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Fransız ve lngiliz 
ha·oaK umandan/arı 
I< Milli Şef in huzurunda 

abut esn·ıM l H - . V k·ı· . Fr '· nt a arıcıye e ı tm\zle 
ansıı Ve in ·ı· a·· "k Er ·ı . d h gı ız uyu çı erı e a 

Aııkara zır bqlundular 
reisi Milli Ş12 A.A. Ciimhur 
bugün saat i

6
lsmet İnönü, yük Erkanı Harbiye ikinci 

H
de bulunun i . ~a şehrimiz- Reisi Orgeneral Asım Gün 

ava Ord 
1 
ngıhz Orta Şark düz, Fransız ve lngiliz Orta 

ve oııu takibrı Kumandanı Şark orduları Başkumancian-
ta Şark H en Fransız Or· farı şerefine bu akşam Lir 
1n11·1 ava o d B b 1.1 rıtın b r ulan Ku- çay ziyafetı vermiştir . • u 

ul bu uınrları na K ziyafette Fransız ve İngiliz 
ve F Yurmuş\a d 1 a-
buı ransız Bü ~kır. . ngiliz büyük Elçileri, birinci Ordu 
Rd ksnasında y Elçıleri Ka Müfettişi Orgeneral Fahret-

. ~•at etmekt \.ıenerallwe tiıı Altay, u·· çüııcü Ordu Mı.i · 
reısım· . e ve C" h 
Vekili ızŞı~~kY~ııında H u~. ur fettişi Or~eneral Kanuı Ur 

\1 ru S arıcıyı· b o E k H b zır bulu a.racoğl h ay, uÜ)'Ük 4r anı ar iye 
Orgnınakıa idi u a· ve Milli Müdafaa erkanı ile 
"" .. enerat '1Undij Asıın yüksek rütbeli Ordu ve Elçi 

A ı. n · af likler Erkanı hazır bulunmuş-
nkara 12 A zıy eti !ardır . E . .A. - Bü-

gztm .. ~n.Kı 
Bcışvekilimiz 

Erzincan mıntaka 
Düu tetkikat U.rs U 

Kırıkhan . Y ctpıldı 
rnunc çiftljt.· cıvarındaki N" 
chek oları E~·ırıde tesis edil~· sına gitmiyor 

aı.ırl k gıtrnen k A k 13 k l R f'k l' ı ları h ursunun n ?ra - aşv~ ı e ı 
'Yelle ile ı urnrnuh bi f Saydamın zelzele mıntakası· 1 , 0 " r emekteJ· r aa· ı un V ]' ır. na )apacağı c;eyahat bir .. ıü<l 1 
Şcaıı ile ; 

1 ı:nuavini Akif de.t taahhür eylemii'tir. Baş· 1 
fat Necd.. ıaaı ıf n ıiidürü Ri-' karad -.t Evrim vekil yerine Ziraat vekili l 
ı . aıı gel~ M er ve An Muhıi..; Erkmen gidecek, ve 
ctı . '~. aari( Veka· kile Sıhhat Vekaleti Müste-
k'~rnıt Çiftıiğ~ufettişlerindt-n şan Asım refakat edecek~ir. 
t ı ~tta bulu gıderek tel· anıırat nnıuş ve 

1 
Seyahat bir hafta ~ürecekt" r . , 

lern~tcrd~~. tadilatı ı~itf; :; Ha9 irsever bir 
urs 15 . 

cak Ve b rıısaııda b 1 Bayan 
Ct".kt' eş ay J aş ıya 

ır. E'. nevam d 
Verd' . Vveıcc d e e - Büti; n servetini Kızıl· 
H 1iın1iz' gib· e haber 
.atay köı .1 kursa lOOü ayCJteberrüetti 

cıvar ·ı .. y erınde .. vı ayeti d 11 ve 50 si Ba)an \levli.ı<le Şerbetçi 
uzere ı- er e d :>O E·· 11 olma~~ 2) parçadan ibaret olan taı-
e ecek ve b gıtmen iştirak la, bag·, bahçe ve evler ini 
ra d' Unlar b 1Plorna eş ay son Kızılay kurumuna teberrü et· 
de ç 1 alarak k .. 1 ü ışacakl oy erin miş ve bu husustaki ferag mu· 

b~ebus\~;;r· d amelesi bugün yapdmıştır. 
"" ır kısını ~.ıtz. an Bu hayirsever Ba>·anı tak-
l:Vtebuslar gı tı ler dir ederiz 

kı Ku ımızdctıı B k' Sabı"h Alaçam d" ıır vl! H e ı r Sıt 
~drı Şehrirniıd aındi Selçuk "Son Posta ,, "Vakit,, ve 

gı erek en D" ı. u.. 0raı lan ortyola "Hauer,, arkadaşları mızın 
l'ıımüşlerdi H Ankaraya muhabiri Sabih 

nıizdc but r. atcıı şt>~ıri- Alaçanl evvelki gliıı Hntaya 
T" uııaıı A urkıu~1 M l hdülg.uıi gelmiştir. Mı>slek<laşunı· 
Abdullah' M e •nıet Tac:irli \'e za ho~ geldilt-r deriz. 
ınüzdeki Pnzursaloğlu da ömi Yeni n kil ve tayinler 
kaı a}'a h ar ekspı esle An rlatay Vilayeti maiyet rıı e 
ınartt . a.reket edc-Qek 18 

Finlandiya neye karar 
verecek? 

Sovget sulh teklif feri lıakkıııda henüz 
müspet bir şey .yok 

Fin Hariciye Nazınnın btyanatı -3ulh teklifleri kabule şayan 

olmazsa muharebe devaın ed~cek ve Finler istiklallevi uğruna 
son nPfe:re kadar ç rpışacaklardır - Müttefikı~ r Finlandiyaya 

n1ün1kün olan her türlü yardımı yapmağa hazır 

Sovyetlerin zayiatı 600000 kişigi buldu-
Brüksel ı ·ı (a.a) Eski nece~ini bilmediğini söyle- hükumetleri muhtemel bir 

Avusturya imparatoriçesi ZPn· miş ve Çt!mberlaynın dün barış imkanı olup olmadığmı 
yanın biraderi, Helsinkiden Avam Kamarasında söylediğ• müştereken tetkık etmektc-
buraya gelmiştir. Mareşal nutuktan bahsederek demiş <lirler. Fın 1 andiya bu mühım 
Manerhaymın verdiği bir vazi- dir ki: ın~sekye birkaç :;aat içinde 
feyi ifa eden lrn zıt Belçika ''Çok güzel, Fakat Çem· karar verec-k değildir ., 
gazeteciierine şu bt"yanatla berlaynın bu ' yardım tekli· Helsinki 12 (n.a.) - Bu-
bulunmuşlur: finden istifade edip edemi· radaki umumi kann dt şudur: 

" - Finlaıdiya harbinde yeceğimizi şimdiden söyle Sovyet teklıflerı kabule şa-
Sovyetıerin 600 l>in kişi kay- mem. yan görülürse Moskovadaki 
be.ttikleri muhakkaktır. Fııı· Rus tekliflerinin kal)Ult>. Fin ht-yeti bunu Helsinkiye 
terin zayiatı nisbeten bafıfd i r. şayan olup olmadığını da bi!- bildirecek ve bu tek -

Finlandiyanın Sovyet erle miyorum. Cephelerde lıarp lifler derhnl toplanac;k 
şerefsiz bir sulh ekdedeceğ - devam ediyor. Eğer Mosko· olan Fin meclisine i\rzedile-
ne kat iyen ihtimal veremi- vadaki sulh şartları kabule rek bir karar alınacaktır. 
yorum. Finlandiyalıla .. , istik şayan olmazsa, harp yint! <le· Sıhhatı henüz teyid etme 

d k~· yen bir h:ıb .... re göre, Sovy,..t 
la\ ve ~ereflerini muhafaza vam e ece: .ır.,, 

Londra 12 ("' a) f ' 11 tekliflerinin müsaid oldug~uııa-
için son neferlerine kaJar " · -

1 
• 

1 d. ı· b· td b' dair çıkan şa1·i..ılar Hels'ınkı' 
çarpışacaklardır. an ıyanın sa a ıye ar ır _ 

. . . devlet adamı Röyter Ajansıını ı de hir ııikbinlik yaratmamış· 
~lelsınkı. 1.2 (a.a.) ~~n- bir muhabirine verdiği beya· tır. Finlerin sulh teklifleri 

Jandıya Harıcıye Nazırı la· natta sulh meselesi hakkında hakkında bir karar vermesi 
mr, Danimarka gazeteciler·- ştınları söylemiştir. güç olacaktır. 
ne verdiği beyanatta, sulh 1 "- Temasın ne zdİnan Fransız matbuatının 
ihtimaliııin ne dercCt!)'e kadar başladığını söyliyecek vaziyet mütalealan 
müspet olaca(!ıın ve mosko· ! te değilim. Ancak Şl'rasıııı 
vadaki heyetin ne zaman dö- söyliyeyim ki: Fin ve Sovyet Paris 12 (a.a,) - Fransız 
mı 3 • • -.. matbuatı Finlandiyanın neye 

EN SON DAK( KA karar ar vereceğini sorarnk 
şu mütaleayı yürütmektedir: 

Sulh imzalandı 
Yüz dört gün siiren harıJieP 

sonra imzıılanan sulhun 
arıa hatları nedir? 

Ik\ tarıf -ts'cı!rleri l.5 m:ırtta yeni hudut 
lann haricine Çf' kilecek - Muahede çok 

ağır - Fin naz ırlanndan bazıları istifa etti 
Moskova 13 (a.a.) - Finlandiya ile Sovyetler birliği 

arasında <lün ukşam bir sulh muahedesi imzalaııını~hr. 
Metni henüz neşre<lilnıeyl.!11 bu muahede şu t.!Sashra <la
ya nmaktadır: 

Viiplfft dahil olmak üz ~ rı> bütü•ı K lreli mın ta'< ısı ve 
L:ıdoganın şim-tli ilt> ş trki Finlandiyanın b;r kısmı Sov· 
yf"tler birliğine terk~dilPcek, Hanko lıınanı V •! ar .ızisi beş 
milyon Fın markı mukabilinde Sovyetlere ciralaııacıtktır. 

·· - Eğer Fin a,d·va 
Moskovaııın nğır teklifler i;ıi 
kabul etmezse, lngilterc ve 
Fransadan mümkün ol<ııı IH J' 

türlü ya . dımı gÖrt•cektir. ~1üt 
tef:kler Fırılırndıy ıya resmf•n 

müracaat elliği akdıt dt bugünkü 
yardımın daha f dzlasıııı y.ıp
mağa amadedir. Esasen Fr..ııı 
sa bu işte ön safta bulunmak
tadır. Müttc>fiklerin vaziyeti 
Fiıııcındiyaya k"!.rşı her za-
mandan daha sarih bulun· 
maktadır . ,, 

Muharebe bütün şid
dt:tiyle devam ediyor 

ı et ıçtuna b ve ınurluğuııa Yozgat Vılay(lti 
nıı rıı ı· a aş)uyacak o · ı cc ıste 1 ınaıyet ınemuınu E.JipBozten~ 
ardır. 1 azır bulunacak ı) ı t'" 1 'ey ıaniye çeltik k01nisyoııu 

Fııılandiya Atlrıntik d ~n;zin ie harp g.!•nileri b .ıhrn Jur . 

mıyac ık, Sovyetl,.. r Biri iğ: Pds tm 1dan ç ~kilt>cektir. Bu 

sulh muahedesi üç gün zar.fın<la tastik edilerek M osko-

~loskov .ı 12 (a. ı.) - Sov
yd resmi tebliği: Viipurin1u 
ımıhasaı a·;ı işiııı bitir"'n Kızıl· 

ordu, şehrin şimal ve <:urk 
kısıınlarıııı işgal etmiş v~ ile· 
ri harekatına muvaffakiyctle 
d~vam eylemiştir. Hava kuv
vetlerimiz F:n askeri hedd
lerini bombardımaıı ve 5 
Fin tayyaresini düşürmiişlür. 

Bir Çocuk suda kfı tip\ii(n~ H i ;eyi.ı L itrü . 

b 
Dündar nakil ve tayin edil-

D" .. oğuldu :n_iş_t_ir_. __ _ 

•ııuh~ı'ı' ~ğleden sonra Gül ikisinin birden --;yağı kayarak' 
Yaşlarıesıııden Yakup oğlu 8 nehre dü~müşlerdir. 1 
Hır . nda Hanna ile Kasta! Derhal etraftan yetişen - \ 
t(J ıst~yau rnahallesinden But • ler Hannayı kurtarmış diğer 
cuk oghı Adil isminde iki Ço \ çocuk batarak k<tybolmuştur 1 
k 

Kışla karşısında nehrin ~ Yb_.ipılan tahkikatta hadısed~ 
eııarıııd ~ ır kast ol d ~ a oynarlarken her a mıştır. ma ıgı anlaşıl· 

vada tl'ati edilecektir. 14 rnartt~ rephelerde muhasamat 
sona erecek ve 15 mart saat 1,0 dan itibaren iki taraf 
askerleri yeni hu.lu<lun arkasınct çekileceklerdir. 

Hel.si~1ki 13. A.A - Dün akşaın imzalanan sulh ıııua· 
hedesım ledkık etmek üzere Fin parJamentosu bu sa
bah toplanmıştır. Muharebe 10-1 gün sürmüştür. Yeni 
muahedeye aleyhdar olan Fin Milli Müdafaa Nazırı ile 
Maarif Nazırı istifa etmi~lerdir. 

. Mu~h~de şartları, geçen sonbaharda Sovyetlnin te.k
lıf ettığı şartlardan daha zırdır. 

Halkevinde konferans 
Halkevi Konferans seı ilt·ri 

devam etmektcdır Bu akşa:n 
lsınetpaşa ilkokulu ba~öğr11t
meııi Hasan Fahri Ôzkayna 
ta rafından bir koııff'rans ve 
!ilecektir, 



Romuda neler 
konuşulmuş ? 

Italyan gazeteleri
nin dikkate değer 

neşrtyatı 
Roma 12 A. A.. - İtal· 

yan matlmatı, Fon Ribben -
tropun Roma ziyaretini11 a · 
kislerini tahlil ile meşgul -
dur. Yarı resmi bir organ 
olan " Ciyurnala Ditalya ,, 
gazetesi diyor ki : 

Bu görüşmelerde, harbin 
altıncı ayını bitirmesi dola · 
yısile hasıl olan beynelmilel 
vaziyet ve yeni safhalar hak 
kında iki devl~t adamları 

'ı 

1 ·~ 
Almang·a "Veıs,, I 100 Lira Gazı 

Bu ay taliini dene İngiltereye büyük İngiliz Kralı tara- ·k · e lfütü 
yecek mi? taarruzu hazırlı fından kabul edildi 1 . 

1 ram '-Y 
1 

ııa~ 
F P · Londra 12 A. A. - A- içinde 40 Osmanlı a S kt 
ransızca arısuvar gaze- yorınuş! ilt" 500 lira ve 450 lir' 

tesinden merika Hariciye müsteşarı .. , 
Ma•t ayı Hitleri daima ha Kopenhag - Nasyorıat Ti Vels, dün İngiliz Kralı tara - bir sened bulunan bir cU 

d · · B ı· d f d k b k h nı kaybettim. Cüzdanı bil rekete getirmektedir. Nitekim ten ~ gazetesının er ın en ın arı cı ul edil~rt! uzur- I 
Hitler mart ayında Ren hav aldığı bir habere göre Alma ı da birbuçuk saat kalmıştır. lar "' Yenigün " idare 18 

zasını işgal etmişti . ya pek yakında geniş mik· ! Yeis, kralın huzurundan çık sine getirerek teslim et~ 
Hundan maada yine 1938 yasta bir taarruz hareketi ı tıktan sonra Çemberlayn ve ri takdirde kendilerine 

mart ayında Avusturyayı iş- hazırl:ımaktadır. Bu hareket Lord Halifaks ile de uzun lira ikramiye verilt!cektır· 
gal dmiş ve Viyanaya gır· başlıca düşman olan İııgilte· müddet görüşmüştür. Şaban Akar 

Hitler 

ırıişti. reyi istihdaf ettiği için büyük Çember laynın sözleri /lan 
1939 mart ayında da Bo- bir askeri ve siyasi hazırlık· Loııdn~ 12 A. A. - Baş Belediye inzibat meıllıır 

hemyayı işgal etmiş Prağa tan sonra yapılacaktır. vekil Çemberlayn, Polonya 
· b rı ile odacıları için 13 3 

girmişti, 1940 martı geldiği Söylendiğine göre von Ri 1 ile Çt"koslovakyanın istiklal · resmi elbise ve k<Jsket 
· · t k h k t b I bentrorı harbin altı ay içinde leri iade edilmeden İ ıgiliz I ıçın e rar are e aş amış ,.. 1 kastt ve pıızarlık suret• e 
t Ç .. k.. t k · k ş bitecegv ini beyan etmiştir. Al v.e. Fransızların silahları elle 
lr. un u a vıme ar 1 nacağındaıı isteklilerin şt 

b · t' d man asleri mahfelleri de nnden bırakam•yacaklarım F 
mec urıye 1 var ır · anlamak üzere bu hafta zar biri birlerine malumat vermiş l t Al k t 1 B 1 bu nikbiıllİ ;;.e iştir.ak etmek· söyıniştir. 

ş e man ı a arının e · 6 
'.) .. ıediye Rı· vas,._t 111akamırı• !erdir. Bu arada Yeisin Av k 1 · h d ı d tedir. Mütareke teklifi u.... / 

çi a ve svıçre u ut arın a racaatları lüzumu ilan 01° 
ki faaliy~tlerini böyle izah Almctn zimamdarlarını.1 ka meselesi R rupa seyahati, deniz ablukası 

ve mukabil abluka işleri gö 
rüşülmüştür. Ribbentrop Al
manyanın harp gayelerini 
izah aylemiş, bilmukabele 
Musolini İle Ciyano da hal-

~tmek lazımdır. naatine göre müttefikler yeni Nevyork 12 _ lyi ha • Belediye eı 
Y.~KlN ŞARKTA HAREKETi cepheler kurmak hususunda- ber alan mehafile göre, Roz Sadık Mo gün 

Balkanlarda da bir hareket ki projelerini tatbik etmeden velt, ~ vr':1padaki mu hare~~- İ /an buJ 
göre çarpmaktadır. lsviçre evvel harp meydanlarıı da se I ye . bı~ nıhayet vermek 1 ~.ın y k f M d Sov 

. · b. t• ld t v muharıplere 30 veya 60 gun a 1 lar üdürlüğürı d 
li müşahitler Almanyaııın bıl rı ır rıe ıce e e e mege 1 _ . .. . Süveyniye nahiyesinin es 

Yanın emel ve maksatları h y 1 . 'k . çalışmak la4 zınıdır luk bır paskalya mutarekesı k l t' 
assa ugos avya ıstı ametın · ye öyüııde şıh brahirı1 ır. 

hakkında Ribbentropu tenvir 1 d b. h k h ) k Almanya bu ayın sonunda teklif edecektir. Rozvellin 
eylemic.lerdir. " 1 led kırl areb~ltd. ~Zlr)amaAtla evv""l şimalde sulhun teessüs bu teklifine papa ile Musoli ruf Cilli vakfrndan 19 ~ 

v o u arını ı ırıyor ar. - • . .. . ninin de müzahereti temin bahçe ve hanelerin va suı 

H ·.,.ı k ) manyanın bu endişesi yakıu e~~ce~ını ~mıft etm~te ve olunduğu söylenmektedir. Bu hissesi iıe ayni köyde ~ı red 
h er ço meşgu şarktiiki müttefik kuvvetlerin muttefıklerın skandıııavyada 1 !"' nın akibcti Fin - Rus feruttayyal· vakfından b•r gürı 

Paris 12 A. A. - Ber · mevcudiyetile izah olunamaz yeni c~pheler kurmak hus~- 1 ~u~h müzaker~lcriniıı neti • ta bahçenin tamamı ve f rner: 
tesgadenden gelen haberle· ? General Veygandın en sundakı arzularına lskandı· 1 ticesine bağlıdır. tahır vakfından arsanın hel 

011. l k 1 • • . h L 
re göre, Hitler, 'üratle in· ufak bir hareketi Almat mat navyaw meme et erının .maoı ltalya hatlı are- bir senelik icarları bir~· tur . 
kişaf eden vaziyet dolayısile bualı tarafından uzun tefsir· olacagım zannetmektedır. ketini deği~;6rmiyecek temdit edilmiş~ir._.i~~ıe:~ . 
bugünlerde çok meşguldur. lere vesile teşkil etmekte- Japon - Amerikan " Mesajero " gazeteside 3,940 pazar~esı gu~u s ıııı l 
Yağmur gibi telgraflar yağ· dir. Ribbentr opun Roma ziyare· tt! vakıf~ar ıda~esın~e ,. rıutı 
makta ve bunların şifreleri I ·ı S l müoasebatı da . . _ olunacagınden ısteklılerl 'ti ran 1 e ovyet er . tıne aıt mutaleasını ~u suret tl ·r 1 r n 
çözülerek Hitlt>re bildirilmek 1 d gergın le hülfısa etıııektedir : racaa arı ı an o unu · t riy 

arasın a il" t b ·"' 11 tedir. A\man efkarıumumiye l Tokyo 12 A. A. - ja- " -- ltalya, geçen kanu- anen e hğ"' tır. 
si dünya vazıyetiııden tama- Moskova 12 A. A .. -. w. pon gazeteleri Amerikan - nuevvdde tespit ~derek çiz Antakyunın Künlük Jll1 

mile bihaber bulunmakta ve lran ile Sovyetler bırlıgı Jaon münasebatının son 1 diği hattı hareketi değiştir . lesinden Ahmet kazarı ta\ 
gerek Moskova müzakerele arasında bir ticaret · ve sey • günlerde vahamet kespetti - miye cektir. Bizim bugünkü Nezire ile Ganim Maıa la 
ri, gerek Ribbentropur1 Ro rüsefain muahedesi par.ıfc ğini, bunun japonyanın Av· hattı hareketimiz beynelmi- rısı Celile Ganim aıı 851 rek 

• ma seyahati hakkında pek cdilmi~tir. Muahede pek ya- rupa devletlerile temasa geç lel vaziyetler, ve' Avrupa kis oglu Hasip oğlu l'l• 
az ve kısa malumat vermek kında Tanran<la imzalanacak mesi lazım geldiğini yazmak muvazenesine tamamile uy - lu Sadık kızı ZPkiye ve 
t ı· l tlr taılırlar . gundur leyman kızı Katife aral• cuır er. . .• , . 
-------111!!11--~--111!1--lllll!!!ll!-~,..-lll!!!!llm-~----------=== - ki şuyuun ızalesi da"'' Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31,12,1939 tarihinde cerey~ıı eden muhakeııı 

• de ınuddenal0yhlerderı 
biten sekizİnCl hesap gıJz biJanÇOSU veZekinin ikametgabfaı'1 rne 

Aktif 
KASA 

Altın safi Klg. 
Banknot 

15,500,04) 21,802,04(),69 
15.301.150-

Ufaklık 1,714,287,17 38,817,483,86 
DAHlLDEKl MUHABiRLER 

Altın Safi:Kig 678,11 l 
Türk Lirasl 
Altına t hvili kabil ol 
mıyan dövizler. 

95~~.816,81 
198 307,15 

28.19?..68 1.180.316.64 
HARlÇTEKl MUHA~lRLER 
Alim safi Klg 10,012,340 14,083,156,90 
Altına tahvili kabil 
serbest dövizler: 
Diğer dövizler ve borçlu 

. Klğ. Bakiyeleri . . 
HAZİNE TAHVILLERI 
SENEDAT CÜZDAN! 

21,928,39 

ı ı.420.543 .• :o 25.525.628.89 
140.761.385 ~ 

216.760.260.68 Ticari senetler 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
D~ruhde edilen evr.ıkı 
nakdiye karşılığl 
Banka malı : 
AVANSLAR 
GAYRI MENKULLER W 
DEMİRBAŞ ( •• ) 
HiSSEDAkLAR: 
MUHTELlF: 

50.574.6"/5.43 
8.818.363.31 59.393.038.74 

7.823.564.58 
1.401.221.92 

98.363.56 
4.500.000.-
2.766.6)0.43 

Yekun 499.027.91-1.30 

~.) 1.193.000 liraya sigortalıdır 

{,..) 111.500 " " 

SERMAYE 
IHTlY AT AKÇASI 

Adi 3,617,679,68 
Fevkalade 599,454,57 
Hususi 6,000,000, -

TEDAVÜLDEKi BANKNOlLAR 
1 · ~ruhde edilen 140,761,385,-
Alhn karşılıklı 17 ,000,000, -
Reeskont mukabili 139.000,000,-

TÜRK LIRASI MEVDUATI . 
oovız TAAHHÜDATı 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler, alacaklı 

2,8'17,49 

Klg bakiyele.Ji 47,214,721.70 
MUHTELİF' 

Muvakkat alacaklılar, 1epozitolar, 
havaleler ve saire: 36,074,517,40 
Di~er alacaklı hesaplar 60, 905,026,60 

KAR 

Y ,..kfin 

Pasif 
15,000,000-

10,217,134,25 

hul olduğundan ilanen 
ğat icrasına karar veril dığ 
bu muayyen gün olaıı ınu 
940 tarihinde gelmed• 

dt >aı gibi bir vekilde göıı ~ rni 
dikleri takd;rde hakli 
giy:ıbeıı icra edileceği 1 

tebliğ olunur. 

ilan lt 

Ha•ay Deherdar1ığıı1 
296,761,385, - Mazlum paşa ddysı11 ~u 

3o,369,244,45 avlanacak balıklardal1 
nacak yüzde 12 saydi~ .kıı 
mi ile berabt:r yüzde , •nı 
zin~ hissesinin 1,2,94() • ka 

47,217,569,19 hinden 'H,8,941 tarihİ~ ~ 
dar 19 ay müddetle ; ka 
mesi mucibince tah~d• ağl 
yapılan açık arttırma 

96,979,544,- lif edi1en bedel hadd\ıı' 
2,483,037,41 • görü!mediğinden aı tıır11 c~i 

deti 14,3,940 perşefl1 kı 
nü saat 16 ya kadar 0 1a 

nıi mişı ir. ~ 
Taliplerin bedeli ı1' iıaı 

men olan (3700) lirD111 Yı 
de 7 ,5 nisbetide ilk ı: ıç;, 

1 akçasını yevmi meı, Çe 

------- evvel mal s.ıııdığıııa i 
499,027,914,30 lan ve şartnameyi g hiç 

--• ıı F'i1 istiyenleriıı var idat ·, 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MF.R~EZ BANKASı 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

ğüne müracaat etın~ J lu 
olunur. ~ tir 

Neşriyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 

C.H.P.Matbausıııda b 


