kalmak mccb~i: ik· ~ükayesını an auılar. ti. Bu aylar zaııfmd& İngil z hal.. 
..:-..:ı do~··-"' ğ b- -~,- · · ..,.,,~ ....., a a renın ı.r nuıt·ı.u xe ~ , _ _J _ _J• Ç ,_ ı yıl f?V'llel 24 1. kım da k" t leıuıue .o;ı.uuU u U)"u.h s~ıncı ba~dı Kıoanu.• d .. yCW'DCleuır. ünıı;Ü Rueya yere se • 

23 
mat ık günüo . _ıma sa ın. ngiliz hüküm~. 

Vekile ifade, Mill'i Şefe ro:nsuz say dafaasındaki .. :"·k apo;:11 yu~ '?~ r.ikliği ta:kdirde, geniş bir arazwe saatınde Lorıdra şehrinin uwri- tı.~ı dama soğuıkıkanlı gördük. Bü 
gılannı, cümhuriyet hüıkfımetine beU'rtü'-te yu se H L ean0~Yl etim niza vıe intizamı tcmtn etmek :c;in ne_ dunmadan yagan btr bomba y.illc şehirler.i;n bombala.mırn<;ındar. 

1 
.. 'bı • w d ı· ı & n 90nra a.r"' ,..u unun yagm·~__.., ... ~nr b karşılıklı ola _,_ sayıgı ve sevg erını ı ,aga e a • b ab d 'ki etl . . a.Skeıre Wıtiyaç vardır. Düşman yere U:.L "".'•u ...... _, a u zat maga. .. . r<&l'o. vazgeçılmesiıun 

let.ni' Dr. Bch~t Uzdan rica etmi~ cuf:tm~ta gayr erını uzun U'ZUn SCT01lmed5ği takdirde ise, harbe de. zasına gıtıt:ği zaman butün semt mümkün olup olımadığı hakatında 
lendir. Okulu~r.Tütk d ~ .. k vam eıtmek içm gdecek ilkbahaTa harabe_ h~l~ll(:)e bulrnu.ş. Kendi rna. galiıba Aıvam Kamarasın.dn soru'L 

Bütıüın bu oolge Vekilin ~lete vaı'l• gvıına n• .. ·-n~? at' ~ kadaır t~r as'kerle?.i.miz cephede ğydk,aza vrtrinuıın yarısı da ımeydand& mu.ş olan bir sualın bile .mc.>nf~ ce. 
,,;;ff,~ . . ~ bo oo· • ..._. .. ' Y .. Zl'}"C ın rnute. 1-ft~• 1 tur vaıbla muı'kabeie 3o··ıınft ld ); 
,, •. ,. ..... e yrnrm ~ rcunuzu e • va:zi bir ifaıdıesi olan b ıt kıta ka,,.,J.G,A. 2ioını.nda o acalldardıır. Be · . ,, uş o u5 unu 
diniz mi> sualine, halkın hep bir sonra epor sahasının u nÜ u . n Bu :iht!mal göz.önün.ele tutu~ara'k, tün ~et ':ersm mağazanın bil- hatırhyonız. 
ağızdan Voerdiıği cevab şu olmU'Ş • baŞlanıdL 3.000 kişt1iJc :ez.s!J mes1;11e onllaTın rahatıını temin etmelk üzere t nd ymetlı CŞiyası mağazanın a~- ~u ~areket tarzınııı tutu1masına 
tur cSeve seve ödiyoruz.> büril · 

1
• d'W· r __ N. _

1 
-~~ 1 t~. • lazuın gdJlen tıodlbirler atlıınmştır. Sı. ı ~· yan,gmm ve bombanın en- saik 

0 :ın b~lıca .. ')c.beb h •ç şüphe 
. .ı h ··ik· t h. enn çev r ıgı J'Utloo ıwwıası ıue ı=rnrueceırı· bir m".t..znnı· •-.ı yo'k kı hııa.}ı"' h ~ ı· · Bu mıma!kalarua ın ume ıssE>. ikmal cdilmdlc. .. buil . : cak odalaırıını.zda oturan sizler cep. r-·-J 6 

v ""' " n ıÇuNe. . . .' .: "Fı · ... u."ume mır. ısıt:'k. 
sinin on güne kadar ödenmiş ola. ıiıle, ıten.is, vol.eyb~~ ba5'k=1 r:: hed'.cllti lbu amrlerı hetırlam~h ve ka~:r= ~g.aza.~~~ y~ı~ bah. durumm-si. kendi lehinıd(' gör. 
cağı tahmin edilmeıktedir. ıa.nle :bu sah ek tek .. "ik . vataın lborcunuru yapmahsınız.» ~nı ıyı kötü temızlettik m~ı, •aziyetin lehde olarak dcğiŞP. 

Mahsulün bazı yerle-roe lnırak. ta say:~amı ~C:k mOO:çu b~iiyaos.. Maw radıyosunun bu neşriyatı ten saru:a bır kısıım mücevherTcrini cegı zamana kadar da İn.gi ız haı~1 
lı.ğa rağmen memnunıyet verici ol. ~ · Y m ır stad • da gösteriy<>T kıi, RU9)"1lodalci barb bu mahezrun kasasından çıka7arak nın. soğuıkıkanlılıkta sebat edeceği. 

. Mos,-ova, 
31 

(.A.A.) _ Cen· _ı_ duğu umunrlyetle tesbit edilmiş • rB---...11.~ .. d .. v.. •• • sene ~Y Jcolay bitmi~ccktir. yansı -~PÇ<ılanmış ~lan \'lirine ne ınamnası)'Uı . Mnd m k i, diyor. ·K ı"'\ uu D ı:ı..ı..,...,.t U-ı halka bu sene. ~vcıu;ı, gor ugu rnukemınelı - •L•~ _..ı •• yerleştırıyor ve kolt~una o1ura. du. Aı.man1ar.a üs•ünlüguv .. veren ha 
l>ölıge&nde a:.. h ı·f ·-",- tt t r r . .L.>"O"'"'ıı''.- ' yetten dıo1.....,. okul komut ı_ ._.u rauyosuna gore ..ıı_ • .ıı.ııt 1 - ~- 1 •. .. .. vı. rr.u te. :suhame e k'. ~tün ~mnuniyet verici ~J· anı ili.UT • D"w tanııfta B ku <lY<> <l rcu1. mw~ eme muşteriler'ni bek.. va r..uvvet eridir, b z sonsuz. 1tay. 
uç bü'yiik meyd3n muharebesi vuku. -~-ft ,..,.drnv>n aelecek sene da. me,y a~y .!"1ustafa.Erena~, spor öğ. -·-" ııger •• ~ • ~ •

8 18 
au a lemiye 'lroyului}"or. na'ldanmızla bu hava kuvvctleri-

a ~e1melklcdir u-~-sına .. "'Tr- ~ • • . ır.eıtımem Husamcddın Gürelli ıtebri!lt i="aıııı soy enuş ır • Gökıten ateş • v b·ı·.. B··ı.- ne yet;,..Nl.,;ı· • So 
B le d b . .. ha çdk ek!m yapmak lazmı geldiği e1m· ştiır - Macar tchirleriadoe ham a~eyb ~ aga ı 1

• • u ... u:ı '-7<""'' ırız. nı a da on lan 
. un r aon •tka bırçolk da ku. b"~" le ;ş;m•zin çdk e • ı · ıil · w ·~ ak d H Tic • mem?e'ket yanıp yı'Kı!abilir. Fak:ıt geçebiliriz. Lüzumu o1acak tayYa 

~ük. ~ler c~reyaıı etmekte. tVk~ en. ~ Ç~1..!; oJduğunu fby. Miit~~ııben geçenlerde y1lpııaın tayool.ı !ı~ıınu:ı a':1 rt ~· \~ yı İngiliz firosu SU~'Un üzarinde kaL recilerin tir k:s.mını da bıı!-Otn m~ 
ır. ım \e lı"- v-~· l!IU spoma:rı bayramında derece alan ç me e ır. erem dığı müddclıç 1n T t ğ lcketleroen tedarik edebiJiri7_ 

A'lma~ar Kat\asyaya clo .. u ak. lemiş, ~r tıürlıü isrartaı: kaçınma. ia.rıın ımükafatları, bizzat Başvekiİ ha ta~illcıları da çoğa!"1rştır. 'Bunun düşman aya~m .g~~zsma~ir~\{:. İnıg 
m :ktadırlar. gr larmı, her sah.a~a a~~ı tasamıfa Şü"lkırü Saraooğlliıı tarafınd1ln dagwııtııL seibeibı gılcla noba0n1ıgıdır. kü:n dıegıv·pı·r. hm iliz hü\kfunetının hesabı ve 

tım l d gunlerıde eğ . u ta ini tbu dakikada tamam·ne ta. 
şimal· ı.r_a_ riayet e e erını, u ' • mişt!lr İngiliz f~-l: 7 h b •- L ... 1.ıı_.n_ ·ı ı n.Naasyada Jıenıc lerde paralarını heba etm{?. · dcilirniz le S V t t hl•"• t:ı'-U asır ep u r..ana. (Nf~uır.. etmiş bulunmaktadır 

Vişl, 31 (AA) - Almanların e . . . tikibali doğlJlIDlası BILfV . spor u.pa91'nı ka - O ye e ıgı atle yaşadb sarsılmaz sükuneti de İngiliz hava kuvvetleri son ikı 
d~u cep'h-eein·d~ki çift taarruzu :e.=1 ı:r vazi~ete karşı mu. zanan Ha.~ ... O'!rulunun ~~kafatla.. (&,tarafı 1 inci sayfada) bu k~aa11te~ aldı. ~'il içİ!Ilıck durmadan artıt\ VP At. 
gelişınekıtedi'r. Kuban eyaleti için !le tr olaıbilm{'k için Jı~esin i'f~ .da ~greanen HU$<lrnedd n Voronej !kesimindeki Sovyet ta. Soğu'k değil, sıcak kanh olaraı man hava kuvvetlerinin büyuk kıs 
tehri:kıe artımakta.dı:r M nste!.n aveme 'l f +.n."" . İ'Üin>n ~Ciıncll. adem:m 'ka·ptanı Sabnh&ddin arruzu gQğüs göğüse yapılan bir tanınmış millet fordlerinin de ben mının Rn=-rada bulunm.a"'ndan da 
kuv 

1 
· a !kazancını tasarru e-ı-J'l "'b"- • Do futıbo1 ve en.el.bol k·~ .. ,..ıı,..lind h.. · rtl be k l ~.; "'' rvet eri şimali Kafkasya 'kıyısı- . : tavs\ye etmiş ve bu sözler ra.s, v _,.anı çarpışma s=n e teza ur etmış - zer şa ar, n:zer anaat er alhn istifade ederelk gatibde üstünlüğü 

na aSke.r ç~armışlardır. Asıl tuv. ~ v.mwni tasvib seslerile kar. Nedim Aydıno~lu •.. b~ ketbol.voley. tir. Bi~ Sov)ct Birliğı mcSkfın ıbir da ~ ~nu gös+.erip göste.. temm etli, şimdi her fırsattan Eti. 
v.ctl€r Don ve Volga nehirleri ara- ~anmıştır. lfbo8 tkaptanı .Hu~u Caner, su .spor mah'.11E işgal etrn·ştr. Almanlar bu r~yecelkle~nm ·ncelenmesi ayn fade ed~ Alıman şehtrlerin; bom 
Sında ltqplanmış bulurun&ktadır. ş.ı ıc.ra horsa i1e mücadele 1arrı ~aptaın.ı ~a:yn Ahana vennıı ve şelhı'~ ... sdkaltl.arında b~ş yüzden bır -~~~r. f~.at muhak!kak k: balamaiktadıır. 
Bu kesimıd'e iııt hedef aşağı voı. V-eokil :lıımııirA:len aynlırıken iaşe ıtdbriık etmıftir. fazla olu ve~ışle:N-.ır. Dort Alınan in.gılız ~u!kumetının her kararında Antılk günün muade!es• Alman 
gadir. ınevw.larmm en 1tısa zamanda kül • topu ele geçın1:nış!ır:. Rusl:ı-r bun. da.yan?Iı?ı en asaslı temel İngiliz ferdinin soğuGtlkanıılıkta İngi1i2 

• Kızıl Yıldiz'a aöre halinde halleclileccğ:~i söylemiş • Alman le bJıgv İ daıı başka 16 !111tra ~yoz, 8 sı.pe~ ~a. nnnetının bu soğtild~anlılı~ı oL ferdinin &reces·ne ul~ıp ulaşamı 
Mo5kıova, 31 (A.A.) _ Kızıl y 1L.. tir. Bir tüccarın sualme ceıvab ve. van topu ve onemli sayıda muhım mu$ur. yacağında, Alınan sanayiinin de 

dız gazetesi Almanların Don neh- ren Vekıil: • (Ba,tarafı ı inci sayfada) mat alımışlardır. Eğer hl.rfızam1z ve b:lgimiz bizi kayıplarını tela.fi edip edemiyece. 
rini RostJoıfun cenubunda geç-tikle. - Kara borşa diye bir ~y ta - mişlendir. Bu münasebetle zuih.lı Slalinln günlük emri a'Matmıyursa şclı.irler üzerine T<t· w·nd bcmlb ıd a. .. . 
mi yaürnı~ır. namı~ Kara borsanın wcud bir Brande!llburg tümeni b:Iha'SSa Ankara 30 (Radyo gazetes•) - pı1an illk hava baskını tnıgiliz tav. gı 1mı e: ak ar. ıman an muteessır 

Bu gazete Alman hücumlarının bulımasına yaııdım edenlerin ha • temay;üz etmiştir. Lo~a radyosuna göre Kızıl Yıl. yare<:ileri t-arafn~dan bit" Danimar ~eşt· ~ .~ ~er~er1e ~er;eşti~-ı~ yer. 
büyük tanlk ve topçu kuvvet!eri reketleri affedilmez. Heııkes kara Düşmanın kurtulma taaııruzla • dız gazetesi Stalinin bir günlük ka ~Ui!Ya Karşı yapıldı. Al- ırı enuş u un u

6
un ~ ır .. 

ile yapıldığını ve şiddetlenmekte borsacı~·ı po1ise haber venmek gibi rına ikar.şı. yapılan müdafaada seri emrini rıeşretmişt:.r. Staı:n bu gün manlar bu baSkmm tcokrar•n-ia'I') .Bu muad~.e nasıl ~alled;~eceği.. 
olduğunu yazmaktadır. Don müca. milli bir mesle karşısındadır, dedi. bir Württembeııg.haden tümeni dün lük cmnılnde diyor ki: Her asker !~z1eri, tahzir ederek n~si ha1. nı .gelecek ~unl~r-?e gor~egız. Fa. 
d-elesirınn yedinci günüdür. Güneş Vekil, bir rna.karna Eabrilatoıaı • şiddetli ıbir muharebede bü.'j'\ik bir düşmana bütün kudreüle karşı ko- de mır'kabeleye geçecekierini SÖY- ~~t medenıyet ıçın aynı der~cede 
altmda yanım yerlerdek! muhare. nun Mu&dnc k&t"Şt: kımnı ağıı- olmak üzere 68 tauk yarak, bir adım bile geri çekilme. l<'<liler. !ngfüzlertlen cevab bile l.üzuımhı ve k_ı.!'n:etl' ~lan kı un. 
be meydanına boyuna taniklar sü. - Ya!bnda buğdayı &izin ayağı. ta!hrib etmiştir. Bü~k hava mu _ melidir. çlı'kımadı. surunun yekd'iğerme .aui mamure.. 
rülm<lkledir. .n::za ıgcıtireceiiz. Fabrikanızı bağ. ha.rebe birliıkleri rnuvaffakiyıetli RUıS gazetesi diyor ki; Stalinin O va!kit 1n,:nrz hü~umeti Almon leri yıkmaları, ve bu suretle baro 

KliZıl Yıldıız Almanların n..mrin day!n eeibeaı: olduiu y.e.&crc naı'k - bir lkeşi.fteon som-a kara ortlusunun bu sözleri zafer·n teminatıdır. liarm havada pek üstün oldwdarı. sonu için şimdiden endişe il<> tah-
ııai sM.ili her ne pahasına olu.r. lctmeınize IWıum yoktur, dedi, taarr.nı.zlarına yardım etmişlenlır. Diğer taraftan Pravıda gazetesi nı, çak şiddeW muknbelP vap:ıb~ m·n edilmesi ınüımkün olmıyan 
sa olrun tutma'k istediklerini yaz. İate ve fllllt müraikabe büroları • Büyüık Don dirseğinde düşman de, büıtün ?nEmlekete ve bılhassa lecelklerini elbette herkesten iyi içtimai herd.i.merçlere y<>l haızr1a 
ma!ktadır. nıın i)guı ü:rıerinc :ı,azı d'.t"ığer Vcka. lkıuvvetlerıintin ~rka <bğru riıc'at işçilere çelik gib: bir d

0

si.plin mu. olara-k ib1ivo~. N·ırk:nı ço'k f'P<' maları karşısında ne kadar teessür 
Loadraya göre ıeıt tıe§lkil&tının da ilia edileceği şa.. ~Barı kesilm~ir. hafaza e:tıınelerllıi tavsiye etm€k. meden bellki b!r muJ..:abc!e, beID<l duyulsa yeridir. - E. U. 

Lonıdl'a. 31 (AA. ) - Rusyada yi.ıılarını tdczib eden Vekill tüccar Ukrayna cep'hesi 30 (A.A.) - tedir. 
Don dınseıiiındc 5 O kilomekdik hir bi.nUkleriınKı hıydalı faa\iyıetiniı ıte • Ofi: 
cephe üızıerinde her <:lak~lca §iddetle.. baııüız elbrmif. tüccarın faa)iyetiın • Sal'alh.iyetliı bir merrfuadan sıon 

--o--
lzmir~e pirinç 75 - 90 
kuruş ı sataşa çıkarıl dı 

Münakalat Vekilinin nakliyat ve 
muhabere işlerine aid beyanatı 

nen kanlı •bir piyade vıe tanık mu. den ım8Tlnlllınİyetlıe :bahl'etıml,tiT. zamanda ah'llan haberl-ere göre, 
ha-rcl>e!i ctteyaTt etmek-t-edıi.r. Rualar Aydan 30 (AA) - TicarŞt Ve. Ker-ç yarıımadasınd'a buluınan Al • 
.Mın.r.:Iann Stal ngrad'a kafll bli Dr. Bdıçet Uz Viıı&y-eti, Bele • man kuvvetlen bu sa"bah fecir vak (Batt-afı ı inci aayfada) 
ealdırılflartnın durdurulduğunu ve diyeıyi. Part~ ziyınet ettikten son. ti Taman yarımadasında karaya pXri:nç olduğu meyda:la çıkmıştır. 
t>iırlk.eç ınolktaıc:kl geriye atıldı!k.larını ra Hallkevıine gider~ kazaiardan çılmruşlardır. Bu karaya çıkış ha- Kooperatifi-er birliği de piyasaya 
bldt~eıdir. gden ~ bmacla «endil.eNni bdck • reketi, söyle-ndiğine göre; Alınan bol mfltıtarda ztıytinyağını çıkar _ 

Rlu ıresmi tebliği Voronej'de. 1!1-dtıtıe olan hey~ri ic.aıbuıl etmiş ve hava ve 1npçu kuvvetleri tarafJn. mıŞtır. Tüccarlar zeytinyağı fia • (eı..taıWı 1 inci sayfada) bir çdlt yelloerıli çaiıpalktadır. Is • 
Ba~aiı:!ılk oem.i> ve garbinde .S.nli. lelilsıall v~ etralınd. Uatıat ve dan ~pblan. ve. bütün gece devam tını y.üksclimiycceklerdir. Jerdle gördüğüınüz yaba izdihamı tanbu'kla 'bu sayede mühim odun 
ya~tuya'da, Klapsokaya'da çetin malUm.a1 Unıt,tır. eden ~ddeth b1r bombardımandan ~·let 941 mahsulü 'kuru üzüm. lt.ıııp*-1 bu eıdbebden ileı· gelmek • atoku ~den temin «Ülıuıİ-ş bıdu.. 
~n cereyan eıttiğiai bal. TıW:&ıoet V'Ok.ii miliıeabben büyült sonra yapı~ı:rtır. leri him~y~ satışı. ile a11:11ağa ~a- ~ir. Son 2 &Un zarfında zahiı-e Dlly<>r. lstanbtl ve Burgaız limanleırı 
dhmdttcder. ~ Y•ıl.n _umuıW bir toplan. Alm~nlar .ogleye kadar devam rar yeı:ım:ştı:. ;su ışe 2 mıtyon lira nelc:line ~ edia wıgonlarıın • • u.ındıııkıi motör .eyriiıtelerkri za • 

TeYfğe de olttn hir teb1iide Vo. taya riyoa.ct .. etmıJtir. ~azı meb'ue.. ~en şı~et.l.~ çarpışmala~an sonra ta!hsıs edilaniştır. dedi ıi1cıi m.iııdi artttiı ~et.le mMı ~ ci&rdurulmaJde beraber 
ro~j civarında mütead!did müstah. lıarıanıl2!1a mu'lw.ıkatta.n 1ıe1en bey.et. bınkac; lropnü4başı kurmaj:?a muvaf. göT'ühniiştür. dııwaııı eııımdctectir Şimd' 1t d 2 
kem 1io1kıta!ardanı A1ınıan'ların tarde. ~ W: ~y.e?n .b~r çok tanınımıt fak 01:mr.:!a'I'dır. Rusların muka • Hzva~ard ~ faaliyet Yeni lokomotifler büyiit 1 ıkiiçıiit m~tö~~zk ab~~aç 
di!ldik!ori_ v~ yeıni ku~vetl« getir. *ti<:car ve çift9;'1cnDteı ~ı·r bulun• vemclı ibillh~ anudane olmuş - (:e.,tanfı 1 inci sayfada) Avrupa ie dle!niryolu irtibalım1z ~im.iz lMıııtvılmı.ıtır. Buoa rağ. 
d.!k>1erı bil-Oırilm•ktedı.r. ~ bu tıopi'ilnıt.ıda Tıcaret Ve • M. r&liğj aırıiq~k:tadı D bm t ~dık&ıın eonııa evveike ısmarla. ~ thıjyafü tedbırlere müracaat 

Simliyaınıılkıaıya m•ntakasında kilı. ~ vıe miıDetm ırcıfah &eVİ.. yaremiz dkairktir r. 
0 

ay. <ft'.oğıanı.z 15 lo&ıomot:i.Eteın 14 Ü hu. edicırdc lbu ~rlerin devamına ça • 
Dorı.'u geçmif olan Alman kuvvet. yıeısmı.ı yübchımok _ma\sadj.Je hüku. Türk - Alman dostluğu Beı&ı 30 (AA) - R . eıbl'v· dıudlarımı:zdan içeri giım.İf v ~ h,ıllln&k.tad:w. 
teTinin mıha~ı iç:n Ruslar çarpışma. ~etçc .a.lınaın ~rlbırleri iz..1h etmiş, (D-~--ı1 ı inci aayfada) Kal:ın bulutllann h~1 

t • 
1~· laırdan 12 a dıertıat f-'-1:..·ete ebaıla. Telefon hatları 

w d k d. 1 R ,_ isrihsıaiı aırttıııınak . . h",_A J.e -.-or-- ıınayeamae ~ 
s.a evam etme te ır er. . wııar~n beraber hii!tüın . ıçuı lK~~~ diyıorum.. ÇiIDkü orada samim:yet münfcrid fngiliz bornlba ~ude.ri mrştl.I'. Yeni aip.s.ııiş eılıiiimiz az kuL ~ aİpllrİJ eniiimi.z ye.. 
zıyaddle\'Cn rnukavemettenne rag. ~ er ll'ltlletç.e ~ J:>uıl gı1e ve dostlUk bulacağıma kaniim. Al taraıfınıcl*'n Ren havalis'ındoki ,Miır- !anı/hıq l 5 lokomotif de yeltında oi tdei-mı meılzemeai lst.obula ıel. 
mctn VAJmanlar bazı nokt~larda iler. ~;-İşe** ~=:°·r vazılidler,ı k~ııd manya ile olan dooiluğurnu.z haki. 9ere karşı gündüz yaprlan iz'aç ıau gdecdttir. Etık.i Iİıpari,lenleo 123 miJ, 22/7 /942 tarihinde büyük te.. 
kmege devam e~ktedırloer. Ticare't Vdcd~ ~ •. kidir ve esasl1dır. Ben bu dostluğu rua::ları pdk az müe.i.r olm~T. ~ )"eDİ ~rdıe:n de 125 Won ~ Saraybumu ile Sala. 

Alman h3mlesinin 
felaketli neticeleri 

ya!:ında iÖrülecekmiş 
iB~ 31 (A.A) - D. N. D. 

ajaıne d"urlkü Alman resmi tebliği 
hakı'kıooa fU mütemmim melume.tı 

tall6ilemrm :PJeyti .. ~ • cliımden gel<l.ği kadar çoğaltmağa Dün geoc bir fngilu bıomıbe tef • aıçıllc Wilf<lll, 6 odoray, 6 zömotk n c:alk •aaında deni2JC aıtf.m ttır. Bu 
:t tüccarlarının n~agı ve rn:_»a • ve ku;vvetlendirmeğe çalışacağım. k;li Saaır Paleıtıina.'nıın ba:ı.ı mahal • 1 O fwvon hududluımızdan jçeri lıelıİsal: E)'IM aYIDa kadar &mal e • 
d~tir. a maruızıa r:ını Ekse~ VQ~ • P.apenin. buradaki l~ne vıe hllıa.sa ~M Brüdteo tclı ~: DaLa 315 ~Oe ,.elecek. dıieoeik ve bu suretle l11teabm le 

Vila)"Cıt idare heyetin• t ib değerlı ımesaısının benım çalışma. nrı.ıın ika~iıb ittıhaz i:IClilen ma • tir. Yem~ bu v•n.alar Anado. Arhra --.meta on bet telefon n 
t'W• Dyafieıtte hazır bullu~uıltert et. larıana önemli ynmımı olacakbr.> h~rinc taanuz edel"ek bazı bina • ~ drııW naıkWlecdt 8ervi1e it. altt ~af. Avrupa ile lstanbuı a. 
ıııı Belıç.et Uz. fakMinClek"tan ıon , • ları ve lbu arad• bölge tiyatro bine. hal ~ıdiıı. 200 tOl'I lokomotif nwıeda on ~ ve ÜÇ tdgref ir. 

i:' lbiıı'lirkıte -.alt'. 
1
,C5 te DenUj1i)"C~:~ Mes ud b ir akıd eıım. da ıta~?.e tahril> etıN,tir.Ta- ve ~ bendıajı da .... ılekete •b.tı ~a itave edam.it olacak. 

rekıct etuıııif\irı. Eski Diyao11bakır .meb'usu ve Na. a.mız ed'cın ıtayyarekrden 7 •i A1 • ~ lı-A........-~ır: Bu ·~ tıır. . . 
fia Vekili Feyzi Diırincioğlunun «ı- man ikörfezi üzerinde dona.ınma biır Ba@deda mem.leketimız arMındw Ayna Dlrr*1da lngittelled.en ei • 

2 İOCİ Cephe ihtimali zı Bayan Kadriye Birincioğlu ile }ilk.'lcri tarahnclıan düşürülmÜ'§tÜ!'. ~lilyat smdazaman devam etm~ paTiş eıtti.ğimiz. ve Anadoluda mıub . 
Don ~ aıtaiı Donda ve Kuıban. değerli genç aııkadaşımız Ve-dad 29.30 Temmuz gecem Alman ha. t.e<lı1r. telif tcLMeT a?Mındaki muhabere 

dıı A'lımtwn ilerleyifi Rua}-a.r iç.in fela.. (e.,t.r.fı ı inci sayfada) Diclelmin ni!kfıh!an dün .Beyoğlu va ltuvvet1e11İne meneub büyük bir H ayvan nakliya\ı tmk.arilerml artı::-acak üçerli lrurMl • 

Y-em'l'dk·t edi-11: 

lıı--tfı olmıtğa ba11lamıttır. rinin geri alınnnasının bahis mev. evlemne dairesinde a.kdotunmu.ş • ü'kaer B~ıımi~am'a y~. taar. • Diywrbaltır ve MuclinOsı hay • port~r ciha'2lıaTı da mern1':1<ete gd. 
Al!man ba\!ikrsı.nı dvrdurma8c .için zuu ol!madığını ya:amıştır. Bilakis tur. Bu samimi toplantıda aile cruz ıeımjflerdlf. Bu fCCS" "Y9ikt1 k.etıi varı naık1iyaıtı bu sene her zamank·n miftir. Bu clla•aı mahalline kona.. 

it~ ıoırdu!arıı lcı'1"etli toprakları en iyi ve enziyade tallın g~ doStlan tıaz>r bu!unmuşlar ve .genç tayyareleri pdk gen.iş bir çok yan· deın eaiken otMelt bund.aın ıs gün 1unca gathi vıe cenubi Anadolunun 
-.er.ke Clt!Vam edjyorlar. olan alayiaT, sahil bö!gesine sev _ eıvlilere saadet di!emişlerdiT. gıınıfar görmü~d~. 6V'Vdl. başlamış ve devam etmek • ~ ,dı~rleri ~~ındaki telefon 

Pro,eta1'91c-aya' nln a1ıınma-site Ku.. kedilmi.. A • Y A Z L J K te bu'tuınanuştur. De:nizkıde motör. muhaberesı de genı~lııyecektir. 
ban ~ l!e V olga aratrındaki de. Dün Almanyanın bütün radyo G E D t K p AŞ • =ı Ye yapı!malkta olan :nakliyat yaz An!ares vapuru 
tniryo'lu kdıilmiştir. ist~nla-rı; Waffe.n hücum alay. AZAK s i nema bahçesinde ~rından ıiiııtiflade edi1dfii c.hctle - Anta:r.os vapurundan malu -
Do~ Rusyada tdk b1r clemlcyo. larının Pa~ ge9f!'\İŞ oltlukla • gdn~ ibUlunmaktedır. maıt: var rm) 

kıı hattı ltaqmı,tır. nndan bllhseıtımişlerdir. 2 nci yeni proaı-am muvaffakiyetle devam ediyor, PROFE5ÖR Odun, kömür nakliyatı Suriyıe sahillerinde Ruad a<lasi 
S\ltlin huınla.r Timoçan.ltonun söz. Von Run'dıstedlt, sahil' boyundaki z A T 

1
• s u N G u R Ha'v:Z.an'.ln direk ilıtiyac ının bir civarıında to1'1pillenerek karaya otu. 

~ m'Ulntazam ric'atiıün bir nebic&i:. müdafaa tesislerini teftise devam lkrmnı dWçiik vıaptırlarla, dl:ğer bir ran A'11tatıe!s yağ gemisi lngil':z tah. 
dir. ve ~l alıt.ında;ki arazid; her tür- lkt!sıml da motöderlc temin ec:hlmek. liısiye gemi1emi tıuafındaın yüzdürü • 

>Anı~ iıamiesinin dahn fellk,,rli Ki k}o/am har~Y.tine mani o1mağa Yumurtadan Canlı Adam Çıkarıuor ıtl!dir. Kendi ısahmerirnizden yap!~~ leııe!k d"'ün t:&-en.deruna getiriılmiştfr. 
~ &iuracağL y.ıkındla gürü. & matuf lbııdbb-hin yerine getiril - ~ ve lstanhu1wn ihtiyacı olan odun ve Cemin1n mi&ine dairesi hizMınd.. 
lee.dkıtir mesini lkcn1rol etmektedir. "' ... ••••• :rımnı9)}er taım saat 9 cLa ba.Ş}ar ••••••'P kömür ına\1iyatınd:ı 170 motör ve kııç taraıfrnda yaras1 vardır. 
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8 Sa,fa 

SillGEB 
KONTOR 

No. llfB 
'lWıK tBIUHJ H lira 

T...._ ~ Vllbanda bir lira 
lll"8ile bedeli peşin .~ıt 

tmdllde 8aat ıölfflerillr. 
M>llıBSE .oi:l[KAT 

Singer Saat Mağazası 
t8TAMIUL BMİNÖNU CMI. No. 8 

SPOR 
(.......,. 3/1 de) 

rlllllari 1 ~ c.uma~ günü 
9aı8I 14 de Moda. C<oyuında yapıla • 
cıddtıır. Y &'llı.,b.r kııdeımsiz ve klch:mli 
olmailt üırıMe Ai sınıf ydtenli aruın 
dlaıdlıw-. 

2 - Bo1gemiz INl'dt t..,vi.k yar'ij 
Sa.rı 2 ~ Paza.r ~ aaat 14 
de ~zdlaı )"llıPl lacaık.tır. Ya.rt9'ar 
kıtdeısıwiız, St1dıemli ve ıb&)"8'Jlbr ol • 
maik üz,eıııe üç. aın:ıf lkürdkçi arQSıın.dıa 
oleıc~ıtJI~ 

YAZLIGA GIDECEKLEllE 

HASIR KOLTUK 
" molılb'aa.ıa. c1ıif ltudak ata. 
~ ~ ll~larlDllll 

Der J'enieA Wlm 

WuAa'I B.......- ,W~nda 
M Ne. AIDDT FBVzi'Dia 

ASRI MOBiL YA 
Maiazaaından alıaız. 

RAŞiD RJZA TİYATROSU 
Halide Pifkin. beraber 

H~e. Belvü bahçesinin 
~ kt91lltnda bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrölörü 
Yazan: R&§id Rıza 

Yüksek deniz ticaret mektebi 
müdür: üğünden: 

lleMelıılwlc lise birtnei sınıfına 3/8/942 siıaünden ltlbatta aamsed taldte 
-..na ltafhpıoak 1'fı ka1wl ISi Zl/8/HZ Pııiine kadar devam eclece&'Llr. 

8M11u': ()lıla 4*al me1UJU1 oilmak ft 7ahtld liıte aeklalnei amırı ikmal etmlıs 
inal.....- " 1at1 oa b~ küçük on ıt.ekud&aı büG'ük olmama.k tizımd1r. 

Or.l.a cıklıla ceo- se.e bitirenler, arada ıeçe11 1ıfr tıeae sarfında ae ile meglll 
........... '6V&lk odeeekler\llr. 

... IPD 7Mlb 'Nlldkalarl& ~ miiracaat eıdeedt ı.tekUller, sıhlli •aram. 
lan denı.cutte elftlitll ol11p obnaclıtı am.,.ıı.r.M iilıenı mtıkff:poe bot mu1e.. 
ne Uilııltutle K.tıM11P· .. da cJeala ıa.-.nee1.e pnderilecelderclJr. 

Slblti clunaallırı elffritti olcluh aatapaa 'fe möPba&a iıaUbaauula mu. 
ftftaılı; ,....._ mıılııt-. allDJDW karar ftlrilea Calebel4ea; llAMertlkoe tubari 
•-ddNı: .....,a. IMl&bl Wr kelli Y~ wami, lı-- lteleıibe ıre miblak 
bil~ -.. Yeı:ra tMınl. alan ltlr m_. lmcatı'le ...-.r-uqe m ... Mü• 
1ıir .,,, ' " h sne aımu. 

iııwl ..... lllliidıltltet kaleatlae mürw,.n. 

.._ili 1 : D'~ 1191. lyilaal, 1'fıli kipUlll'Ue ...,_ dl iM&, ·~ ~ 
....... •at w: ' x • .,,........ • "'°ini. dS'7'h 

Kocaeli Vilayetinden: 
._. - w• W1ll _.. .. llaeı BiiMGin tıalerl aanlu..te 1711 

wıtftl ............. ılahlllndıekl tat ~ .,_ ...., ........ nıhıla&a Wfa.. 
wııldlw • ..._ ~ 17 ~ l'aW1ıNi l'iiltii aM • Wl'l1e Tlltw8' ....._ 
__.. ....,... W'f ..Uie 7ap~. llwn'*" twlaM 7apıı.cNı: ieklifin 
riııı* ,_. .,....,. ~ be98b ei!lerek YerileeeMlr. İMekltlerla e da 
....._ -... Wr ,.. eneliae War tlıkllf ~ Tiearet OdMı 
..,. .. ~ w wo Cçb* &eallllM ile blrttıkte ylfi.Jet _.,...... Yermeler(, 
p.ııl ••n•t ...._. ~erin M Sıacıtiımea blemlae mib'&cı&at&arı li:amılılır. 

Teklll aeU illlln .._.. ile ıÖllifdlUil takdll.te nld eiacM secikme kabul 
eiHRıaes. ellth 

lstanbul haYa mıntaka depo amirliğinden: 
ll&Y& ... laieri •"7acıs l~la 15" aded slJeh .boyalı ,.eni sa(l biılon paııar. 

Mıla .... ... •hr. İsieklller ~i iemlaat iu&arı GI-. 69'75 lirayı Bakır. 

1ı.i7 maloıniiıliriitii ,.t.lrarak llUIÜUllsn ile beraber 18/8/94.Z Paurt.e.l .-li. 
ati llMıi dl» •e Yem Pe!Mhane bl'Şl.lllllla BaJ'iik ıtmaevaa han ikinci kat 
l/lt da llaw. Saim Alma Komb7oaanda khmmaları. «8H7 • 

'l'ilRKi~E iş BA.llK.A.SI 
Koçuk tasarruf usaplan 1942 IKRAllYE PLANJ 

s••QBI ıs· J .-.ı. • ....,., 1 Alulıolı. 1 am..&Mlda 
~ ........ 

1942 ikramiyeleri 
1 Ml9t H001JNlU • :.ouo.-UN '° • 1tO • _...._ 
• • 1880 • -IOOO.- • .. • .. • -31GO-
1 ' '111 • • llM.- • • -0000-1 IOO - llOO.-

IOO • • • • • 
ıo ' l60 • -»00.- • IOO • 11 • -3000.-

............................. _ ............ -..._ ...... -- 1 

______ ......... 
Son Posta Matbuaa: Nepiyat Miicl\irii~ Zlpd T. Ebü.uiya 

SAHl.nl: A. Ekrem UaAKUCIL 

• • 
• • 

... 

SON POST 1'. 

POKER 
Traş Bıçaklan 

Cildi tahriı etmez,, 
cildi yumuıatır. 

Her yerde 

POKER 
traf bıçaklarını arayınız. 

. . . . ..,. 
ADEMi lk:TIDA~ VE BELGEVŞEKLIGINE 

KARŞI . 

FORTOBiN 
S.we f. HUAVINET VllCALETİNİN RUHSATINI HAİZDIA 

llER ECZANEDE IUW•R POSTA KUTUSU 228 
llEÇ ET[ 11.E iArlUQ 

-·--- SOMER BANK 
lstanbul Satınalma Müdürlüğünden 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müeaaeseıi ihtiyacı için 

10 O ton kemik satın ah nacaktır 
VASFI: K1d'11. ei, lliall' .e ilikten Mi elacıak&v. 

Tt911m mahalli: ıtanbiMt-.ıe VllC'O ... 4ıeıdlm 

Twlıuı&: ibale ltedelioıla " 15 n............ Killi Bankalanlan almmıt 
tem1aat _...... YU• Jlllld&, &ekllfterln t.ılnaıtHe birlikte kapalı olarNı:. 

17 ~ PM&l'telll il-.& 18 ;ta bılar Müdüri7et.e ftl'ilmeal. 

Halil Koşar \ı 

oOzcE OTOBOS EVi 
FAAL ENTEROPEL 37 MODEL. ŞAV.ROLE 37 ve YİNE ŞAV. 

ROLE MaT'kıa. Hepeinin lô.!'tiklcri L.ı1Dııın~~:ır Vl&2Jiyette aa.tılık arah.JaT: 
Talliıp\orf 'n Düzcede Mü~ müraca.aıt ehil~ 

Te••• 31, 

Kırıkkale askeri fabrikalar grup müdürlüğü 
sahn alma komisyonundan: 

15 : 20 bin ton malzeme 
naklettirilecek 

Taı.aıa edilen bedeli '15000011 llrada.n ibaret olan 15:ZO bin ıon maheme Kı. 
nkkale iat.asyonundan demiryolu olmayan K.ırılmale Barut ve Tüfek fabrika. 
1anaa mabwele tarihinden .H.fbarm 94! mali 7dı C&J'esine kadar ta.ublne ihale 

edilecetdir. ŞarC.name zs• lulrutMır. ihalesi 10/ 8/ 942 Paaariesl gunii MM 15 ele 

kapalı sarfla 70llama bina5uıcla miitefekkJi satın alma ko~isyonuDOa 7aptla,. 
caldtr. Muft:kat t.emiııat d750o liradır. Taliblerin tdclif mektublaruıı me•iar 
ciinde il&&& H e kadar komİQ'ona vermeleri. c'7955ıt 

Havacı cedikli olmak istiyen1er 
1126 "M MI dolumlulanl&n eYralunı ikmal edenler aevkedU.ecetınden mö,. 

ncıHHan. c817b 

Askeri posta 8734 K. satınalma 
komisyonundan: 

M.lktarı Cimi T. Bedeli tik ieminatı Eksiltme &arThl 
Llr.ı 

18"0 kilo Sabun 13689 JtzG-00 10/8/942 Paurtea.ı 

IÜDil 11.30 ela 
18100 kilo Toz ftker n7a 16659 lHS-75 10/8/SIZ Paaarteal 

kesme •er Z0!58 1518-'16 ciıniı ıı de 
500 kilo (la.y 8751 GSi--25 l0/8/9U Pa&arteıi 

rinü 10,30 

Y'*anda cim, miktar, bbmin brdeli n 1A teminatları yazılı üç ul~ er. 
aıkın hiılalaı'ı.oda ıösterilen l"iin Te saatlerde ~lı artla eksiltmeleri 7s.pıla • 
caM ... 

Z - Bunlarıı ald prtnamtler A1lkanda deD1s leYıWm müdüıiüğiinde, &tan. 
balda denJa leotuım aakn alma komls7onanda ve Canaıkkalede aaeri poda 

8'114 K. satın alma kemlsyonuncla rörtllebtltr. 

3 - ı.teklllttln kanuna unun olarak tansfm ed~lıleri kap:ı.Jı f.ekllnerln1 
Çanaldtale askeri posta No. 873C K . satın alma komis7onunı ~öndermelerl n 
postıada dkl olacak ~lkmelerin ksbul edilml7ec~l n tekllfl~rln nlba7et ek,. 
9lltme tarihinden bir saat enellnr tadar Yf'rilml.- olmuı. ıı795!> , 

1 Devlet Demiryolları işletme U. ı •. o · 1 
Hllhammen bedeli 1!57 (bla Utl 71is el1J 7eıdl) lira 10 (on) ı..urui ulan mub. 

&eW elm, eb'at ve mlktarianla 9 (dokaa) kalem demir maden vidası (9.AlustÔ.. 

194Z) Perşemhe cüaii saat (15.30) on b~ bllODlda BaydarpaşUa Gar biDMa 
dalıllllldıekl lrom'97on tarafınclaa lı;a.palı sarf ••Ule atın al~kt.ır. 

Ba l(ıe ılrmek laU7enlerin H (clGb&D diril Ura !9 {7lrm1 dokuz) hrl1$1'* 
mllYKk&t ~. kanunun t&7ln eWtl _.tk&laria &aliflerfnl muhiffi sarf • 

lanın &yal liın -.at (H,18) on dön o&cma lı;&dar koaıiayon relslltlne ftl'lllelerl. 
Ba • aJd ~ komla7onclan panııus olarak datrtılmaltladır. (7870) 

11ıskerf Faorikalar Satmaima l\O oı is onund ırn 
Tahmin edUen bedeli «5833,5• lira ol•• Ze7tlnburna 11UAlı ıilOIUlrha.neslncle 

meYC.. ıs Met bsanm IM&ludülan ,erlerden Rikülerek 3H.60t metre me 

salede llbie7e ---· Ye t.Mlede clalı&lara ?erilmesi jıp Sahpuarında al. 
teri fakiblar J'Ollamuıncbkl •tın aıma lııemlltyonanea 11/ Atııstoa/94'! Salt 
rini uat H de ~ eblltme ile ibale eıllleeeMır • 

ilk tıealaM tsl UrMld". 

t.tetUlerin • C'iııı Ye~ ıemına& ••" - ile ........... hal•malan. 
c803'h 

Çanakkale Deniz Komutanlığından: 
Clasl MIWarı Mavaldtat temlaai İhale aiinl SaaU 

Sıiar eU Zlfft kllo 1650 lira Sl.a.NZ ıue 

1 - Yllbl'lda 7Mllı ıatır eU Mlk eka.ııt..e ile al~. 
z - T&lfbleria me*&r ırtiıı -.e saaUe Os_..,..~ Dealz Komutanlığı satınal.. 

ma kom~ atıraeaa&lan. 
ı - Bua uı ..na- AllUra Da. LY. llldiirlüiiinde -ve Canaldıale Dents 

~1ltaalıılı Ba&mabaa lmomis7onn& nıiiracaa.tla. alınablllr. 

«56~511 •79Jh 

Ankara Valiliğinnden: 
1 - Hl~ ıaiişterek bahis ıfşe&erlle bb'incl oııl tribiinlul aruın • 

dakf pistin ~oma lşıuln lhaleel 6/8/94% tarihine rasüayan Perşembe silnil 
saat 15 de .,.layet Daimi Eooimıenlnde 7apllmak mere kapalı u.rf us11llle ek.. 
91Mmeye lkonulmqt.ar. 

Z - Keşif bel1ell dS-145• lira dl• lı:111'111 Ye nnnakkai temlnMı «1808• 
lira ..... k....ı•. 

3 - ı.teltHleria m11vakkat teminat mek'-11 ye7a ma.kbazU.rile Ticaret Oclaaı 
vesl:kıalannı ve ihale Jiinünden en as üe &'in enel istida ile mürac~at edel'Pk 
ba ı. iç.in alaeallları fenni ehli7et. vuikalarmı 711lumd& adı ıeçen günde teklif 
melrtublarmı saat 14 ek kadar Daimi Enctimea reisll.iine vermeleri. 

4 - Ba ite alcl Jı:qif n (lariaa1Df'11 iter cin Nafia Müdtirliiliide ıireblle. 
ceklerl. 11.56"0 d81tt 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 25 /Temmuz/ 1942 vaziyeti 
AKTiF, PASiF. 

'IUY.m 
BaJ>Jcno& • • • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • • • 

DülHeld.-llal*lln 
'l'lrt l:lrMI • • • • • • • • • 
~ ........ --= .. ldlecNm IS,Ma.tll 

Altma Wl'fili ua.u· .... ... 
~ ........ . 
Diler d&rımr .. bor'll9 IDirİll9 
~ea.t ••••••••• ............. , 
ı>erubte dleD eırraD _....., 
k&rlllJll . • • • • • • • • 
ıtan\IDUD 1-1 IDcıl maddelertDıe 
a-fitall llUIM ıu.lmdaD '6ld 
ted17a& • • • • • • • • • 

Senella& cwwı 
TDrt sa,etler • • ' • • • • 

....... - &üYllM :Is'., 
< Denbte edilen enüı aüıdlo 

A < ,.ın kartıtılı MlwD "9 
' 911.oM (ltlb&rt tm:MUe> • 

B < SerbeA J:ııbam .,. TallYIJMı 
&..-ları 

Altın Ye d6Yfs tbıerfDe • ._ o t 

Tah'rlll' lbıertne •YUaa • • • • 
Baıdn.,. tıaa '9ideU &ftDI • • 
~ IUO Mo. la tanuna IGIN 
acdan albn t.&rlllıtll .... • • 
P'nedvlaı: ••••••••• 
KulıteUI: • • • • • • • ı ı 

&.in 
Ura HU5S,IH,15 

• 7.174,HC,50 

• ıtı.&17,75 llZ,511,711,41 

• 5",J17,lt IU,117,80 

Lln SS,Ml,716,SI 
) 

• -.-

• U,HÜIZ,91 18,at,151,31 

UM 158,7U,51S.-

• 2',tzı.-1,- 1H,5H,94!,-

Llna sıı.zu.uı.ıı nı.ııusı.aı 

Un ff.UUH.93 

• 11.sou<:ı.u 55.J39,5U,38 

Ura 3,196,31 

• 7,9t5,7H,45 

• - .-
• ııst,OH.too,- ZST,998,819,78 

4,sot,toO.-
9.'713.176,H 

Yldııl Ht.91US9. 77 

• • • • • • . . . . . . 
........... '1aüneUuı 

Deruhte edlleıı eftak.ı natdlJ'e 
ICaDunwı ı . ı inci maddel«IM 
tnftbn Rume wnfmdaD Yül 
liall1'at • • • • • • • • • 
Deruhte ed.llaa mU& nudtre 
~ . . . . . . . . 
ICarııhi& t.amunm altm olarM 
D&"'4m ted&Ylle YUedilen • • • 
Reeebın& mukablll il&"*- '9da. 
YGle YUedllen • • • • • • • • 
l!aıdne79 ,79P1İaD attın tarısılıkll 
aY&Da mubblll ll02 Ro. la tana 
macl>lnce DAYeıten ted&Ytlle .... 
dlJımı • • • • • • • • • 

ID\'DU&Tt 
TM llruı 

Altın: s.n k0ocram 8'17 ,4H 
ast No. hl bn11ftA dre baalnıon 
..ma ..... aüalıUI tewdl ... 
D.Ul aıtmlal'ı 
san 1tıtocnm 55.5U,9st 

Dl.W Tubhlda&aı 
AJtma tah.ui Ubll d~'1&ler 
Diler d6Y1Sler ft aıaoatb 1D.riJ19 
b&tl7elerl • • • 
1'11b&elil • • • • • .. • • • 

Lira t.41!.135.73 

• 6,too,ooo.-

L1N 158,748,563,-

• 24.Hl.Ull.-

Ura 134,526,94!,-

• ct,ttt.tff.-

• 188.5tt.80I.-

• 116.Stt.to•.-

Lira ll6,801,195,16 

• 1.23 t,]64.05 

• '8,l"!f.167 ,90 

Lira - .-
• Z7,044.4i3,38 

Y.Ua 

1 T&aım 1111 ......._ Msreaı ...... ~ -. t altla .,.._ a-.w $ 1 

Ura 
15 ......... ~ 

15,üJ.131,71 

S99.5!U4t,-

lll.H5,JSt,11 

71.lH,ll'J,M 

!'J ,OH,471,11 
139,848,961.51 

tn.114 .... ,. 


