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Ba~vekil şehriınize 
hareket etıi · 

, 

Mısırda inqmzıeri :ADUYE VEKiliNiN TETKiKLERi 
ancak askeri ETRAFINDA BEYANAT 

mucıze kurtarır 
Yazan: Asım Us 

fogillz Başvekill Çörçil Amerika 
!icyıuıati dönü,ü Avam Ka.uıat·a
smda :rakiplerinin !:Ok §id<letli bir 
hiicum ate~ine karı;ı muka\'ernet 
ederken general Ohinlek~in ku
mandasındaki İngitlerenin orta 
r;;arktal..i 8 lncı ordusu Tobrukta.n 
''e Mersa Matruhtan geri kalan 
son kU\"\'etlerinj U>ı,layn~ ts
kenderiyenio 70 kllometr~ garbm
<la Romel ordusu ile lıarbi kabul 
etmiş. Yalnız Mıaınn değil blittin 
orta '8J'km mukadderatın; teme
linden değiştlre~k gibi görünen 
hu harbe İngiliz komutanı gerçek
ten lnıl"\'etli bir zafer ttmldlle mi 
ltinniştir! Yoksa yapılan harp bir 
setJr hareketi midir! Ameri'kahla
nn Mısıra Yeni ku' ~etleri yetl,mlş 
olduğu hakkmdakl haberlere ne 
deııeceJerde kıymet verilebilir! 

Zongİildak ve Kar~bü~t~ adliye 
amelesi yakında yedı hını bulacak 

Ankara, !! (A,A) - Bqvekll Dok.. 
tor Refik Saydam ber&berlerlnde U.. 
caret wklU olduğu halde bu llk§amkl 
ek.spresıe lstanbula hareket etml§tlr. 

Menla, ı (A...A) - Şehr1m1zde bı:.

lunan Nafia veklli general Ali Fua.d 
Cebeı;oy dün Taraua barajını gezml§ 
ve akşam belediye tarafın.:lan ıerefi. 
ne verilen 7Jyafette ha.zır bulunmU§.. 
tur. Nafia vekilimiz bugtln d141'er .u 
tesislerlnl gözden geçirecektir. 

~İb~ harbi batladıfl gibıden- Adliye vekili Haaan Meaemeacloflu 

r Et fiyatları neden 
1 

hiç düşrrıedi 
yaz ı sı 3 o ncü savf ada 
--~~~~~~~~~~~~_J 

ÇörçW tenkld edoolerdDD Mkl Harbiye nazırı Hor BelL,a 

Mısır cephes:nde oija cephesinde 

Alman 
tini tayin taarruzu 

edecek savaş ıDevamediqo,. 
başladı Leningrad ile Kw-sk arasm. 

Mısırın al<ibe-

lngilizler milaon kaovetle. 
riyle l•kenderiyeye 10 mil 
me•alede muharebeyi kabal 

eftila 

da muharebe çok ıiddetli .. 

Avam llamarasmda 

Çörçil 
Büyük bir ekseriyetle 

itimat 
reyi ardı 

Yalnız 25 mebu• aleyhde 
rey verdi, 475 mebıu 
hükii.mete müzahir ••• 

Loadra, 2 (A.A) - Avam k&ım... 
rnsmda b&§ka birçok hatipler Çörçll 
ehlnde beyanatta bulunmuolardır. 

Vardlav Milne takrl.rinl destekle. 
yen eald harbiye nazın Hoare Beu.. 
ha ba,vekllden en'el a aım,. • 
er.c:Umle §!Syle demiJUr: 

"- Htlk(ımetln hatta. mOıphem ~ 
ııckilde lilçtı ve ma.hlyetiııJ. tahmin et.. 
medltfm bir telA.keUe k.arfll&§tıtunm 
bu .sırada teııkidcller 1çln bir kenarda 
kalmak, aaUıJ itir&t etmek oJacalttır'., 
Aaker!er1mlzln hangi oartıar içlDdo 
çarp11tıklarmı gözönUnde tutmazaaıı: 
bımlarm .mAneviyab tlaUlndoki ger.. 
ginllğln 6ereceainl de taytı:ı edeme;yla. 
Eğer yalmz elli mebu.I hWd\met a29J: 
hinde rey verirse bu hQ.kQmetJn dıı • 
rumuna bir tealr yapmas, J'ak&t ba.. 
klk1 blr enerji ile nen seamemı. 

eebep olur, Eter düfllıanlarmmı kU
çUmsemekte lara.r edel'8ek tam bir 
fclA.keUn kaqıama dolnı )'tlrUmU, 
oluruz.,. 

Beyan&tma devam eden Hoade Be. 

berı 3ıtnali Afrikada \'e Altdenh
d~ cereyan eden hidJ eler göz ö-

nune ıetiıilrse müttefikler lehine M-ııA ş t 
bir hti~lbn verilemez. 1 1 ı e 

En:ıı.nım, ı (A.A) - Maarif vekW 
Hasan Ali YUcel Karitakl tetkikleri.. 
ııl bitirerek evvelki gün f6hrlm1M 
getml§Ur. Vekil reaml ziyaretlerden 
soDl'& mekteplerde tıetkiklerine ba§.. 
lam11, bu arada Alq&m kız sanat ve 
yapı uata okullarını gezml§Ur. Ha
aaıı AU Yücel dUn burada yapılnı.uJ_ 
ııa kadar verilen 1az enatlttıaU ile er. 
kak aııat okulu blnalan lçln bun1a. 

nan yerleri tetkik eyıeml§. kız orta Almanlar 1·ng·ıı ·z 
okulwıu '" 11.aeyl zl)'&l'et etml§tir. 

Ruslar yeni 
mevzilerine 
yerleştiler 

Usha hAlen !ıı[ıaırda cereyan etmekte 
olan savqm gUdUmU hakkmda kal'! 
izahlar &atemi§ ve ÇörçUiıı Ubyadakl 
lngfllz kuvvetlerinin teçhlu.t b&kJ _ 

mmdan 11ırtllıı olchıklarma dalr 7ap 
tığı demeçl haklı gösterecek hlçb 
!§anıt o\m&dı:fmı iddia etmi§Ur. 

Hakıbt halde Romel ordruıu --(-Deva_nn_Sa_. ı_. su_". 
5
-d-eJ ordusunun bozuldu• 

rğlobruk cephesinııe taarru1.a geçti- Deniz bayramı dolayisiyle 
uman biitfuı dUnya, lngilide- ld ki b 'kl 

rln "er<"k •·--d d . d a ı an te rı ere 
~ ru&r11 a ve enıı .. , ~e- . 

rek her iki tan.im hın asrnd:ı nillı. tefekkür edıyorlar 
vercllere l~ı ti"tUn oldukıanna 
1ranJ bolaauyorda,. 'J:Obrvtı:•an dil§- Ankara, 2 (AA) - ıu,...tletim-
mesi ile neticelenen muhareba 1n bur umumı kltJplltlnden: Kapot&Jın 
gillz ordusQJ\UD sac:lece orta Akde Türk bayrağına geçmeııinln )'lld&ıU-

DEVLET 
ALAGAKLARlıc 

ğunu bildiriyor 
Elalemeyn müstahkem 

mevkii zap' .. edilmit 
Londra, ' ( A.AJ - Genera! 

Leningrad topçu ateti 
altına alındı 

Londra, 2 ( A.A.) - Kur&11: eep_ 
hesinin bazı kesimlerinde yapılmak
la olan şiddetli muhareb lerde dftş
man malzeme ve insan batımınaan 
ağır zayiata uğramaktadır. Bu cep_ 
hede Alman taarnızunun başladılı· 
na dair emareler g!SrUlmektedlr. 

Şimdi Leningrad ile Kursk arası 
şiddetli muharebelerle kaynayan bir 
) enardaA halini alqııştır. Almanlar 
taze kuvvetlerle birbiri ardına ağır 
hücumlııır yapmaktııdırlar. Fakat 
biltftıi bu hOcmnlar yeni madafaa 
hatlarına yerleşen Ruslar tarafın. 

HaUb, ukert bor.gıınluklara pollU 
k& kargap.1Jk1annm na.ve edilmeme 
8f lQzumumı kabul etml§, takat l§l 
rlD oldukl&rı aafhad& kalmalarmın 

da ml1mklln olmadığını söyleml§tır. 

Çlrcllbl cevalıl 

OeftP 'N!"lllek iObl •:rata 1ııaDtt 
aırada alla§lar1a ka!'fJWwı bqvek 
~ §G1!e demfıtJ.r: 

n'zde değil, 9arki Akrleniz~ de mUnde yurdun her tarafından aldık.. r ekle 
Ö:lftönJUğü kay~fml~ olduğonu lan tebriklerden mUteb&ula olan re. \-' 
gösterdi. Blnga7.1 üssüne da~·anan ıslcUmhur hmet tnönU tefekkOrtvL 
rnlb k I • • öll le karşılık tebrlklerlnln lbl&lm& A. 0 .. "en ebı• ecek ' 'er U\'Vet eranı~ uzun Çt er- nadolu ajamnu 11M1Dar etmlflerdlr. U 
dr'D ~etcrek vt bu çoller ara..qmdan 1 ' 
Miyttk harp malzeleri nıdcled~rek Yurdcla ~ ....ı leo&I Mtıli~ oelcôleti miilcellJl..-e 
hıı1iz lravvet!erlni dairtmlf ol- Ankara. 1 (AA) - A'd.,_n teı- lıol--'ılc rnoluoJi--'e -ni 
lllaaı lngUb bava lnn'Vetlerlnla gratlar Tl1rk al&rmda kapotajm 'MI& r .,-
IJb::vaf'la vuifC"lni yar-madrğma, TUrk tıayratma g•Nfnin 17 ıaot 711- 6ir ...ı lıo7fiu 
Yani ba •hanm bura kuvvetleri dönUmU olan dUnldl sonoıı btltb -.. AaJıua. ı (Vüat -1aalıllta-
U.tttnıutttnttn de bamnlan tarafJDa bil phlrl~rlmis balkı taratmdan tç. dell) - ııa.ıtye Vtld.lett aldıiJ 
~bulunduğuna ıUpbe bırak· ten teahUrlerle Jmtıaamımı " de. yeni Wr braria mldt yeriDe Jm1,. 
... dı. Nihsyet Menıa Matrab Mı- ımcuerlmlaln bu ,U.l )'lldDdmQDe !anılabilecek tMdlrl c• lbdu ! 
an.a IDldafaMI ~ senelenlenberi ballan ve her aut ttfekldlDerln lftl- etmelctedlr. TudUdi CJek kullaml- 1 
llltya1f IDMnllar ve eml'kler saıfo- rak 91lemlf oldutuau bUdlnMktedlr. - lıir .,.__.. itb.ren 
d'~ Ttleade ~tirt'mit biricik Bu mODue?Jetıe 11111 alan Jlattpl8r-.. t batJa,naeakt.ır. VtMJ.eıt vll'Si mll
tnltttaltkem mevki iıJI; böyle lılr n.8' lıOyQk &aembd bellrtmlflar .,. Jrelleflerine 1-vlarmı Memcık ha
mn11; hem.n hf'll'ell mtidaf.... Lalam kaz&IWl Kllll fet talıa•'Je 1 amaada bir kola)'!* olmak 'fit -
d~"1r fe)dlcle bırakıldı. k&l'fl aandmu ballılık " m111aet ı Mdt lmllandmamıı ualtmak malı: • 

IJlnıd.i bir tarattu Mena ~ duJIU)anm ltade ederek Sbecl '9f ı •dGe ba uaıltl ibdu etmlt olmM 
1'11lt'1l hlralcan 8 iael ha~lls ordw- Atat1lrktln '" ~ batı. ı.dr. 
._., C•rlde toplaaaralı melıave-1 r&1arllU aamı!IJardJr. (DetHulıt &ı. 1, Sa. 5 M) 
IDete ~ tnıcllrllirken dllw 

S~~·= TURK PARASININ. KIYMETiNI 
~d .. ~ KORUMA KARARNAMESi 
daaa•o 1'1bek komuta beyeda-

Oşlnlek lskenderiyenin 70 mil ba
tısında dün dfişmanla muharebeyi 
kabul etmiştir. Muharebe dün sa_ 
hah başlamış, bütün gün silnnüşlill". 
iki tarar da bütDn kuvvetlerini ileri 
sürmüştür. Afrllcada en şiddetli ,.e 
en kanlı muharebe oluyor. 

<Diler telgnıaflar ve remıl t.eb
liller S tlnctl aaytamndedır.) 

dan akamete olratılmıthr. 
Daha tlmalde Moskovanın 180 ki_ 

"il lometre garblnde yedinci Alman ın
meni Ruslar tarafından tlmllea 
imha edllıntttir. 

Moıkova Alman ajanamın 
haberini yalanl17or 

MOllron.rt (AA.) - Tu ajan
m bildhtJw: 

Bu tOmen, Rus cephesinin bir 
noktasında bir buçuk ktıonıetre ıre_ 

nlşJilinde ve ftç kilometre derinli• 
Rinde bir gedik açmııtır. Kııılordo 
mukııhfl bir hilcumla dfi~tın1 bo 
gedikten atmata Ye esti hatlanna 
)'erlcşmele muvarrak olmuştur. 

Bir haıır muhabiri, muharebe sa 
bumda 2300 den ful& Alm&D Hee: 
dl buluİıdutunu blldtrmlıtir. 
MA.BEŞALJ,tGE BİR TEBPI 

DAJIA... 
BerUn, t (A.A.) - "'1hrer Kı

rım ordulan komutam General 
Fon Ma.nştaym'ı m&l'elallife terfi 
ttU.mıiftJr. 

(Diie1' ma16mat •e resmi teb . 
ftfler S ftnclt uyfamudadır.) 

(Devamı Sa.!, Sil. ı de 1 

Aiman tagqa
reler, Şama 

be1Jannameler 
atlılar 

Lomrqa ...., 

Japonlar 
Mançuri lmclatlanm 

Kuvvet 
topluyor 

Lolldra. ı (A.A.) - .Tapcmlum de ~kte. kuvvetli bir ater 
tbaldi "-'ansaJdı ber bal4e tn~
lis ............ Port SaU ile 
llaJtan gltmeaaeat. 11arp eden ka
"' ........ cleıl'zcJea ,ardmı et
~ ilam ıellrtll. ~lls harp fi • 

AJman ajans ııaym buan 9 ba-

ihraca1Çll8f I doğrudan doğruya :ı ~~ to~~: 
i'gilendiren bir ek kararname neşredildi . =:.=ldl~':i...1!.~~:: 

Berhn buyuk elçtmiz 
Berlln bllytık elçhnlz J{tl.arev Gere. 

de'Dln )'akmda lzinll olarak fe]ırtml. 
ze gelt'CCği ltltllmlftlr. 

Kançurt hududu f1mallDde 1IQak '9 
kuvvetler topladıkları bUdlrUIJW. 
Bu kuvvethrln burada toplanm....,. 
taarruz 1&&tine lntlsareıa ~ 

tahmin edilmektedir. 

...._ lakenderlyeden ~ilmeıd 
~t orct- makavdBet edf!9 

'1°11a o ...... ~ 1ıir kuvvet de-
111. flılat...m. 'bir _, allmetldir. 
--lf11n1 .. clUnkl tarihli bir 1.on
;.--:~fı ı..c1~. cJttttftğtl 
~ bir ...._ donamna Ak-
de.hitka f'll Of'lkilmlı. o1• blle mutla
a........... bho lm11m doaanmanm blaea-
1P111 ka7detnılttir. 
ö ~ '1'le. geliyor ki tsluıllcler'Je 
i
n •rinde "'8dl harp rtmellte olu 
nstUiz on. tan ...._taamı 

... ~te MMcedf'll .... dit...... ••ltlftp etınelc 8nlfdia&a ... 
Jadf' ordu•m uJrerl _. ve ......... "° ........ yani ......... o. 
•htlelı .....,....... .,..,....cıan .... 
911'1 .a.ve1' lnıvvetle'l'lae blnkmll 
.._. ııdbi 1ılr ,,.,,·vete dtllde
m..ır Mdl!Je9idir. Ba itlbarla ba
dft .. ""-'Yett. tactıterenln, ..... 
o,.,_ llnlır toDraklanncJa tata• 
11111"'1;,.... IPthn.,.,. ••ra yenfcff!ll 
dlrflme7e ..._ Wr mueile ola. 

1 --· 

1ı111et .,__ ~~ -_;.-' Kömür. tevzıi K6mUrün yeni esaslar 
~ô.~ıtsızıık . dahilinde dağıtılması 

yuzunden mı naayın1indebaşPand 
gecıkti? 

Dlaktl refiklerimlSden buılarmda 

'l'Orld78 kömQr •Uf Ye tevıd mtıu. 
1111 •n•• baJka dalıtılacak beyUD&. 
me w defterlerin tabi lçia ltlıl\lmu 

owı kll!dı on'bef ırQadenbarl takip 
ednm.sne ratmen k&tit blrutınden 
a•••am....,dan dola71 ı TeauaUda 
,.,ıJacak tevslatm on onbef cDD 
mtlddetle teblr olUDdlJIU J1.ll1malda 
idi. 
.... aldıfmul baben 16" k6-

IDQJ" atlı•ııMl bir mat....,_ IO 
bulran tariblade 1ılrUle bltabm JU 

CDdvowlt s.. ı, sa. s daJ 

AnPn, 2 (Vakıt muhabirin- lktmat Vekiletfnce aenelik kömQI' 
den) - Hslknı ev mahrukat ihti- futiyacı tesbit edilmi!Jtir. Her ay 
yaema taalluk eden kömür tevzi her müe~ye bu eeas dahilinde 
talimatnamesi yllrürlllğe girmiş verilecek taşkömUriln milttan tk
bulwıme.ktadır. Bu ayın birmde tllat ve MUne..1<alat vekileUeri a
ta.tblkine ve kömürle!'in matbu be- ra.smda tesbit edllıniı ve t&naır 
yannemeler doldurulup lmsa esii1- dağıtma :1ş·nı daha muntumı bir 
mek Bdretlle dafıtılmasma beş - ı;:ekll<le te.."l'llni kararlaştmlmJttıi'. 
lumııltır. Satılan 1dladlr fiyatla - Dllw taraftan ~mleketbı •· 
rmda ealdliDe ıdıabetle biç bir ft-tk tan kömür ihtiyacmı daha ınU8lll 
bu)umrwna.ktadtr.Beyannameler a- br şekilde brş1lsmak için tqldS. 
IAhdar1sn. dalrtma mUeeseaele - mOrll ile linyit istih•linln artıd. 
rlrM p&NmS olank clalıtılmak • mur ve &ıdbntızde«i 91!Deler ....... 
tadır. X.. k&nftrl nüli1&tma da de bu lstilı•lin emniyet altına a
devam olunmaktadır. Kt!mtlr lltih- lmm..ı Yolunda tetkikler yapıl .. 
1lk eclea. bt1tlıı mtı.-eler lc1D 1 maktadlr. 
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<B~larafı 1 tnci lıfUJfada) 
.. _ B.arp zama.nmda bile parlA • 

ınento mllcııaeaelerimlziıı bukratz ye 
bududııuz bir hUrriyete aa.hlp bUlun.. 
duğuna dalr ne gUzel ve ne mUkem.. 
mel btr mıaaı verllmi§ oldu. Nazrrla.
rm etuiyet.aizllklerlni, kendilerine o. 
la.n ltlmatıarrnı zı.ayıflatmak bakımın 
da.n, alVil tdnrenitı yardımı hususunda 
orduyu şUpheyc dQ~Urmek, yaptık.la_ 
rt sllflhlar için l~çilerl §Üphelendir _ 
nıek ve lıükQmeti luymet.sl.zlerden 
trıüre.kkep ve başvekilin hükmü al _ 
lında kalan bir gurup halinde gös
Lerme!< ve. sonra kendi ruhunu tart&.. 
rak milletin gözünden d~ürmek için 
mClmkün olabilen hcrşey ~yle'ndl ve 
h<'r Yaınta kullanıldı. 

~orç11in Avarn · 
kan1arasındaki 

beyanatı 

1 ka.} ıpb.ra usra.mauan lıusule gel
n:ıişti. 

O gün muharebenin ne şekilde 
cereyan ettiğini bilm:yorum. Ha • 
diı::leri kiı.ydetmekle iktifa edh·o
rum, Bu olayların harbin merk~ • 
zinden idare edilmesinin mi, yok.sa 
mlithiş f.cE:MU!lerin ve harbin tah 
I'.lin cdiienıez .ıııı::flmlannm lıir nc
tice-51 mi olduğunu takdir etmek 
vazliesi Avam kamarasına aittir. 
Zuhlı malzememizin bu nisbctsiz; 
kaybı nctıiıcesinı:le Romcl inkar .!· 

dilmez bir surette kuvvetlenmi.; -
tir. Gazaia mevz'fndcn çckllnıek 
'I'cbruğıı ve Halfaya - Ka.pw:zo ~ 
Sol1um mtistahk~m hattım tutnı'3..k 
kararı o mman verilmiştir. Tob
ruğun ne..sıl dü§tUğünti evvelce 
söyle-mişti.ın. Bu h5.dise Sollum -
Halfay=ı h::ı.ttmdan M1~a Macruh 
mevzün~ Çt-kilml!'mizi intaç et.ınl!i
tir. Bu Euretle s~kir'.n::i ordu ile 
düşmanla.n ar:ıs!llda takriben 40 
k ;:lometrelik suı;ıız bir çöl ~rmiş 
buhmmakt..". idi. 

ingilterenin 
tayyare kayıpları 

Amerikada 
gemi inşaatı 

TUrk Parası 
An.kar-, 2 (\'akıt muhablrln· 

den) - Tilrlt p:ıra.sınm kıymetini 
koruma brarnamesizıe clt olarak 
Yeni bir knra.rneme bugtin neşre • 
üilm1€lir. Bil<t.l.riyorum.: 

Mayıa içinde 422 yi buldu 
Londı:a, ı {A.A.) - lvning Niyuz 

. 
Batırılan vapurlar niıbetini 

henüz b'Jlamadı rmm ka.t'l c.lmuına ra~mcn, e~cr 
hata olmu~ııa bızim de bu işte hata. 
mız olmu§lur. HU~O.ı:ı:ct namına. bu 
bakrmdan tam meııuliyet almağa ha. 
zırım.,. 

1 
Te.slim emrinin Kahire veya. Lon. 

dra ve Va,şın:;tondan vcrillp verilme. 
diğinl sora.o Yıırolav Milne'ye cevap 
veren Çörçıl , hu kararın kale kuman 
da.nı tarafı;:dan alındı!Jm ve h!ç bek 
lenmcdik bi:- sırada verilmiş bulun _ 
duğun:ı sbylemiştir. 

gazetemin hava muhabiri, lngillz 
hava kuvveUerlnl.n mayı.1 •.YI zar • 
tında yapılan gece hUcumlarmda 202 
uçak kıı.ybcttiği.nl yazryor. Bu hUeum. 
larm ölçOııll hakkmda hiçbir talsUU 
yoktur. 

Vaşington, .Z (A.A.) - Hazi.ran 
zaıfxndıı Birleşik Amcrikada 66 
t.icaret ve petrol gemisi sefere ko. 
nulmuştur. 

1 - 'l'üıiriy.ı::den ihnıç edilecek 
mallara ait vesaikin ihracm yapıl
oığı: tarihten itibaren a:r.anıt sekiz 
gün zar.fmda Türltiyedc bir ban • 
kaya ta_M;J iç:in. tevdii mecburidir. 

ButUn bunlar kablolarla, radyolar_ 
la dünyanın her tarafına yayılacak 
rloııUarımn: müteessir ve d~man1arı.. 
nw; memnun olacaktır. (Alkışlar) 

Ben §8.h~n hatta. b1Um lehlikesl kar_ 
"ısmda bile başka. hJçbir memleket 
\·e pa.rlAmentoı:ıun cesaret edemiyc 
ccği bu bilrriyete tara.!tarım. 

Tahmin edlldlğlne g!lre, haziran a. 
ymda Alman topraklan llzer:lnde 
4000 den !azla tayyare uçmuştur. 
Mayıs ayında İngiliz hara ordusu 
Avrupada ve yakıntarkt& 422 uçak 
kaybetmiştir. 

BunQIJla beraber Amıikan de • 
ni2 tezgahlarmm istihsal kudreti 
Birleşik Amerika deniz komisyonu 
re:~ \''!'kili Ami~l Vickerynin bu • 
gün söylediği.ne göre. düşman de-' 
ııiza!trlan tarafmdırn verdirilen 
ka.rıplar nisbetini henüz bulma • 
mıştır. 

2 - 1. ci maddede ısö:m geçen 
ı:esııiki al:ı..n bankalar veuiki tevdi 
e.ttilleri hariçteki bankanın i~ml
ni, vesaik ballğini, TUrkiycde'lti iJı. 
nıcatçı ve hariçteki ithalitç! isim
lerini. ihracatın serbest dödzlc, 

A(UR BİR DARBE Harp sonra:u için 

lngill1Jerin Libya t.aarrozu 

Çörçi!, Bii"lcş'k Amerika<la ha
zfranm 21 inci pazar gi.inii Cüm
hurreisinin iş O<lasma gicdiğı za
n1an Tobruğım dü§tüğür:e dair ge. 
len haberi öğrenince ~~ınp kaldı
ğını söylc.mi'jtir, Başvekil bu tla.r
benin ken<&i için ne kadar ağır 
olduğunu Avam Karnara.sınm tak
dir ede<ıeği ümidini beslediğini ila
''c etmiştıi.r. 

Amerika buğday 
stoku ya.pacak 

Amiral, Puifi.k muharebesi ba • 
§IDdanberi deniz tezgahları istih· 
saHnin yüıde 500 arttığını ilave 
etmiştir, 

Veldllerlmlzhı 
tetkik senataaiıarı 

Kli:ring yoluyla veya. hususi ta.kail 
8U:retile yapıldığını gösterir her e,. 
)1n onuncu, )"irm.;nci ve sonuncu 
günü Merkez Bankeamm en ya.km 
s;ubesinc göndereceklerdir. Bankıı· 
lcnn tanzim edecekleri bu cetvel. 
lerde vcm.ik m:ı.lın göndedd~ği 
memleket itibarile ayn aym tas
nif e<l!.i.lerek gösteril'ecektil'. lııl. ç_·örçll llÖzlerine ~yle devam eL 

mlştlr: 

Va1dt. kazanrlacağı umoJmuıııto, 
fakat ... 

"- DU~Uncelerimi bu mUza.kere 
üzerinde toplamağı çok gtlç bir i§ gi. 

Hilkfunet mak:ı.mlarınm büyük 
hfr keını on on beş giln kazana. 
ca~ ümit ediyorlardı. Halbuki 
be~:inci gün yani 26 haz'randa Ro
mel ve onun• zırhlı kuvvetleri bu 
yeni mev:z:i önünde görünmüj1er _ 
tlir. Muharebe 27 haziranda ba~ _ 
lamış ve kuvveti• dcstrnlennıiş. o
lan ordumuz ilk defa ola~;c b;r 
anda Ye bütün mevcudu ile hıırbe 
giri~şti.r. Hu~asa dii~manr pek 
ağır kayıpl:ını u~ttrğJmızı unı • 
mu~tulc. 

Va.şiııgton, % (A.A.) - Harap olan 
bölgeler abaliaine tahııiıı edilmek u. 
zere harpten !onra.sı için en az yUz 
milyon kile beynelmilel buğday sto~ 
!arı tedarikinin derha.l temin! son 
V!ı§in;rton toplantısı esnasında. Ar • 
j:ıntin, Avuııtralya., Kanada. ve Bırlc. 
şik Amerilu mUmesslllerl tarafın • 
dan kararıa,lırıldtğı hariciye n<ı.zır. 
lığınca. bildirilmekteoır, 

(Daşlaraf ı 1 inci sallf ada) 
Ankara, 2 (Vakıt mulıablrl.nılen)

Adliye veiiili HMa.n Mcnemcncioğlu 
r.ıu makamında ziya.ret ettim. Kara
bük ve Zonguldak'da. yaptığı tedklk 
seyahati hakkmda §U beyanatta bu. 
ıundu: 

3 -TUrkiyedeki bankalar il<in
ci maddede ya~dt Vef!a.iık tizerirı
den yapttıcla.n tahsil!tt \"e muhte. 
l!lcl tenzilatı keza ikinci mad•:ede 
yazrh ta.lıirll'r ttibruile M~rkez 
Bankası:run m yakın §Ube6ine bi~
ci ireeeklerdir. 

hi buluyorum. Zihnimi bu.gUn Mısırda 
cereyan eden eı:ı şiddetli, en buhra.nlr 
V'e muazzam mUcadeleden uza.kla.ştı

ramıyorum. Her saniye çok bUyük 
c~mmlyette haberler alabiliriz, Ho. 
•re Bellıdıa beni alda.trcı bcya!'naa 
bulunmakla itham etti ve yalnız se _ 
kiz ay evvel Libyada. yaptığnnız ta_ 

arruz hareketi üzerinde durdu. 
Bu taarruz bizim için blr muvat. 

faldyetsizlik ouna.mıotır. Ordul&rr -
illa 4e bhı esir almı§lar ve düşmanı 
6C50 ldlometre geriye pUsktlrttllkten 
ba§lta uzun mOddet d&y&ndıkları çok 
bftyüt 're müstahkem mevziler ele 
geçirmi§Jerdir. Ordularrrnız <lüşma.nr 
Slrenailt hudutlarına k&dar attılar 
~ ancak ordumuzun elindeki tank. 
?ar azaldıkQı.n sonradır ki Alman 
geııeraU parl&lt bir taktık hareketi 
ile bir •n·a hareketlere ~çmll ve ey_ 
Yelce bizim ta&rruzumuzmı başladığı 
hattın 2:JO kilometre batısına. kadar 
kuvvetlerimiz[ geri çekllmeğe mec _ 
ha? etml§ttr. Bizim taarrıuıanmıza 
ve yaptıtrmız •"'§tarda 10 bin AL. 
man ufr edftmi§tir. Btı ha.ıekeU batı 
çıöUlııdekr ordumuz için ka.za.nçlı ve 
,-ınmek l8titadell blr hareket olarak 
sayın~ ha.zırl&mnl§ defillz. 

Hiç bir siyasi teşkil&ta maLk 
olmayan ~ruplara menımp bazr kim 
selıer ta.ra.fmdan yepılan tefsirle
rin telgırafla Amerikaya bildirile
rek bunların Avam K::ımara:mun 
n:.ütaleası imiş gibi gösterdiğini 
söyleyen Çörçi! bu nıiişahe<lelerin 
v~ifcsini ihlal etmetnliı olduğunu 
ve Amerikl'llılaı·m yalnız i:-.•i gün 
dostu olmadıkbrmı söylentişt.ir. 

Çörçi.t İngilterede Uzerinde yük 
sek bir vazife alan hiç bir devkt 
ada.mmuı memleketin dışında ol
duğu 218.!IUl.n bu kadar ağır tenkit
lere uğman~-Oığmı l'.IÖydi'kt.en son
ra dem:ştir ki: 

J\lo8.Z7..am tak,·lye1er ı:ön<lerildi 
Hafif Alman tümenlerinin ve 

kuvvetN. silahlara malik olan tank 
b.ıı·lik::l!'rinin ilen hareketi zır~ir 
kuvveUeı:rııizin tahrip e<hlmes1 yU 
:cii.ndt-n yeniden geri <;ekilmeği i
cap ett:Armişt:ir. Mahnlline varmış 
olan Yeya ya.klaşmaJda bulunan 
iakviyelerin nelerden ibaret oldu
ğunu Avam Kamerasnıa Söyleye _ 
mc.m. Yalnız bu takviyelerin mu
azzam miktarda olduğunu söyiiye
bilirim. Şunu da ilaYc ederim ki 
muiı&rt"beye hi~ bJr v·cçhile karar 
YeriJmi' n:ızarilc t>akmıyonırt. 

Hariciye naz1rl1ğmın llAve e ttltf • 
ne göre, Birle~lk Amerika bUtUn 
dünya.da buğday alım s:ıtımrnı niza. 
ma. koyacak tedbirler almak üzere 
zaman müsait olur olmaz beynelmL 
le! bir buğday konfera.nıı toplayacak 
tır. 

"- KarabUkte 400 adliye amele.si. 
ni i§ bll§mda, istirahat halinde ı;ör _ 
düın, kendileriyle görü,tüın, Durum.. 
larından pek memnun oldukla.rmı 
l'Öyledıler. i\:arabUkte yük.aek fırın. 
luda, haddahanede, !abl'ika.nın mUh
tell! kIBlmların.da. v~ mühim işler ba_ 
şında çalışan ameleyi pek neşeli haL 
de buldum. Bunlu çalışmaya ve mu 
hltlerine o kadar kaymıglar ki baş. 
larmda bulunanlara telkin ettikleri 
emw::iyet '9'e itimat ııa.yeslnde telefon 
santra.Harı gibi hu.sust bir emniyet 
ve itimada uıuhtıaç olan yeı1erde da.. 
hi i§ ve vazife almq bulwıu.yorlar. 
Yattıkları yerler her tQrlU hrfzxSBih.. 
u §&l"Ua.rrnı haizdlr. 

4 - A Türl:iycdelri bankalar 
hariç faMile gönderdikleri vesaik 
ten bu ka.rarn.am~nin neşri tnri • 
lıinden henilz bedelini ta11&il et.me 
dikleri kıımır her memleket i(,,-in 
ayrı ayrı yekun olarak yirmi glln 
.zarfmde. :Mer'kez 00.nkast umum 
müdürlüğünde Wdi;~l~ktir. 

"- Bugilıılerde beni yalnız tn. 
giliz milletine sarsılmaz ba~larla 
bağ'layan it.im.at ceMret vermiş -
tlr.,, 

Hariciye nazın Kordel Hal, har_ 
bin hara.p ettiği bölgelere verilmesi 
lcııp eden gıda. ma.dc!eleriııe dair u _ 
momt yıırdım prograınnun bundan 
ibaret olma.dığmı ve zikri geçen buğ. 
day stokunun bu programın ancak 
bir krsmıru te~kil ettiğini belirtmiş • 
tir. 

MALZEME 'MÜKfilUtffiL YE VS
TÜ1'c'D()', MVTfEF1KI,ER TAAR
RUZA HAZJRLANIVORJJAIWI 

Marda son muharebeden evvel 
ld ~lan 8.lllatan Çörçil, rak:p or 
dulann takriben yüz biner ki~i
ö~ mWıekkcp olduğ\ınu l!IÖylemif- · 
tir. 54 b!rı Alman muharebeye iş
tirak etmŞtjr. Çörçll §ÖYie devam 

Ba..'ivekil general Freybe?'f'm ku 
ma.ndaamdaki Yeni Zclanda tüme. 
ninden bahsettiği zaman şiddetle 
alluşlanm~tır. Gen~ralin bir kere 
claha yuralandığı malfundur. 

Birle§ik Amerik&ıım tedarik edile. 
cek buğday stokuna 50 m.Uyon kile 
ile Kanada .,. Blrle~k krallığm da 
yirmi beşer milyon kile ne l§tlr&k 
etmeleri kararlaşnı~t.rr. 

Pasifikte müttefiklerin 
hücumları 

KarabUkUn adliye ameleııine da.ha. 
fazla ihtiyacı vardır, Yerleri hazır
landıkça bu amelenin mtkda.rrnı bir 
mislinden dıha fazlaya çıkarl&C&ğ'ız, 
Zonguldakt:ı. adliye amelesi ayni §art 
lflr içinde ça~"lnaktadır, Kendilerlı:ıl 

B - VC'sa.ilkini Türkiyede bir 
bankayı la'\'Sit ctmeıksimn d'! mcm 
leketlere göndermiş bulunan Tür
ki1edeki iluıaea.~lar dahi A ftk. 
ras'mda istem1en malfımstr :virm.i 
giin zıı.rfmcla M'ef'kez banıltMa u. 
rrıu.m mtidtirüğillne bildil:"ecekler • 
dir. Alakadarlar henliz fah:o;il ede. 
mecJıiokleri me!baliğden Mmez Barı. 
knsmda hususi takas veya Kliring 
r.eE;a.plarma yatan mlktarltm ay. 
tl'('a :;-östcrt'ccklerdir. 

C- Bankalarla jhre<'atç?l11r A 
\•r, B fikra.Iarmda y'3zrh vesaik r 
mal~~uben y:ıpacaklarr tahsilitt.an 
Mezl',r;cz Bı-ınkast umum müdürlU • 
ğUne bu b1nkanrn şubcl("l'"jnden te . 
min c<lcce~leri matbualarla mnn -
l':s7Aıma.n ha.l:>el'da..t' edeeeklet'dtr. Son harekAttakl taglllz lcayıplan 

Son onbco g11n içinde SINna.lkdeki 
ll8ker1 mağliİblyetler dmıım.11 yalnJz 
bu cnre<le tamamtyle bozm6ıt değil. 
dil'. Bütün Akdeniz çewe.ıılude de bu 
bmııgunJuk göae ç&ıpm&kta.du, 50 bJn 
den fazıa. innn kaybettik. Bun1a.rın 
ba,nk kr.ımıı el!llr oldu. Ka)'Iplanmrz 
çOk bUyilk olduğu gibi keza bUyük 
mikdarQ& malzeme ve ill§e maddeleri 
de dllşmaıı eline geçml§ bulundu. 
Romeı ileri hareketi, netk:esi JıenQz 

t&mamiyle ölçtllemedtğ1 için Fransız 
§İmal Atrikasmda, Frıı.nıııada, 1span;. 
~ ve Ttlrkiye~ fena teMrier 1ıı 
raktı. Şimdi P'r6ncız ~und&n : 
beri Akdenlzde ve orta §&Z'kta bir 6fl 
<la.tıs. gör111memif blr yen1lgi ve ilmit 
JerfmJz:tn geri kalması durumu \tar _ 
~3'1Z." 

Tobrak"aa .-... 
'l'obruk'un §a§kmhk veren auıtutwı 

daıı bahaeden Çörçil ~yle dem~tıir: 

etmiştir: 

"- Tutıık belunun.dan &e.yı<:a üs
t ti.nMilc bizde i<ti, Bu tistünlük tank 
lıaııi:a 1be-liki ıbete ~yedi ve top
larda. hemen hemen beşe kan,;ı se-
kiz n.isbetiııde Jdi. TopÇ'U kuvvet
leri:ıniı: takriben enda.ht ınenüli 
20 k:ilomet~ ol&n son model Ho
vitzer topJaıile mücehhez br ka~ 
alaydan mü~kkepti. 

Müttefik ordu şimdi olduğu gi. 
bl harp devam ettiği müf.detçc de 
hava üstünlüğüne maliı1t bulunyor
du, Dlişman daha evvel tasmıız et
meseydi mlittefi1cler haziranın Hk 
günlerinde taarruza geçeoelkl~rdi. 

Çörçil sözlcl1ine devtım. ederek 
clem~tıi.r ki: 
''- İngiliz Jutalarma mensup 

rn'll'hiın birl!ikler az zaman ovvel 
istila tehlikesine maruz gör'Jnen 
Hindistana. gönderllın.i~tir. Orta 
Şarka ha~ct etmek üzere bulu • 
Nm başka kıtalar da Hindistan. 
da bn~krlmıştır. Kraliyet hUkUnıe
ti son Jki sene içinde orta ~ark or
dusunu kuYvetlendi~k iç-i.n son 
öerece isti!!!l.31 bs.rekE'tlerde bulun 
muştur. İngi:ttereden ve Birle§ik 
Ameri~d'.Ul 950 b1ın den fazla as
ker, 4500 tank, 6000 tayyare, 5 
yüz~ yakın top, 150 bin makineli 
ıüfek, 100 binden fazla kamyon 

g cnd.eri.lnıiştir. 

Paalfik batı cenubu mUttefik umu. 
m1 kararg&ıu tebliği % {A.A.). 

Se!ep _ Tlmor: Bir mtıttetik hava 
birliği Kendart hava alanma ve DillL 
deki dllşmar:ı malzcn:ıe tesislerine ant 
ve muvaffakiyeW bir hücum yapmı,, 
yerdeki dllşman tayya.relcrinl tahrip 
etml!J,' Sun bölgesinde yangrnJar çı • 
karı:nI§ tır. 

Lae: Şıı!a.k vakti yapılan blr hO • 
cum esnascıda tayyarelerimiz polli! 
kışlasını bombalamtşt.Ir, Havanın fe. 
nalrğ1 yUzlliıden netice mahdut nls • 
bette görtltebilmiştlr, Müttefik hava 
birllklerl Tulagiye ve Bougainvtlle•e 
hafit blr taa.rnız yapmışlardır. 

SaJamaua: M:Uttettk bomba uçak . 
larr Berzah bölgeaine muvafta.kiyetli 
bir bUcum yapmq!ar, yaugml&r çı • 
karm~lar, lnflllklı&r buaule getirmiş. 
!er, uçak.savar topçusunu susturnıu~. 
tardır. 

Yeni Fransız elçisi geliyor 
Pa.rk, 2 (A.A.) - Fransanm 

Yeni Ankara büytik C'lçiBI Gaston 
Berjöri vaztfesi ba~na gitmek ü
zere dtin 3lkşa.m .Pati.sten hareket 
ctnrl'Ş tiır. 

Ha.rhi.n merk~men idare edil • 
mui ba.hııirı.de sarfedt.lcn gayret
lerde ve g&ılerilen enerjide hiç .. 
bir ma.fa ~drğmıızı .söyliye. 
b:lirim. tn~ltere, d~ant sal.il -
ierde karaya çıktığı takdirde f'eri 
pLiskiirtm~k için bin!C'rce ırrhlr a-
1·aba imal tmie.tir. İlk Yeni tank
lar bazı: müşkülleri mucip olmuş. 
tur. Ka.ydedtlen gecilmneJere rağ
men y&rı ağır üatilda tanla ile Ya. imkVımr vermlıştir. Bu aralık :Mı-
. sır müı:adc1 -ft! ~-- k--"'e4''-' ik- · ıantin ta.nıanm kıymetletini. inkar ~ ww.u ~ ""' .... 

~anda ve maden içinde çalı,ırrken 
gördllm. Bundan dört sene evvel 
Zonguldağt ziyaretim esnL'IUlda bu 
1§ yen! başladığı için madenclllğe 
benUz intikal etmemiş olan ameıo ta 
rafından bazı ~lkA.yetıer dlnlenmlştlr, 
Pek cilz't olmakla berabeT içlerinden 
bir kuımı eski ceza evlerine iadelerL 
ıı1 istcm.i§lerdlr. Bu defa böyle bir şi. 
kAyet §Öyle dursun bulundukl&n ~rt 
ta.rdan me.o:ınuniyetlerlni belirtmek 
lçlu he.yecanl&rmda.n kelime bulmak.. 
ta mUşkUlAt çekiyorlar. 

5 - Bu 'karar neşri bl.rihjndcn 
m11tebettlir. 

BOmtlr tamı 
(Baştarafz 1 inci sayfada) 

dığı bir mt'!ktubu vererek gönderm~. 
Bayi defterleri ve beyannameler tç!n 
2000 kllo birinci k~tt.an 1000 kılo 
biletlik ve 300 kilo d& par§Umen kL 
ğrt istemi§tir, Herkesin ma.llllnu oldıı 
~ Uzcre bu gibi. bcy~ame ve def. 
terler pa.r;;ıUmen kAğıda baıııl&maz. 

Ta.lep naz.an dikkati celbetmekle be
raber bu müessesenin ~i•göralmek 
l.9tenmiş, fakat bir günde bu kAfıt 
temin edilemeyince kömiir tevzU lşL 
nin bu yüzden Hi gün tehir edlldigi 
yazılmı,ştır. Temin edildiğine göre 30 
haziranda. yazılan ve 1 temmuzd:ı 
birliğe verilen bu ka.ğıt taıepnamesJ 
ayni günde dahi yerine getlrllml§ oı. 
sa idi mevzuubahis veııJ.kalamı o gün 
basılıp halka verilmeııl mtımkUn ola. 
mryacrıktı. ~on günlerde birlik h&k
kmda fazlııca yazılar yazıldı.. Btzlm 
bildiğim!.u göre birlik, ith&lA.t birli. 
~ldir, ve m~:nurlan bu tevzi ifini bir 
mcmkket vo.zifcsl olarak yapmakta. 
dırlar. 

Birlitın t~~kiHHr tem i§'fııl ba§&r .. 
mağa miluit olmadığı gibi, mncut 
kfl~ıt da herkesi tatmin cdt'cek mik
dR.rrla. değildir. 

"- Bu mevk.ltn zaptedllmestnden 
~ general Ohintek tar&tmda.n g&ı 
deıilıeıı telgtr&tt& Tobruk garniD>Du
nun bir mlsiine mus.dll kuvvetler g&ı 
derildlğl ve mttda!aanın mükemmel 
C>lduğu, buradaki kıtalar için Uç ay 
'9tişeeek malzeme ve la,.e maddeleri 
buhmctutu zikrediliyordu. Almanlar 
ta.ratından yapxlıın ve ta.ra.fmıradan 
kuvvetle tahkim ve IBlah edilen SoL 
lum ve Halfaya gibi hudud mevzile_ 
rinde uzun müddet tutunacağtmız ll
m!d ediliyordu, 

Ohlıılek, takviye kıt.alan gelinceye 
ve dUşma.na en kudreUi darbe vuru.. 
tunca.ya ka.tJar bu mevkilerde tutu • 
D&bfleceğinı ta.hmln ec!lyordu. Yine 
Ohin.Jek'in tah:ıninine göre ltıı.rş!lrk 
ta&rruzlarla t'.e§ebbUs kabill,yet1 bl _ 
ztm taratımızıı. gegmı§ buhmaca.ktt, 
Tobnıkta tutwunak ka.rarı ve buna 

Düşı:ııa.nm ta.ar.ruza hazırlandrği 
anlaşılınca bu taarruzu müstah
kem mevzileıimizd.e bcklr.-mek ve 
mümlrun o1duğu kadal" b-iD'tik kuv 
vetlie'riıe bir mııkıaıbil tnamwa. geç 
mek ke.ran verildi. 26 mavmta Ro
mel ilk taam.ızuna. basl~drğı za
man va.ziyet bu merkı:::zrle idi. Mu
~aıre~n.in niıhai hül3sasııu Y11PMllk 
imkılnınt göı•emlyorum. Acele vP. 
rileeek bir hüküm doğru olmakt.uı 
ziyade tahrik edici olu?-. F&.kııı.t 
bunun bar~ hatl.:ırm.t görmek müm 
kündür. R-Omel f.e.atTuzun ilk gün
lerinde Tobnığu ele geçirmek ümi. 
dini beısl:i.yonlu, Fek.-.;ıt öyle bir ş~
kiMe b:rşıla.ndı ki pli\nlan altfüıt 
oldu. Her :iki ta.raf dfı. zırhlı mal
ze_,me ba.kınımdan eğ"'r kayıpi.ara 
ugrad•. BununlP. h~her Rom~l 
ginııeğe l':"uvnffa'k olduğu venle 
matla tutundu. Biz bu :mttcaıdelede 
o lır:lıı.ı· hırpale.nd!k ki mOessir b~r 
mt•:lmbele'.ie bul'U.!'mek elimizden 
gelmedi. 

el..mek b~ hata. ohır. Bu tanklar tisap etme« üzere bulunuyor, Mu
bliyük işler görmüştür. Valantin, harebıe şimdi t:era2'inin gözünde -
fü:.'3)·ada pek takdir edilmi9Llr. Bu dir. Neticeei iee Pc-k mtih:imdir. Bi
tanklarda.n 4500 ünü Ni.1 vadisine zim biıı- .hedefimiz Ve yalnız bir he
ve 2000 den fazlasıınt Rusyaya gön defmiz V'8nlıır, Bu da dilşman or
Qecl:ık, Ruslar Almen zıırhlılarma dulaımım ve tank kuvvetlerinin 
'karşr bu ta:ıkları: mtieeei!r surette tahribidir. lngiltereden ~ Birle -
k lJ~---1•'--.:ı-• şik Am.erfüadan yapılalı büyük bir u ................. ı.ı•.uj,nar • ., ardını 

"Çörc;il,. Jfilah edlldil Y yoldadrr. Neticede biz h&-
Çörc;il "Çörç;l" tanklarmm ge- yg.tmuız jçi:n mUca.delc ediyoruz. 

niş ölçüde :ıslah edild~i söyle- ZaferAı katl olduğımıu iddiaya hak 

Zongulda.kta bugün mevcut olan 
650 ameleye 450 daha UA.ve ederek 
mikdarlarlarmı bine çıkaracağız. 
Zatranbolu ka.za.sı merkezinin bağlar 
t>aratı denilen bir yere na.lUadlldlği 
malfimdur, Eski kasabada bulunan 
V'e hük1)met tarafından boşa.ltılıııı bU 
yUk bir binayı amat bir haplshane 
haline koymak üzere adliye vekll.leti 
emrine bırakmışlardır. Bu binayı ih
tiyaca göre değiştlrerek 800 klşllik 
ceza. evi haline getiroooğlz. Bu 800 
kişi.den bir kımu sanat işlerile meş. 
gut olacaklardır ve geri kalan kısmı 
dl\ gerek Zonguldak ve gerek Kara. -
bükten seroeat bırakılan amt"lenin 
rerin! doldu raca kla.rdtr. Bugtln çalJ§. 
tırılmaın icabt'den 7000 !§Çinin 4000 ı 
bu suretle ziraat, madencilik, yol 
ln§&at.ı, ma.tba.a.crlık ve yapı l~lerinde 
yeni usullere göre çalııtmlmakta.dır. 
Bunların çalrştrrılmala.rı, bakımları, 

bal ve hareketlen da.im! bir teftiş 
ve mürakabedir. Netice çok §ayanı 
ınemnııniyettir. Bu çalıştırıimadan 

ahnan verlmU neticelere binaen dl\. 
ha fazla amele ist:enllmektedir. Bu 
~cıı,ıe tMmin ettlğimlzJen dııha. az 
bir zamanda gerl kalan 3000 işçinin 
de çalr§tırılnıa baliM konulacağı mu 
hakkaktır. 

Yapılan neşrlyatm bazılart 15ğren. 
diğimize göre Ankarada. matbu&t u. 
mum mUdtlrlUğfuıQn bevzte tAbl tut.. 
tu~u ikinci hamur kA.ğrtlarla alA.ka

'dar görtilm~tür. 

&id tedbirler Ohinlek taratmdan a.ım.. 
ID]ftrr. Bu nokta.da harp kablnesl ve 
mftteha.ssıs mtl§avlrlerimlz daha. ev_ 
Yelden Ohi.nlekle mutabık kalmışlar. 
dır. Harp sahlL'nlldaki ba~ ktırrınnd&
nm amelt görilştı daima. bAk1m bir 
lnlrar olarak kalabilmesine ve kara.. 

Bht Gt!1''DE 300 TA.~TAN 
70 TA~K Kl\.I.DI 

,.,,... kl?DlZ ~'Qı\ctUT. 
diği mma.n bu sözleri gülilijmelcri 
mucip oLmu.'.}tur. Bu tankın kuv _ Zafer vazifem.izi tamemile ya -

4 hazironda tarafımızdan yapı- \"etli ve faydalı bir sil.8.h haline Pa.I"S€1k tahakkuk c<leeektir. Avam 
lan 'b'r te~bbtis mukı:ıbil taalT\lZ· ~el.eceğini BaşvekiLc temin cd~ ka.mamsmm vazifesi ise hükfuneti 
larla Ve büyüık topcu kayıplaril" n:.i~tir. tutmak veya değiştirmektir. Eğer 
geri piiskül"tWdü, Muharebe bun. Çötçil bundan sonra Sivastopol hükiimeti ceğigtiremiyot'l!!ll!l onu 
dan sonm Birillh&•em ctra!ııı::. ir:- müdafaa.smm vefkal!de kıymetin- tutması laZindır. Ha.rp zama.ıunda 
tik.al etti. Btu'adnki garııizouda den ve Timoçenkonun Harkof et- irJ.si ortam olemaz. Avam Kama
uğra.nrlan ağır ka:nplare. rağmen ra.fmdaki mukabil taarruzlarrndan rc~ı ekseriyetinin kanaatini yalnrz 
geri çekmek kıa.rı veıildi. bah&etmiş ve demiştir ıa: reylerle deftil gelooek günlerde 

Muihaıreben'ın buTadı. yeni bir ~ "- Bu mııBmbil taarruzlarla cie a.çikça ir1Jha.r edeceğini Ve daha 
.. '""! "'1"' gınw .. h •·tı: az azimli. kim.seıl.e"' AVRm TT---·:ra. "'-" "" "' a ş.up e yorı. ıır. Burada nıevsim;ı ilerlemiş olması bize bü- .n.tmilH. 

'AZAN~ H .• C.E.HİL 'EK7Aff1İ ~ıaz.lı b~r ~ey :YUP~ ia?~.ıka?ı mcv- tün ga~e~leriml.zi noroel oırdu:;u :~ ::~h==a 8:ı'!:~ 
• Minarenin ~lemin h a.l k- cut olup olmadıg-rnr bılımıvorum . tı•un t&hrıhi li~rinde teksil' etmek hakıkmın v-=1ımı·"'ece.;..ni u··-=t .. 

t • • e ay en çı :'11'.ııh:ıkkıa.k o 1an bir ~y varsa d ~~• " · 6' .. "4 ...-

Jğım zama.n safra.m az çok kabarı- Rom.el' rd . 0 3. der:.nı. 
yor haya.ıı sıkı t · m ve <> usn.un hM" gün l'l- ı U 

• e rnerkezım değişL c:.rnızh:rrnr tAzekd'ğ"d" B t , 

1
. mumı idare de ve harbin kontro. 

yar, ha.lbuki köşemde oburuyonım; k1p ed~ beş .. 
1
• ,/', unu a- Ne dememeu ? IUnde Uzerime aldığım vazifeden beni 

iki .siklet merkezi mi var? - . gım icinde ln'.ıhare- mahrum etmek fçin t&hrikAt y&ptl _ 
• Voltere ömrilnlhı ııonlarmd P he Km.gteb.ric Ye Akn>mıı. ,.tratrn. makt~drr. Ben Jılzin hfzmetkArmwm. 

rutilcr bQyük bir takdir ve ha~l"IL~ da ~reyıa.:h ~.t:mi~tir. 13 hs:ı:i'!';lltrlıı Bir kelime vardır ki Uk heceaiııin B~ni ıı.zletmek hakkın& malikslnI:;, 
hk el!leri gösterdiler. Bu lhtH:ıJde mu~ı>.rcb-1 muaev1 ~rtlar altrndı ıııesli harfi Alla.dolunun bazı yerlerin- Malik olmad1ğınız bir hak Tarsa bU
Yoltere "heni scvıncimden öl<ltirecek. ~:r-~~~-~.~kte ~d•. Ftıklıt o gü;. de (ö) ile ~öylendlgi halde İstanbul- n& mUesı!lr .surette haTeket etmek 
sini"' de ... ._....ıler H lbuk. ır de~ı'klık olrnut1tur. 13 hazı- l lular onu (ü) ile konutıurlıu·· An&d~ lktid ..,, ..... .-.c · a ı rı>stora.cı ~ . . ' · ·J· armr vermeden mesuliyetıeri 
yon ıı:ama.ıımda Volt.erin kı.ilunu ha. - rnn sa . hr elımızde takriben 3(1() luda (yöri!k) diyenlere karşı burada ytıktt>nmcml istcırıcktir. 
ya ıııavurdular, lrt~ımıara. döl<tU!e~I\ t~nk ~r: -:a'kttt. hevs karardığt (yUrUkl de.nlr. Bıı ~cızleri mUt~ıı.kip Annı kama -
Bn fştc kaide 1'ıllfl!ımı. eslA! ahlA!dıı.r: J :ıoı m""·" f'hr•"'l~ r.e.fıfmuart.Jar hari<; Hangisini Ustün tutmıılr 'r r&llT, hükOmete ltlmst~rztık blldiril_ 
rl ıha mUllBit da.vrn~""•Jn• olm~k Ü7.'~ 70 ı"en '•~ln t11nk bJ Bizce (yUrUk) demeli, (yoruk) d · ......... ..... t B e_ memni istı>yen takriri 25 reye kar9T .. ı:1anııış r. u vam:l-tt dÜ!lllan a.•IJU memeU. .,,. 

J 476 reyle reddefJmlştir. · • • • 

1'evıet alacakları 
(Baş tarafı 1 inci .~nufııda) 

Tacıdikli çeklE'r vergi boçların
da. 8air devlet :ılacakl:ırrnde. na.kit 
~·<rine kr.bul olunacaktır. Karşılı. 
ğr ml!'vcut bulU!lduğu nnıfıatıap ban 
kalarea tasdik cdl'-m'!diJı:çe bu çek 
l·er kca.bul olı.ı;nmı~'araktrr. Devlt-t 

5ermayesile kurulmu~ müessese -
lerin ve mtilhak bütçeli idarelerle 
hususi ida.re '-e beledivelerin vere
eelıl~ri çe'ltler knrşılı~ı mevcttt bu
hmduğu mnhatap bankalarca tas
dik er.ii1meb;zin kabul olunacak _ 
tlT. ~tler ve~·.ldiği gün nakit o. 
l,1rak Ye r.lmıruş tııRvt1araık, borç 
tediye edimliş ola.cakttr. 

lıveç iizerinde Alman 
tayyareleri 

Sfokhohn. 2 (A.A.) - İki Alman 
UN!ğ'ı dUn saba11 İsveç cenup kıyılan 
ll•t.tlnd!' IT<)mıı,tur. Havil kar~ kov. 
ma bıı.t.aryalRrmm ihtıır ateş!nd:?n 
ı<Mra Atman uçakları yollarmı degJş 
tlrmi§lercllr. --- · 

Bu ne~riyatm devletçe el konan 
ve matbuat umuın mUdUrlllğünün e
mlrlerlyle Basım kooperatlli taratm. 
dan yapılmakta olan kA~ tcvzlt ile 
bir a!~kasr olmadıtmm da tavzihi 
ni !aydalı bulınaktayız. 

"'f• 
1 

Amerikanın Polonya 
. 

ordusuna yardımı 
Va."}ington, 2 (A.A.) - Pat: 
Birl:cıi:k Amerika hariciye nazın 

Kordel H:ıl ve Polon~·a büyiik elçi• 
Si Ciccha.novsk: çarşamba günü A• 
ıne:~rikanm Polo!lya ordusuna yapa 
c:ıgı yardnna ait bir anla~m'.l i:::nza• 
1.:unrnlardll'. Bu anhşma ödünç ver 
me ve kiralı>.roa hilküm:erine ~öre 
Birleşi.~ AnıeriJ:;:a ib evvele~ İngil• 
tere, Rusya ve Çin a.rastnd'l fm2:ıı. 
lanan ::ınlaşmanm aynıdır. 

Fuzuli'den seçmeler: \ 1 
- ,I"'..; 

(i<)n<'alar :.çıJdı, aeyr .1 bdğ edla. • 

ey ehU dJJ, 
Kim gillUp güller, gönüller aoılan 

çııfdır bu ~ğ'. 
.Malırenı oln.ıa;ı rindler bezmlnde 

nıı>y no, etmeyen, 
Ey l''uzClli, ı:ck ~yaj ol bemutea, 

71 ı:ck aya:z 



'":giltercdo Mı~ır mağllıbi~ eli 
bU) ilk blr h~yccan Ye a&abiyet. 
(~oğo~u. Bunun lıass:ı.9 miya.n 
t uphe!ı:ı politika nıuh.itlcridir. 

l'olitfüa mt?lı:Ucrin'n t'n hı:s::.as 
~la.ıı ı:oktaaı ııarlimcntodur, lugi. 
lıı p:ı.rliunento tı Mı!ııır m~ğlübiyc
t ı _ llıcrine inıpaıatorluğun bit Hm 
ı:ı_~c~ 'erinden ist.ifndc ctmJş, l!ı
::.ıhdıği dcinJ ıı rılmet'erinin en ib· 
tilnıi tcla.'kki Cimi~ zengin, mürcf. 
!eh bir :ıUrnrcnln hıılinclc 'e istik
lnılinclc ı;ördüğii cndiselcrle he,·e
i:ıns, lınrclıctc ~~e '"olmal~tutlır. 

P&r:llorluı;un dinıag1 olan tn. 
r;iliz ~Ilmentosuaun ncrıo.iıü ko· 
ruynıı blr ln~an gibi hnr:ı ucunUa 
rııarıld.a;r:ın s=ıtır:ı Jı::ıı~ı sinirli bir 
bnr~tte nlu;ülfuncllcr .. &iermeiJJ . . " 
tabiıdır. ranamcntodnki 1'."ahl:rct 
imparat-Orluğun uğradığı kayıpİarı 
~oca .crılinnck müılafaın, ~ağl"m 
laı-tamak gı.;•retinlo, 'Amısu~~ 
if a<k5id!r, İn,gilt~renln mi.ulafca. 
bmda görUlcn adılcr noltsanhk
lar, acemilHdcr hüc~mlam ,·cs;!e 
'ermektedir, 
~rlimt'llt~auı heJ eean, hUkiı

mct.in Y~rfndc bıral;ılmesı , el:ıhut 
~~'"~ deı:aljtirilme>i eklinde 
hır polıtib. <lına mdan kun·et al
ru~ta, Nliikb bnpa.ratorluk 
muCb.fa:ısmm t~mini ter.ine da
;" anmakta.dır. lnıparo.torluğun mü
dafaası na.sıJ olınnlıdır•f 

lngiıt~ro pn,.IAm nftısunun üze. 
rınde durduf;n nokta huclur. 

~rı;ili hedef edinen illr:ızlar 
karşu;ında Bıış'·"Jril"ın ':uin:t i de 
l"rofes~ onet poJitiluu:ılarrn • Y•l!ltl· f oyuuıardan, ııar1a.ment-0 w;tik. 
,CrindetJ İstifade oderek, paltunen. 
-Oda bir zafer kaı.an.mak değildir. 

~· in dedi~ gibi ınlllet pl\f· 

~ t.ı:>d:ı. mfe:r değil, hudutlıuda 
~r bekli,ror. Münaka.cısla.rm, a . 

tiahİyetlcrfn l'eı;anc mc\'zun hu 
:erı kauı.nactlk hUI.-ümet.i.n etra
~ da toplıuınıaJ;.t:rr. ıngtıtcre bu. 
~ .. n hu 8~ aramaktadır. 8"1C· 
J~rdenbe.ri Ç-örrD imı•aratorluğun 
aradığı adıun .olduğu hl!sini ,·erdi. 

MağJfı~lyettcre, knpplara nığ
ruen o 'ımdfyc kn<lar her Wmat 
kaza.nflı. F'Jdiat bugüu bu itimada 
l'll,'JDen imparatorloğnn 11.ra.d1ğ1 
kurt.an".ı adam henii:ı meydanda 
değlldir, Çö~it hcnttz bu aranan 
adanı tipini tenı.sil edcmemekte
ı:tlr, 

Bütün sıkıntı buradan geliyor, F'a· 
tmt bunu bir 6llhrs mescl~i, b r 
tıartJ mesel~f :ıddchneye imkan 
\'Oktar. 

Bu bir ~ahıs meselesi deAtl, hir 
flarü dansı dcMl b'r d.e,·let teş. 
ı.· ~ ı:o• • 
ıı;tfatı \°e nimm işidir. ÇünkU bu 
ni.G&l2l ,.e te.5'kilitı "anlandrrmak, 
onra bu ni?.am ve tC§ldli.tı alıp 

nJÜ<:lafaa hizmetine &eYkctmek im
flara.torluğua belilediği ndnmm 
lnllkadder mlsyonndur. Çörçili be· 
\·eıııet' de, ııemılycn ter de ondtıtn 
bu \"aıif eyf beklemektedir. Ten • 
kttle-r, funiUer bu noktada foplıın· 
makt.a.drr 
• .ltn.rbln° başladığı nmnnıfanbcrl 
lnlP&re.t.oriuk ccpbelcrdo bii~'ill< 
brıpJara uğradı, hu kayıplarm 
ortaya çıkardığı , aziyetJer hüku
met .reislerini büy'lik mlk~ta 

s.tır. Çöl'(il iktidar meddi?tc 
böyle m~ktil lft.rllar devam eder· 
~ ~i. Ve gttııler oonn ,·a.rtr. 
grnda,n her gUn bir ~ler aldı, 
götürdü. 

Rldi;;eıeıin aksi 6Ul'et.te Jnkt
ltlfma ıağı:Qen bu lan'Yetli de,·lct 
&4ınıı meddini muhsfaza etti. Fa· 
kat İliraf etmelidir ki potttlkacrla~ 
".'1 ~lan IDU'V'llffakyet.le fet.M
dılenıcz ka!clcr batini alrr, fakat 
biiyük tnm·affnldyetler Y'ft"mda 
ldi~1k kayıpl&r onmt presttjini :r.a
yıfla fm3ya baıdar. Ve talih!!U.llk
ler yo!n üsfün~ engeller se.nneğe 
ba~ıar. 

Çö't-iı bütün politika r.eJ.~"llHl, 
kabiUyt!tine rağmen bu harbin mu 
-ıaffaldyctsizH1ilerl önii~l'le bir ~ 
df'fa Sendelemek me<-buriyetinde 
kalmıştır. 

Rtt defa da Çörr.il mftnİAlan a
!lftcak, iktlilannt mnhafa7J~ e<ll'!<-tl"~ 
tir, Fa!mt fngilt~N'nin l>elile<liği 
7'8f,..r rıarlilmeot.o ı.nfori delil, hc
dutlar<laki zafet"<11r. Cörçai ~erin· 
d.e brrakac:ık ruh dıt hudur. 

SADRI ERTEM 

Selçuk 
iZ EnıtitOıthı~e 

Selçuk kız cnatllllsl\ b•1;Un onaltl 
buçukta 1941 - 1942 mcr.unll'rının 
diproma dağıtma Wrcnlnl yapacak 
T~ aynı uı.manda okum'\ yılının bit. 
m('m l'!t>layıalyJe hazırlı;uıan serı;i açı. 
laca.kt.ır. , • 

VAKiT' 

Et fiyatları neden 
/uç düşmedi? 

Vekaletten hayvan ihracını yasak 
etmek için müsaade istendi 

Ete konan nark knldırıldıkl:ın 
sonr:ı et fiyaıtıırında hiç bir drği. 
şiklik görülmemiş n !iyntlr.r dü<:. 
meıııiş•ir. J~le<li.re bunun scbrplc
rinl araştırarak reislik m:.tk:ıınına 
bir r:ıpor haıırlamıştır. 

Bu rapora ı;örc, di~"r yiJ:l;rellcr 
ihracını menclli~i hıılrlc lstaııhul 
ha) ven ihracını menetmemiş, 1s -

l\ietresini v\lran 
adamın muhr.kemesi 
T:ir müddet CHCI Kal~ oncııl-ıı'· 

hığuıııJa ınclrc~i F;ıhna Jaleyi la
-banca ill' öldünnt"k ~uçuı;don il;iıı 

ci a~ır ceza nıahkeıncsinr. \•erilen 
sabık polis .Mustnfanın mulla'Kernt'
siııc dün de .devanı olımmuşlur. 

taııbula gc!cn hnyı-nnların nıOlıim 
hir kı\Jın taşra Tilitlt'llrrinc ~it 
ınjş rt fi;nıtları d:ı hu "'ehcplc düş. 
mcmiştir. 

Uelcdiye bu es:ısı göz önfindc tu. 
t:ırak vaı:iyeti Vo'kalcte yaunı~, hay 
vnn ihracının menedilmesi itin TC

ldilcllcn mü:.Mde lstcmi~lir, 

Sabun ve yoğurt ihti· 
karı yapi\n iki kişi 

Fiyat murakalıc ıncııııırhırı, SuJ. 
tamıhmt'tle Oçler sokağında hak. 
kal B:ıyram Öıcrcni snhun, Çcm. 
hrrlil<ışla \'1'7.iı·h:ın caddl'Sinıdc m,ı 
rangoz Yunusu, )oğıırt ihtfkAnn. 
rlan suç üsliindc )"'fl'kalam ı~lardır. 
Suçlular, adli~ e.rc 'crilec.c-klir. Suçlu, F:ıtm:ı Jaknin kendi kcn 

dini ı:öbrğindcn vurduğunu irldin • 
etmekle olduilundan mnlı'kerne, bir ! Bir çocuk tabanca ile 
in~anın kendi ;kendisini göhcf;i~- 1 oynarken vurulup öldü 
den yurup Turamıyacağının tcshı. l'' k'.d · k 1 1 d ı . _ " , u ar ıs ·c cı: n c manav çLr:ı, 
ti için morg mlldürlü~ıınc muzc"- Jı~ı yapan 14 yaşında Salfıhattln, 
k~rn yar.mı~ı. ustasının tnbanrasilc oyn:ırı.en ~i 

?ıforı::un 'ferdıği rapora göre, bir 
liıh rıatlamış., ~·ıl.:an k11rş11n alnına 

çok .kimsenin kendilerini söbekle-
i~alıcl etmiştir. 

rinrlcn 'Vtınııu, olcJu;tunun ,ı;ıörul-
Tla:v~ın tıir halde CerrııhpRşıı hns 

dü~ünti, huna bir kaza riencreai lttnesine kAlrlırılan yar:ılı çocuk hu 
~ihl, <"İnayet <le olmıı~ı nıııhlcnır-1 

r:ırlıı i1lmiiş1Gr. 
hııtunrluğunu yııııyorclıı. 

Ncticerlc m~h}.;('me ~ahit ol:ııı 

bekçi l!yaun celbi idn muhnkc. 
mc~ i başh bir eiıne bırab:mışlır. 

Üzerinde 100 saat 
bulunan hırs17. 

fbrah!m adınrla bir "abık:ılı Jıır 
Silin, Reşikta~ı şiiphrli bir şckildf' 
dolaşlıih ı:ıörfılmıiş, «-vrilerek fi.,eri 
arandı~ı zaman r.cplerlnde te>o c 
yııkın muhlr.lif cins saot hulunmu, 
tur. 

Tahk iko-t sonunrlı fhr~himin hn 
s:ıallrri, Rcşikta~la ııaalçi Kemolin 
dükknntna l<e-pengi kımıak ~ııreiilr 
girip çaldığı anlaşılmış, adliyeyr 
verilmiştir. 

Namaz kılarken ölen 
ihtiyar 

.A.7apkapıd:ı saııd.ı•cılık yapan 70 
ya~ım:fo .~li, dün kııyı~ındı öıt 1 c 

namazı kılarken kallıi duraral öl 
mfi,tQr. 

Ceserli muayene eden :ı<lllyc dok 
loru ~ömiilnıcsinc h:in ,.~rmiştir. 

Genişletilecek terkos 
~ebekesi 

Motörlerimiz limana 
döndü 

Bundan hir müddet t\'Tel cent.bi 
!,ara.ısulanna ı:;idccrJ> ınotörlcre se
fr.r rnü~naric~i Tcrilmcme~c ba~ -
lıınrnı~tı. Haber t\ldı~ımtın r;ör .. 
ecııetıi ~tılı.rınd:ı ve btl arRd:ı Bul. 
ı:arislan limanlarında h11lunan bü. 
tnn Türk motörleri limanımıza dön 
ıofiştfir • 

Uctız atlatılan bir 
traınvay kazası 

hlil..liıl cadde..c;inıfo Yı 1 C:.ı <ıine 
masınrla ~·alışan 11 yaşınrl;ı IJarıı 

lambn, rlün caddenin karşı lıırafıno 
.ıte~erlen, ayıığı .knym·~ '"" Tnkııim 
den gelen iblr trımıvayın önüne dii~ 
mü,tür. 

Çocuk, TRfmnnın mahirıınc nrcn 
y:ıpm:ı~ ~:ıHsindc, mulıokkok ılılr 

öliimdcn ufn.1' tefek l aralnrla kur 
tulmuş, tedıvi altına :ılınmıştır. 

İnönü gezisi 
fnCSnü gezisinin in,aııtı temmıız 

~onuna kadar tamnml:ınncnktır. Ri
!ahıre tncsnnnnn he)1<ellnln in~rı
~ına hıı~Jnnocn\tır. 

Yemek te.r.hir eden 
ahç;lar 

Liman kadrosu 
genişletiliyor 

lst:ıobul limanının işlerinin ~it. 
tıkçe ıu'lması üzerine liman reis. 
li~i teşkillıt ve klldrosunun tııl.:vl. 

) l!sinc karnr verihnişti, Ü~rcndi~ı 
rnize nazaran lslan.bul mınh·' · 

Bir vurguncu mahkOm olmuş 
lzmfrde bir hüküm 1'erildl Gu. . le.ketler, h1.rdenhiıe tahli prt.lar. 

retch!:rde ~dctr~ma ı;öre, oradaki dnn ola.ganüstti ,..,.11,.,_ gegcmcz. 
bir r.ığ §irkctl mlidürü olnu "SB- l.er, Wınwı.ULr, hllkftmct1erln ônU· 
iamon Ga.mcı,, c beş ;rıl hapis, do· ue birer mgel gibi dikillr. 
1.uz bin lira ağır p:ua ccıru:.ı k~. Mescll hıtc biz, bu ttlrltl mcııı
~11mı, '\'e YÜ7. bin kl1odnn falla lcketlenlcniı. Yurdumu, bütün 
yuğlarma ela c~ko_n'!1n~. dilııya ile dosttur. Bar~ "1ndeyi.ı, 

mnn rt'ısliği ~·eni teşkilA1 ~c kod- . Gazete, bu ıhtıkarcmm su~ Us. Ne kimscnln toprağında gözttmfu: 
rosu, iki ay sonra çı.kacaktu. t~rıde .. ysj<:ı1andığmt bildir:yor • .., ne b'r ko~unun amrrmclıı. pusu: 

Imroz ve İzmit aelerleri 
kaldırıldı 

lrnroz ve h:mil vapur scferlrri, 
muYakkat bir :ı:nm:ııf için kaldırıl-
mıştır. 

J\end~me b:ı.5\-wıın ahcılarn, bel- rnuz "ar. Milyonu M:W bir ordu 
lıi clgn~ mm dmn.'lnmı unr.yerclı: h" liyorsa.k, bu, çağnn.ızd keneli 

- !'ıiark fiyatına m:ı.l satılır mı? lnlıcımır.dan lmŞka bip bir kun·ctc 
Dmıf~r. dnyanmak fst.emedlj;'1mlulendir. 
"Sark", h:a1'3kuı: rnant.ıkiylc Bir çok &oCJ ~yJer gördiik, Eli bnğ-

1.onııT.maz. Bir mala fiynt biçilir. Iı, gözU knp:ı.b milletlerin blror ge. 
Mrı, elbette onun gerçek değeri cc itlnde bayraklan LiruardL Söze, 

Limandaki kazada öl-en f1~pfanmı~. bnna sntıcmm, fop· nnıııhcdt'lcrc d&yana.rak )'nD gc· 
tanmım Ye istihsal edenin paylan lcnlerio yurdımu YBha.nn. 8ilrülc.r 

olmadı da eki. ~ı~tır 
en.UAii' • riğnedf. ışt.e bnnun lçidnir, lrl biz, 

Evvelki gün limanda bir· imza ·Şu h:ılde ihtikAr, düpedüz bir yalnız kendimi7~ güvendfk, ~il!ı.h. 
Y\Jku bulduğunu \'c bir ıruı.vnada Jursnlık ,.e ondan hcter bir hif:'- larmırm nnldrk. 
drniz ooy:ramı rntiruı5C'betile <lcı. net sayılır. Piya40.da ınlmıtı 'e dar Otırçi ba.nşU.J'TT; ama harbin 
r:.'.lllma terlibatr yo,pılrrkm bir kR- Irk ha-,laymca, ban lnsafsı.lar, he. bUt:ün nrt.~i nğniığmı ~-o. 
:ı:a vukua geldiğini dün ya.znımtık. men ortaya atılrrl:ı.r. fırsat kot. nn. Kanunlannnza Jıen\12 bu nğrr. 
Bu kaza netioeısinde yan.lan.an 1§· l~rlar, lcırnoorsa1ar ktrrarlar, Ki. Jrğı ~ meddeler 1conm3. 
c;llcrd~ hiç biri öJıİnemişUr. Yora- ıni mal saklar, kimi dümıe Jıı:ı.ber· dı. Blr tokmı §ldd.eUi yıuıabır yap• 
lı'arrn mhhi vaa'i.yetlcri dfü:elmdc ler yaya.rnk rs~da hmgun ı;ıkr..- tık. FUıı.t \'llrguıtculan yıldrr:um. 
t..ccmr ve ölüm tehlikesi yoktur. nr. rtık. Çünkü Miretll bir ahlımı.. \Ti. 

Tiftik ve yapağı tiplcl'İ f!Ir memleket, cğc.r d?fı:udnn rubn l'Oli, bütün oozahın hUtün 
J>iin lifti].: Ye ya,paJtı btrliğiııdr. dogrnya ~~~~ı ginnı~, ıhlıklirn kllyıplan hol bol ödedikt'.-..11 ııwm

ibr ıonlanlı ':ıpmı.şblır. Topl:ınlıd:\ , lı~~I ~lilcdıgı Sl ahı l.'"11.~:n"?'· tsu-. r:ı, ~nıda 8eTVctlf'T' bırnlaynr. 
amb:ıUj Meri r:örnsülmüş•ür Diğrr dıg.ı sıpcrkri ~-apar, ( ünl.U "hnrp b:mimc m~ olan l'ahorli 
t:ırııMan ;.apak m;ndarrlı i~in ıır- ı h~li., nde olat:"nn\isUi pe\'knladc) aoaba imdi.ve kıular ime yüz ~ 
nlan 1iplcr, ı:cçen ırMıcniıı liplrri hır durum \'1lrdır, N~fektm A!- llrabh fhUkftr yapnusf;J? Re11ilen 
,.,ibidir. Tiftik nfimunc l!p!<'ri gc. ":l!Jl~·a, ~ngl•tcre, ~m;rılm gibi dt• c.e:r:ıı., bamm Jmotn I:n~drr? 'ur. 
lcrck h:ıfln tr"hit edller kli \U':"J;ı mılletlerde ıhhlmra, 'Hinyıl· ~noo, fstfrı;t c.ı.- hiynnctf.n

1
• en. 

'AI fi <' r. ıım ı.i 1i\'u1. sarılmamış Ulkl'l"rlm1cn tr"' 
t t nılja öderse, o zruna.n yılar. Çiln. 
·ın ya 'l daha. az ra<ıtlıı.nı,·or. A~da ~rrn. J;U 

yun lıir altının fiyatı :l:!,.f5 lira, ita birf!>I başını l~ld~~ l>R<', ça. . • para, pul, köşk, ofo hep enn 
kıılçe altının hlr ırırnm fıynlı i•c bncr.~.: çiğnenip tepelenir. Faknt J~r. 
Hn kuruştu, -ım ... armda ttifotc ratınm:ırım mcm HAKKI SUNA GEZGiN 

T oplnnbya çağınş 
Kadıköy tTkokul ,-nl•5UI ı:ocuı.ır..ra 

11rdrro ~:nı rPU ııet"ll~nd~n: 

Cemiyetimiz umumi hryı-U l.:: 
temmuz 1942 puar pinti mlnt ontb 
Kadıköy (Halel ı:lnemıtaı ka~ısmda 

Cllmlnıriv~t ha.ık p3.rtlst hlnMmdıt 

lcıplanacaktrT. Cemiyet nluımna.ıne • 
sının 111tmer maddesi muctbln~ dıt. 

TCttye makam~ kaim OlTCAk O~rr. 

~mlyeUıı ~r1mz ve b!ltlln ~ıbel~n
n~ kayıtlı :ı_r,ggmrn ve ~ıhclcr mU • 
ıncsırlllcrlnhı mf!ılrl'lr ı:;ilıt ve su tte 

umırmt heyete lşlln.k buyıırmal&n 

MC'I\ ôlunur. 

Buldan halkevinde 
Buld1'ft (Ttu'!lı!lt) - Bslkc\1 1-darc 

bcycti top!annrak mı:ııı,ycne evi mh
'hat memuru Necmi Ar'r göatcrlt ko. 
Ju bıt,ka.nJrğı ne Jdarr. heye.ti A.zatrğl. 
nıı intlha.p etml§lerdir. 
N~mi Ar usun aenclcr t.stanbul 

Alay k~kU,de tiyatro mektebinde 
980 -031 ~-ıllarmdn şehir Uyatrosun. 
dıı. açılan tiyatro mektebine devam 
etmiş Uç ıoene ka~nr ıchlr Uyatrorun 
da ç&~Ifbr. 

RilAhrre Emln&ntı halkevl g&ıtcrit 

k()hındR aenelerce ~a1!tımt!Jtrr. Buldan 
h&llı:evl l'Ö!!tent kotu yu tatllln• sil' 
mı, bulunuyor. F!u ta~lldcn istifa.de 
ede:re.k yıı.kll'.dll k~yl~rde temsil vere. 
cc1"1erdlr. 

Daha ıılmdldeıt kt§ mC'Vslml hPLZtl'. 

hklarma t~lamışlıudır.. Gençlere 

VAPU lA .DA iHTiYAT KOMOR 
BULUNDU~ULMASI MECBURi 

Deniz nakliyat knmlayonu rclırt ve 
dc\•lct dcnızyolluı umum mlld0ı11 

AbdWhalim Babacan unU\.13\yle huını. 
111 grml nhiplerine bir l.am1m gtmde. 
fılm~tır. Bu tamimde bazı varur 88-

hlplcrinin, mOııtacel bir 1§ karvuımda 
anbarlarmda. ihra.klyc bulunmadrğmı 
ileri BUrerek sefere 1tkmak Jııtcme. 
diklerinin g&llldUğ"ü, badema, gemi. 
!erin ıklncl blr acler 1ı;:in ihtiyacı o
len lhraklyenin mevcut bulundurul -
mam, acele btr ııcfer emri vertıdlği 

Çckyada 141 kişi daha I 
idam edilecek 

Boda(ll!ıtte. : (A.A.) - Prag vo 
Rrilnn örn mahkemeleri ara1armda 
be~ yabudl bulunan Hl kl§lyt idam 
ttzasııın mahkQm ctmı,,tır. 

lngilteı-enin Rusyaya 
malzemcce yardımı 

Loodra, 2 (A.A.) - Brltanya. ııak. 
llyat na..zırı, ya.ptığı blr demeçte, 
Brltanyanın Rus.raya yaptığı yardım 
vaadlerinln hepJinl yerine gcttrdl~ı.nl 
ve konvoylarm d f!er hat'p ttaluıelerl. 
ne de gönderilmesi i~lnln muvatlnkt. 
ycUc tatbik t'dllml§ bulundu:wıu 

n.kıt 1hraklyeetzılk gib' maı:oreuc. 

rln makbul eayılmıyacıığt btıdlı11mltı
tir. 

Hueua1 gemi nlıipleri, buna tt1nu: 
ederek a.ocle btr 11eter lçln lA%rm oltın 
faz.l& ihrakiye almamn, o nteoott.e ar; 
Y11k alın.ağı üıtaç edGCcJtlni, dolay1ırt. 

le :nsvlunlsrdıı. d& n!>ksanlık yem +ıı.. 
catmr fteri ııUnptı~erıfir. Arm&l~rlcr 
ba. husueta te,.~bbllse do gcçmı,,ler • 
dtr. 

Cebeluttarık gene 
hücuma uğradı 

Almanlara göre limanda 
birçok yangınlar ~ka:rdclı 

DcrUın, ı (A.A.) - Alman radyosu 
Ccbeltıttankm dlln gece yeniden fkl 
hava tıtlcumuna daha uğrndxğmı 
T&nca.da.n bllcıtriyor. Lıtmanda Sn.t'l • 
lAklıı.r yapd111ıf ve bunlan takip eden 
;vangmlar At'rfka sahl!lnde ~m~. 
tttr. 

7.eyre~c giden tcı1.:os lıorolarının 
miktarı hlJ8'Ün'ki1 ihtiyacı karşıla • 
yarn:ıdı~ından, :ıoo miliıııctre ı..ut. 

nında olan lıonılar 500 miHmetrc 
ye yük~elrilcct'kl!r. Ru sııretle da. 
ha fazla su venne imkanları hasıl 
ola.cakhr. 

Kendilcrinr. '\·erilen üç •l' nıüh 

lrle rağmen h81A Titrinkrindc ~·c 

I mek t~~hir eden 23 11şçı, kebnrı:ı 
çe iş'kemlıcci r.eıaya ç:ırpılmıştır, • muvat!aklyet dileriz. ııöylcml.§Ur. ~I 25 yıl eyyelki Vakıt 1 

' Rus1Jada ve 
Mısırda 
Reşmi 

tEbliğlere göre 

Harp 
vaziyeti 

Betlin, ~ (A.A.) ....._ Alman teb. 
liğinden: 
Mrsırda kudret!i stuka tıefkiUc .. 

rJyle destcltlenen Alınan ve !tal .. 
yan tilmenleri ~etin ııava,ıardan 
sonra El Alameyn mcvı:fuıi yar • 
m.Lc;la.rdır 

iı.aıen .Nil deltasına doğru ~e • 
kilmektc bulunan ~g'Ull İngiliz 
kıta.lannm takibine devam olun 
ınakt.adrr. 

Port S:ıid de!li:ı <;e\Tesinde bir 
Alman deni1.a.ltım 1800 tonilllto 
tula.rmda bir lng.ı.liz mühimmat 
ı;emi..siırl b:ı tmnıştır. 

tTAI.YAN TEBL1Gt 
Rem•, ~ {A.A.) - Bugün n~rcdt. 

ten a.aker1 tebliğ, Kmm!a .Araplar 
k&?'!eztnde ku...vetıe tahkim n mrar. 
lıı mUdatu. edilen Eltılemeyndekl trı. 
,;iliz meV7.ilrrinln .dün ltıılyan • Al • 
man blrlik!crl tarafmdan bUcumla 
r.aptcdı111ğlnl blldlrmcktedır. ŞıddcL 

.ti bir çs.rpı~mada:-ı ıso:ıra roihvor kuv. 
vetlcri du::man mevz:llcrtnl yarmı§tar. 

c:1.rr • .1 

Hava kuvvetleri btr çok de!al&r 
aavaıa mUdııhıtle etmıı ve oarpı~ma. 
~a hAkim oımuıstur. 
Maıtadaki Uıılere karıı mihver ha. 

va t.e§kilierl şiddetli bombardıman • 
ıar ya.pmıılardır. Hedetlere bir çok 
tam Ua.betıler kayde~ıımı,Ur. 

lN JtLtz TF..BLlGt 
Kahire, ı (A.A.) - Ort.qark lngi. 

!iz kunetlcri umumi kararg&Jıuun 

2 tem.muz tebliği: 
Dlliı El&lemeyn mevziindeki kuv • 

vetlerlmlz dllşma.mn tanklar ve pi • 
yade kamyonlarlle yaptığı taarrı.ıı; • 
la.n pUskriltmn,ıer ve çarpl§malar 
bütün gün deva.m etm~tr. Sava§ nL 
ticeleri bl.ztm için gayri mUaalt de. 
ğlldir. ~anın tanklarla yaptığı 

bir taarruz tarafımızdan mndataa e. 
dilen bir mevzlcie muvakkaten bir ge. 
dik açmış.sa da, çazpt§JDn sonunda 
düşman tanktan ~rl atılm11 vo Jı.uv. 
vetJerlmiZ Kattara mUnbat vadtai • 
hin ~lm&l ve cenup kel!imlertnde mev 
zilerlınlze 27 kilometre meaaCedc 
düşmana ta&n"UZ& geçmlı:ılerdlr. 

Blr temmuz gllnU §İddetll kum 
fırtınaları olmal!1ll.a rağmen bomba 
ve av uçaklarnnız E!Alcmcyn çevresin 
de dü,mana kıırşr kesit ve top.ııı ta. 
arruzlar ya.pm!flardır. 

Sidl Bıı.rrani civarmdald ini§ saba. 
ıan da bomoolanmışt.ır. Yedi dU' • 
man uçağı tahrip oiun.muf ve be.§ka 
b:r çoklar. da hıssara uğ'ratrlm~tır. 
Ağrr bomba uçaklanmız dU~man 

birlikl~ri U:.mi.oc gcnlş ôlçllde taar. 
tuzlarma de\'am etmlşlcrdlr. DUn ı;c. 
ee dUrman hava faaliyeti nlsbc:cn 
ıız olmU§tUr, 

Blr torpil ntırr uçağımız 1yoniycn 
dcnizuıde bir İtalyan Ucaret gemisi. 

ne f!d isabet kaydetml§tir. 
Avcıları:mız Mıı.lta Uatnnde bir 

MeS3el'§mlt JC9 dll§Urmü,.cıtcr ve ba,,. 
ka bir dllplan uc;ağrııı hasara tıG". 

ratmışlardır. 

Bu haı-eket1CT ııonunda tıı;a.kları •• 
ın.ızdan be§i Ualer1ııe dôıımemlşlerdlr. 

Rerltn, % (A.A.) - Alm.e'l Ol'"' 

'dulen baıııkomut.anlığı tet-ıliı'::: 

Hususi t<!bli~I"! de bildirildiği 
gibi korgen.era l Peron k<.'m.u la&.ll 
deki ha.va kuvvetleri p!lotlan tara• 
fından kudretle- destddf"nen Orge. 
neral o;on Matı5tein k'>~ıut&ı::mdald 
Alınan ve Romen kuvvctieri l""1 • 
yük liı.r kshrama.nJrk g&t~ck 
f-itldetli göğüsgöğUsc bir çarpış .. 
madan sonra 25 gün 8'Uren Sll.Ya§ • 

ları miltesJdp bir ~mda diln • 
ynrun enkuvvetli kalesi olıımk şöh 
ret kamnan Sivastopolun kara ve 
denn kale ve !stibKimlanna. gir • 
nrlşler, bn.ska kuvvetli istihkam • 
lıın, kayalar içinde oyulmuş mcv. 
zileri yer albnd11ki ~va!! yuva~arr. 
nı, beton ve tQP!'3.k blokhavzları 
ve sayı;.;ız sahra tahkimatını her 
~mıf silihm misal teşkil eden mun 
tazam işberaberliği eayesinde ele 
geç~ lcrdil'. Burada nlın3..n c • 
!ir ve ganimetin sayI!I henilz; t°" 
mamiyle tcsl>it edilememiştir. 

SivBstopo1da bozulan düşn1an 

C'l'dusundan geri kal?.tilar Ke.rson 
·yarmı.3da.sma iltica etmi~lerdir. 

Sivruıto,ol etrafında ~·ap•lan ee. 
vaşlar srrsn~d2 Alman ve ltnJyan 
UPnfz harn lrnvvet.leTi. tuğ :ımiral 
Gf'org-csco° ile g-emi süvarisi Slat:• 
an komutasmda o'aı-::ık mükrrnmel 
l;ir isbirliği i1c diıcman takviyele • 
r.:.nin gcl:ı:ne3inln öniınc ccçmi~elr 

ve bs.mj ateşleriyle kaleleri dü • ·---------·---
ı;Urmeğc yaN.mı etmi§lcniir. 

Alman cm:!.usunun en cğır çapta. 
ki topları harp haln:mı:r.dan Lenin. 
(;Tad etrafında ve Kronşdat ko • 
)'Undaki dı:)niz muvasala Yollarını 
ve tesisi erini at .. ş altına almışlar
dır. Hedeflerd~ bUyük yangınlar 
çıktığı görülmüştür. 

Rostof • Moskova büyfı.k t.a.kv:• 
ye y~lunun mühim d~miryolu dfl. 
ğtil'I" nokt.slarma ka't'f:t yapılan ge. 
ce hava tae.nı.ız1arı srrasmda bu 
derniryo1unun muhtelif .noktlanna 
issbetler ohntı§ \'e vahim h1ı arlar 
5ka e(ti lmlı;tir. • 

Bll2! denizi ccphC'sinde savaş ve 
ptke uça.klarmrrz eğır çapta bom .. 
balarla Mumun~ limanı tesisle • 
rine ve dc:r.iryolu garnıe. büyü~ 
hasarl:ı.r yap.'Tlışlardır. 

~O\'YE'r TEBI,Mt 
Mo~l;oııu, 2 (A.A.) - Sovyct gere 

)'ansı tchliF;i: 
1 temmuz günü kıtalarımız J\ursk 

i,likametinde Faşht Alman kı!nln 
rının hiicunılıırı nı püskürlmüşlcr : 
dir. 

Ba1.1 kesimlerde 'liddctli tank 
,.o~ları olnıu.~lur. Düşmnn sa"aş 
r.~n:ısında insnn ve nıalzemece nijır 
ı.a),plara u~amı,-ltr. 

Mosko,·a, ı (A.A.) - Sovyct 
tebliği ekinde, Ru1' uçaklrr•mn 10 
haz.ira."tda 136 Ah:ıan tankını 235 
k:mıyonu, hücum arabasını \'~ bir 
miktar harp ır.alıcmesini tahrip 
ettikleri \'c h~ra ıığrattıklan, kc.. 
za bif treni ilP tahrip ctt.ülrı:-i bil• 
ılirilm .. ktei'ir. Tcblie le şunlar ila. 
V<: cd iliyo~" 

KW"&k isikantetindc ı:;ündtiz ı;ıd· · 

3 Temmaz 818 

İspanyol nezlesi 
İstanbula geldi mi? 

Birkaç zamanda.nbcrt İsp&nYol nez 
lem nıı.mlyl.e garip bir hMt.&lık zuhur 
elıtl, İptida İspanyada peyd& otan bu 
.hastalığın gayet eeı1 bir Mırettc bll.. 
tnn Avruııaya sirayet ctttğf aııla,ııılt. 

yor. İfadesi.ne ltims.t edUecek bir znt 
dlln mubarrirlerlml:ı:deın birine l.sp:ı.n. 
yol haeta.lığmm §ehriml.ze gclmlt' ol 

duğu.nu söylcm~ır. 

'Temımı11 

O, Ahir: 19 O. Abu: %0 
Hrnr: 5!l H"ır· 60 

deW tanlı: ~vaş·3r1 olmuştur. Da· 
ha b3.E',..k3 Alman ta.nklan talın!' 
cdilmic;tir. Alm'Ul1r, Sh'a.St.opo'ur 
bir kes!miadc 20 defa hUcum • 
gco,ı.i-~cr, fiOt) den fazla ölii vP.,. • 
n.i~1 ,.:-dir. Dırer bir kesim'lc R 
ınııM:ı.l~3ıleri 200 A:manı yo'· • 
ın:ttir. 



""' Yazan; I' ransuva Kormendı Çeviren: Muz.alter Acar 
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lla ona ctn:diye kadar hiç bir §ey bir dostluğun yabancı bir meınle

sornı.a.mış, hatta cvlenirıceye kn - kette. bilyilk bir fl.lmimtyet şeıkli
da.r olan h~yatı hskkmda Kadar - ne gireceği muh:ı.kkaktrr. flauın 
dan en Ufa.k bir h::ahat bil:: iste • Madam Simona yaklaşmasında bir 
meım.lşti. GU..ıler de onlrla beraber nevi himaye bulmuştu. 

enı serıer: 

Dişi kut 
Kocanmı Nasıl Muhafj'z.a 

Edebilirsiniz t 
Uzun blr öğüt ve tavsiyeden ziya

de, cınst zaafları tahlil, gene kız ve 
kadınla hasblhal içln yazılan bu kil.. 
çUk kitap, lğfa.l edebiyatının ne w 
iffet dUı.mıaninnnm klmlcr olduğunu 
tebarUz ettirmekte, gör.?neğin arar. 
larmı, saadetin mahiyetlnl anlatarak 
ev kadmmın xoca muhafazası lçin al. 
maııı ltı.zım gelen tedblrlerl göster
mektedir. Kemalettin Tuğcunun bu 
kUc;Uk eseri, Arıt Bolat k1tabev1 ta
ra!mdan gllzel bir kap:ı.k içerialnde 
çıkarılmı. tır. :MUtaleasını ta vaiye e
deriz. 

ilıUyurlıyor ve :istikbale doğru gı. lla <''inlerinin mühim bir kısmı
dnen maziııl kansını aslA alaka- nı Edithtn y:ınmda geçiriyordu .. 
dar etmiyordu. ~n Kadar'ın Hatta koca'31 geldıkten sonra bile 
mazi.&! ne olabılirdi ki?. Bıltün yine hastaneden aynlm3Jllıştı. 
S'tnçlcrin ıruızilcrir.ıde olduğu gil:ı! Ve a.nca.l: Madam Simonun, ne
gelip F.P.Çen iyi veya kötU kadın - kahat gUnlerinc!e lia c;abahla.n ko
lı:ır .. l1a bu:ılan öğrenmekte hiç bir easının yanmda knlmnğa başlaıiI. 
fayda olınadığmı biliyordu, Her er- MutaUan olduğu lizere her sabah Perde ve Sahne 
kek bekarlığında gençliğinde mu. sunt dalgalı banyoya giriyorlar, Perde ve Sahne Temmuz sayuıı bir 

• * "' 

hakkak çapknılrk yapar ve 11a da eğle yemeklerini de orada yiyor- --'-
,_ çok kıymetli yazılar ve zengin n:ıauu· 

Evli bir genç 
bayan nasıl 

GÜZELLEŞTİ VE 
MES'UT OLDU? 

çapJUJa olıru>..yan erkeği beğenecek lnr. sonra lı:ı hastaneye dönU -
• • lerle çıkmıştır. Tavsiye ederlz. .~ vazıyette değildi. yordu, b:ızan Knıfar da bir saat ·1f~ 

ll'alkonia vapurunda Kadar ilk iÇln evvelden knrtsı ile birLitt'- • 
1 

• 

gece yavaşça lramanı.suıa girdiği gidiyor, bnzt kereler d~ akş:unlar 1 ı in LARI 1 
zaman esasen o da bunu bekliyor. gidip ha· taneden alıyordu. Öğle r !!! 1 ~ 
du. Port Elizbettc evvela ilk ze- den sonrale.rnu hemen ekscrı···a o- "-ttl 

J Tıp 1ukilltt:SI hüviyetimi kay.,.. m D".&nÜ!ı-da metresi olmuştu, Herke- dasm<l!l kıt?"anlrk haqrncn ·:ı kıı.d:!r ı 
sin ,;..._ '-"- hUkmtl yol:tıır. A' 

uuwu uuınesi onu hiç nli.knda- yatark gı-ctrlyor \'e h•n'nllm ııerin 2016 "iı 7.mı özkıalber (<MMnı> 1\ 

bile ~tmıy.:> .. Ju. Kndar '-endisin~ oldu({u gimler JP de ç kırı blr-ı.z lstnnbul erltek u .. esinden aır:ıIJJ ol. "-~-~--_;:::ıı.:11~--U..:r&..1 
lAyık bir erkek oluncaya kadar ya- dolnqTvıırc' ı Fni•"t yt•t••t;ı z:ıma.n. duğum 

2
.2.938 tarih ve 170/6157 No. Bayan G ..• 

ni diplomalı mimar olup aynı se. lnr nasıl Yolıyj dUşUnuyors:ı do. ıu belgemi zayi etUm. Yenl.5inl çıka. "Yalnız lıir IJ ınellH kadar cazibe-
v.iyoeyc gelinceye kadar onunla ev. Jaştığı zamanlar da e:ıddelerdc Yo racağımdan esklBlnln hllkmll yoktur. sizi& vt turmıtıizdl•" direr. 
lmmek fo~emlş, beklemişti, 1iyi arıyordu. fl)rı•no • ı•nrı t)'ııkD.clar P, T. T. memuru 8alJ&.. 

İlıı.yı terketti, mtıvnlrkaten bir hattın Yalçıner (40881) 

Yere gittiği zamanlarda Kadar s p Q R ~ • • 
l'mç kdnım keııd.l3ini beklediğin! Kumkapı Fran1JtZ Sentjandark mek 
hlmctmi§ti. lla ~r zaman i~in her .... -- - • tebl.nden 1922 _ 1923 senesi aunt§ ol. 
ttlrltı şerait altmda Kaıfar•m Yine Al . "f • l du"'"m .,.ha.det.nameml zayi etUm, 1'endisı"ft4 ..uınm__,_ı bek man tenısçı erıy e "~ ... -

.... uo ~ lem~ti Yenlıı!ni l\lac&ğlmdan esklalnln htık. İçinde bOyttt bir 80ğt?kkanh1ık İıi~ yapılacak müsabakalar 
aederek mil yoktur, 

~kalben hiç de muaaep Tenis A.Janiıfmdan: Akaıt.ray KAtlp KllADD maballeal drnadaı:ı: "Ona .. _...__ aldata.ca -Pn ~ 10, 11 ve 12 Temmuzda Tak.simde. Bostan So. No, 11 de Mlhal kızı 
• f.eknu- OD& sadakatsizlik ~S- kl bölge Te:.11a ltorUarmda Alman te_ Vlktorya L&ku\"a (40386) 

~fbn .. ,, dedi. nla ekibi Ue yup1lııcak müsabakaların ••• 
J!lhat'ka Ddnci senelerinde da. blletıeıi Dağcıhk • Eskrlm • Tenis Emniyet mlld!lrlUğtl 4 r.c11 §Ubcden 

lla et"lenmeden Jah~sberg'de kulUbUnde saat 9 dan 12 ye ve 13,30 a.ıdığım 31/6595 numaralı ika.met 
ilk ckıla olarak oou rektörün krzı dan 20 ye kadar her gU.0 satılmakta. tezkerem! zayi ettim, Yenllltnl alaca. 
~ ~tn:!.~ Sonra hayatma .ts. dır. ğmıdan eaklsinJn htıkınn ~oktur, 
·~ --.w:ııw; ~ti. Her ay ------------- All Askar IAtlfl (40380) 
tranavale gid~.k bu. lsveçU dan - r-;: 

1 
• • "' 

l6de bir kaç gün hlırdı. Sonra iki 18ugunkü radyo Ziraat bankasında ırullandJğtaı tat 
9rDe evvel Grovham ile evlenip kur - bik mllhUrtımU 7.ayi ettim. Yen!ıini 
talan h'Q8Q8f kltJbfai İzabel haya.. n tma glrmifti ve nihayet -r -Af "-t- 7,30 Program 7,83 mUzlk l'l, 7,45 alacağımdan eıkisinln hllkm yoktur, 
fa ~ ......, ajana 8,00 Sen!onlk parçalar PL 8,15 26870 nmnarah taMrnıf eftr.danr 

yld bir ifıttri buhraıımda kendi- • 8,30 Evin saati. 12,30 Program 12, 9ahlbl Mehmet Derici (40888) 
ilini kollan arasına atmıştı .. BUtUn 83 TQrktller 12,4~ ajana 13,00.13,30 * • * 
bunlann 11a iel laBa. hayatJan içi· Peırev, beate ve prkılar, 18,00 prog_ Fener nüfus memurlufundan aldı. 
ne ST~ aadatataizlitleıdl 

''Hiç bir zaman __ ı;~ .. !- ram 18,03 1noo saz tnslı 18,40 konur ğım nüfus kli.ğ'Idmır za 1 ettim. Ye-
vlamadmı, hl" bir ,:m.uanU>G hu"'~- m& 19,15 Dana mUzlği Pl, 19,30 Hı:.- nlsinl ala.cağnndan eıık!lliııin hllkmQ 

'" .,_.. berler 19,~ KlAaik Türk mOziğf 20, kt d81l ftE gcıçfp sadık bir erk..Jc: ol• yo ur. 
madun. dl '"' .... 15 Radyo gazetesi 20,15 Şnrkı ve şışn • Osmanbey Kn' ~kak ıe .No . 

• ,, Ye dilşilnUyordu ''Fa- turkWer 21 QO IUraat takvimi 21,10 da Sulhl EDIAlh oğla ('°890) 
kat diferl('?'İne as.nJd sad* ~ı ka- teman 22 o • dyo 8alon orkestrası • • * 
lJJONm.. • Şimd ide ellini ve"u-n bir ,,__.___ ., . ._ 22,30 B >,45 _ 22,50 yan:nkl lc;lnde aııı!tcrllk ınuameleırt kayıttı 
~. Yoliye uzatıyorum,. ._._..am ~ :<. ı> .. nı•. urlu'"·~" ldı Onu da avucuma alaca#tm, ona dl\ .--- " Kayseri nUfus mcm ı;.-..uuan a -

malik ı ::...... ğnn nUtuıs kAğıdımı zayi ettim. Ye. 
::...... 

0 ~~•,m. onu da aldata - Sultanabmet Blrlncl Sulb Hukuk nlsinl alacaa"Imdan eskblnin hQkmll 
c:aı;uu ve ı.JBY2 karşı yeniden sa. Mıı.bkemeslndeo: 
cıakatsizlik et.ıniş olacağım,,,, 942/20 yo~::~nabmet Pa.rk karpsmda S8 

Dört be3 dakikadanıberi odada Alek.si ve Maliye ha.zlnesi ve RA- num:uah MK" Mehmet otta sıs 
karaıılJtta oturduğunu ancak ye- hel'ln ;ıayian ve mO~tereken muta. - ff'\'ellUtHl Mustafa Gtllete 
ni fdcdereık, yerinden sıçradı.. sarrıf oJdukla.n 1.rstanbul Ahı Çelebi (40382) 
Elektriği yaktı, Odanm. içi aydm- mahalleslnde Limon lskelesi spkagın • • • 
hk doldu .. l§Ik iç.in.C biraz ferah- da eski vo yeni (40) kapı ve (41:il) Limnn şirketinden almış oldu~um 
14: vermi,ti •• O mm.an .kamının ada ve (5) parsel numaralı ve (9) mııvnııcılık ehliyenıımemle asker
milthi~ aç olduE;'Unu hissetti.. Evet metre mlktarmda üstU.Ode odall'.rl bu lik cüzdanımı k:ıyhettim. Y<'nisini 
GğJedeınberl hiç bir ~y yememiş. lunan ımt millk ka.gfr dllkktı.nın izıı. ıı.kıcnğımdan esld.tıi!Jln hUkmQ ol
ti. Açlığı o derec~de idi ki dayana. ıeı §tlyuu zmınındn !Unıhtu tekarrUr mndığını ilan ederim. 
:madı, kalktı yemek salon.una indi ederek mUz~yedeye vaz olunmuştur. Umnn ,ırı.cıfrıde 33~ numarada 

25 yaımda idim. •Blr kenara bt· 
ratıımaktan• Jı:orlanala b&flamıs
tun ... sıt sıt dans salonlarına devam 
etmetl teerilbe et.ttm. Fakat hlç b1r 
erlı:etln nazarı dlltkntlnl celbedeml· 
JO?dwn. Henüz evlen.mit benden genç 
blr ark.adafUD bana tılr &il' tevdi ettı: 
cErlı:elı:lertn takdir nazarlannı çelı:en 

tue, nermln •e açılı: bll". cild ve şaya
m perestlf bir tendir. Bu 1en1 ve ... 
fam hayret ~Ulk reçeteelnl sen de 1 
tecrGbe eh dedi. Şimdi u.clmi illı: 
nuarda talrdlr ettltl göz kamaştıran 
bir tazellkt.elı:l ~nç Ye nermlıı tenim 
oldutunu ıuraı ediyor. 

Yapt.ıtım tudur: 
cHer aJı:ş&m, J&t.mudan enel 

eDd gıdaaı olan penbe rentıelı:l To
Jı:alon Kremini lı:ullandırn. Terlı:lbtn
de, biltl\n dünyada metbur bir clld 
mQtehımn tarafından Rff ft cUd 
2-6cefl'9lertnden ıswırac; ediln,ı1f laJ'· 
metli bir umur nrdır. sıa UJUrken 
o, clldl bealer ·ve gillelleftırır, Sabah
lan da Nsll beJU renkt.ekl Tob.
lon Kremlnl laıllandun. B1.ı'ka9 ır1).n 
~mda cıldlm, kadite gibi JWDUf&k, 
~..ıl j':ı;::ra~. ~bl tuo \"e ncrnılıı bir 
hal aldı, ncık mesmıeı .. rtm llkU;tı 
Ye alyah noktalarla PJrl saf madde
ler. kQboldu.> 

Erlı:e~er Bizt C8lllp ft 8ebhar 
balQ)'Ol'lar mı? Aksi takttrde he
men bugünden clld gıdası ola:ıı To
Jı:alon Krem1D1 lı:ullan&rak ıetaıetı

nıat arttınnıs ft t.enınıze baJat '" 
taravet vertnız. Tok&lon tremlertnl, 
clld için beeley!d hiç bir mısuru lh· 
tin etmıyen ldi güzelllt kremleri Ue 
k.anttırrnayınıs. 

~ Dr. lbrahim Denker .. 
Balıklı Haııt&neal Dablllye MOte.. 
haaınm. Der gtlD ııaat 15 ten aonra 
Beyotlu • AtacamJJ. Sakuapcı 

cad eet ÇöplUkÇetme aokDk No. ıa 
Telefon: 42468 

ORTA - LiSE iKMAL ımtıhanlarına 
:btenllen şekil ve saatlerde (Çem~rlltaı eski tramvay durağ• ..:ar§ı. 

aı:ı:i& YABANCI DİLLER ve RiYAZiYE Okulunda) lı&zrrlıyoruz. 

MlMlllrU: Z. ÇETL"'KA YA 

Belediye Sular ldare•inden: 

ı - İdaremizce KızıJ madenden clns, eb'ad ve mllt4an &fal'Ida yamJJ 
priz, musluk ve 88.lr parçalar aatuı alınacaktır. 

1000 adet Priz 15 m/ın 
260,. 20" 
1000 Tevkif mualutu 15 

" 200 .. .. p.pkuı so .. 
00 .. 80 
30 Cırcır muslutu Joj 15 .. 

100 Sulama mU11lutu Z1 .. 
100 .. " " 

Ujf 21 
" 50 Yangm muaJutu 60 .. 

50 .. Ujl 60 .. 1 

2 - şıutname}'! almak ve nQmuneler1 ~rmek tçfn fdaremls t.evulm 
daJrelline mUJuaat edUmeai. 

8 - Bu l§i OZerlne ai:nak lateyelllerln 8 t~uz M2 ~b& pn 
saat 12 ye kadar bir mektupla teklltlerlnl Sıra llel"Vilerdeki id&N mer'ke. 
zine göndermelerL (7098) 

Karar Hüliaasıclır 
o. 41/1088 
M!W koı'Uıuna kanum!D& muhııle.fetten Yenlupr 1ıfermercDer cad&Md 

18 :numarada kömllrcWUıc Ucaretile m~gul Sabr. oğlu Ahmet Tan bak.. 
kmda 1.rstan!T.ıl a.ı!.Uye ik!xcl ceza mahkeme.sinde cereyan eden m&lıtemeat 
netioeııinde 11uçlunUD lUll aabtt olduğundtn Mfll1 konuıma k&nmıunun 31 -
59 ncu maddeleri muciblooe yirmi bq Ura para cezası ~demelline ve yedi 
gllll mQ.ddeUe de dUkkAnmm k&patılm&am& ve .tıWtllm kat'lle:titlnde üc.. 
reU auçluya aJd olmalı: tlaere karar hWLtumra Vakit gazetesinde Defre. 
dflmeaine U.8.941 ta~ karat" ftrUdl. (11'1'1) 

. il Istanbql Belediyesi ilanları 

Tahmin bedel> 

2000,00 

1348,50 

32~0.00 

tık t.e mlııatı 

$~. 

101,U 

İtfaiye Hortumlarmda Kayıa iNi .,_ 
nuna kadar zuhur edecek tghn.fnen 
10.000 &ded dcllğln kayna.k aurewe 
ta'ıniri. 

' TemJ%11k işleri kotum takmılarmm 
tma.ıtnde Jrullanılınaa ~re a.lmacak 
(ıs) kalem malzeme. 
Çöp arabaları tekerleklerlnlJ1 lm&ll.D
de ıruuanılm.ak Uzere alınacak 8,000 
aded parmak, 5,000 aded lapit H GOO 
aded arab& ba§lıgı. 

Tahmin becSenert le ilk teminat mlkta.rlan )'Uk&nda yazılı lf1er &Jn 
ayrı açık eksiltmeye konutmuıtur, 

Şartııan:elerl Zabıt ve !ııluamelA.t MUdl1rlUğQ kalem.inde göı111eblllr. 
İhAJclerı 10.7 ,9,2 Cuma gUnQ eaa.t Hde Daımı EncUmende yapılac&kUr. 

Tölipierln ili< teminat makbuz veya mektuplan • kanunen lbruı lAmm 
geJen d1"'r veıılkalartyle J.bAle gUııU muayyen aaatta Daimi ıı:nctlmende 

bulunmaları. (UOT) 

Karar Hülascuıdır 

o. 42/664 
!ıılillt korunma kanunwıa muhalefetten Slrkecfde HQdavendlgtr cadde. 

aln<it' 70 numBraca t11tOiıeUıUk ticaretile me§g\11 lııluııta.ta oflu Yuauı b&k. 

kında 1atanbul ıklncl aallye ceza mahktınuinde cereyaıı eden mutıaıtemul 

neı..ceslnde ıru.çlunun filll sabit olduğundan 141111 korunma kanununun 31 • 
a9 ncu maddt':eri muclbtnce yirmi bco ıira para cez&llJ ödemesine ve 7edl 
gün mQdı\etle de dUkklnmın kapatılmıuıma ve hUkUm katı!eşUğinde l1cre. 
ti ~~luya alıl olmak Uzer<: karar hlllUumm Vakit gazetelllnde nef1'9dil-
metılne I0.12.942 tarihinde karar verUdJ. (717·0 

Karar 1 Iüliıaııdır 
tııtlk"I' "'2/111 

hafif geyler JBmarladı. ' Kıymeti muhıımmenesi (8600) Uç bln lmurtlı Süleymnn Karataı. 
Sonra vaktin gece yal'J8ını geç- a.ltıytız liradır. Birinci açık arttır - --------------
~ne ve vücudunda llllatleT"Ce maaı •(28,7,942) tarihine mUsadif salı SAHiBi : ASIM US 
•llren U%\Ul gertisinbı :yorgunltı. g11nU saal (10 dan 12) ye kadar ic1'a Ba~ıldı!tı )'er: VARİT MATRA.~SI 
f1I bulurunasma rağmen yat.:nak olunacaktır. Kıymeti muhammencsl'- UmumT Neşriyatı idare eden 
anaları Yoktu.. Uyuyamıyacağıru nln yUzdc ytıtmf§ tıeaını bulduğu tak.. Ht!ik Ahmıt Ciectnoll 

M.lllt korunma kanuuur.a muhalefetten İlltanbul KQçtıkpazaT" eadde
ei.,ôe 41 numarada bakkaFık ticareUle meıgul Abdullah oflu lamall Oüan 
hakkında İstanbul Blrlncl MUIJ korunma mahkemesinde cereyan eden mWıa 

1 
kt>meat neticf'Sinde suçtU!lun tllll ııablt olduğundan !ııliW korunma IULDllDL 

Dr. Fahri Celil 1 nu:ı 31-59 ncu maddeleri mucibince be!I Ura para ceza.aı ödemelline Ye ,.csl 
Skılr ve kekf'leme t.eclavtal gttt mlkldetıc de dUkkA.nınm kapatılmasına ve hOkUm kat'Ueftlğinde ııcre-

n~r ~ 4 t~ <:-Otatoğln No. !1 ti suçluya aiı'I olmak üzere karar bUIAaaamın Vakit gazetelllnde O&f"ldll. 

•••••••••••••Iİ ;n..,:ine 30.5.342 tarihinde karsr verl1dl (1172) 
WIYordu.. Çıktı Tuna kenarında dlrde o giln lhaJeyi katlyesi yapıla.. 
bir lrolt:uğa oturdu .• Hava oldukça cakbr. Bulmadığı t:ı.kı.l!rde en son 
ağırdı., Sudan yilkselen serin bir arttmınuı teahhUdU baki kalmak U
lroku ile bütun ciğCl'lerini yıkadı zere 10 gU.O mUddeUe terııdld edlle. 
ve birdenbire sanki birls-Jıe ltoou- rek ikinci açık arttırması (7,8.942) 
§Uyonnu., gjlJj, YiHaJek stııle: "Ha. tarihine mUs:ıdlf Cuına. gllnU aaa.t 
YD' hastaltk henilz o kadar millüm (10 dan 12)ye kadar fcra kılınacak 
değil .. ,, diye söylendi v~ 1dmsenln ve o gün en çok arttırana ihale edL 
duyup .duyınedığmdan emin ola.bil- lccektir. İpotek sahibl alacaklılarla 
:nek i~in korkak nazarlarla etrafı- dlğer alAkadarlarm lgbu gayrl men. 
na. batındı. "Hayrr vaziyet 0 ka- kul Uzerlnd,kf haklarını hususiyle 
dar ciddi değil. Ben hastalığı ınU. faiz ve masrafa dair olnn idd!alıırını 
Mm görmüyorum .. ,, diye tekrar
lan ve ruhunda bir rahatlık hisset. 
tj, Nihayet mevzubah9olan küçlik 
bir kadındı, Gerçi yirmi ynş:nda 
ve fnıı&nr biraz ~ekici ict.l ama, bu
nun k&1"3rsm':la insanın kenclisini 
kaybetmesi de muhakkak ki doğnı 
&fildi. Hayır hayır burula hiç btr 
ffnalik yoktu .. O!:mıazdı ! Bu oyu. 
:l'8 8!iıilklenr.ıeyccek, kendini kay
betmiyecektl. 

Bugünler zarfrnda s.."Ulki lla PC§ 
lede değildi, Hemen bUtün günle
rini lwıtn.hanode sevgili arkad:ışı 
Madam stmonu:ı yanında geçlriyol' 
ve timdıki hıtlde Pe~teılc>n gitmek 
.OzUnü bile duymak~ istemi~·ordu. 
Edith S:mon Mndnm .A lt>ksinin er. 
kada.sı idi ve llıı k('nd;.sinl Londrn 
elan ta.nıyoro11. Sathi bile ol.sa e:ıki 

evrakı mUsb:tclc::llc o:-. beş zllr. lç~. 
de b!ldirm"lerı lA.zımdır. Aksi halde 
haklan tapu slclllerlle s:ıblt o!m~dık 
ça aatıg bcoelin!n payln§1llasından 

hariç kalncakla.rdır. MUteraklm ver. 
gUer hl.5ııedarlara ve tellA.llye ve iha

le pulu ve tapu mıuıro!lan mli~ter!ye 
aittir. Sntış pe:Jln para ne ve tapu 
ltaydr mucibince ve icra ve ınıı.s ka_ 
nununa tevfikan ı .. rn edlllr. Arttır • 
ma ıınrtnamesl ~bu llAn tarihinden 
itibaren mahkeme divanba.neslno ta
lik ktlrnmıştır, 'l'allp olanların kıy • 
mcU muhammcnes!oin yüzde yed! bu 
çuğu nlsbellnde pey akçeaine hamL 
len o giln ve saatte İstanbul' Sultan. 
ahmette Tap~ blnnsının alt lcatında 

dalre}'! mahsusasmda Sultanahmot 
Birinci Sulh Hukuk mahltemesl Da.ş 

kJtabetlne 942/ 20 numara !le mUra • 
cnaUan lltln olunur. (40391) 

Belediye Sular idaresinden: 
l - Hnı:ı Osman mc\•ki!nden başlayıp idare tarafından gösterilecek 

SUZergaJı llzerinden Ke!ell köy sahil caddesine J<adar 2500 metre tulllnde 
w takriben 6000 metn mlkft.p trall§e hatredllecekUr. 

' - Bu !11 alt prtırnme idaremiz Jevazrm dairesinden e.ıınablllr. 
1 - llatr:lyat ~inl Uzerlne almak isteyenlerın 10 T~mmuz 942 cum!l 

go U saat 1! 19 kadar bir mektupla .fiyatlarını '!'aksim Sıra scrvılerdekl 
idare merkealııe gönderm.clori. (7205) 

Türkiye Cümhuriyet l\lerkez Bankası 27 6 
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Un 
AKTtF PASlf 

llua: 
Altın: 8a!1 kUogn.m 12.808.!18 
Banknot •• 
Ufaklık , 

DalıDckld l!ılubalıtrlerı 

Türk Wra.sı • • 
BarJçtc-ld tlnbablrlcr: 

Altın: san Kilogram 24,87S.9U 
Mtuıa tabvtU kabil serbest Döv. 

Diğer dövizler ve Borçlu killrlng 

l)a.kly,eıer1 • • 

Hazine TabvtDert. .. • 
benıhte edilen evrakı ııakd!ye " 
ıtarşılığı • • 
Kanunun &--'! ıncı madde>Jerın. 

teVffk&!l Hazlrli t.nrafındar. yal·' 
't.ed!yat • • 

Senedat Cttzdam:' 

ncaı1 aeneuer •• 

f 

r 
1 
\ 

E911am Ye 1'wJn11At Oll~ı: 
Deruhte edlleo evrakı oak.. 
diyenin karşıııgı esham H 

tahvUllt (itlbaı1 kıymetle) 

Sertıut esham ve tatıvıJ&t 

&vaauılar: 

Altm ve döv12 üzer.ne avam • • 
ra.tıvııa.t 11.zerlDe avan.1 • • 
Sozlı:ıı.ye .kı!a vadeU ~vam • , 
Bl\zlneye '><!!'>() No. ıu kanuna röre 
açııao altın kar§ıtıklı avana • • 
HltıRf'Cbrlar • t 

Mu.bteW e • 
~ 

102.126.448,Bt 
8.496,688,-

284.361,79 

684886.86 

SU8'7,1"8,66 

-.-
62.J8U'7'7,28 

158. '7~.IS6S,-

2S.'790.2%0,-

s2a.M2.:n2,ss 

45.188,641,98 
J0.898.%%0,'?S 

S,1!1,22 
1.888.723,45 

-r-

'!~0.000.000,-

Tftı1Uı 

il 0.8:S7 .396,63 

6Sl.S86,s .. 

9'7.S61.6J5,9 l 

lM.958.HS,-

8Z6.M2.:n2,88 

M.581.862,61: 

257.891.814,67 
4,G00,000,-

11.617.844,03 

999.901 676.19 

krmaye: 
batJyat Akoemlı 

"dJ ve tevkalAde 
Hu.sual 

• • 
• • 

f~Y91drid BaıumMlar: 

Deruhte eelileo evrakı oaou.ııye • • 
anunun &--1! lı.cı madııeıerine 

tevflkan Haziiıe taratınduı vaki 
~Cliy • • 
>eruııte edilen eYl'&kl nakdJye 

oe.lltyem • • 
Karııııgı tamamen altnı >lan.)I 

Ullvt•teıı tedaYWe YaRdllen , 
.eeskont nı K&bUI lIAveten teda. 

ı:ill. vazec! !en • • 
lia.zlneyc y:ıpıl:U. altm 1ta11ıııklı 

a.vana mukabtll 390:t No u IUUJUD 

muctblne uave-ten tedaYWe ~a. 

zedUeo 
HEVDCATı 

rtırll Lıruı 
J 
• 
• 

• 

• 
Attm: san Küognra ın14%2 

~ No, ıu Kanona Jlı?. hıuwr,w 

açıJ&a avam- muKabW levdJ ota.. n- ltmJarı 
satı Kllogrum 65.Ml,930 

OOvta .TaahbQdatı: 
AJtma tatıvıu u~\1 '.iövlzler • • 
Dtfeı dövizler •• &JacakJJ 
nnı ookiyeıert 

Mubıout 

\ 
• • 
• • 

'-. 

- 942 v ziyeti 

9.41' IS5,i 

8.000000 

168.7'8.MS 

ısıooııo 

lM,968.MS, 

40.000.0l>O 

28tUOO.OOO 

1S8,1'100 000,-

118.888.H.&.:! 
1,%84.)84, 

7R 1•.t un.!' --------· 
-.-

21197.!89 o 

• 

u.w.ıa,11 

599.9:>fl su.-

119.&ıo.S»S.Z1 

'78,121.UtJ,90 

!1. t 91.269,04 

lü,589.16S,H 

999.901 R78.19 


