






toplantısında So~!~ . .l~~i iktısat 
Vekileti 

Çimento f iyallarını 

ingi iztay· 
ya releri (Baıl tarafı ı incide) mUnasebetlerin bir dostluk ha. muzun ..ı&metı lç1ıı bbdm a8ll gUve· 

CeJeeain a.çılılIDI mUt.eakip V38t içinde inldpfma taraftar ntmıa kendi &J kuvvettm!zdlr. Bu kuv· 
ldb'llll19 gelen Hariciye Vekili olduğunu fırsat düştükçe teba.. Yetimiz mllletlm1zln 1&!'8dmaz ve de.. 
Ol1U'll Saraooğlu gelen evrak ara- riiz ettirm.i§tir. Bu itibarla Türk 1'IUDlı blrUtlndeD ordumuzun yUluek 
illada bulunan Türk - Alman ve AlJnan milletleri arasında kudretbıden. btlytık meclisimizin ve 
bt.11* mualıedeElinin ruznameye sağlam esaslara dayanan d<ıSt- onun sayın h1lkQmetfnln dUrUst ve u· 
aJmarak terdhan ve müstacelen luk mllnasebetlerinin tesisini ası gören lllyuetlnden, OO§bufumu. 
mllsakere edilmesini lstemişUr. istihdaf eden bil muahede siya. sun tdyuette ye kumandada dünyaca 

Beis, Haricl;yoe Vekilinin gerek setimn.e ve an'arwımize uygun.. tanmnuf kudretinden.. tflddetu alkıD
m.enuubahf8 muahedenJn ruma - dur. Iar). Ve en n.Dıayet bllttın bu idare un· 
meye almarak terc;han ve gerek Türk atyaset.inin diğer bir surlarm da milletimizle birlik halinde 
mlıltacelen mUzake'resi hususlarr- vasfı açık ve dtlrOst olmaktır. yllrUmesinden Deri gellyor. Blz aarı 
nı ayn ayn reye koymq ve ka- Yeni muahede hazniamrkea mtı- bu mullte,em birlJte ~ ve ı. 
bal ediJmlştir. mere mevzuu olan hilkUmlerin leriye emniyetle balayorus. (Bravo 

Bundan sonra Hariciye Vekili mevcut taahhütlerimizle taaruz IUleri ve pddeW allaşlar). 
tela'aı' kUrsilye gelerek tam met- t.e§kil etmemesi hususunda göL Fen"dun Fikrin" ı"n 
Dl aynca blldlriJm.iıJ olan beya - terilen dikkat muaıhede!ün mu. 
natıta bulunmuştur. kaddemesinöe zikredilen kaydı sözleri 

Sık sı1t ve sllrekll aJkıllaria ihtlrazilere saik olmuş ve iki ta.- ll'erldun l'lkrl (Bingöl) muabedeldn 
Jraıuılanan bu beyanatı takiben 1 ra.fm mevcut taahhütlerinin mah her pyden lince bir sulh eeerl oldu.. 
Cmnlıuriyet Halk Partisi Meclis fuziyeti tem.in edilmiştir. 

1 

ğuna işaret ederek söze ba§uaJJll§ ve 
mUM•kil grupu re1si Ali Rana Tar Sayın arkadaşlar, blltUn dllnyayı kucatma almak tebll-
llllla (İstanbul) Harfe.iye encilme- iki mem.Jeket arasında mevcut ke vo lttl.ııaım 1Ö9teren btlyUk bir 
al Misi Muzaffer Göker (Konya), münasebetlerin. geçirdiği arıza.. yaııgm ve eplz facia içinde bir sulh 
p.rı ral Cemal Menrlnll (~el). F.e lardan sonra siyasi havayı gay. bölgesinin devam ettığlnl ve bullwı da 
zlıhm FJbf (Bingöl) söz almışlıır- ri milsaf t unsurlardan tecrit e- yeni oır tezaııtlrle ınwvet buldutun11 
dlP. derek bugünkü neticeyi elde ede.. görmenin aıAkaıııar için old\JIU kadar 

Ali Rana T arhamn bilmek için iki tarafın geniş bir be§ertyet için de gtızeı blr mtl§&hede 
aözleri mi\tekabf! anlayış zihniyeti ile oldufunu aöylemtı ve demf§tlr ki: 

Ali Rana Tarhan 15 haziran 941 Utehassıs bulunmalan '!e. kar. - Bu muahede Lozan sulhündenbe. 
de .Aılkarada Türkiye ve A.lına.n- ~::ıltlı itimadın mesnetlermı mL rt takip ettlğlmiz te§lDll dev.ıetıerıe 
1Dlll ll&Wıiyettar mtımeasilleri ziden bulup çıkarmak h'Ul9U8U1'1da. &n1aım~ ve yurtta sulh cihanda sulh 
aıMmda imza .edilerek lıleclle he- bir takım kolaylıklara mamar IJiyasetine bu büyük harp içinde de, 
'J'8ti umJ eshıe ed1lmJş olmaları llzımdı. lşte bu saye. az1mle devam ettığtm1zln kıymeW bir 
Jım m':ııect!yi mııaı:ı grup: dedir iri bugün tasvfbinize arze. tecelll8fcllr. BarlclY9 Vekilimizin nu.. 
taa.tıp etmekte olduğunu llÖyllye- dilen eseri tahakkuk ettirmek tukl&rmd& ltade buyurduklan OZere 
ıft demi§tlr ki: lrabil olmuştur. Bu zibni,etin Balkanlara. harbin lntik&ll arifesinde 

Tanfp ediyoruz çUnldl mllnde- i1'tlkbalde daıhi iki memleket mil- Alman devlet reıat Bay B1Ue$ azız 
1'9Catr Tllrkiye cumhuriyetinin nasebetlerine hakim olırnamm ve ve bOyük Relalcumhurumuz 1amet ln
Bicl llyuetinde takip qtmekt~ bu sayede iki tarafm mevcu:t ta. Ontıne göndordlklerS mesaj1&nD lhtlw 
olhıta emniyet iyi mD.na.seibet e- ahhütleriyle mütevazin olarak ettılf. dikkat ve neJ&ket ve mulltevı. 
..ıarma vyglllldur ve mevcut ta- mesut neticeler elde etmesini ü. yatmda mündemiç bulunan aamimJyet 
lllıbfltlerlmlzi ma.hfuz tutmakta • mit ederim. 1 Te teminat, TQrk efkln um~ 
dır. Hatip, saderini bitirirken bil de gUr.el bir tealr J&Pllllftıl'. 

Jıfuhtereım aııkadaşlar bu mua- ~ualı.edeyi tabak~ ettirmek Bundan başka yine Alınan de~-
hede ftrk w Alman m ·' etleri- ıçin aarfedtlen mesaıyi memnu- let reialııJn Ra.ntaeda irat ettiği 
JÜa aamlmiyetle elele vermo&lerl- niyetle kayıt ve Türkiye cımıhu. I uutukta Ebedi ŞelimJz btlyilk A
m '98 blrlıılrlerine itimatla bakma riyeti hüldimetini elde ettiği ne. tattlrkün istiklll mi.lıcadeleatndeld 
Jannı fıltihdaf ediyor. :MllfteretE ticeden dolayı tebrik etmiş w yllbek llıammdan Alman Jrmtu.. 
.......,..tlerl için doetı,:a canı.ap dıemiftir ki: 1111 mücadelesi. içbı mfsal aldıjt 
='4traıanna yol açıyor. Bunun Bütün muvaffakıyetlerin sırrı ba.kkmdald kadirşinaa beyanatı da 
lgla bu muahedeyi tasvlble değil, Türk milletinin Millt Şefi etra- Tüm milletinin umum! takdir.ini 
..,mm.manda memnuniyetle karşı fJlld4, sarsılmaz bir iman ile bir. celbetmiotir. 
lı,ııııııırm. Mihıaeebetıerimtzbı me • ~ olmaaJdır. Dün olduğu gi. F.aasen milletimizle Alman mil
allt iııki§aflara. muhar olmumr bi bugün ve yamı için de en bil- leti. arasında ~ bir husum.et ve 
•et1Di ediYOJ'.UL yQk kuvvet menhnmm badur. ~.;::: .ıxıtm:U.t d.eiikU... JIMt>l 
Be& Saydam hllkQmetfni bil TUrk nilllettne tıyi ğ'Unhr ditei. e beı9u ld1Ah adtadq -

glıııl..eeeriaden.4olayı tebrik eder- rim.. (Alkışlar) ~ ~t~ g~ ondan~ da 
.... Jçlnde yapdığmm gQçUWer • Alman milleti ile dahna iyi mu -
ve tehlttelerle yUkJll dOnya prt.. General Cemal Meram· na9ebetıe:rde bulunm111umur. Bil-
lall altında mllletJmtzln mUsahlr linin sözleri yt1k dünya ha.ıtıi başladığmdanbe-
ıı.1tauı111nu milteyaklm cat..,•ıa General Cemal Menıüıii (İçel) ri de lıldileler. bizi .Almanlarla 
mı da dalma dlleris. (~). de mevzuu müzakere olan mua.. teeadDme eevbimecli. Ve atetm. 

Muzaffer Gökerin ~i~~BUı::1'rmi~ =:!:1' =9!,ı;!:,~ .. I . n v gı aoz en tam bir li~atle yüriidüğünün fikirlerini anlamak ve Alman Bl-
lılarlciye encümeni madıata parlak delili olduğunu söyliyerek ~ b•klnro'J7.da aykırı bir 

mııtıarr:lri Muzaff-er Göker de llec demı,tir ki: düşünceleri olmadığını öğremnek 
Jilla tasv!bbıe arzedllm.il olan mu- "O direktif fU idi: Aslz yurdumu- daha ziyade kabil olaıbildi tşte 

enin b41yilk ehemmiyeti ha!s zun aelılmett, hllkQmetlmlzhı kara.rm.. bütün bu aebeıp)erden Almanlarla 
dol!ltluk vt!8EkasJ olduimm _.. d& n lıareketbade aerbeııt kaSman imzalanan bu muahede doğdu. 
et.mif ve demJftir ki: macera pepade kopı•muı ve hiç bir Feridun Fllrr1 sözlerini bt tlrlr -
~ tesbit ve biraz .,.. devletiD m•k•dm• ilet olmamuı, keıı ta.kip edilen milli slyuete ve 

1111 Hariciye Vekili taraıfmdamı 1al'lll olacakın'f g1bl harbe hazırlan· akidlerlmize tamamn uygun olan 
ilalll edildiği gibi, bu vesika diln. mur. bu muahdenin akdinden dolayı Dr. 
• lıaıtinin baeladığI tarJhtenbe.. Da direktifi töJie fonntlle etm.lf Refik Saydam hU.kümetinin bu bil. 

E
takım anl84fD'azJıklar ytL 1dlnbı. 1c;erde bant. dıp.rda bant. yOJr: muvaffakıyeıt.ini Türk milleti
sarsmtılar geçinnİf olan Jd1IMleDln topratmda ~o. yoktur. nin aziz K1lB Şefi fsnet tnönll

• · .Aiman münasebetlerine mmsenlll de az1s yurdumuza dokun. nün yUksek kiyuet ve dtlnyanm 
wnfmt mahiyetini iade etmek maama dayanamayız. hayranlığım celbeden bilyllk ıah
ft tıa milnaaeıbetlerde karşılıklı 1ıte bu §arllan g&lönttnde bıtarak siyetl etrafmda g&ıterdiği milli 
i*8ıat 'Vl8 EllD1\ı,et hava.mm h!- bundan fk1 aene kadar evvel lngDtere Birlik, halrkmda bağlılık ve baPa 
tim krlm•k &l"ZllllU1ldan doi- hQkQmeU ne ttttfak etm.lf idik. o tttL ı larma karlı dilrOaUUk ve temiz 
....,tur. Aynı zamanda tarafey~ falmame)"e kim ges sezdlrtnıe gGrtır ' kalbllliğin bir neticeeldir. demJr 
Din mevcut taalııhiltleriniıı malı- ti, ııa,ıa yurduınuun eeıtmett gaye- tir. 
fm l:ıalunduklan ifade ediltl'8t mtzdlr aıpa hiç bir menfaat ~ Ha.Upleria bu beyanatlanm m.41-
t'llıi anlapnanm ittifaklarmım ~ 

1 

tealdp reye mllracaa.t edilmişttr. 
ilmbalif bir mahiyet ve istika.. 1l'akat bu l1d aeneye :vaJmı bir mlld- Tasniiıira neticesi, Türk -
lllllt arzetmediği ve ~ det harp m:mrıamıza kadar genlfledl. Alman dostluk muahedesinJn 308 
.,,.._ tebarüz. ettirilmiştir. Biz ;vıne lttıfakrmıza ve ıttlfakmuz- rey ve mevcudun 1ttifaldle kabul 

Hatfp sözlenne devam ederek dan gaHttiğlmiZ gayeye aadık ka1dJk edlldlifııin .rQ'uet matarnı tara -
lia mtlahedenin dUnıya blJbranı kalacatız Hldlselertn gö8terdlltle- fından tebliğ -edilmesi sllrekli al-
~ri Türkiye eum- ~e fıNa~ l.ııtifadeyi d1Jf0nmedlk. kışlarla ka.reıhuınuıtır. 
buri.feti lııWdimeti tarafından ta. Tam bu mad& bize bir doet eU u.. 1 lleclla bımu milteakiP razname
lfıp edDıen milli siyasete uygun sandı. O:vt blh dost. 1d. batan tarihi· sinde bulunan maddelerin mUza -
dauğtı gilbi, Türkiye cumhuri. mts bo e bl.98 8IWa çevlrmemlf, keereelne geçerek faviçreye g6n 
l'9thm kurolduğu gündenberi :runca drilen fmdıklar bedellnhı malt 
·lılr an'am halind takip edilen si- belki daha :va,km bir mulde blslm1e borçlardan 6dıımesl için Tilrldye 
,.ı prensiplerle de ahenktar bu. •llAlı arkadafltlI e~~~..:. ha--• 1 - İsviçre araamda teati ohm.an 
hlndurfunu kaydederek eözlerine Arkada§lar, btt .,_ ,_ nota ile Tllrldye - A.Jmuya a-
111 IAl1'et1e devam etmiştir: unutulmıyan, a&ımtyen, llOlmJ;yan azı. rasmda ticari mtıbadelelere dair 

Muhtelif zamanlarda bu kttr cak tkt hatıra kalır. Biri mektep mra.. 25 temmuz 1940 tarlhll anlqma • 
dılen ifade edilen mi.Metlerle.,;_ lanndaD. Oteki harp ınralarmd&D ka· nm lld ay, TUrldye - Fnuma a
'Dllau konuıpnalarda birçok vem.. lan hatrraıardır. Bu hatıralar san pç rasmdaki TflrJdye - Franl!la ti
iiılerte tebarüz (lı{tirilen millt si. tikçe tatlı olur, B&t olur .-mimi olur. caret anlaşmaısı h8k0mlerfni de 
~ i -- ettiği pren- Jar. İtte Tllrk ve Alman mmetıerl a. 30 haziran 1941 tarihine kadat' 
~ birisi milletin istikli. tedenbel'i llllAlı arkadqlılı ve geçen 1 uza.tılmasma ait kanun llyjhala -
lrıl ve yuıdm bUtünliiğünü ka. bQyQk harpte de harp arkadafblı gil>J. rmın bhincl mOzakerelerini yaır 
)'1lmz ~ mahfuz bulUıDdur- hatıralarla birbirine lJal'lıdll'laı'. Şim· mıştır. 
ıvaJt ve ~ .Wletlerin istiklili. dl harbin bugtlnkll tekUnl yurdumu. Yine bugıilnktl toplantıda yedek 
ne 'Ve blit~e hürmet et. zun cutrat:va dQrumu. tuttuaumua 8L subay ve aakert ırıemurlar halt -
ınaıtir. Yent anlaşmanın birin- yuethı !k1 menedenberi gıseterdltl dU· kmdald kammun bazı maddeleri -
ei maddesin1e tasrih edilen ve rUstlllıl'Q gtlr.ı!SnOne aıır ve bu Jelll ilin deiiltfriJmesl hakkmdald ka
ild memleketin b.rştlıklı olarak muahedembtn eeldlerile uyup.blldlA'l· nun mtıstaceliyet kararile kabul 
iatikltl ve masmıiyet'erine hür- nı dU,tınUr laek huzurunuza sunulmU§ edilmiş ve çiftçi mallarmm korun
met edeoeklenwıi tnrih eyleyen olan muahedenln aaym hllkQmetlmL masma ait kanunun da birine! mtı
hi1dlm bu itibaııtrı. •illi siyaseti. zln 18tedili gibi mtıataceıa mtızakere zakeresi btti'rilmiştfr. 
JDiee uygund !F TU.rkiye eu,ın- ve k&bulllnde ıııarar detll. fayda var- Meclis gelecek içtimamı cuma 
hurf:Yeti hiç kimsenin aleytıhıe dır. ~ gUııU yapacaktır. 
llOtevecclı bulunmryan anlaş. Dlkbt buJrU!ur l8e ba ba muahe. ------------

~harbin sirayet saham. de De dahi ya1lm am ~ AMERı.KA 
m taıb.dide ve mnıt emniyetini ..ıAmetbıl dn,Dnllycmm. Bqka hiç bir 
tanine çall§II'ken anlaşmalar ha- menfaat~. Ya..tn::ton, n (A.A.) - lt1ISftlt, 
riı*dıt Jtalan devietlerie DıOl'JD8l ll'akat b1Ç unutmıyorus ki, )'Ul'Clu.. Rus - Alman harbi lıakkmd& bltarat. 

Diifmanın Şaule istikametinde 
yaptığı biltün hücumlar, kendi. 
sine büyük zayiat verdirilerek 
tardedilmiştir. Bu mmtakada 
hareket eden motörlü teeekkül. 
lerimiz mukabil daıi>elerle düş· 
man tanklarım rica.te mecbur et. 
mişler ve bir motörlil düşmana. 
layım t.ama.mjyle imha eylem.il
lerdir. 

Grodno, Kobrfn, Vılno ve K<>V. 
no için Volkovisk, Brest • Li
tovsk ve Pinısk istikametinde 
kanlı muharebeler devam etmek 
tedir. 
Müıbim tank cUF.iltamlarmm 

Brodi istikametmde verdikleri 
uiddetli muharebeler deva.m edi. 
yor. DUşman bu muharebelerde 
ağır zayiata uği'amıştu'. 

Hava kuvvetlerimiz muhare. 
be meydanla.rmıdaki kıtalarmım1 
muvaffakıyetle müz&lıaret ede. 
rek hava meydanlarında.ki tay
yarelerle birçok mi.lıim. ukert 
hedeflere seri halinde daıtJeler 
indirmiştir. 

Hava muıhareıbelerinde tayya. 
relerimiz 34 dilşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Harp gemilerimiz Finlandiya 
körfezinde bir düşman denizaltl
smı batmmglardır. 

Romanyadan gelen Alman 
bombardıman tayY&relerinin Si
vaatopol berine yaptıklan ikin. 
ci akma mukabele olmak üzere 
Sovyet bombardıman tayyarele. 
ri Köetence ile Sulina.yı U.g defa 
bombaıdmıan etm.ielerdir. K&r 
tence alevler içindedir. 

Alman tayyarelerinin Kief, 
Minski, Liepaja ve Rigaya yap. 
tığı hilcumlara mukabele olmak 
mere Sovyet bombardıman tay. 
ya.releri Danzig, ~ LUb 
lin ve Varşcwayı bombardıman 
ederek askeri hedeflerde büyük 
tahri!bat ya.pmışlardır. V81'10va
daki petrol depolan alevler Çn. 
de yanmaktadır. 

Sovyet hava kuvvetleri 22. 23 
ve 24: haziranda ekserisi hava 
meyda.ıılarmda taıbrip edilmek 
~aft., .. DJilıt .... 
tir. :Aym ınfldd'et zartmda SOV· 
yet hava kuvvetleri. hava ınu.: 
harebelerinde 161 A1ma.n tayya.. 
resi düşürmüşlerdir. Bundan bq 
ka hava meydanlarmda da tak
riben en aşağı 200 tayyare tah. 
rip ediJmiştir. 

Alma.n parqütçüleri beşer, o • 
nar kişilik gruplar halinde ve 
Sovyet ilnifo:rma.sı gİYJIÜI olarak 
muhtelif noktaW-a inmişlerdir. 
Bımlar münakal!tı bozmak mak· 
sadiyle .aJbotaj 1ıareketleri yap. 
malt Umre inmişlerdir. Ordlltan. 
mızm gerisinde, aahotaj yapmak 
va.zifesiyle mükellef olan para
§Utg(ileri :imha etmek için avcı 
taburla.rı teekil edilmiştir. Bu 
&VCI taburları dabileyıe komiser. 
liğinin emrine verilmiştir. 

Finlandiya. topraklarım Al. 
ma.n JataJarı ile Alman tayyare
lerinin emrine vermiştir. Sov. 
yetler birliği hudutlarma yalan 
olan mmhkıJarda Alman kıta. 
lan ile hav& filolarmm taibşida
tı 10 gündenberi devam etmek
tedir. 23 haziranda Finlandiya 
topraklanndan havalanan altı 
AJman tayy&Mli Krolııltad mm. 
takasını bombardamm etmek te
şebbUsünde bulunmuştur. Bu 
tayyareler tardedilmiştir. Bir 
tayyare dillllrülmüş ve 4 Al. 
man subayı esir edilmiştir. 24 
haziranda 4: Alman tayyaresi 
Kandala.lqa mmta.kaama hilcum 
etmek te§ebbüellnde bulunmUl
lar ve Kuloja.v mıırııtakasında ba
zı Alman latalan hududu geç.. 
mi.ye ~· etmiştir. Ta.yya. 
reler geri dönmi\Ye memur edil
miş, krta.lar da tardedilmivtir. 
Esir edilen Alınan askerlerinin 
saymıı yapılmaktadır. 

Romanya ~ arazisini .AL. 
man k:ıta1annm emrine tahsis 
et.miştir. Yalna Sovyet tehir
leri ve lata1an 1lzerine akm ya
pan Alman tayyarelerl değM, ay. 
m zamanda Sovyet kıtalarına 
karar hanö.ta geçen Ahnarı w 
Romen kıtalan da Rom~ 
zisinden. hareket e · • 

teshil etti 
Ankara. ıs ( .LAJ - lkbsat 

Vekal.etlnden: 
1 - 31 • 5 - 1941 tarihinde 

meriyete giren 4040 sayılı ka 
nunla vuedilen istihlak vergisı 
dolaymi.yle memleket dahllinde 
imal edilen çimentolarm toptan 
ve pef1n aatJt flya.tları •ğldaki 
oekilde t.eıııbit edilmiftir: 

-. 
. 

A- Normal portıand çimen. 
tosu dökme: 16,20; toıt>a. içinde : 
11,17. 

B - Çabuk sertleşen poıt. 
land çimento&u "aü~a.n'· 
dökme: 19.20 tama içinde: 22,17 

2 - Çimento satJşı prtJan 
hakkında 12 - 3 • 1941 tarihin. 
den it1'baren meıriyete giren biL 

. 

kümler aynen caridir. 
----oı----

Holanda kraliçesi 
LOlldra, ,. (A.A.) - Knliçe vn. 

helmma, dUn akpm Bol&nda m111eU. 
... hitaben radyoda bir nuutk lllSyUye. 
rek demı,tlr ki: 

y 
Rus m1Jletln1n geçirmekte oldıJlu 

mllW, imtihandan dolayı teel8G1' du 
maktayız. HiUerin muazzam harp 
maldne8I bugtın Sovyetler blrQine 
tnclh edllmlfttr. Fakat ;varm YQa 

bllrsOn mukaddu blldllfmis medenS. 
yet1mlsln " preıısl.p1el'lm1m lmnet. 
11 bteıd cılaD İDgllteN .... Amerika bu 
harp maJdnulne karp u,maıa mec. 

o 

bur kalacaktlr. 
Bunun lgbıdlr ld, Bolfev1kUk pnm. 

ıdplerlnl w bareketıerlnl katiyetle 
reddetUllmlBt hiçbir aman unutım. 
J&r&k ve Bol§evUdJte karp nokta! na. 
zarmıma eadıJc kalarak, ... t mO. 
saade edince Rws mlllıettnfn 1DJDda 
barbedeoells. 

Knliçe bundan eama bu ::veni :muba 
rebe kal'fmDda İDgllta lmparatorlutu 
tarafından kati, cesur n bak\mane 
bir .-rette &lman vaziyeti tebcil ttm.lf 
-~ ........... ; 

AiiierTha aa tngntere gtl>ı"iıbrrıye t 
ve &dalet Qgnmda 7aı>tılmm brp 
lJklı ifblr1111Dde Hltıer t&ratmdaD 
bir gedik 84;dmuma mo..ade etımJeııo 
eektlr • 

Madritte 
< Baa tarafı 1 incWeJ 

merteslne gitmJfUr. Orada bir GOk 
yü1aıek zevat ne h&ı18lye aazın Blı. 
ner de bulunuyordu. Har1clye nazın 
ha1lta hitap ederek qağıdakl beyanat. 
ta bulunmUfbıl": 

Arkad&fl&l'; . . Çok 11&1 ııöJ!eme amam detlle 
Şu and& l'aluJ kararım venn~ 
Sovyetıer blrlili mUcrimdir. Sovyetıer 
bil'Utl blzfm dablll harbimtzden mes. 
uldU. 

Arkadaflar, 
81zl çatırac&k olan .... huırtam. 

IUS. Bamr olunu. A."Vl'UP&IUD tarihi 
BovJietJer birli~ lmba8mı ~ 
70r. 

oııecıen llOD1'a da lladrltte ııııma. 
yffler çok heyecaıılı oımQfbıl'. KaJablı. 
1ık blr baJk ldltıul lngUtere btl1Dk 
eıc;wtıııe giderek İngtltere n Sovyet. 
1'el' b1r1fll aleyblnde tıatırarak hoput. 
SUJllulmlU g&stermtf ft ttaJ,.. Alman 
ya, l'IDIAndiya, Ruma.n,.a 1eb1Dde bu. 
ıunmu,ıur. 

İngiltere eJo1U11n1D bul candan ta. 
nbmftıl'. Polis ııGma1'fÇllerl dalrt
D1DJtı1'. 

lllladrlt, ili (AA.) - lııg1Us bllyUk 
elçtsl. bar!clye namn 81meri slyaret 
ederek tncntere bQyllk elçlllll önb. 
de yapılaıı nUma.Jltl proteato etmlftlr. 

• • • 
Oıı dördünctl flrkanm bJftncl b&-

Alman a~yi merk_. 
lerini çok şiddetle bonı" 

barc:bmaıı ediyor 
Londra, 2G <A.A.I - ~m Jılr 

menbadan blldlrildll1ne gere Balı -
Çarp.mba gocest bombaıdmwı ıqo 

yarelerlmlB A.Ullanya l1Jııerbsdeld htı

cumlanna devam ebrıl§Ierdb'. Koloır' 
ya, Duueldorf ve Klel deniZ U..O 
bombardıman edllmlft\r. 

Son 15 glln zarfmd& AJmanyadaJd 
hecletler üzerine atılan bombalar bOıo 
tUn Nl.ıran ayı sarfında. atııaıı bomba
lardan tuladır. 

Alman - Romen kıtaJarmm Eer. 
noviç ve Pnıt nehrinin Sa# aa. 
bilini ele geçirmek için yaptıkia.. 
rı ~er akamete uğraıme. 
tır . .Ahn.anJardan 'V'e Romelıhr. 
den esir aldık. 

ll#t1n1bı ietthklm taburımdaıı a!
IDll olduğum terbii teskerem! -. 
yi ettim. Yenfldnl alacaimıdan -. 
ldııdn2n hUlmıtl )Wtu. 

kkweıJıe 'borcum )llllktur. 
BeJOflu Kuaıbarul ,...... 

Gmvaldıle w tfabt (lelll) 

• • • 
Çorba 61 hlıcl flıbum 17' 

lık kammunun tatblklal Ula nlyetbı.. 
de OlmadJtmdan .AmerQra Bll'tefl1ı 
dnletlerl Tapuriarmm Vladhoetok'a 
.uııa tafıyabllecekled ftıllMll ~ 
rllımfth'. 

Sll dtJlamla ı.m.u oila Belt-
met AD. (lln8) .. . . 
~ lllUll almakta JnıDendl

fım tat.bit mUılalrDmll ayl ettim. 
Yenil:ini ahM'epn;tan •kM!'w 
biilım4l JOktur. Ba mllbthGmle -

alayıma tlçtıncl bbara .,..... 
ıtıjlnden Umi o1ıı1a11D 
t.-1ı:enml •11 ettim. '!'~ 
....,,. ..... .. w 3' ıımı.t 
tuır. 
~ dojum o t ebolulu 

oğlu O&maa ön.örk. ( 
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~ - ' ' 6Jl.IT 26 I~ lM'l -----------------------·------
t JAtonbu.ı Beied iyeaJ. 

1 1 an 1 

'l'aml*I ~ ttk Teminatı 

----~ 
6973,75 523.03 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Züh

revi !'ıastalıklar hastahaneıerile Zey· 
nephfimıl c!oğum evi, İstanbul ve Bey_ 
oğlu Sari hastalıklar mücadele mer. 
kezi, Bnlat ve Kasımpaşa halk ha· 
mamı:-ı~ının yıllık ihtiyacı için alma... 
cak 15850 ldlo sabun ve 4525 kilo soda 

6567,50 492,56 İlk o!i ııı ı ıçin alınacak 3500 adet 
boru, lfiOO .:ıdet deve boynu dirsek, 
100 adet ateş küreği, 50 adet şapka 
ve 10 ııdet soba. 

Tahmin bedelleri U~ ilk tem~na.t miktarları yukarda yazılı işler ayrı ayn 
kapalı zar. usulile <::ksılll"'l ye k:·r.ıııır.uştur. Şı:ı.rtnameleri Zabıt ve Muamelat 
Miıclürltiğil kaleminde gl:·ı Ulebilir. !.!ıııle ll.'l'.941 Cuma günü saat 15 de Da~ 
ml Enrilınande )t>pılacaktır. Talip.~r!.;:ı ilk teminat makbuz veya mektupları, 
on yılına alt Tıcn.r(lt <,aası veı~tt'.l'&r: "lie kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
vesaik fJe 24t.ı0 rıımaral• kanun m tarlfatı veçresinıfo hazırlıvacakları teklif 
mektuplarını ihale gilnl\ saat 14 e kadar Dı.imi Encümene vermeleri ıe.· 
zımdır. (5129) 

Akhisar belediyesinden: 
Akhisar beledi~.cıl tanzl!at işleri mtiteııhhltli~ 9500 lira bedeli muham· 

mer· 1ze inden yeni ta~tan .w.pe.lr zarf uı:oulile eksiltmeye konulmuştur. 
28- 94.l tarihic , saat 11 de ·halfsi yap:lacak olan bu işe istekli olanla· 
rm tıı.rifatı kanun "' ~tçhllc A1{11J.,ar belediyesine milracaatıarı UlLn olunur. 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşrivatı ·'-.re eden: 

Mandolin Dersleri 
Beyoğlu hall..-evindcn: 

1 - Evimizde: Roma Güzel sa
natlar akademisinden bay Emin 
Genkmen tarafından, 

Mandolino Piccolo 
Mandolino Cello 
Mandolin 
Mandola 
Kıtara, dersleri verilmektedir. 
2 - Bu sazlardan bir orkestra 

teskil edilecektir. 
3 - Çalışmalara. iştirak etmek 

stiyenlecin evimiz ~Urosuna mii
racaat ederek kaydolunmalan ri
ca olunur. 

llan 

(2179-4777) 

Basıldığı ver: V AKIT Matbatı81 

~efik Ahmt?t ~PVenqil 

"' SPmti ve Mahalleıoıi 
Ye~lköy, Ümraniye 
Saraçhane, Babıi..hasan Alemi 

Eyüp, Düymecller 
Ey!lp, Düyrneciler 
Fener. Tahta Mınare 
Eyüp, tslA.m Bey. 
Topkapr, Fatma Sultan 
Bançekapıda 4 Uncü Vakıf ha.nıntn 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanmnı 
Bahçekapıda. 4 Uncu V2kıf hanmıı:l 
Balıçekapıds 4 üncü Vakıf hanmm 
Babıb.li, Nallı :Mescit 
Mahmutpaşa, Sururi 

Çarşıda ' 
Fatih Hoca Hayrettin 
Çıızw,'da 

Mercan, 1brablm Pqa 

Bakırköy, ~maniye 

--·· ................... , .......... '\~ 
TOrld,e camaarıyetl 

ZiRAA T BANKASI 
~Urul\l§ tarihi; 1888.. - ::)ermayesı; 100.000.000 Türk J..&rcm. 

Şube ve Ajans adedi: 265. • , 
Zirai ve tıcarı 'ıer nevi banka muameleleri. 

Para blriktlrenJere ıs.800 Ura ikramiye verlyoR. 

1 ı;;;@: 

~t Bank•smda ıromba.ralJ ve Dıba.rm:z tasarruı ll9"11n'~-11'lıı eD u 

llO &1ruıı ~ 1enede • cıeıa cekflecell kur'a De spgtdakl 

pllna göre ikramiye dağrtllac8ktır. 

• &ded 

• • • w 
• 
• 

ı .ooo 11mJr.11 •.ooo Un 
soo • ı.ooo • 
t50 • L.000 • 
100 • &.000 • 

100 &ded 50 liralık 5,000 lira 

1%0 • w • &.800 • 
160 • • s.zoo • 

OIKKA T: Besap.ıannda.ld par::ılar bir ~e lçtııde ~ liradan ~a~ 
:1Upı.tyenlere l.kram.l.ye gıktıgı takdirde % 20 ta.21.asiyle ver1Ject,kt:lı 

K~I" '·r: 11 Mart, l1 Haziran, ll J!."'yJQl, 1l BirincfkAnUD tarihle.. 

r.nue yapılır. 

Cıı.dde ,.e Sokağı 

Bostan 
Kavaıa.ıı 

Oluklu Bayır 
Oluklu Bayır 
Ulah Kilisesi 
Eskiyeni 

Asma katmda 
Asma Katında 
Asma Katında 
Anma Katında 
Ankara 
Sultan Oda.lan 
Perdahçı han 
Süpürgeciler 
Kahvehane 
Nasuhağa hanında 

Cami duvan üzerinde 

No. 
36 
35 

5 
6 

16 

11 
1 
6 

37 
16 

9 
53-58 
29-33 

12 
1 

Muhammen 
Ayltğr 

Ev 4 00 
Haydarhane Tekkesi 3 00 
Tekke ve Araz1 7 25 
Meşruta.hane 2 50 
Hane 4 00 
Ball Baba Camisi 4 00 
Fcitma Sultan ,. 2 00 

Oda 33 00 

.. .. 
DükkAıı 

.. 
• 

.. 
Baraka 

.. 

16 
16 
16 

7 

5 
5 
3 
1 
li 

2 

00 

oo. 
00 

00 
00 
00 
50 
00 
7:S 

00 Eskı ve. yeni tlirkçeyi iyi bilir. 
{;'.ransızcayıi vakıf, daktilo yazar 
bır bayan ehven ücretle iş ara
maktadır. Taliplerin Vakrt gaze
tesi idaresi vasıta.sile CH) rcmizi
ne milracaatıarr. 

Koca Mustafa Paşa Marmara 'l'--5 Meşruta Areası 6 oo 
Yukarda yazılı mahfiller 942 ııe ne.!li :Mayıs sonuna kadsr klraya verilmek üzere HA.na konmu•t•ı- thaleleri 

1
. 

27 HaZiran 941 Cuma günü saat on be§ tcdir. İstekliler Çenberiltaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürll' Vakıf 

Akarlar kalemine gelmeleri. 

,. "• ' '! ... :·i'-.c\'• E,·.-.• ......... • - . . .,.,;· . 

, 
tHAF• 

""'"·' 
~ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye plan 

KEŞİDELER . 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 3 İklnciteıırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 tkram!yeıerı 
ı adet 2000 L.111< = 2000.-Ltra 
~ • 1000 - = 3000.-
2 750 • - 1500.-
4 500 - c: 2000.-

Be}'Oğlu Halk Sineınası 
n· ';'ÜIJ matine 11 de, gec·e 8 de s 

hü~;ik film birden: 
1 - Ali Babıı. • llnrun Reşit Türkçe 
2 - l"rnnkcnştnynuı Nl ... <>nh><t. 
3 - ~-'t. Ka?t~o {Koııboy}. 

a:ı 

C(Q 

300 

250 
100 

50 
20 

-= 2000.-
... 3WO.- • 
= 4000.-
.. 6000.-

R aşit Rıza Tiyatrosu 
Bu ,\kşnm Rağlarbuı:nıda. Yarm 

f\kırım ·Kadıköy :süren·ada - BENİ 

ÖI't.1 ~Oz -· Ko•ncdl 3 perde. 
IL.\LIDE PİŞKiN tıem81llere i8ktf. 

rAk edecektir. 

Kazanç vergisi mükellef
lerinin nazarı dikkatine 
lstanbul Defterdarlığından: 

1) 1941 mali yıl! için tahal<ku'ı. ettirilen kazanç vergilerile 7.amlannm 
birinci la.kEit tttiiye !tlUedeti bu ay sonunda nihayet bulacaktır. Blrinci tak
sit vergilerini bu mUdcet za.rfmıb bağlı oldukları Maliye şubesine yatırma· 
mış o:a:ı mUkellefler lı0ll.hıre % lO zamla borçlarxnr ödemek mecburiyetinde 
kalacaklar:ıır. Cezayı. ı;1aruz ka\•naınak istiyen mükelleflerin taksitlıırini 

S0.6.19H P&.zt 1 test -rtmll akşamına kadar ödemeleri; 
2) İradı iki bin Jradan a.şs.ğı 11ıahalleroe ça.Iı§JP gayri sa.fi irad esası 

l
nzerindcn v:rgiye ta.bl <.'a.n mükel.ef.er nezdinde çalı:şanlarm da Ha$an ayı 
çında vergı karneletinl bağlı bulunduklan Maliye Şubesinden almaları iL 

z:rmdrr, Aksi takdjrde ~ergileri.ıi cezalı olarak ödeyeceklerdir. Buna mahal 
kalmamak üzere al&.kadarlarm Hezıran ayı içinde karne1erini almaları ricıı. 
o!unur. (5117) 

Türkiye Cumhuriyet ~"1erkez 
AKTiF 

A.ltw: Safi Kilogram 
Banknot • 

72.604,51.\ 

Ufaklık . • • 
Dahildeki Mııluı.btrler : 

TUrk Lirası • . .. . • • 
Harlçt,ekf Hıılıablrler : 

Altın: Satı Kilogram 12.937.317 
Altına t&hvill kabil ııerbeat dö
Ylzler . 
Diğer dövizler .-e borçlu Klirlng 
bakiyeleri . 

Razi.ne TabvWerl : 
Deruhte edilen evrakı ııa.kdiy• 

kar~ı!?ğı . . 
Kanunun 6 • 8 maddelerine terl'I· 
kan Hazine tarafından vl.ld 
tediya.t . 

~nedat (,'Gzdaru : 

Tfcart Senedat . • 

llsbam ve ıabvUAt cıözdMıJ ı 
Deruhte edilen evrakı nakdi-

' yenin kar,ııigı esham n 
\ tabvU!lt ltıbaı1 kıymetle 

Serbest ESlıam ve Talıvt!At ı 

Avıu~lıu : 
Altm n dönz üzerine a•&ı:MI • • 
rahTilıı.t Uzerin e 8 vamı . • 
Ra.zineye kısa vad avaoa • • 
Hazineye 3830 No. kanuna rOrıe 
açılan alttn karşılıklı an.n.1 . 

Hiıısedarıar • 
Mubteilf • • • • • 

Lira 

102.124.058,03 
IG.995.594,-

572.048,62 119.691. 700,65 

446.391,07 445.391,07 

18.197.370,87 

45.018.452,73 63.215.823,60 

1:58.748.563,-

21.683.011,- 137.065.552,-

273.734.147,19 273.734.147,19 

45.971.688.93 

7.899.526,12 53.871.210,05 

4.741,69 
7.808. 722,-

167.684.926,75 175.498.390,44 

4.500.000,-
9.368.490,19 

Yektm 837.390.703,19 .... l9l8 tMüımcten 1Ubfıreı\. 

1 
ıstanbuı Levazım amir.iğinden veri~le 

aarici askeri kıtaatı ilanlara ·---Kısmen teahhüdUnü yapa.m~yan mlltea.hhlt nam ve hesabma. listesinde 
yazılı ve her birinden .:ıe~ tak.tın oJD'le.k Uzare ec:za.ı:ı.e ve kimya l~boratuvar 
aletlerile sair müteferrik Aletler 12.S.911 Salı gilnü saat 11 de Annrada »· 
M. v. Satın alma. ıı:oıru~yonunda v..çık elullt;ne suretile sa.tın a.lmaca.ktrr. ıs. 
tekllleri!l 1350 liralık ı:k temina:Jarlle belli vakitte koınisyona gelmeleri-
rabmitı bedeli 18,000 llradır. (l'l'l - 5087) 

:t> $ • 

2000 ton kuru ot alınacaktı':'. Kapalı zarfla. eksiltmesi H.7.941 PazarteSl 
günü saat 16 da Çanakkalede A:3kert satın sıma. komlsyo:ııunda yaptlaca.ktn'· 
l'el ciheti askeriyeye ait olduğu takdirde tahmin bedeli 168,000 ilk tıaıxıin&t.ı 
9650 lira tel mUteabhide ait olduğu takd.lrde tahmin bedell 182,000 lira. illf 
teminatı 10,350 llradrr. Evsaf ve ~artnamesi komisyonda görüllJ.r Talipletlll 
belli vakitte kanll!li vesikaalrile tekli! mektuplarmı koınisyona iha.le s&8' 

tinden blr saat evvel kouıfsyons. •e!'Dlelert. (167 - 5083) 
·'f.:f. :(. 

Hepsine tahmin ~cWen fiyatı 2l'ı,525 Ura olan listesinde cins ve miktar· 

ıarı yazılı 14 kalem veıeriner i:1ç 15.7.941 Salı gUnti saat 11 de Ankara.da 
M. M. V. Satın alma ırnmiSyonurıoa pazarlıkla sa.tın alınacalttır. tstekllleri1' 
3318 lira 75 kuruş kati teminatlufy:c belli saatte komisyona gelmeleri 

(169 - 5085) 
Jl. •• 

Beheı kilosu 40 1'urııştan .. ~.O;'tl kilo sığır eti pazarlıkla satın aımaca1'-
tır. !halesi 14.7.941 .Pazartesi .;'Jı·u saat 16 da Çorluda A:keıi satın alma 
koı.ılsyonunda yapılac&ktır. Katı teminatı 1920 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
ltomisyonda. görülür. Taliplerin 'b>lll vakitte komisyona. ~ııııeıert. 

(113 - 5107) 
~ • ıt 

Beher kilosuna SO kuruş tahr1l"i edilen 144,000 kl1o sığlr eU kapalı zarfla 
eksiltmeye kor.:muştur İhalesi 12 7,941 Cumartesı günü saat 11 de lzmirde 
Lv. Amirliği f;:ltr.ı a.!rr s komisyon.ur.de. yapılacaktır. Tutarr 48,200 Ura. ili< 
teminatı. 22·t0 liradır. Evsaf ve sartııamesl komiııyonda görlllll.r. Taliplerin 
kanuni vesikaln.rile tE:kilf mektuplı:mru ihale saati!lden bir saat evvel kotıll• 
yona ve~elerl. (177 - 5111) 

:(."'. 
12,000 kilo Ayşekadın fasulye, 12,000 ltil" taze l{abak. 500 kilo taze be.Ş 

&Dğan, oOOO kilo ('T~k aımacaktı-:-. Pazarlıkla eksiltmesi 26.6.941 Per~eı:nbe 
~lnü saat 1·1,30 da Hadımköy cıvor.nda Ayvstlı köy1lııde askeri sa.tın al.IJl& 
komisyonunda yapılat'akttr. Taılpl<:rın belli vakitte komisyona geıı:nelerl. 

(175 - 5109) 

~"'. 
Gösterilecek 6 yere 216 şar W?'.:, 2 yere 144 der ton ve bir yere de ~ toıı 

hl, ceman 1626 ton sığır eti pa.zart.k!a sa.tın al.macaktır. !halesi 2.7.941 çar 
e&mba gilnu ee.a~ 11 ele Bohyir.!e askert satm e.lma komlsyonUllda yanıla. 
caktır. 216 şıı.r tonun tahmin bedei.i ~6.400 ı:er lira, ilk teminatlJJ.n 5'60 ~r 
Ura. 144 der tonun tanmin bed~.i f>'7 600 lira, ilk teminatları 4130 zs.r lira 
C\2 tonun tahmln Nıdei~ 16,800 lira l!k teminatı 1260 liradır. Tal\plertn belli 
nkltte komisyona gelmeleri. (179 - 5113) 

:(. . . 
500,000 kilo sığır eti kapalı zaıfla e'kaiıtmeye konmuştur. !ha.lesi 7.7.941 

Pazartesi giJnU saat 16 ds Ka.rs-.ısı. ı..skerl şatm alma koml.8yonunda yapıla
cakttr. Taliplerin kanuni vesika'ari '! teklif mektuplaI'I!ll ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona veımeleri. 1's.ıımın bedeli 10~1.000 lira., ilk teminatı 6250 
liradır. Evsaf ve sartnamesi koı:r.!;yonda görUJUr. (115 - 4889) 

*** An'karadıı. hır inşaat ya.~tırıla.-:aktır. Ke~if bedeli 75,47:? lira 70 ı.uru~· 
llk teminatı M23 lira 64 kuruşt:.:r Keşli evrakı 387 kuruşa kornisyrNdaJl 
almır. Kapa!• zarfla ı•ksiltmesi ~.7 941 salı r;Unü saat 1l'i u~ Ankara~ )! 

M. V. satın alma komlsyonunda. yapılacaktır . Taliplerin ı. nunı vesikaları 
lle tekU! mektuplsrmı illale sa..ı.tmduı bir saat evvel komisyoru.ı. vermelerl-

(125-4$99) 

••• 
2400 ton buğday l.;rdtrılacakt:T. Pazarlrkla Wiltmesi 8.7.941 Salı g;ınil 

sa~t l!'i de GeUbol•Jdıı. eskert sat.Lı alma ko'lliayonunds yapıla.caktrr. TahI:liJI 
bedeli 78,000 lira. ilk teminatı 5150 l.radır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, t..• 
tanbul Lv. Amırlikleri eatm alraıı kc.mlsyoııla.nnds ds görülür. Tal!pJeriJI 
belli vakitte komisyona gelmelen. (143 - .f951) 

**' * 
Aşağrıln yazı:ı '.ili#meler ~ık '='KSiltme !re müteahhit nam ve hesa.bııt" 

satın aimacal<tır. 'fa' .roıerln 7.7.941 Pazartesı gilnil saat 11 da Ankare.da ?rf.. 
?.L V. Satın'\lme kom'.s;yonunda ·;~:t•nmalan. İlk temlnatı 1248 lira 75 lrurtJf' 
tur Evsaf ve şart.namesi komisy.ııı1ıa görU!Ur. 

Ct111St. Adet &herlnln fiyatı 

To:ı:luk düğmesi. 4 delikli. 
Gö•nlei. ve şapka. 4 deıikli 
Kaput dliğmes!.. 
Celtet dUğmesi. 

~ .. * 

3,000.000 
300,000 
750.000 
750,000 

aantiın 

27 
2.f 
49 
49 

(117 - 4891) 

170 ton sade yağı a:macak':.~r P.ızarlrkla eksiltmesi 28.6.941 Cuma gUDil 
saat 11 de '\nkuıa Lv. ~\mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tali' 
min bedelı 246,5CJ'l l~ra i:k teminatı l:t.!576 liradır. ralipler.ill betli va.kitte k°" 
misyona. gelmeleri. Şartnamesi komisyonrta görülUr. {131 - 4940) 

Bankası 21 ' 6 ı 1941 ~aziyeti 
PA SlF 

sermaye 
lbtlyst ~ ı 

A.dt ,.. tevkalAde . 
Buswd 

• • • 
• • 

rdevftldf'kl Banknotlar : 
Deruhte edileı• eTralo oakdly@ 
Kanunun 6 • 8 lncJ maddelerin• 
terlika.n Razi.ne tarafından vaki 
tediyat . 
Deruhte edilen eTI'&kı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
uaveten tedavü'e vazedilen 
Reeskont mUkablll UAveten teda. 
vued... 
Hazineye yap·•·,., aıırn ka.rşıWtlı 

aTans mukabili 8902 No.b ka.nun 
mucibince ııaveten ted&YWe n.· 
zed.Uen . 

llılEVDUATı 

l't\rk UnMB : 
Altın: Satı Klloen,m 

• 

877,150 

3850 No. kanuna gör• Bazllıeye 
&çila.n a. van.s mu.kabll:J te'Ydi otu· 
o.an altınlar: 
SM. Kllogra.m 55.541,930 

Deviz TaalıbHaıa: 

Altma ta.bT!ll kabil dlSvizlel' . 
Diğer dövizler " a.lacakl:ı Kll· 
ring bakiyeleri • 

Muhtelit. • 1 1 • • • • 

7.822.019,lb 
ıi.000.0CIO,-

158. 7 48.563. 

21.683.011. 

137.065.552, 

17.000.000, 

250.000.000.-

118.000.000,-

74.105.14-0,74 
1.233.782,03 

78.12(.167' 90 

27.708.741,2fı 

Lira 
15.000.000 ....... 

ıa s22.oıa.1lj 

1522.065.5S'·_... 

75.338.922. 71 

78.1,.,lf'l,90 

1oıs.ss1.3Cl'J.ıı 
_,_,,,. 

837.390.'l'OIS,;!! 


