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dul ......... ,. bUdtrf. 

len Atllla'dan bir sörü

•lt 

T enzilath kitaplarımız 
Gorlo Baba romaaunna alt kupoaJar Hila er

mit. ldtablar, \'akıt Kttab krammcla veıtlmeje bat· 
1anmıttır. Yeni lert tenzllAth romaalanmm yanakl 
•yıınmda llAn edecıejiz. 

Rusya 
Yok edilmezse 
istanbula 
doğru 

Taymis'in 
Kabine buhranı hak
ltıntla ıayanı dikkat 

Amerikanın 1 Başvekil 
Yeni Ankara elçisi tere· 
fine verilen ziyafette 

Yunanistanda 
1yumurta 
110 drahmi 

lran için 

iki yazıaı 
Kaldre, ' (AA.) - Kral Fa. 

nık p8ıti 3efleriyle letiprelerlDi 
bitirmlttir. Yamı bnttm e:11k1 baş
vektfterle ~Ur. Kralın bir 
kovalisyon (birlik) kabinetııl tetki
ı; ana ettiği zamıedllmektedir. 

Taymlsin müalelerl 
EmJH:ryalist fikirleri Londra, 4 (A.A. ) - Taymts 
tekrar canlanacaktır / gazetesi, "LUzuınsuz bir kabine 

·-----ıiıı('f<•n•r•rır.r .!-~ıi-"r.ıa.~.)_. ( DftJtJmt Sa ! 80 ~ de) 

Buyuk elçimizin 
sözleri 

Ke.yOrlı. .a (A.A) - Britanova: 
TUrktyenJn V8flngtm bO)'Wt eıçl.ıd 
Mehmet KODlr IDrtegtln Ankaraya t&

yitı edUen yeni Amerika elçlai M. Lav 

(Devamı Sa. ! Sil ! r!e J 

iki ardlf ede saklı 

3 0,000 ıeneke 
sadevağ bulundu 

iki buzhanede de 10,000 teneke Pasifik harbi 
beyaz peynir meydana çıkanldf Singapur 

Fiya.t müraika.bc tcşkillı.tı dUn şı~tır. Memurlar, Beykoz, Eren- 38 18&ttlr tOpÇD 
kasaplarda, gıda maddesi saklanma köy tara.flarmda arastmna yap
• llıttmall balaDm aıdt)"e, depo w mJl)ardır. 
bn!!hee~lenle a,..uıma1lllJllUJ1ar- ~ gelkae, bql lrulıp
lfır. Yalmz iti bQzhahecle 1 O bin l•rm tetad kefelerinin içine Jra.. 
teneke l>eY9Z peymr bubııımuetur. Jm mldrav.n.Jar koyuek Dcıbma 
Sade yailarmm da. kUDJ;ıctll mllt- , tarttıı etin. klloan• 80 k1Jnttan 
tarlarda gizli ardiyelşıırde aa.klı ol- •ttlkla.n teeblt ediJmiftlr. 
dub aıdqıl'DUft,ır. Yalnız bir ar- Kalyoııcukullufmida bap .Be
diyede 8 bin teneke sade yağı bu- kir Yal9111tlağın iN IAU'etle hare. 
1ımmut, baoka bir ardiyede de 22 ket etuti görillmlf, zabıt tutul-
bin ten kı- \aft rıı.kl· ol' w Mla- ~h•r 

at11ı albadadlr 

A m erikpn 
kuvvetleri 

Bataana yannı adasına 
vardı 

36 saattenberl Slııgapur topçu 
atetl altmdadır. Den.is yoluyla ya.. 
p11acak ıev)dyatı da darbelemekte. 
dlrler. BUytlk hava kuvvetleri fa. 
aliyettedir. Singapura malzeme 
•teden iki gemi ba.tmlmıttır. 

- Radyo guet•I -
• • • 

Tokyo, ol (A.A.) - Japon tay-
yareleri, - R.a.qonun 300 kilo
metre fknalinde Tungu hava ala· 

(Dewmtt Sa ! SU ! deJ 

Der ne 
ingilizler tarafından 

Beyaz kitap Amer·ıka ordusı• 1 Şark cephesinde IMaclra,, (A. AJ - GUvenWr blr 

1 n g l· ı ı Z kaynaktan bUdirlldlttne göre Britan· 

1 Al ya kuvVeU•ri Denıe'yt bopltııuflar-

boşaltlldı 

Har .l C "ty e 4 mi yon l manlar ::=:::reacmçöl:n d= 
V&flnston f (A.A.) ~ Sene içinde e• b k balde aat yanın iki stınde 80 kllomet 

Nazır ı ::ı:~:~ın~~== ır ta ur arargA- _re_oe_kll_mlf_o_1d_utu_d_ur_. ___ _ 

lnailtere - Ruaya ve :r ;ar!:ı:n ı::'ld ~.·ta::=;, hml elegeçirdiler 
lran anlapnaaımn bu eenenm 110Dunda orcıu btsmetinde Fransa 
eaaalannı anlatb ~~u:::.:1::.n:.ı:ı=-

200

·
000 Ruslar Kendi vapurlariyle 

(Yaaat ! incide) ...,. Afrikaya malzeme ______ __.:~:=~=:.:.:.:.:.------------------ gönderiyor 

Beyoi'J/a Halkevi Smolensk'e rn!:!".=:~=~ 
Dört ço~uklu fakir ailelere d~~ .. }~~~.~Y~1 §'fk-7.§r:E~ 

25 er lira dag~ ıtıyor baıkumand&nııtı bildiriyor: bul ettitf bftdirllmiettr. Bu maıse. 
Şark cepbeablde flddeW blr çarpıt- ~ Tunuatan kamyonlarla Llbya-

Be-1ot1u halkevlnden: 
1 - Beyoğlu hallcevi mmtaka-

1• dahilinde (Kasnnpaşa, Hasköy, 
Galata Merkez Taımm nahirele
li da.hÜıncie) m'ukİJll ve geÇimne 

rtlan gayri m ve daha 
razıa !»euklu ' eye yirmi 
~ lira mllkifat venlecektir. 

- Yuıka:rıdald l8l't1an haiz 
-~~Wldruı}arIJJllZ, ÇOCUklarınm nft • 

rue hOviyet cll.zdanlarlle 15. 2. f2 
ltihine kadar Haıkeıvimize mür&-

caat ederek lraydolunmalan. 
3 - Milklfa t, halkevlerlııln a

çıl.Djmm onuncu yıl dönümilne te
sadüf eden 22. 2. 942 pazar gtlnil 
N&t 15 de halkevimizdc yapılacak 
menaaimin hitammda verilecek ve 
nüfusumuzun çoğalmaama hizmet 
eden u kıymetlt aileler tebrlt ve 
tRZ z edılccektir. 

f - Müracaat edenler ylnnf:)i 
tecavüz ederse kur'a çeltileccktlr. 

ma vardır. Bomba tanareleri tnıQte. ya yollanacaktır. İlk gemi Sent 
renin bab cenup kunnmdaki umıuı Etyendir. Bu sevldyat Fransız -
temaJerine dün seoe .htlC\llD etmifler. Alman mlltareke komisyonu neza
dlr. reti altında yapdacaıkttr.·Bu haber 

Berlln, f ( A.A.) - Aaker1 kaynak- Londraya Vaşingtonda.n bildirilmiş 
ıant.an biklirilditlne söre 2 wubatta ~. Ancak bugihı Alman kaynakla. 
Kurak'un ıl\naı dotu8UDda bir tabur n Berllnin salihlyetll ma.hflllelin. 
JmraPbı ellmlae reçm!f, o ınıbay ne de bu habı>rin tngill% haberler ser
komıaer M'.akarot esir edilmlftlr. vt9i tarafmdan Llbyadaki mağlübi

M09kova, ' (A.A.J - Pravda gaze. yctlerl mazur göstermek için uy • 
tealnln huauıd muhabiri yazıyor: dunıldujunu bildirmişlerdir. 

(Devamı Sa. 2 Sa • ._ de) - Bad70 gu.eteal -

Ziraa t Vekaletinde 
meıgul oldu 

Allkara, t (Vakıt) - Bafvekll dok
tor Refik Saydam, öğleden evvel ZL 
raat vekAletine giderek iki aaat Ira.. 
dar mqgul olmuıtur. 

Napoli 
Palermu 
Bombardı
man edildi 

Çocuk cesetleri 
Süprüntü arabalariyle 

toplamyor 
Ben, ' (A..A.) - Gazet dö Loan 

Yunantatanm çekUti fect JZtrrablar 
hakkuada fUD)an yazıyor: Yuıwd.staD 
da yiyecek maddeleri 11Jıeı1nde kontrol 
edUmiyen bir kara pazar vardır. lt
galden önce fiyatı dört drahmi olan 
bir yumurta 110 drahmiye •tılıJor. 
Bakkallarda yalnız tuz vardır. Yunan 
çocuklarmm açlık :ıztrrablarma nDla. 

Kahire, f (A.A) - Ort&§ark İııgf· yet ...ermek için Yunantatana dert 
ll;g ha\"& kuvvetleri umumt karargt.hı Normandinhı t&§lyacağl kadar yiye 
nm teblift: oek B"5ndermek lbmıdır. Atin& ve pt. 

Av ve bomba tayyarelerimiz 3 IU • re aokakıarmdakl çocuk oeeetıerı llOp
bat gilnU, Slrenalk üzerinde taarruz rUntü arabalariyle toplanıyor. Bazım 
hareketlerine devam etm!şlerdir. sUpı11nt11 tenekelerinin ba§mda kavga 

(Devamı Sa.! Sü. 1 de) , eden insanlara da rutıanıyor. 

Urfa mebusu hakkında 
amme davası açlldı 

' A.nbra, 4 (Valat muhabirinden) ti auilatimal ve evnı.ltta aa.htekir
- Urfa mebusu Refet Ülgenle ı mtır. Zeki Ülgen de emniyeti .W
yeğeni Maarif Ccm.iyC'tl lrolleji es- iıırtimalden maman bulunmaktadır 
ki v~ednn Zeki Ülgen ba.ltlann- \Muhakemeleri ya.kında bqlıya • 
da lmme davası açılmı§tır. Refet caktır. 
Ülgene ienat olunan suç enmiyo-

G6rdeS'de imar 

Gördee'dea bir l'Öl'ÜDÜf ve ~.....- Wl'9 Rebi B • .Babml Erdma 
(Yazı•ı ! incide) 

1 benim köşemj 
.. ______ yazan t1akkı tarık us 

sigorta 
(dotan) adU yeıti bir sigorta ılrketl dcJldu ve 1fe baıladL dtlne kad r 

yabancı mllletl(ırln lmUyaz ve fhtlauma ırtren bir yolda battan ayata ka 
dar mim olan tepbbüa eaerlerinbı fllizlenmeal, boy vermesi, aerlllb .181]>11. 
me.I ytlkaelme ve tlcrleme ateflyJe yananların içinde nasıl tallı bir .eertnUk 
veriyor? 

yeni ılrketin ne~r yapmak l.etedlğlnt anlatmak için ilk gtııı guetec 
lere verdlfi malOmat ona gerçekden milli bir mUeueııe olmak teretlnt ka 
zandrracak bir mahiyette. bir çok emaallyıe gönntı~dtlr ki yeni bir tıqeb 
bllatl, eaki bir varlı~ mfTamıa konmakdan batka bir dtlfünce hareket 
getirmez. (doğan) ı idare edecekler bu kıl!s.lk vadiden uzak gtsrUnQyorlar 
bunların gösO. kunılub işleyen faaliyet nebekelerlnln Jcabmda genloUyerelc 
kolaybkla karvılayabileceklerl muayyen it sabalarmda değil. yepyeni vf 
ı,ıenmelerl tçln kollarmı uzatm:ş bekHyen mevzulara el koyuyorlar: zira 
stgortaıar, gurup sigortaları ... 

t.1!zde çiftçinin iti tamamlyle allaha kalmıttır. dedikleri gibi bunlarır 
hayvanlarmr, mah8ullerlnl onların kaldırabUeceR'! bir ehvenllk, onıann bR 
şarablleceğt btr &!delik ve amellllkle temin edllmi~ taeavvur ediniz. F.amar. 
7.aman onlan bt>ynu bUkUk bırakan tabiat Afetlerine karıı ne bQytlk bir 
imdat teışltlJCltı olur ~ 

her mealek me.naubları bir araya gellb de biraz gelecek gUnlert kOllUI" 
mak isteseler mutlak tekaUtten, yardım aandıfından slSz açarlar. her m-. 
!eğin bir tekaUd sandı~ kurması, idare etmesi mUmktln olsa blle calZ cıL 
mamak llızım. sigorta bu ıhtıvaçlanıı hususlyeUerinl göz önUne aıarak ça. 
lıtan teşekkUllerdtr ki içtimai birer değer alıl'lar. 

daha iyl, daha ucuz daha kolay... yeni bir teala ancak bunlan .,.,. 
bunlardan birini kendi itlerinin mOmeyylz vaatr haline geUrmeHdll' n or· 
tadaki faaliyet mahdud bir ''mll§teri,, zUmreslnl bir yerden bir yere aktar
mAkdan ibaret bir becerikJlllk olmamalıdır. yeni doğan mueuueye 
özel ve lSzltl bir bafan dileyeblll1'..~ 
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llmrlll ve lllldsarlar VellaUDla beraaatı GC>rdes'de imar :BmOr tasarrufu içı 
~:!:~:s::ı=ı:.~:caı: Şirketi Hayriye, Haliç ve Banliyö tren-Gümrük tarife kanun layihasında resim 

h~dleri mu haf aza edilmiştir 
Maniaa vll4yet.ınin §lmaU prJdain. 

de kendine batlı kazalarmdan blrt de 
Gördea'dir. 

=1=~0n-:!ıe~~ leri yeni tarifeler hazırhyacak 
Ankara, 4 (Vakit muhablrindea> 

- GümrUk ve lnJıiarlar Vekili 
meelse verilen g\lınrUk tarife ka
nunu JAyiha.aı etrafında beyanatta 
buJunarak ezcUmle demiştir Jd: 

"Yeni lAyilıa mer'i tarifedeki 
reskn badlerlnl olduiu gibi muha
faza etmiştir. Mllll Hrtmediyatmu
zm cümhuriyet devrindekl gellti· 
mi vergi nlsbetlerl tlzerilı'le za
~ zaman bazı değipkHkle:r ya
pılmumı lca.p ettirmit ve bu değl-

şiklikler yapılmıştır. Zirat ve •· 
nal faaliyetlerimizin ne dereceye 
kadar himaye edilmeal 1Azım gel
dlğl bebnmdan t.arifemJz'n reaim 
hadleri iberlnde yeni bqtaıı bir 
incelıeme yapılmam d0şlln111.eblllr. 
.AncGk bugUnkt1 dfuıya durumu b6y 
le bir incelemeye ve l8lıtt kararlar 
abnağa mQeait bllhınmemütadlr. 
t~e bundan dolayı mevcut vergi 
hadlerinde bir deiillltlik yapdmL 
lDJ§br.,. 

--~~~~---------

lııl. E. 3000 aenelerinde Turova'da 
hUkQınet kuran Frikyalılarm; p.rk& 
uzanınadan evvel yani Frikyaıım mer 
kezi diye bilinen Sakarya klyısmdakl 
Gordlyum şebrtnlD tembıden anee. 
cenuba arkarak kördUğUmiyJe mq -
bur ilk hUk1lmdar?an (GordJyoa) ta· 
ratmdan kurulan §Chriıı imltDln aa.. 
man dilinde (Gördes) ıekline gelml.f 
olman pek muhtemeldir, 

Bir rivayete göre, BllyUk takende.. 
rln lllefhur kördUğtlmU çözdilğ'U yer 
de buramdır: Makedonya kralmm Ça· 
nakk&le boğazından geçt.111 göz öntıır 
de tutulursa, ta rlblerde JdJrdUğümlllı 

An karada çiçek bahçelerine ~;:~ ;:.=::..:.; 
kedon)'alılÜm evvelA. Gördes'e ufra -

sebze ekilmiye başıamyor ::_b;;;,:~a~:·=.:.:;:~ 
Ankara, 4 (Valae m•hülriaden) 

- Çiçek be.hçelertnlD 9eble baiı 
çesine c:;evlrllmesi fikri yurtta bü
yük cla.ka. uya.ndr:rmıştır. Anknrada 
pek çok mlinevver kadm, erkek 
çiçek bahçelcl'ini sebze bahçesi ha
line Jı:oymağa hamianınaktadırlar. 

ingiliz kabinesinde' 
• 

yanı nazırlar 

. - . . Jerlnde tarlhl ve tarihl kıyıaetlerl be· 
1..i.ncı.t Vek~leti Gazi çıftllgmde Zl- ı r.Uz tesbll edilmemi§, her ıınıde bu 
raat eııstltüeilnde seb.ze tohumu ve zamanlara alt ola.cak • bir çok tan 
fide ıw:ırlatmaktadrr. Halka tevzi 
edilecelrtlr. Aynca teknik bilgi e
dinmelerl için ti1rHl vasıtalara ba§
vnrulacakt:rr. 

Amer!llanıa yeni 
Ankara elçisi 

(Ba; tarafı ı ıncı saufado) 

rena Stelnhar ıere!lne bir öğle yeme
ğinde yeni e!ı=Inin tayinini bUyWc bir 
memnunlyeUe kıı.r§IlalUlf ve kendisi· 

atika vardır. 
Bın:.dan 300 sene önce yapml§ Ev· 

Jiya Çelebi'de aeyalıatııamesinde G:ir
des'den babsetml§tır. 

btıklAl 'harbinde tamamen yakılan, 
uzun bir mbiye •hJb olduju aanııe. 
illlen Gördea, bugüıı tekrar yapllmıf 

bbl evli ve üç bin nlUW!lu bir kaabL. 
dır. Arazlal hemen hemen dağlık, fk. 
Jimi nisbeten serttir. Gedlz nehrinin 
kollarından olan Kumc;ayı Gördes'in 
içinden akar. Vadlsiııln bir yaınacmda 
bulunan kasaba k:ı.qı yamaçtaki Sa· 
lihll ıosesine uzunca bir köprü ile bağ 

verilerek p.rbl Au.dolunun eıı. D$ 

tlllUnleri yet1aıti.r11DUıUr. 
Nihayet geııç, çab§kaD n kıymem 

:Belediye relal RaJunl Jlrdlım'ln pJN· 
tiyle gUndea atma sbelleflD ~rdee. 
elektriğe de kaVU§llWf tarihinde 1'9.lli 
tılr gıgir açı!:mqbr. 

Fakat talUl Oördle'e ll'lwıftdf: tld 
Mlledenbert heyeJaAla birçok evler yı 
lulmı§trr. Fel&.kete utrayan hemter:l
Jere elden geı.rt her tllrll yardım gGL 
terilmiştır. Kaymakam " belediye 
relalaba D411MNU aM;mde, ~ 

JerlqtirUIDul için, munkkatea ya -
pdm&kta olan 1ııaİ'Ü&llar da bitmek 
11.zeredir. 

Bqta .Raha1 ıı:r.s.m ouuk nzere 
lıeledlye taratJndan. ... allelertne 
aylık bağlanmak aureUy~ de yardım 
7apılftl&ktadn'. Gerdee'ln mtnewer 
kadmlanmD kuT'dUklan Yardim 8"811 

ler cemiyeti de ç&lıfmalarma devam 
ediyor. 

Kuaba.mn btr kaç feraah fim&Ullde 
Boctam .. ~ D.zıer:lDde ~ hmı
~ert tbraldm IQylCl taraflndlın blr kep 
rD i<urdurulmut ba banbtl bG78k 
bir 118Vgiyle ~br. 

Sallbli De Gardee n Dadlcl an · 
smdakl .,.. tızerlııdo Temrü çayı, 

köpı11Btia1Uk yüzünden geçllememek -
le, irtibat tamamen keaUmekte, yol· 
cular da kar, soğuk ve yatmur al~ 
da bin bir mO§kllAtJa karJd&1makta. 
dır. Temrek çayına olan k1'prll llıtt. 

yacmm Jlanl•nın aaym ftll.ll tan. 
fmdan gtlıl &ıUııe aımman mGnnnr 
ve çalıgkan G&'deatflerce tememd olu-

Londra, 4 (AA) - Batyek!let ta· 
r&Cmdıın n"§redllcn bir tebıJğde, mal· 
zeme nazırı lord Blverburg'un harp 
istııısaıa.tı nazırlığına, ucanıt dalreSi 
rel.li Sir Andrev Dünkan'nm malzeme 
nazırlığına, harp mUna.kalAtı nezareU 
milşterek mUstep.n albay Levelvin'in 
ticaret dalre.::i relallıtne tayinlerlnhı 
kral tarafındıın tasvib edlldllf bildi· 

nuyor. Muzauer Çl9ekotla nln .ııeletıertne ltar§ı TUrkler tarafın· lanmıştır. 

dan göstcrilmL' oınn yUksek itiban -------------------------

rDmektedir. 
Bundan ba§ka, Y. yakmlJJan mlls

temleka.t nezarcU, Y. Apreaton mal. 
zeme nezareU, :M, Korkevdal mllll h1z 

met ve it nesareU, ıLNoel Baker harb 
m0naka14tı nezareti parl&mento ml19. 
te§&rlıklarma tayin edllmi§lerdir, 

Aınlrallık dalreBl pe.rUmento 'ile 

mail mUst~arlıklarmm birbirlerinden 
aynlmasmt kral taavib etmlf ve bun
lardan ilkıne Slr Vlktor Varander'ln 
ildnctmıe de Gb. Hall'tn ta,mlerlnl 
muvatık bulmu§tur. 

belirtmiştir, DUyük f'l!;l ıunlan UAve 
etml§tlr: 

- DlpJcmatıarmızın hltıruı yal
nu; &r§ivlerimJzde c"ğll, kalblerimizde 
de mahkmtdur. TUrklye.niD ba§ka mil 
leUere kP.111 aldığı vaziyetin ıartlan 
bti mıneuerın zcng!Dllğl veya kud • 
retı değil oeynclmUel ala."lda takib 
etllklert hareket hattı gibi yüksek 
mlnevt 4millerdlr. . ...---

Pulftll barbl 

Mısır llaltlaeıı 1 
(Baş tarafı l int.ı •· •la) 

buhranı., b3flı~ ile ne 
yaz:sında di:yor ki: 

Mısırdırki kabine buhruu, ~ 
lcr arasmd3. bir anlqma.zhğm ve
yahut bir siyasi anlqmazlığın ne
t.iceei değildir. VAiaa Kalıirede bu 
gibi anJapwN*lar ıacM:iuttUI'. Fa
ka.t bugilnkil buhran, sırf, meşru. 
ti haklan meşkük bulunan kralın 

(B~ tarafı 1 incı sav/ada) bir müdahalcainm netiıcee.iııde dol-
muştur ve. bu bubnnm Hlsumsuz

n.ına Ud defa t:a&rnl% et.m.fşler ve lıığu apa.çtıkt.Ir. 

Şarll cepbeslllde 
(B~ tarrıta ı met savftlM) 

Nazilerin, Ukrayna demlr)'olu üze. 
rinde Lozova1'- ıehrlnile bll'aktıklan 

çok ful& miktarda :maızeme. &'~ 
ııatta Raalar tan.fındaa iğtinam edil 
mı,t:ff' 

Looılra, ' (A.B.) - Jıı(flbim Rus 
kuvntlerlnbı Smoleub dofN llerlıa.. 
mektıe ,,.,,.ktan haber .ertlmlllt.edlr, 
Bunlar iyi talim g5rmltf lhtyat kuY • 
veUerden mllrekkeptir. 

§bmllde time ve IAdop ıtııertnt 
biribirble ı.t'llJan Volkov Mllrl pgll 
mJt§lr. 

Rular AlmaD1ana oeuı>ta Arte • 
......., ~ ~ 111 .. Jr!a-nı 

MUnaka!At Vek4leU nakil YMdaJ&. 
n:nd& .ldJmUr taamıttma na19t edlt
m..ını al&kad&r Slktme icluelc'IDe lıL 
rer tamJmle bUdlrmı,tir. 

DenbJollan ...-11: dit po.talanmD 
ve gerekse lim&D4& illl191L vapudanD 
tarifelerinde defllımeler ~ _,_.. 
leriıı ıntıılm 'bir ktmDllU aultmqtır. 
~r taraftan Şlrlıetl Hayriye de y.,. 
D1 bir t&rife bam'k"Nlrtadlr. 

Bua1aD&ll tarife. c:amaıtal sllllD
de.n lti'bueı Wblll mnkllm komaak. 
trr. Cumartesi alqamlın ..,,..,. -. 
nuna kadar yapıhnakta olu 24,11 _. 
feri Çngelk6yQM kadllP gtdleelr, baa 
dan yukarı i.ııkelelere µ~. 

SP.bah ,,.e akıı:ım postaıarmda m11· 
isim bir dcti§lne ,,.,ııtur. Talim gG· 
ııUn orta natlerindekl .-fer!• azal-
tttmıştır. 

Banliyö •.rc.nıert '"Haliç idanlıl de 
yeni tar1Celerinl yakında bamrtly9CalL 
lardır. 

Not: f?irktU ;FlayrlJ"9BJn defiteD 
1ıeferleri hakkında daha !azla tar.ıı•tı 
11ugUn "OD sahlfemlsdeJcl Şirketl Hay. 
'riye llt.nmda bulacahmm 

K'l'ipse bir vazife 
verilmedi 

IA.'ftdrıa, 4 (A.A.) - İngiltere. 
niın Sovyet RuayacJaki sa.bık bllytlk 
elçE\ Sir Kıii-'m hb'.nede bir ~ 
•e aJmamaaı umumiyetle teeesü
rU mucip olacakt.Ir. Röyterln si
y~si muıhabiri Sir Krips'in sartlar 
ümerinde ::sıv e.ıf:tiğini, viı.si sala-
2ıiyt-t j,stcdiğiııl ve Beıjveki!n de 
ıbwıkrr kalölıl edememek me\'kiin· 
de kald?ğ!nr öğrenmektedir. 

Muhallebiciler ne kadar 
zam yapacak? 

Şeker fıyatlermm arlmaaı dola
yde tekerli madclelerln bir Jm. 
Jlllıa sa2ll yapddlimı yum.Iftık. 
Muha.llC'bicilere yapıiaaa.k zam da 
~n teebit edilerek da.imi encU
nrıerıe verllecelktir. Kuhalleblcllere 
'°fe ırnıhte Uf t:at11'ıanı J)Oftli~nuaa 
yüz para. zam edi!ınesi muıhte
meldir. 

lraa lçla Beru 
Bltall 

LGadn. ' (A.A.) - ~ 
Dam'I Bilen, hada Awm ~ 
...., İDliJls - lnua lttlfM mua • 
hed! 1 

... 29 ........... truı J1lll 
llmeatoea tanfındln tMdik edll
mil w a- tuti om. • ll!O'O
... ....,.rılMri ..ı,.et mevldlJI' 
~ balaıt»imu blclınniltlr. 

lDılen, clr:mı,tir ld: 
llmbe4eDID hu. par~ 

tanfmdlD M1tık bir elmel'tyetll 
t..- edllmlt olmam, lr9n mUJe-
tWn -~ hür tasvibi
ne mllltar olduiumı .iebat eder. 

Hutctye namı, uzmı Te buall 
g0c olan mlmerelerl yapan ata.
kalı ta'l'af1anD ~ ~ 
aatrr 6'ftD111 Ye .eslerlne flSyJt 
de9ml~: 

Mmthe&mln tml metni, bir be
yu 1dtaıp JtaHnde g6:w:akbr. Paf
Jtmento ...,, ba Jcitahm ntıeha
lanın bugln alebtl~. 

Jlualıede, haıbin deftlll ettiril· 
meal ~ tncmz Te SMyet ms
bmlarmın Hm:mım ~eri ıro
la.yHclu! vermektedir. Bmılann ıa
nıemda, tnmdıım mer 'Ye malze
me ~eef f~ kolayl*lat. 
ve mftnakale ycı&rinm tdame9t ~ 
fyf}eştlrftme9f kol:aylı!chm "Ve san· 
..ıırtm kontroın vardır. 
Şu clhotl kaydetmek ieterim Jd 

muahedede de l!8rUı ınırette yasıl· 
mış olduğu gibi, !ntfllz ''C Sovıet 
hllkümetf, İr&nm arazi bUtOn~UğU· 
ne ve slyasf iırtikllnne h11rmetJ ta• 
a!ıhllt eıylemf,Jerdfr. Bu 'hutrQmet· 
lelin, bu tn'eıısiple zıd ne niyetterf 
ne de emenerf ~. 

ESREF~den seçmeler: 

pellletııA11 NI ....... emlerl ılokf.ol' .,...-. 
;penDlp ı.er 1198 ~ ......... 

ka4er9 
peble\>A11.hkt.a edip ktıtt.J :red. 

e'lcla doktor• 
ile!' keılln mtmı timdi o ,.etarftle'k

te yet'f'f 
Kral ayni zamanda Slr Viktor Va· 

randcr'iıı birleşik kraliyet baronluğu 
rQtbesln; yUkBeltilmesinl k.r.but ebple 
tir. Y. Mac JlW&D bu.sual mecU8 O,,. 
al sıfatıyle yemm edecektir. 

BajvekWD harp 1atlhAlf.tı nazırmm 

yeni vulfelerlDlD hudut " fGam1t1 
h&kkmda yakmda puıa.mentoda be7& 

Yerde dört a.vc:ı ve btr bilyUk dilt- Yeni bir kaıbkııe teekiinhı 8DQ. 
~ ta~ini tahrip eYlemieler ne geçilmes bir Mı aı~. 
<lir. ne mnum! kanaat, tia f ııı. 
ılapoalar bir §ehir daha. aldılar t.if~e edilerek, Veft partisini hU-
·rokyo, 4 (A.A.) - Bugün öğ- !:Um.ete i§tirake da.vct surc'tlyle 

ralldifine -re, Japonlar 24 son- hbinenhı.daha istlcrarlı ve tem
klııunda yapbkbn bir baskın ne- sil kabJiyeti daha fazla bir ha.le 
ffceeinde Tarüan'm 100 Jdlomet- ge.tirileceği merkeZindedir. Eğer 
~ tJmeHnde Tavao nehrlni ip hüküm.dar meşruti usullere riayet 
~- Tavao'da, buçuk ve edense, böyle bir gelÜjıme bekle
kendJr ekimi ile mt1gul olan bil. nebilir. 

kabul etmektedirler. 

1 
~ ~~~llit~ Harbiye Yedek Subay Okulundakı Sabn alma 
ben aımmqtır. Bu eehri1l vıyu- Komisyonu illnlan 
ma oını.ı muhtemeldir. -------~------------·----,. Moskova, 6 (A.A..) - GecefUYI 

natta bulunmuı ~· 

MahkUm bir kadın 
affedildi 

Aüan, t (Vüd) - Odemil 
hap011&DeNnde müpua buluDa.n 
Mmtaf& km J'atma K8r&Oflanm 
hMtallğmdaıı seri imlan cesam ve
killer heyet.lnoe .t:fedllmlltir. 

Amerilcada 100 bin 
•önillii 

Nevyorlr, C (.&.A.) - Pead • 
lkrbur taammmııluaberl Biriıetlk 
Amerika belırlyttıme ,.... l'Ö
ll'illlll:lerin ııaym 100 Mnl gegıııWe-

ör. 

ltalyanlardan alınan 
.ilahlar 

1lk •YJda Japon yapmaktadır. Bununla bera.ber, bUtiln bu bed-
Tellıo. t (A.A.) - BugUn nepedL baht fşln arlusmda g-.zll gayeler 

len teblflde ,e,,e denilmektedir. göz ö:ıilnde tutulW11&, ''bir hiç için 
Japon lnıneUer1 Borneonun flma- cıkan bu ksdar etırllltU,, mln meş.. 

Unde TavaJda kan.ya çıkarak H llCID. rutl neticeler! mUhlm olaca&bı'. 
klmmJa fellı1 lfpl •lmiflerdlr. Tavay Jstifa eden Ba,.~ekil gtbl İnglJ.. 
tebr:l Tara1ranm takriben 100 kllomeL tere - Mmrr ittifak muahedeelne 
re Pmallnde Celep denizi kenarmda _ clııyana.n bir styuetl dütiist Ve sa
dır. d.!.kça tatbike çalışan her Mısır 

Japon kuvveUeri tehlrde gösaltma .levlet a.da.nu, ergeç, İngiliz men
allDDUI olan &87 Japonu a:ırbeat bırak faalerinl Mllil' metifaatlerlne ter. 
m·~ıardn'. cib etmek aiklyeti ile ka?'§ılaF,,&-

Londra, 4 (A.A.) - B.B.C. calttır. Fakat elakrfyet itibarile 

nep"ediJen 8oVJ9t tebqi: 
8 Şubatta cephealn blr çoll ırem... 

lerlnde kıtaJarmua taarrua li&nkeUe. 
rlııe devam etmişlerdir, 

Dll§man muharebeye taze ihtiyat 
kuvveuerı 80bıQftur. 

B1r COk a.tmde dUfmaD muJrabll 
taarruza ıeemı..- de aıır UJiatı& 
geri PllaklbUJ.mo,tor. Kıt&larmus ı-. 
nlden UerlemJperdlr. 

2 tuı.tta 21 dllp•a tanar-a tala. 
. r1p edUmlttlr. Bunlardan - llavada. 
16 il J'Vde tahrip obalamuttar. • 
taYY&l'elnls kqJptlr. a tubatta 11oe • 
kova ~ 9 dllpwı tanarul 
dil§Ur1llmtıtflr. 

Filiplıılenle Bata.an yarunadaam şabsf eebepler yü.zUnden bu ilham
da Japonlara mukavemet etlen A. !arda bulunan muhalifler, iktidar RDSJaJO•a.UW•8IH 
merikan kuvvetlerine bir bahr ye mevkiinıe geldlkleli zaman, buna. avuu_ 
edJAhendaJJ ta.buru yardım kuvveti ~ aykırı bir hareket yolu ta.kip Biikret. ' (A.A.) _ Rom&nyta 
oJarak gönderibni§ ve mahalline ctmiyecetlcrdir. aj&n8I bDdlriyor: 
vanmştır. Mmrr mllletl ve Mmınn mesul l Clll'elltuı ~ mtıdUrtl 

Japon biicumlım pliskürtüldtl sı:vasct a~ mihverin zaferi Seicaru bir Sovyet gazetesinde çı-
V8flngton, 4 (A.A.) - Haıblye ~irinde gtinleriııln ayılı olaca- kan ve &ıvyeticr Birliğinin Kara-

Londra, 4 (A.A.) _ Hariciye nezareti tebliği: gmı pek hi biliyorlar ve bu sebep- denl.ıe kalmak tema.yiliGnll p-
num Eden, ttaıyaıılardan almuı Fillpinlerde: Üç şubs.t gecesi le ka.bul edlyorlar kl İngiltereye teren bir makaleyi tahlil ediyor 
harp malzeınıcsinln Habeş ordueu- Kim.ura tUmeni kuvvetleri Bataan ka.rşx dostluk slyaeeti, Mısır için ve diyor ki: 
nu techlz M,;in kullanılaoağııu söy-~ sol kanadmuzda mtım:.kUn Yeglne siyasettir. Bizzat Sovyet ordularmm Sivutopolu 
leııniştir. nwba111 bir taarruz yapını:ş lardır. k'ral Fa.ruk.'un da bu hayatl ~- kurtl'anıak ~ ~ b41tun 

- H8cum tlddotıe ptlskürtUlnıüştUr. leyi mUdrik bulunması kabul edi- gayretler müttefik Alman • Ro-

N il il baıaadl KuvveUertmm daha evvel batı kı- lem.ez. Eğer hWdl.mıdar, nazrrlan men btaJenım mıubvemetine apo •• )''lJllDa çlkıq olaıı Japoa. kuvvet- gibi_ uzak görtı,ıuımr g&tterlnıe, ~-
(B(Jf tarafı J incı saııfada) leri bakiyeelııi temizlemeğe ve bat bugünkü buhnuı lıilmtle halledlle- Seicanı, Sovytlerla cenuba Te 

Btltlln Deme çevrellnde seyreden ıannırıı a.ra.sma gir~ çt.ıarma. cC'ktir. Kabinede ~ikler ola. ts~ dolı'U empery.a.t te
olı§man moUSrlll birliklerine ağır za. ğa devam c~lerdlr. Bu KJ'uplar ca.k, falm:t İngiltere ile Mısır ara.- mayilllel'inl iff>at için Doatoyeva. 
yiat verdlrUmek .suretiyle 1aarruz e. Tatori kuvvetlerine ve Kimure tü- ~aki dost~c işbirliği siyaseti ki, Bilgaı.of ve dffer Rm mubar _ 
cillmlfUr. Birçok arabal&r tahrib edil.- menine mensup mtıııferlt latalar • takip edtlecektır. rırleıiı:ıiıı yazdaıme. ~ e-
nıif veya aj'Ir huara ~tır. 2· dır. Bunlara hiç bir takviye kıta- Yine Taymla gaetell, aynı me. ğer R.~Ya ~ edRm=- Slavcı - , 
s fUbat geoul Berka tayyare alanm& aı elişmemi§Ür. Dilşman, bu kuv- seleye temas eden lfqka bil" ya.zı- iılr :fıkrinln tekrar Mnlanacağmı ve· 
ve Napoli ve Palermod&kl aakerl he· vetlere pe.ragiltlerle atılmak sure- smda da diyor ki: 1 cenup Yolunda tek enceliıı Rom.ıı:-. 
deflere de taarr\13 edilmJftir. Napoll· tile zaman zaman yiyecek ve mil- Vefd partW lideri Na.has Pa§a, ys ~uhnu beltrtmelr.tedir: 
de kalın bulutlar ve ıehri kapatan du- hi.mmat a.tmağa. t.eıebbil8 etmlftir. 1ııciUz aleyhtan nutuklar söyle- ~ıcarıı yummı 6()yle bkirlyor: 

Kapab SU'fla ap.tıda alDa Ye mlktan p.zılı altı lralem mQtabtye et. 
yuı mUnakaa:ya koJlmUflur, ll9af Ye bUIWd prtıan koml.,.,ada görtıı .. 
bWr. JlUtabfye 8f)'UI toptan bir talibe Dı&Je edllecelt gtbl &Jft &1ft tallP. 
!ere kmm l'!ISIJD da ihale olunablllr. !haleli 9. ŞUbat. 9U puarteal (tlDO 
~ut ıı de yapılacaktır. Munlı:lcat temlııab 8762 llradu'. Tallplerta lhalf 
eaaüııdell bir .. ı eneı teklif mektuplarile Harbl,yede Yedek 81lba7 OkU. 
umda kom.ia)'oDa maracaattan. (678) 

Kııtana yular -.naz mu sap 
Katana ip JUlar baflılı maa ıap . 
Yeril baJYQ1ar 1Q1D kıl J91D torban. 
Katana ~ loln lal yem torbuı 
Gebn 
Belleme 

10.000 
ao.ooo 
I0.000 
10.000 
I0.000 

.J 8.000 

TUZLA KiREMiT- TUôLA FABRiKALARI 
T. A. Ş. idare Meclisinden: 

Şlrketlmla Umumi lleJ'eU aneılk Ul olarak "1'bt af•nmamtlıbd8 
U6) mcı maddeetne teTflba U.9il tarthJDe mDaadlf Puarteel gGDO- _.t 
115 de latanbul'da f Qnctt Vakıf !lazımda, ( Uncll kat 33 No. lu odaemdtı I~· 
tlma edecektir. 

M'CZAKSR& B1JZNAllSSI ŞUNLA.RDIRı 
ı - Kecllsi İdare ve Yuraklp raporunun okunaftk tasdiki, 
2 - KllddeUerl biten ldare lıılecll•i &zalarmıa JW1De yeDerbdn !Jltf• 

J11ı.br. 

a - KOddetlıd b1ttren muraklbhı yerine )'ell1den blrlDl.n 1Dt.lllabr. 
Şirketimiz F.eas Mukaveleaiııln IJ7 mel maddeelne söre, Hl.uedarlann 

Mmll b1l1uJldU]clan hl.ue ameUerlDl içtima gUDOııden 1 gtbı evvel Şirket 
Merkezine telllm ""' kaydetUrerek mukalıllba6ıı birer makbu alınalan t&• 

mndır. 

1 latanbul Belediyesi ilinlan l 
G&Jatada Çegme mep•D'da Tem1zUk tflert __. ft koluflarmm ti

mtıt acık ekllltmqe Juıaulm'Qftw. &llf bede1l 1'180 Ura ... ilk teminatı 
131 lira. 215 kıaruftm, Keaılf Ye ,.nn&me Zabıt. w mııameIAt mUdllrlUğil 
ka]em!nde ıGrlllebWr. lha1e 20.2.842 Cuma cQDl1 88&t 1' de Da.lml EncU· 
mende ya.pıl&c&ktır. TallplvlD ilk teminat makbuz veya mektuplal1. ihale 
tarihlndım •lds sna enet .......,. fen itleri. mtldilrlQIUDe mtıracaatı• 
atac•ktan fennt ehll19t ,.. 9'1 1dma alt Ticaret cıduı wakalaril• ibate 
günü muayyen saatte Daim! Enetımende bulnın••vı. ( 1069 ı 

man perdea1 liman, havuzlar vagoın a. Bu yardmılarm bilyük kıamı eli- miştir. Fa'ita.t bunu, harp k8.1'611SU1· Romen onlun, blzimle Rmlar. 
;ı.'Irma garıan ve tamirat Ualerinde ı. mize &eçm.lotlr. Japon esirleri, ta. ~Mısırın hareket tarzım Vefd a- ~eti 1A~~~ bir: ;TUZLA KIREMIT.-TUl:LA FABRIKALARI 
.sabeUerle alman netlcelerln görWme- rafmnı:zdan gösterilen insani mua- dJ:na protesto için değil, faka.t aırf, ...,.,._ 0---. .AU..._. 1.ııu&wuıyor,•, • •• 
sine mAıı1 olmU§t.ur. meleye hayret etmişler ve kendi- mu.ttemtı. !n.gUtc.renin anulanna s· ·-'L L--1--..I - T. A. Ş. idare Mecliamden: 

Palermod& :nhtaı:ı.ıara tam iaabeUcr lerixı.~ bizim eıı.irleri idam ettiğimi- ifrat derecesdc mutavaat su.retiyle ır Ç0c;UA • ..,.._.n.aı 
oımuıtur, Slclly& Uzerinde tayyareleri zi ı:;öylediklerlni ifade eylemişler- Mısırın menfaatlerini ihmalle it.' şeııremlnhıde Karalıq aıaballesba _ Şirketimiz Umumi Heyetı Fevkallde olarak, Şirket nlza.m...,am~sınııı 
miz Cııntz 1506 tipinde bir dl1§men tay dir. ham ederek Hllseyln Sll"n Pqa.nm de oturan Abmedltı 11 •J'lık ~ ('6) ınc;~~_. tnftPll 2.3.9'3 tarlblne m::kacıtt Pazartesi gUn ı .ııaııt 
yareal tahrlb edllmlftir. ntifuzunu kırmak jçln yapm.Jftır, Necdet odada OJDarkan .obanm a.tan (13) te u1.AUbutda, f 11nctı-Vakıf Hanında, 4 11n t, 33 No. lu Odumdıı 

1 1 
Dört yıl rn, Uddetlc Vefd partisiııin ... t içtima edeceJcthi. 

1 

... dememeli ' . l deki tencere,,, dev1rml§, kaynar aular. ~ BVZNAllESt f)'IJNIARDIB: 

1 ~-~~: 11l_~g~'=3.~1 sana:·Y
1

r0,.:aıı~ .. ·",;~~!~:Cc .. cğMi.ni·. •san•-ı:;:T"'l!ın·a~ ~·:\:~:ı:~~ı:~~ci~ut~~ la ;::n:;:·~aralı olarak hUeki 1 - ŞfrkeUmlz tarafından akWllen C'Ul.9(0) tarihli FeTkatlde tr•I 
._. ".,._,.... ..--• ...._.. .. v -·M t'>"' & r.cYi İngiliz Rleyhtarı siyasete hUtahanesıne kaldınımıJlır. mada (Kura.hllaa Aza.lan) aellhlyetl«inhı daha ftç •ne mtlddetle de, .. mı· 

------------ b:ışvurmaktan kolay hi" bir şey nm yentc:e.n kabul ve ta.ldlkl. 
• Kada.m h&lwzlık akıllılık delil- nız,.. "gldecefinl f:ıınıyor., gibi cum. ~Qktı:r ''C hatta hı.ıgilnkü §artlar müd~a:ı.sı ile bazı kırsınhkle.rdır. 2 - Name muharrer Şirket hlue aenetlerinln, hlmlltne alt otmam ?ıU· 

dir, zaruri haınakatt.ır; ııosruncutuk, ıe~r gıramere uygun o~a bile tUrkçe· altında bu önilnc geçilmez bir me- Eğer bir Vefd hilkGmeti iktidar suaunun kabul, tasdik ve fcab eden takip v~ icrasma, Murahhu &zaısr• 
!.htikAr, anafor da öyı.! nin ııivesine a;tkırı dUıe~: ;ildir. ı.1cvkiine geçerse, bundan evvcül •ı s.m1.yet verilmesi. Şirketimiz eaaı mukavelesinin (51) inci ma.d~ 

• tnan yıldıruna söz dinletir, ba.. ''Gelecek tanıyorum.,., "verece!; s:ı· D<'Jnt': o1·ı:,·o :-!t' bugünkii KnM. hükiımetlerill' ~ sJya~etinl b&yük ~öre htesedarlann Umff bulunduklan lıl.ııae s.metıerln! !çUma gb11nden 1 
zan kendi hırs va tamama öfkesine ı nıyorsanız .. , "gidecek ııanıyor, deme· re. t-uhranmın esıts sebepleri, hU- j niebette değiştirece~ini sanmak j giln evvel Şirket Merkezine teııli.µı ve kaydetUrerek mu~'?'J~.blrer_nıak· 
her -otortt~. meli; öteki tUrlU demeli. k;imdarlrk haklarının kıskançca i<-ln sebep mevcut değildir. buz almaıan lbımdır. 
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t:&!itı ~ ın: 00 .V lru f:J t;\ lID OC mJ ~ ~ fRl. O 
RdkSQ~mı~~~~~~------~~~ 
hükumetinin Talebelerin gece sinemaya Dün 40 . ton 
dört senesi · kömür geldi 

Havyardan zeytine -
Şampanyadan suya 

~lik S&yaam dtikUıneti dört gitmeleri yasak edilecek 30 kömürcü hakkında 
~- Bu dört yıl dünn. 1-1- zabıt tutuldu 
.... 

1~de .olduğu gibi cilımıuriretin ve • _J "...l:WI--- al 'bel 
~ıulet;n hayatmda ebcmnılyetli Mektep kasketi [/lymuuen UVC'M§Un t e ere ŞdJrin odun ve kömür ihtiyacı-

r deVil' olarak yadedlleeektlr. muvakkat taYd cezası verilecek m ~ .. üzere :latanbuı be-
Rctlk Sayd~ hükfımeti 1939 ·.I.4se ve orta oku!- direktörleri Başka ka.<lket giyen talebelere l~yd:ll ~3. önemle de-

;:'1e11i iJk aymm l!iOll gUnlerinde iş a.ylıiı: taplaıırt.J:lar.;ıı cvvdk:I gün muvd:!'lla.t tatd cezası ver:ileoektir. '\B.111 etmek:tedir. 
~nıa gehll. Eıı:n.'ır)öırü hs.lkevllıde ya~ o- Btmd'an lbaşka. talebenin geee si- Dün yeni'den Si.rııeıkliden şclır.imi
lltı tarih başlamak üzere olan kullarda. tn.lebenin d:i...adplin lşleıri neme.YQ veya tiyatroya gitmesi de ze 8 v:ı.go:ı kömür gelın:i§tir·. Ge

Cthan harbinin dört.ınJa dünyam•- etrafında. ,gU:-l!.~i.i.şle:rd.ir. ya..-.ıık edilecektir. Buna sebep de len miktar 40 ton Jkadardlr. Bun-
": Yn.k~ğt bir devri ~aret e. Talebenin okul haricindeki du- ~M vazi:;ı-etleı-lııin kol"Ull.DUlSl ve far Edirneka.pr, Ak<ıaray, Kll.llrlta-
er. rumle.rile her mmt.akaıda bulunan ders~ hamlama. iınkAnlarmın p1 semtinde 'halka sa.t~l:icaktır. 

vı l'ürkfye cÜD!~uriyetl bu hı'idi8e- okulla!" arasında seçileoek öğret- temin edilmesidir. Bundan sonra Bundan maada. Beykoz, Yalova 
\'el;:dnha. ovnldeıı görmUş "e gele- men grupları sık sa mü teftişler ilk te<.ltisa.t müfettişleri de hlr ve Alemdağmdan da kamyon ve a
._.- ~1inlcri kuvvetli, milletin taıı- va.pacaklıırldır. toplantı ryapnuşlardlr. Bu toplantı- rabalarla odun gelmektedir. Gc. 
t~ itiınadmı haiz bir mecJi!'i ka. • Burulan baŞks. Wc-benin okul da okullarda, askere giden öğret. rek kömUr ve gercJct;e odun tel'Zil 

l'arla:ile brşda..<mıayı birinci iş lm...<>dreti ile dolaşması ve ba.Şka. şe- menlerden açılacak sı:nitla.ra. öğ - işinde bir prograım tesbit edilnıiş-
•l'nu~tı. kilde şapka veya llmsket giymele- rclmen tayini, baz.: SıIMf1a.rm. bir- ro ikuod fazl 

Rüliik .Millet l\leclisinin altmcı ..;,.,ın önııne·· 15.wıcl?o.::::.: --ı-..: ne i'e§tiıilerek öı:n.ctmenden tasarruf tir. Her aileye " .. an a o-
<l ·- "'"r'~ ,.....~,.. ~ <::>• <lun verilmemektedir. Kömür de 
}n·re'ii ,.e BUyük MiJlet Meclisinin t.emln edllecekıtlr. ~Imesi kararları almm?Ştır. r...__

10 
kilo sım.smda vcrilmeıkte-

"6rt Yıldır itimadını hsiz olan Re- ...---
file Saydam ıı:.:•-'"---eU be" kıta~ p .. t Ekm~k kartlarının kon- d.ir. Şehrin muhtelif semtlerind~ "'ra uıuuu "' .,. revantoryoın ucre · kuruian kok kömürü s:ıtış §Ubelen 
1-t n ve yer yer umulnuLz infiWı:- lerine zam trolü devam ediyor dilnden itibaren fa.a.llyete ge~-
~ lıusnıe getiren harp karpml- Valdeba.ğmde. öğretm-en ve ta.· tir. Fafzla. fiya.tla kömür satan 30 

?ilrk devletinin vaziyetinl, mil. lebeleri tedavi etmek fbere açılan ~ek kartlarının norm.al şe- kömürcü ha.'kk:mda da za'brt tutul. ••ti• arzu<;unıı. ,.e realitelere ay- kii'c!e k.ullamlı:p kuJJanrlmadığmı 
l1iQ... bi tti ı prevantoryoon ve sa.natoryoımun muştnr 
11 ... " r Şekilde tayin e • ç ve ı ~t etmek üzere belediye mü- · 
~ Politikamızda bu dört seuentn gO:ndelik üc:retlerine zam yapı - fel'ti~leri mkı surette teftişlere d 
~~tC:Oc;u tezntsu:, tcn.aJruzsuzru C"~ :n~a=danm!~~:: <ievam e~ler. Şimdiye ka.. Hamlet piyesin en 
"-... .'.' diye ta.Ysif edileb r. uu•- ~- car ...... pıla.n tefti!'lerde yalnız Be-
.. "" ._ +ı ~ 50 ku:roş arasında olMt-.ıkı,.u.. ,,_ :L k d 1 

Yet Türkiyesinin e8&S .n"tl'\'Ve~ şiJktaş ka.za.ımıda a}tı kart tahrifi ÇI an ava ar ~ellerinj ku~-vetli bir k pollti..- tesbit edilmiştir. 
... Ya lstıııa.t eden d!! siyasete sa. TTamvay altında kalan x· t 11 b'"tU k---ı-, da 

Başta devlet olma.lt üzere, her
kes, birbirine tutum oğüdü ''eri. 
yor. Tutum, ömrün l1er zamanında 
la:um bil' tedbirdir. Faltat ne ya· 
f.lk, Jd c;ıok kere, a.ncı&k onu by. 
bcttJJd.en sonra, anar l"e yaııanr. 

Bugün hle, hıtunı bir fadlet ol· 
nıalrt.an çıkmış bir zaruret halini 
alDU,itır. Kazanr.Ja ihtiyaç arasın . 
dnki denklilc bozııJdıı. KazaıtQIQD7.a 
ma.b?Umiyetlcı ımiıi, snbnınnt ek: 
1eme11ik!;:e, ynşa.yamıyoruz. · Haır. 
yanlıın zeytine, şıunpa.nyadan bi 
ro.ya, bel'ki ıle !>rıdc suya; ipekten, 
dnlmma.ya, 'ayak ve abaya inmek 
geroktir. 

Dünyanm Jnyametıerle sa.n.ılıp 
;vıktldığı, tarlalann Jcanlı gövdelerle 
orUlldüğü bir çağda hol!u!<. Jitfts 
,.e şat.afat dlişöniilemez. 

Şlmdj, eğer y:ı~ğmnz toprak, 
bJzi ölmiyecek kadar hc'iliyo:rs:ıı 
eğilip onun sabanb parça. pa~a 
bağrını öpmeliyiz. Çünkü ba1ka ül
kelenlc, 'ıı.tıa.nfar, yangm yerine 
döndü. 1Jstüncle bir tef< filiz ye. 
1:1ermi~ en, bit" ya.ın·a k açmayan c. 
\'al.ar \·ar, Jii l>ir 7..aınanla.r bu ova· 
larda A.ltm ba..<j3Jdar da1g:s.lanl1'

1 
yaldızh ?ıar:rnanlıır dağ ı;!lıi yığı
lırdr. PnUs;van t-0rpillcr, su borı\
balan, ~pışa.o donanmalann yağ_ 
dmlığı gülleler, den.izleri bahbız. 
kıyı balkmı n~ bımktı • 

Artık •;ahlar<!.&. dir~ direğe 
~e.rilmi5 ~ğlar l;urutulmuyor. Rılı
tım l•enarlan, para.lanmış gemi, 
\ıLpru\ kayık kmklarlle dolu. Ba
hkrı lrulilbel-erinde ~ tüt.mü· 
vor. Knmwlarda bıılrk~ılanıı ~n 
tii.rkiilcri duyulmuyor. Şt~ dalaklı, 
s:ırknuş J.aunlı ,.e iskelet nnttı 
çoeaklar, bo!' ~JerJe uhtld&ra ba · 
lay.ırlu. 

Komşn memleketlerde, ~okaklar 
mezarlık oldu. Yollarda a.tlıktıın 
dü~üp liletıler, gittlkç.e c:oğahyor
ma.s. Zensiııliği dillerde destan ol. 
mu, Yerlerdo bt1e benizleri 90Jd11-
ran bir ~isizıaı: \>ar. BnnJar, en 
~flk lmlıvaltı so1.rn.1annda, muh
teşem bir ziyafet mn.nzaras1 seyre. 
dilen bir miUetin <:.ocuJdn.ndaJar. 

Biz, çok şükür kendi kenıllmiı.e 
~·etecek bir haldeyis. llatta met· 
hOl' ınerhaınetimble, yakmJanım. 
n. yal.'dnn bile ediyoruz. Fakat ne 
de oba, bir yandan ~ü.kredcrken. 
bir yaudan da yarmı dÜ§ÜDme.1c 
zonmdayız. Bu ~ belki bugün· 
den, dünden daha kısır ~.tkacak.. İş
te gel••ceğe şimdiden sifahJaııa. 
rak yüriimelfyiz. Süs, lüks. ~fa. 
f&t gibi şeyleri bir ımç saymahyız. 
Bonn kendi menfa:ı.tbnfz kadar, 
tarilı ''e Tfoda.n da emrediyor • 

• 
HAKK.l SVHA GEZGiN 

[~~J 
lılP olxnMm.dadır. Yirmi yıHık bn kadın öldü kI ;e~e ~:~ ~ıee~. sı- Sonuncu dava da mah-
Clbııhnriyet an'Slldİ bugün harp Fatihte, Fevzipaşa caddesinde 55 Yedi yaşmdan .itiibaren bütün ço. Jcômİyet)e netice) endi 
'e facialar dünyası ortAsmda. hi\- numarada. oturan Naime a.dmda bir crr.Jclara 375 gram. ekmek verilmek. 
)~ i'ür1dyede sa.pıısağlamdrr. Ylr- kadın, dün Beyoğlunda t.sti.kIAl cadde tedi:r. Hamlet piyesinin temsill müne.se-
rtıı Yıldır diyoruz ld, biz istlklhl- sinde tramvay beklerken vatman Ali- ·betiyle ya.zrl.an yazılar yüzllnden açı-
dtn. fopra.k bütünlüğünden feda. n.ın idare:llndekl 12 numaralı Harbiye- yunan belediye memur- lan hakaret davatar.aun sonuncusu da. 
~l'hk kabul etmeyiz. Bu kadro Fatih tramvaymm altında kalm1V...ı:r. dUn nihayetlenmi§tb'. 
iOlnde Stılh bizim için idealdir. İhtiyar kadm bf§mda.n ve mulr".-ellf larına. neler yollanacak ~ Şehir tiyatro.su aktörlerinden 

Anlli sulhu ko:nımak, Türkiyeyi tte sraıanmı Ta!At Artemel tan.ı.bnd.ıı.tı, Ta:ıvtıi Ef· 1ıtı- fin ... ve ı"•c<L mmcleketl haline yerlerinden ağır sure Y ş, İstanbul belediye metnurlarmm a.rrirl . d P mi 
ı.._ - •..- kal .. __ ,dıx-. Be~ıu ............ ft ...... sinde 1 ı--- klr O'AY' ... te3f mtıh er.an en eya 
"'IQ)'lnatt bugün de takip etti~miz uu.u. &• _, ..,6 ..._._.._y Yun.an be ediye memrır ........ u= yar. ..-

EKMEK KARTLARININ 
ÇIKARDIÖI İTİYATLAR 

~ uımo1ıar. da. b··'· ... .._,_ T Safa ile Nqriyat ınüdUrtl Clha.t Baban 
tin ana. l]atl .... .:r-. c1:ım u.ııunacagm:ı jla.zilll}w.ıı;;. op ....... _, hin 

-·u.ıı · ~ ve sıı.hibi Ziyad Eb~ya ... ey e as· Bu no• .. - ,.0 dünv. a. tezatJArmm la.nacak para ıle bugday ha.r:iç ol. 
h ~ua. M t .. ·· d ka a -'L. f 1 . ııye bırtncı ceza ma.lıkem~sinde açı • 11dutıan hakkmdıt. !;ok sarih bir e res yuzun en vg m.ak üzere nu.uut, asu ye, mercı-
!iirtiŞe 9alıip o'.aıı Refik Saydam Cerra.hpırşada oturan Recep admda. mek gibi graa maddeleri yoll&na- ıa.n da.vadrr. 
lliikiiıneti dört ha.rp yılında Tiirld- caktrr. Para top!a.nma işine devam Mahkeme, Peyaı:nt Sa.fannı ttkruın b1rl.sl., eski metresi Halide.nin Ali a.dm 
)tyj ateşten uıcalı: bahınduncak da bir arabacı ile metre!'! y~masma. edilmcıktedir, da.ki cU.mleıert beka.ret mahiyetinde 
~lrleri aldı_ tahammül edememi§ ve dUn lta.dmm görmüş Ve Peyami Safa, Cihad Ba... 

Sulh JçJn en samimi emek, dUn- 1 jo. Bankası kumbara ban. Ziuıtd Ebüzziuıtyı 2 •er ay ba... ""'.. . evine giderek tekrar yaııma gE"lmeıı ':t J- J- ~ 
i:-a sullıu menli dahi olsa temin pis, ıoo er lira d.ıı.. para cez-ıgma. mah 
..ı lçtn ltavgaya ba~1aınışt.ır. kilı• c:.ı" 

.. ~·ti • büyük insani alika hiç çe '.i' kQın etrnicUr • .Ancak ce.zalnr tecil o.. "li b • Bu srrada araba.er Ali gelmiıt ve --..-
• l> t-SU: W Refik Sa:vılo.m bükü.- tş ba~ küft;a,. ta lunn:ıU§tur. 
bıett t&rafmda.n gösterl.ımiştir. kavgaya kanşarak Recebi Kaım bir Tllıtiyem ~ -

~llcfik ""-•dam bir iltepl adanıı sopa ile ba§md&n &#Il' 11Urette yarala- ı;a.m.ıf hes.<ı.pları arasmda tertip 
.,,.,.., t Rec p hastaha.neye ka.ldmlıın.. eylediği 1942 ikra.miye plfi.nınm ldlr. n--1 ist bir devlet ada... ~ rr. e "' 
--" Ali yakalanmıştır. - '· şubat çekilişinde: ıcoo liralık üc-

ınıa11. Bunun için snlhun hulyası- ---o·--- ramiye !stanbulda 38617 sayrlı he-
~ bpılmamış sulhun a.ncak mllli fi .:1a.p sahibi Semiha.ya, 750 linı.l:ık ik. 
~;~ kan·etle ~üdafaa edlleceğini Altın yatı · _ ramiye Ad.anada 1555 sa.yılı hesap 
1 

l t.edbirlerle temin etmlı:ıtir. tıtl" gün evvel 35 Jira. 0ı1a.n bir ::ıaıhibi Cumalı'ya, 500 liralık iıkra.-
Buglin 1.'Urkiye sulhu, milleti Re~adiye altmmm fiynb dün 37 jj. miyc Ankara.de. 36183 sayılı he

tlıu-e edenlerln dünya l~lerlni ol- ra -24 ayar kfilçe altmm fiya.lı 510 ::n.p sa.bibi Zekiye isabet etmiştir. 
lnğu gibi görmekteki isrıbotleri ıro'ru~. beqiblryerdenin fiyatı ise 1ki yüz el.Uşer lira. kaza.nalll.ar: 
\·e Türk milletinin gttnden güne 180 lira idi. tzmirde 24 730 sayıl? hesap sahibi 1~ti, azameti kudreti bül.iin Sait, !.stan.bulda. 40377 sayılı he· 
dtQıYa milletleri tarafmdan takdir ortadan k:ıldırnıaya teŞebbüs et~ sap sahibi Atina. 
\1• t.a&dık edilen Silah kuvveti ile mez. Biz de luı.sta.llğm tıı.bii sey- YUzel lirn. kaxa.n.a.nlnr: Konyada 
~111kta dunnaktadır. Bu şartlar hasta M'uh!dne (1894), Samsunda. Bur-
~..2 do'"rt yıl ~......... bizimle be- rlni tal,ip edccef;ini, fo1<at - ~-..58) 1 ._. N .--ue -- tnıi ;r ı han{~ • zmıı'Ue etmin (8151) ~ yürüdü. Zaman görüşlerin lığın v:ı.hamet peyda. c yece ın Kadıköyilnde Efserlye (2966), !s-
fl;;_,._ tıu·· .;.ı;,..., a·sı..-·t ettJ, zaın.aA umuyoruz. +--butda. P-'1..1-- (92,.91) "'-t bul ~'118 e.-- ._. lkhsıı.d.i bünyetoıi henüz kurulma- ......,. · ~ ..,.. , ~ an -

leUmhin günden güne daha mıFı bir memleketin dUnya.dan. tec- ela Aylin Türk.oy (80077). 
lc"""'ll obnasııu temfn etti. rlt- edilmiş olduğn b'r dc\inle ~-a- Aynr çekilif;;te 15 hess,p sa.lıibi 
z llarpteu önceki ta.alıhütleru:ıi- pılac::ıJt ~eyler ya!nlmald.atlır. c11jşer lira, 60 hesap saJübi yirnıl-
;e, Ve harp J>Mladıktan sonra m •~ Bu b:ı1uındtm Iıayalc 1caprlmadıu1 "er lira, 40 heeap ~lıibi ele onar 
~t nıllletlerle yaptığmuz mua- başanlsrımrtt s:ıya.bilirlz. Harbin lira ka?.anDUŞlarclır. 

Bir öğretmen vefat etti 
Öğretmenler Yardım Cemiyeti re.. 
isliğ)nden: 

Cemiyetimiz .ıı.zasmdan K.3.dıköy 
4 tincil i fü: okul başöğretmeni Hüs
nü Sakaroğluyu aramızdan manle. 
sef ebediyen ka.vbettik. Kederli a
ilesdne ve sa.ym· arkada§lara tazi
yetlerlın.izi sunarız. 

Teşekkür 
Urfada bulunduğum ıırrada geçir;ıne 

ğe başladığını mUzınin apandisit ve 
Fıtık Grlslerinden Urtıınm saym nU
sl El<renı Yalçınkayanm dcla.lelleri 
ve değerli general Cevdet Bligifin'in 
müsıı.adelerı üzerine füıta.dmı.IZ l.I, Ke
ına 1 Öko'nln talebelerinden Urf& as 
kert haat.ahaneısi operatörU YUzlıaşı 

Htımi Akm tarafından derhRl hc'r iki 
ehemmiyeti! ameliyat birden ve mu -
vatfaldyef.Je yapılmak suretiyle ö!Um. 
den kurtuld•nn. 

E' KMEK kartları halka, ikll-
sadi bir terbiye vermekle 

kalmıyor... Seb&blııi anlaıtmak 
kolaydır ..• Hatta hepinizin hw
rma gelebilece-k bir §eydir: ~ 
gil:nlerde, yani kabarık ve dolgun 
ekmek 80Jllunlarmm. fırın tez
gahlan üzerinde alabildiğine ge>
bek altığı zamanlarda bir gcııı~ 
kıza., iyice giyinmiş blr delikanlı
ya. elinde ekmcc!k taşımak zor ge
Urdi. 

Genç kı~ veya delik.a.nlJ, bu 
hizmeti görmekten uta.nırdt. 

Frrrna. gidenler, yaşlıca .k3.dın 

ve erkeklerden başka; hizmetçi
ler: esnaf; görmüş i'eçiroıiş, fe. 
leğin silleısin i yemiş, nimet kad. 
rini gerçekten bilen .in.c;aniarclı. 

Fakat zaman değişip, zaruret
ler kendini gösterince, ilerisi içiıı 
pek doğru bir ihtiyat tedbiri o. 
]arak dağıtılmasına ba,~lanan ek
melc kartlarile bu genç kız ve er
keklerin itiyatl:ırma bir deği~ik. 
lik geldi. Utanç kalktı. 

Şimdi, ekmek ta.•nmıık bir şere~ 
ve!ıilef!i olmu.~tur. LokantaJnra 
giden gençlere cillckat ediyoruırı 
Dörtte bir ekmeği avucunda. pa
muk gibi srkıştrrarak ona &lota 
bir sevgili heveca.l'ile bakıyor ... 

SPOR 
.. - -ele:re aykm bir hareket t&tzJ baŞJa.<hğc gfuıdenberi . hli~~~ 

~dan dünya harbi içinde s3zU- istihsaJ. htihs.k mcselelen üstun. 
ile glivenilir müstesna milletler- de aldığı ka.radar . mfunk~ olan 
den birisi vasfmı kazandık. ~iiır'l;ü bir bü~fı~t.ten ~dcall~: 

lltltttn muharipltt bugün Türld- ı1 değil müınkun ot:mı ıs~cme~ 
Yenin dünya muvazenesinde ehem· sağ duyunun z:ıru.retidır.- ı,ıeylc· 
ll\iyetJi btr kemmiyet ve keyfiyyet rl yaph. J.<.."f.rafmıızd:ı.ki memıel<ct-
01daknıra takdirde ittifak etmcl•-

1 
. U tLS™li ş:ırtlan bize ııa:ıaT"Un 

tecıil'ıer. Sadece bn hüküm Türki- erı1n c t r n"·~ kı" mOOıern U..t.Ra-

"Sarı kordelau şarkısı 
kimin? 

Muharrir Ziya Şaıkirle Malatyalı 
Iı'aJ:ır.i arası:nda Sıın ltorde111. şarkı
sı yüzünden bir dava çrktığmı yaz
n;.rştrk. Malatyalı Fahri dlln bize 
gönderdiği mektupta. diyor ki: 

Beni ikinci defa. hayata kaVU.'ituran Profesyonel ser 
çok değerli operatör'e, saym vali ve .. 

gE:nerala, Jandarma alıı.y kuma.ndıınt b t • 1 

Y' • ·-· • Jror mnç u • ...,. 
en.iıı harp içinde takip el1:ıgı 61- a· r"'anir.tsJ·ond:tn rns1•rum \'e ci-

l"~etin dürtistliiğUnll ifade eden 1 0
1 "' t~~nııına.m1.:ı. bir ınem-

gijzcl bir misaldir. baz an · ~ 
l>ı" "'"vn.•set:....ı... böylec ... tezat- lel~ettc ya.sıyoruz. Buna ıa w::;. 

"' .,,.,_ ............ ..... ba.'C"!tt sarlJarnnrz etrafanı . ı 8~. t~nakuZ9uz, fmt bize bilyü.k .. - ~ ~arı ile 
~refk>r kazandıran. bir denenln ınil!etloı·!n _hcsar•ıı: rtebede üs· 
U.,tün"' dRm"'a..<ımı \'urmaktadır. Jtıyas eı.lılemıyecıeıc me . 

t - eı tünfü'k göstermektedir. 
ç siyasetimiz, dı:; siyasetimize 1939 dan e\rvelki Jınyatı bir oen-

l'llesnet ol:ıcak del'ecede ku,vetli- uet gibı' .. - .. n.vvur edebiliriz, o. nun fllr F · .. di ._. """' h 
.. · akat smıu ıtlra.f c~eu r 1

• ; • "Geomiş zaman olur lu a-
l'urki3 e dünyayı kaplayan ~arı~ ~;~· cilııı~ değ'.?r,, cı~zünü ;) üzde 1 

:\l'§lStnda. iktısadi tesirleı·e sıyası yüz yerinde sarfede?llırlı: _ 
'~lrlcrden dab~ zlyıu'le maruz kal- Fakat dünya r~tclerı hes:ı:ı>-
flı. ÇUnkU dün:\. a ölçüsiinıleki bir ~ • • · el Tur h la:nme.ı. bu harp (ıen·c~ı ıçın e -

l\1'be göre bir iktı~t nizamı koy- kiyenin isabetli kamrlac m~nıle· 
ı11a1;: 1.ıiıim cicğil dllnya. yü:riinıle f\eti olduğunu tn..'ldfü zarureh Jıa
.,,e"eut hiç bir hültfunetin harcr 
ılt'ğild".. sıl oiur. 1•• Bu 7.arurcti ı1olifikııcıl. rdan ~v-

lfa.rp iküsadi nizıı..rnbın altüst, Y<'l, bizzat millet dcrimfon, ~cıi:?ı 
l'.C llli-.tir. ı·ou"r kapannw,trr. İs- B n rn• 
ı .. nldı ile bolmnstur. unun c r.-· 
ıt> :t1 d11nnu5tnr. İ<ıtilılal• nrtrı~IS- ~ 1 •. r i R~ef'ık Saydam hükÜ-
lır II - ·•· h"'·,l.e üzer•uc .. ;e mısa ııı ' I 
\ '\ • ~arbln fktıs:s.uı JtoU "~ • ~ metinin çr!mrdığr tasarruf bono a-
ı: ıı~ıgı te-;irlcr her~ hın bır ,,c- ı rınm en uıun vndetner: nin derhal 
t .',~. '~incle gelip kapnnıuı çarpmış- millet at".J.'lt~clıı ı.apısdmo.•~r . tet-'kil 

. l etler. l'ıfillebn bu son°l1Z ıtıı:n.n.dmı 
1. i~arbtıı türHi~ tilrlü derdi ılc nm- ·r .. a.-.. den lı:ıreJ,ct Rcfll< Sıı:ydam 
'"'

1 ··~·- 1.• k: · ·-- nu.ıı 1 ı.. " c: ''"' "ı ru·;;;ı .....,., . .-ı:v ~Jz.. • lılil;'fın un·n h:ı.ll~ far:ıfrnd:ın ne 
,tn sonra. dn <1:.ıhıı bir sok ık!JS!\- 1 M<=Jerle kar~ıla.n<ll~mı gösterir 
?tı gi.i ll~le rl c lw.rsıluNıca.j'.;ır.. ıı·ıı·~ \ · H. bin blitiin Woıirlcrinc ka.r-:ıı 
1 .~ !tadar tabii i·c, onun iktı.;iu.h . b"I, .·ar·ıc :ıziınk' foı!. ı tovan bir 
"•ıtm··1~ • • , I ı ..,ı ı ı · · • 1': Uıı.l<'rı de o l;:ıcl:lr zarım o.a- hiiki n· ~t Ye onun c:.erıııe anca!• 
~'\ clUnynyıı :'f"a~,ı n!11dır. Bu mn· ı .. k 'h"s1erile b~ğlanılır. 

Z1 fnknt norm!' ı lıudl~"~ i hıı~·nl· <!U l'an 
1 SADRI ERTEM 

illete tlorden haf.ika Jdmse derl1ııl 

Muharrir Ziya. Şakfrle aramızda
ki mevzuu bahis dava Sarı Korde
lf.. 1'3rkısı değildir. San Kordela 
ı;arkısım kendim ölen ailemm sağ
Jığmda ve seviştiğimiz anlarda yaz 
rnış vo besteleıxµştirn. Mal~tyadan 
!stanbula geldiğim zaman Iıenllz 
z:ya Şaşirle tanışm:ış değildim. 
Yani şa.rkmm beste ve güftesi. ba
na aittir. 

Marmara film sütüdycsu tara -
fmtlan benimle bir film çevirmek 
hususunda SÖ'Llcştik. Tabii aranan 
eı;erleri kendimin intihap 
otm~i lazımdı. Bu sefer de Ziya. 
Şakire ölen ailemle aramrzJn ge. 
çen Dile fndasmı an1attnn. o da 
Sarı Kordelô nı:ı.mı altmda benim 
hayatı.mı ya1.dı. Şinıdiki mesele 
Ziya Şakirle yazılan se.nar.ro meı:ıc 
!~sidir. Y11kar1•1 :ı SÖylediğim gibi 
beste ve güfte benimdir. 

---<>---
Nikah 

Zcldye Kı\'ılcım ile Ahmet Recru 
Ayhan'm nlkAh merasim! buglln sa!l.t 
H de Fatih evlenme nıemurluğunda 

ve ilti lar:ıfm aile efradı ve davetliler 
huzuıunda. yapılacak, ak~ıun aaat 17 
den 21 e kadar Beyazı!; Veznecilerde 
Kızılay salonunda. dUlUn yapılacaktrr. 
Yeni evlilere saadetler dileriz. 

Yarbay Ab<lUllaıdir Erel'e haııtnbane es gureş er 
ba,~;;:iml göz miltehatsrsı de/terli 

doktor Blnbıı.§I Hayri tnael'e ve hem. Ötcdenberi şehrlmizQc sönmeğe 
şire Ayşe Özel ile .sıhhiye ça.VUŞ, on. yüztutan serbest ~üreşleri aliıka
başı ve eratına açık teşekl\l1rlerimi oorlar yine canlıuıdrrmağa karar 
arzeylerim. vermiı:ılerdir'. Bu meyanda önUmUz 

Toprak Mnhsullerl Ofisi n1i.ifettiııi deki pazar giinü Maksim salonla. 
TaiısJn Hamdi Yazıeıoğlu rm.da. güreşler teı1in edilmiştir. 

--------------Günün en heyecanlı müse.baıka.sı 

ndncl İcra. Memurluğundan: 

941/170 
Bir bOrç~n dolayı haciz altında pa. 

raya çevrilmesine karar verilen hav. 
ıu, peştimııl, çelcmece, saat, konsol 
ve saireden ibar.et hamam o§yası 17. 
2 942 salı günü saat onda Beşikt.aşta. 
t;amvay cacdcslnde KöprUl\l ~ma _ 
mında aı;ıl• arttırma suretiyle satıla. 
caktır. Mulıammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikin· 
ci ıırttırması 19.2.942 per~mbe gUnU 
ayni mahalde ve tayin odilen saatte 
icra edilecektir ve yine ayni borçtan 
dolayı baciz altmda olup paraya çev· 

Tilm>?slne karar verilen havlu, saat, 
r.ynıı. ve saireden ibaret hamam e!Jya· 
sr 17.2.942 salı sa.at onblrde Ortaköy 
haınamındıı. açık artttrma ile satıla. 

calttrr. MuhRnımen kıymetinin yUzde 
yetmlibeşln! 'bulnıadı~ı takdirde i'k!n_ 
cı arttırması 19.2.S42 peq~embe eUnü 
ayni mo.lınlde ve tayin edilen saatte 
icra edilecektir. t steklllerinln hazır 
bulunac.'\k memuruna mUracııatıarı f. 
l!n olunur. (38716) 

l!i~ FÜphe yok ki Tekirdağlı Hüse
yfole. altı a~· evvc ı profesyonelli
ğini ilin ~en milli takım gUre3· 
çilerinden Adnan :ırasıntlaki kar
şıla.~dır. 

Ayrıca Meı·sinli Ahmet de Tür. 
'kiye baopelılivanlığına namzet o
lan Kar::ırapeyli Ha~·ati ile göre
~ecektir. 

Bunlardan ma:ıdn ayrıca tanm
mL'} pehlivımhrımız da güre§lcre 
iştirak edeceklerdir. 

Mektepler arasında 
voleybol müsabakaları 

{ 11 942 lal'ihinde Beyoğlu 
lıalkevi ·salonunda yapılan erkek 
okulları voleybol maçları netlcc
leri: 

1 - Şişli Terakki L. - Pertev
ni\•al Jlse.:;inl 15-0, 15--5; 2 -· 
T~sim J,, _ istiklal lis<?sini 15--
13. 15-7; 3 - Da.rii.-;sa.fa.ka L. -
Tıuk lise~ini 15- 3, 15-10; 4 .-
Vefa L, Hayriye liseı:.: !ni 15-12. 
15-10 yenm~lerdir. 

Eveti tıpkı bir sevgili.ye bekar 
gibi ..• Hem ~iştahlı bir 8§1kla.. •• 

Ona 8.deta. "seni yerim!,, de
mek ietlyor. 

HiKMET MVNIR 

Cemal Reıidin piyano 
konseri 

10. 2. 942 sa
·~lı günü akpmı 

~ıi!:Şehi? Tiya.trcıeu 
~,~~komedi Jamnuı. 

. ' da kooıJervatll-. var muammıe.. 

CEma1 
Reşit taratm
da.n btr pfyano 
konseri Yerllc. 
cektir. 

Prograında. 

Bach, Betofen, Llzt'.i.n eserleri ve 
ilk defa. olarak çalmac.aJc olan Ce
mal Reşidin bir soruıtt va.rdJr. 

1 25 yıl evvelki Yakıt 1 
~~., 

Yeni 'bütçe 
1334 ı;e~si bUtçe kanunu l!)'iha.aı 

müı:akeratma önUmt,lzdekl hafta zar
tmda !ptidar edilecektir. Bütçemizin • 
ne kadar açık olduğunu tama.mıyı~ 

tesblt etmek ma.sarı.tatı .hal'biye ha· 
::.eblyle tam.amlyle mümktln de!lldir. 
Fa.kat hU.kQrnetlD 1836 muhaaııaaatmı 
51,762,761 lira göııtermealne ve vari· 
datI d& 33,964,698 lira tahmin eyle
mesine nazaran bUtço aç.ığı 7,i97,063 
lira olarak taayyUn etmektedir. 

:E 
1 

Perşembeı Cuma 

> 5 Şubat 6 Şubat 
:::.=: 
er Muhar.: 18 Muhar,: 19 
1- Kuım~ f)(} Kutm: 9l 

\'aldllt•r \laııati E7.ani 
OilDe~ln 
dofo,u 7,0i ı.:m 

\'aeoU E7ani 

'l.06 1.SG 

ötıe 
tkindi 
Aic:mm 
Yatsı 

tm,'ll, 

12,28 7.00 12.2l! 6.59 
ı:;.12 9.18 13.18 l).tS 
17.80 12.00 17.31 1%.00 
rn.os ı.sl> rn.o.ı • ı.s3 
:>.28 12.00 5.27 11.58 

tSTNBUL BORSASININ 
4-%-912 Fl~'1LtlnJ'ı 

açuıe n ""1pamı 

Londr:ı. 1 Sterlin 15.24' 
Nevyork 100 Dolar 182.20 
Mıı.drid 100 .Pezcta 12,9375 
Stokholm 100 !avec; Kr. 31.00:SO 

Sıvas-Erzurum 3 
% 7 1941 Demtryolu 
Merkez Bankası 

20.-
20.0:5 

150.-. 
• 



' Şirketi Hayriyeden : 
ŞubaVm 7 inci Oıı:martesl _....,.mdan Itibe.rea Yeat Tarife bıtıılthncsya 

kadar Ta.tblldne zaruret b.AmJ. olan tadDAıt: 

l - Pazardan başka. gllnlerde sababları Yeni Mahalle " Beykoz
d&n 5.20 de Köprll'ye, Akşamlan KöprUden Beykoza 21.10, Yeni Ma.bal
le'ye 21.15 de hareket eden ilk ve Son Vapurlarla; KöprUden 11.05 de 
Yeni Köye ve Beykozdan 14.40 da Köprüye hareket eden Vapurlar Se
ferden kaJdırılmrştrr. 

Bunlara mukabil her gl1n Köprüden 11.30 da Kavaklar poota.smı ya· 
pan vapur 20 dakika evvel harelretle fazla olarak Rumeli iSkelelerine uğ
rayacak ve A. Kavağından bu defa 13.10 da hareket ettirilecek Vapur 
da Beyk07,da.n itibaren Kandilliye kadar iki sahil iakclelcrinc uğrayarak 
Köprilye gelecektir. 

2 - Cumartesl att,,amlan Köprüden 24.15 de Kavakle:nı. kadar giden 
gece vapuru Çengelköyiinde seferini bitirecektir. 

3 - Kavaklar lle Yeni Mahalle arasmda kaldırılan iki seferle is.ke_ 
leTere muvasalat saatlerini ve aktarma değişikliklerini etnı.fll göstel"ir 
cetvellerin iskele ve Vapurlara asılacağı sayın yolculara nan olunur. 

• g&IW 'A fi Mili 

ı-::nbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 L kıtaatı ilanları 
Pazarlıkla 400 ton yeşil mercimek satın al.m.aca.ktır. Evsat ve huauat 

şa.rtla.rı komisyonda görillebillr. Beher kilosunun muhammen bedeli 25 ku

~tur. İhale.si 10.2.942 salı günU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin tıemi
na.tla.rüe Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona milracaatlan. 

(1980-1021) 

• Jf. * 
Beherlne tahmin edilen fiatı 425 lira olan 200 adet balya makinesi k.a. 

patı zarfla eksiltmeye konmuştt:ır. İhalesi 11-2-942 çarşamba gUnü saat 
11 de Ankara.da M. M. V. satın alına komisyonunda yapılacakttr. 50 adet. 
t.eu aşağı olma.t::ıak Uzere ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. Şartnamesf 425 
kuru,şa. 1',om.isyondan alınır, Taliplerin teklif edecekleri miktar Uzerinden 
kanmıl ilk temfnatlarile teklU mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (1898-798) 

**~ 
100,000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 16.2.942 Pa· 

zartesi günü saat 15 de İskendenmda askert satmalma komlsyonund& yapı-
1.a.caktu. Tahmin bedeli 85,200 lira ilk temiruı.tt 2460 lira.dır. Tallplerln ka.. 
nunı ve.sikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel kom!s. 
yona vermeleri (1916-881) 

* * * 20.000 kilo sığır etı al.macaktrr. Kapalı zarfJa eksiltmesi 16--2-942 
günü saat 15 de Gellboluda askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Ta.hmlıı bedeli 11,600 llradrr. Taliplerin kıı.nun1 vemka.larile teklif mek~ 
la:rmt ihale .saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1944-908) 

* * ~ 
750 ilA. 800 ton Buğday lardırıl.a.cakhr. Kapalı 28.rfla. eksiltmesi. 23.~. 

942 Pa.za.rtesi günU saat 16 da Bursa.da. Tophanede askeri satmalma. komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 lira ilk teminatı: 1800 liradır. 

Taliplerin kanuni vesikalarile tekı:I! mektupla.rmı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona. vermeleri. Evsaf ve şartnaµtesl Ankara ve !ııtan bUl Lv. 
Amirlikleri satma.ima komisyonla.rmda da görülür. ·(1994-1035) 

* • * 
Keşif bedeli 671 nra 50 kuruş ola.n .Askeı1 Konak tamiratmnı. pazarlığı: 

ıı.2.942 çarşamba. gUnü sa.at 10 da. yapılarak ıstekllsine ihale edilecektir. 
Kat'l teminatı 100 iira 73 kuruştur. Keşif evrakı her gün komisyonda. gö
rülebilir İsteklilerin belli gün ve saatte Fmdıklıda satmalma komisyonuna 
gelmeıeıi. (2014-1086) 

• • • 
Aşağıda ya.zı1ı mevadm pazarlıkla ekslltrnelcıi. hizalarında yazılı glln 

ve saatlerde Ya.ssıviranda ııskerl satmalma. komisyonunda yapılacaktır. Ta... 
tiplerin teminatJomı- .bAIJi vakitte komisyona. gelmeleri. 

Cinsi. 

Mercimek. 
Kuru ot. 
Kuru ta.suıye. 
Saman. 
Havuç. 

2500 
sooo 
2500 
0000 

10 

-
" 1 .. , 
' Toıı 

••• 

,• 

İhale gUn \Pe saati. 

'' 6/2/94,2 15 

ıo ,, " ı• 
6" " 15 

10 " ,, 14 
6 n " 14 

(2006-1078) 

Beher metresine tabmin edilen fiatı n kuru~ 5 santım o1&ıı 1,800,000 
11A 2,000,000 metre yazlık elbiselik ~ pazarlıkla. se.tm aJmaııa.kt.Ir. :Dıale.si 

7.2.942 Cumartesi gUnü saat 11 de Ankarada. M. M'.. V. Ba.tına.Ima kom.ls
yonunda yapılacaktil'. Evsaf ve şa.rt:n&me.si 50 .ı.tnıya komisyondan aımrr. 

• fırteklllerin teklif edecekleri miktar tı.zerlnden kanunt kat'ı teminatıa.rlle 
belli vakitte komisyona ~JmtierL (2008-1080) 

••• 
2.2.IM2 gUnü il1-alesi nan olunan on bin 1ira.l.ık pan:ı1lk yağma taııp c;Ik

m.adığmd.an tekrar pazarlıkla mllnakaa&ya konmuştur. Husust §Mtle.n ve 
nUınune.si komisyonda görülebilir. Beher kilomınun :ınuhamm.en bedeli 91 
ıaıru,,tur. tııalesl 7.'2.942 cumartesi gUnU saat 10 da. yapılacaktır. Kat'ı te
minatı 1500 lil'ad.rr. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komiByona 
mil.mcaatlan. • '(2018-1000) 

* * • 
Mmr koçam n sapI satm aJmacaktır. Sataı:ıla.nrı Belimiyede e.skerl 

l!&tmalma komisyonuna müraca.atıa;rı. {2020-1092) 

* • ~ 
Aşağıda cimi, miktar ve muhammen bedelleri .ym:ıtı d!n:t kal.em mğlr 

etleri 18,2.912 Çıı.rşamba. gtln1l hiZalarmda. g&rtlerilen saatlerde pazarlıkla. 
ihale edileceklerdir. Şarm:ı.meleri her gOn kamlsyonda görUiebilir. tsteklt. 
lerin belli giln ve saatlerde Fındıklıda satmaıma. komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 

Srğlr eti 

" .. " 
" 

Miktarı Muh. Bd. 
'i'on L. K. 

B60 
200 
too 
\SQ 

284400 
120000 
316000 
14.2200 . ... . 

Kat'1 te. 
L. K. 
___/ 

3025lJ 
14500 
32780 
16720 

İhale zamanı 

Saat Dakika 

14 
14 
15 

80 

15 80 

(2010-1082) 

Aşağıda. cins miktar ve muhammen bedellerı. yazrlı sığır etlert 1-i.2.942 
Cumartesi günil hizalarında gösterilen saatlerde Pazarlıkla. satm alruaca.k. 
lardrr. Şartnameleri her gUn komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatlerde Fmdiklıda satmaıma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi ...... 
• • 
" . 
"' . 

J.liktan 
Ton 

• 
şo 

'10 

• 

Muh. Bd. 
L, K. 

Kat'ı te. 
L. K. 

.t70 
5925 
8080 
al 

İhale zam8ll.1 
Saat Dakika. 

Vı\Kl'I --
Şehir Tiyatl'osunun 

1 
DRAM KISMINDA 
Akşam 20.80 d.a 

Rüzgar 
Esince 

Yakında PARA 
KOMEDi KISMINDA. 

Kiralık Odalar 

1 KAYIPLAR 1 ---Fabirika ve H.a.vuzla.:rda 8Z17 kayıt 
numaralı hüviyet cUzdanımı zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eski.si
nllı hUkmü yoktur. 

Kala.fa.~ BllAl Aygın 
• • • 

Nüfus tezkeremi zayi etttnı. Yeni
sini c;rkaracağmıdan eı:ıkisiDin hükmu 
yoktur. 

. . . ' Kadıköy nllfu.s memurluğundan al ' 
dığmı nUfus kA.ğidmun surettnı. ve ' 
Devlet demiryollarmdan aldığım hüvi

yet cUzdannnı ve saattml zayl etti.m. 
Yenisini alacağımdan eskilerin hUk_ 
m11 yoktur, 

Devlet demlryolla.n Haydarpaşa ma I 
klnecllerlnden 7111 Ahmet N't;.vazi ı 
Onat (88718) 

• • • 
941 senesinde Feyzi a.ti 1ise3l:nden j 

almt§ olduğum şehadetnamemi zayi I 
ettı.m. Yenisini çıknrtaca.ğmıdan eski • . 
sinin hUkmü olmadığm.I na.nen bildi. 1 

ririm. ' 
ı 

Taksim Aydede caddesi Sema apar- ı 
tamm No. 2 de YaJmp O. Niyazi 
Bama (88'717) 

Sulfwıahmed Btrtncı Snlb Me.hke

meslııden: 

942/245 

.-Ti.irk Analarından Ricam:-
Yavrularmız için sUtUnllzden sonra en mtihim gıdayı teşkil eden ve 1915 SEd!ısindenbert her ~ rağmeJl 

vakk\lfsuz mesaU.iyle sizlere hizmet\ bir vatan bQreu a8.yan ÇAPAı4A.aıtA. her~ olduğu gilııl bUgUıı de, 
felerinlzde yardrmcı hizmetten asta geri durmıyacakttr. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam: 
1 \ 

Fazla i.btiyatl tedbirden doğacak ha.rekettruzle keııdbı!z gibi haklld ~r ana.l&:rı da. mGşldll vazı 

;okmaktau tevakki etmenizdlr. 
ÇAP.AMARKA rnUstahzaratmı IQtfen lhtiyııcn:ıız kada!' a.Iı:ııu:. Bu ınDDasebetle m~etbı her ta._ıma. ~ 

·atış fiatlarnnız aşağıda gösterilm:lıJtl.r. 

P1RtNÇ UNU 
MERctMEK UNU 
BEZELYE UNU 
lRM:tK UNU 

250 Gm:mıık kutulst"da .. 
1 .. .. .. .. .. • 

PATATES UNU ,, ,. • 
KORNEFLOR (.?ıılıstr nlşastaSI ,. • ,. 
PİRİNÇ NİŞASTASI ' ~.. • • 
YULAF UNU ,, ,, ,. 
BUCDAY NİŞASTASI 500 Gramlık Torba1- r da 
P1:R.JNÇ UNU J 500 Gramlık Torbalard& 
TANE YULAF EZMESİ 500 Gramlık Teneke Kutularda 

• MüeeSeee lstnnbol'da Taşradıı 
Toptan Perakende Pe.rakeıı 

Satıf Satıa 8ıl.tJt 
Fla.tı Fıab Flatı 

19 
19 

19 
19 

26 
!6 
26 
80 
46 

22.1 
ft.5 
ZZ.6 
%2.15 
so 
so 
so 
3%.5 
!50 

85 4,0 f3 

85 100 IJ.O 
Tqra için 1sta.nbul'daki anbarlara, İstanbul için piyasadaki nıağıı.zalara nakil, sandık ve çenber masra 

mUessesenln yukarıdaki satı§ flatma dahildir. 

Davacı İstanbul Elektrik Tramvay 
Tünel ~etmeleri umum müdürlüğü 

vekill avukat Ce!Al Sc.fu ta.ra.tmdan 
davalı KAzım Ayda§ Ve ŞehrıemJnl. Me· 
lek hatun mahallesin.den Biçkici soka 
ğmda 51 numarada sabık biletçi Reşid 
Dayanç aleyhlerine, Reşidin bilet hası 
latmdan zimmetine geçird:tğt « lira 
69 kuruş ve S bilet farkı olan 9 kuru§ 
14 subay farkı 14 kuru,ş ve palto elbL 
se ve anahtar bedelinden aıaca.ğı: bu.. 
lurum. meba.llğden cem.an 75 lira 10 ku 
ruşun davalılardan tahslll hakkmda.ki 
aç:ılıızı. davadan dolo.yı davalı: Reşid 

Dayanç'a berayl tebliğ gönderilen da

va arzuhiı.11 ısuretmln tebliğsiz geri 
çevrilmesi üz.erme gıyabında. ie:ra la
lma.n dunırımumd.ll: 

, __ aaşlktaş. ÇAPAMABKA --M. Nuri ÇAPA 

Davalı Reşid hak.ktnda üıtida aı

retlnln 1'5 gün müddetle ilAnen tebli
ğbıe karar verilmiş olduğundan mu
hakemenin icrası için tayin kılman 

20.2.942 tarihine rastlayan Cuma gü.. 
nü saat 11 de tapu dairesinin alt ka.. 
tında Sult.anahmed Blrlnd. t5Ulh hukuk 
mahkemesinde bizzat veya ta.ra.1'm -
dan tasdikll vekAletname ile bir ve
kil göndermek suretiyle ha.zir bulwı· 
madlğı takdirde muhaltemesinin gıya
bında ıcnı. kI1mıı.cağl na.n olunur. 

(38714:) 

ile Sabah Oöle ve Akşam 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

'1,80 Prognım. tnenıleket sa.at ayan !-;:;:'. yıtrttmı esle m,ııs ~ pı 
7,38 hafif program PL 7,45 aja.ruı ha- ~gün.kü radyo 20,45 Hicaz makamından prkd1! 
berlerl 8,00 hafif programm deva.m.ı 00 :ı:t:ra.a.t ta.kvim.t 21.l<l oa.rla ft 

SAHİBİ : ASIM US Pl. 8,15 Evin saati s,ı~,30 mUZik küler 18,80-14,00 kan§lk program killer 21,30 hikAye aaa.tl. 21,"5 ı 
Basıldığı ver : V AKIT Matbaası programmm son kısmı Pl. 12,so prog Pl. 18,00 saat ayan 18,03 fasıl heyetli 22,30 saat ayan, ajam ve bormıJı 

Umumi ne5rivatı tdare ~en ram, .saat ayan 12,83 karışık şarkılar 19,00 derdleşme sa.atı 19,15 dans ha.. 45 daM müzlgt P1. 22,55-2'8,00 : 

Refik Ahmet_S:_m>en.::..::...;:..:.:..:1!'1:.._ ___ "_·_4_ıı_a_jan.ıı __ ı_s_,oo_karı __ ş_Ik_şa_r_ın_v_e_1:0r __ vaı_an_P_1_1_s_,so.,.....saa __ t _ay_a_n_,_a_j8Jl8 __ 1_9_,•_5_D.I§_. _________ _ 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban·kası 31-1-1942 vaziyE 
AKTiF PASiE ua Lira 

. 
Kıwıa: 

Altnı: San klıogram 72.605.43& 
Banknot 
uta.klık 

Dalılldeld Mnhablrler: 
Tllrk Llrası 

BarJçtekJ Muhabh'ler: 

• • . . 
,-

Altm: Safi Kilogram 6.632.112 
Altma tahvili kabil serbest Döv. 
Diğer davizler w Borçlu ktllring 

bakiyeleri • • 

Deruhte edften evrakı na~ ı 

karşılığı • • 
Kanunun &-8 inci maddelerine 
tevflltan Hazine taratındaı:ı vakl 

tedlyat • • 

Seınedat Cör.dam: 

Ttcar1 senotıer • , 

Esham ve TabvUa.t Oftr.dam: 

Deruhte edilen el'l'&k1 nak. 
dtyenhı lmtşthğı esham / ve 
tahvUAt {ltib:ı kıymetle) 

B Serbest esham ve ta.hvUA t 

Avanslar: 
Altm ve döviz Uzerine av8.ll.9 • • 
Tahvl.lA.t Uzerine avans , , 
Hazineye ktsa vadeli avans °' • 
Hazineye 8850 No. lu kanuna göre 
açılan altın kar~ılıhlı avaM 
mssedarlar • • 
r.ıuhtelll • f 

,. 

10!.1%5.~7,22 

8.598.220r-
793.779;80 

118.019,05 

9.828.596,86 

-,-
1L021. 764,4-0 

. 
ı~. 748.563,-

22.227.90l>,-

810.480.793,89 

45.!101.881,98 
8;1)96.4M, 71 

4..906,19 
7.808.600.-

-.-
167 .soo.ooo. -

Yekft.n 

lll,51'1.357,02 

118.019,0.; 

80.860.360, 7G 

A 
H 

Semmyaı 

ihtiyat Akl)eSlı 

dt ve tevka!Ade 
usust 

. .-
• • 

, Tedavill.ılek1 Daıdmotta.r; 
ruhte edilen evrakı nakdiye • 1 De 

Kanunun 6-8 tnci ttl&ddelerine 
vflke.n. Hazine tarafından vakl l,e 

te dlyat , • 
De ruhte edilen evrakı nakdiye 

fio. ~yeai . • 
~ ·. 
ilA: 
I~ 

arştllğI tama.men aıtm oıan:ıı: 

veten tedavlll6 vazedilen • • 

1 !"' 
eskont muk.abil1 na.veten t.ed1'. 

vüle vazedilen • • 

186.520.658,-

Slo.4·30. 798,89 

-H 
av 
ln 

a.ztneye yapıl&t.. altın kllrşllıklı 

ans mukabııt 8902 No. u ka.nım 
uclbine ib\~ten tedavüle va-

.zs dilen 

l'tl»VDUAT: 
. . 

- ·ı;rtl rk Li;a&l • • 
, il tın: Salt Kilogram B77Ui 

7.llft.119,lS 
6.000.eoe,-

JQl.'7a..MS,-

n.m.905,-

ı~.IM.-

1'7.0I0,000,-

:ısı.ooö.ooo, -

115.000.000,-

87 .tlU.495, 76 
1.%13, '1~.03 

S8 ~o No. hı Kadbıa g3re bazl.ney• -------
a9i ıau avans makablll ıevcıt oto. 

M.4-98.386,6-~ 
o 

sa 
an nltmıar: 
rr K-i~ram 

Dövtz Taahhüdatı: 

78.124.16 7 ,t., 55.541.930 
__ ._ ___ , 

Al tına tıih.vı1i kabil dövizler . . -.-
Di ğer d6V1zler ve al.acakU k111. 
rin 

175.818.596,19 M 
g bakiyeleri • • 
~~w ~~-

22.61?5.182,11 . 

UOt>.000,-
9.126.089,89 

882'.§'75.210,94 Yeldln 
t"'f' 

· ı Temmuz l9S8 l:arlhindm lfllıe.ren: ls?tonto haddi % ~ ı\.!tm it.zerine Sft,DS 3 S 

ıs.ooo.e 

78.12!.l~ 

22.G:!>. l·ı 

l4S.2n3.C ~ 

p -

iL d llC!ı 


