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HUkQmetçe iaşe mad
delerinin alımında 

Milli bankalar ile tüccarın iş 
birliği yapması mümkün mü 

Yazan : Asım Us 
~en gün gazeteler iaşe mü - ' ~atm alacağı ma•ldeler l~ln bir 

tc~rlığuıro umumiyet itibarile maliy<'t fiyatı t.:ıyln <'der; bu fi
ber ne'l maddelere el hoyma usu- yata mü .. tahsillerlc tüccar için de 
lünü dcği;,tirerek bir ~kım tet-

1 
birer kar his~i '<'rir. t~ine ~e

kikler yupıfnukta olduı.'"llnıı yaz- len yerlerde doj:;rrudan doğruya 
trıı~tı. Gs.zetelerin \Crdil.lerj bıı memurları va.~ıtssile malları müs
~avadl e göre milli bankaların bu tah illerden ahr; gerek)I ~ördüğü 
.•şde tucmrlarla hbirliği yapma.-.ı nzi~·etlerde mallan köylerde-n 
urıkinlan arastırıll)·onnuş. Tür,. kendi hc<ıapl:ırma toplayan tile· 
carlar eskiden olduğu gibi köylü- car<l:ın da ~atın aJalıilir. Hele mil
:Oün elinde bulunan mali değer li bankalarla tüccarlann Is birliği 
"Paha..;;uu vererc~I; alarak, fakat f('min olunabi]l...,e bu işde hükiı~ 

bunlan b&Şka birine 'levredt'eek metin vıızifesi daha zlyaıle kolay
Yerıle hükfınıetçe ta)in olunacak la<ımı~ olur. Bu c: urt>tle müsta.ltsll 
bankalara sataeakmıs. olan köylüln de beş, on liralık 

Bu ha\'adisi okuyan bir okuyu- mal iı:tn ha ·\ıı.nfarlle 117td< mesa
CQmuz biı.e yaz<lığı bir mektupta felcro ~idip or:ıJ:ır <la ~ünlerrt• 

IÖylc <li)or: işinclen, güçlimlen kalmak ~lbi zor. 
"laşc maddelerinin satın ahu- lukl:ırdan kurtulur. 

Göring 
Lav ali 

tehdit etmiş 
-0-

TDrk 
ingiliz 

dostluğu 
Londrada 
neşredilen 

mesaj 
lnönünün 

ıehberl~ğini 
takdır 

ediyoruz 
Loudra, 12 (A.A.) - Bugün, 

Türkiye Fransa ve İngiltere ara. 
smdn 1~39 senesi mayıs 12 sinde 
imzalanan dostluk paktmm yıldö. 
ııümüdlir. 

Bu vesile ile su mesajı neşredi
yoruz: 

SOVYEI 
•Orehv 

Bu paktın imz.!lsmdanberi birçok 
.:eyler değişti, fakRt TUrkiye ile I 
lngiltere arasmda aynı dostluk 1i4rJ11QıC 
mütekabil emniyet berdevamdır. 
Bu muahede mUt~abil bir anlaş- 1 
manm temelini teşkil ediyordu ve 
gitgide kuvvetlenmiştir. 

Yarın gazetemiz 

6 Sayfa 

l:nası için hükumet namına mllıi 
bankalarla tüccann i~birll~ri et
lllesi işleri kolaylaştıracak bir 
le<Jblrdlr. Onun için bu usulün hu
bubat alımına te~milJ de yerinde 
olur. Çüı\kü kiiylü hü'k\ımeto ,-e~ 
r~cğl 1:ahire~ i teslim t'dip ll:ı.ra
sını almak frln ~ünlerce işinden, 
!;llcündcn kalnmktadır. Bu İti:le 
liicear araeıhk yaparsa kö)·lü blı
gUn içinde malını te lim edi11 pa. 
tasını alabilir. 1\"asıl ki Bul~rıs. 
landa bu o!>ul tatbik edihnekte<lir. 

\'l~i Alman i t<'klerini kabul et
mezse, ltalyaya '\·erilecek müsaade 

Karanlrk günlerde yanya.na yU
rüdilk. Türkiyenin aliccnaba.ne sa

(Devamı Sa. 2 Sii, 2 de) Almanların bUyllk kuvvetlerle taarruza geçtikleri haber \·erilen Kerç ve eJvannm harlta.ı 

Orıuıa hUkumet zahireyi köylüden Fra.ılfuz hududu, 12 (A.A) - Alı-
tüecar vasıta..,ile satın alıyor ,.e bu nan haberlere göre l.Avaı Fransanın 
hinnetine k~ı tüccara. kilo başına l!ıgal aıtında bulunan kısmının hudu
blr kir bırakıyor.,, d iınttı hakkında Moullns'de Görlnl; 

ile g~ıil§mUştUr. 
Harbin dünya. üzerinde rnkua Alınan diğer haberlerden ötrenlldi· 

getirdiği iktisadi zaruretler dola· g-ıne göre Parlade bulunan Marepl 
Ylııilf' hükumet bir takrm iaşe Görlng, Almanyanm Vişl'den bazı mü 
l'tıadde1crjnln alon ve satımını hu- hlm isteklerini M.mildir. 
11ust şartlara tabi tutuyor. Bun- Göringin Vişl Alman taleplerini 
~n maksat bu maddelerin a~~ kabul etmediği takdirde Almanyanm 
~ satımı dellct]cştirmek (legıl- ttalyanm Tünus ne Koralkayı IJg&l 

dir, Ancak ord.u Ue btlytlk ~": etmesine müsaade edeceğini &öyleye_ 
tin hayati ihtıyaı:la?nı m~kul fı· rek U.val'I tehdld etmi§Ur. 
Yatlarla temin edcbılmektır, ı 

Umumiyetle hükümetçe satm a- A •• k h 
lınmasıoclaki maksat Ve gayeyi 1 i at ur ay-
~ln edecek surette tüccarların 
"1.llli bankalarlc işbirliği etmesi rak ko 
IDtkftnı bulunursa bunların biz- ŞUSU 
rtıetlerlno mukabil kendilerine 
~tın alınan nuı.llann kıymeti üze. 
1•nden % blr miktar kar hls~si 
\'eriltbillr. Bu !luretlc hükumetin 
İa e husu-;undakl V&7ifesi ile be
tnber köylülerin , ·e müstahsillerin 
lır1ıer1 de 

0

kolaylaşmı~ olur. 
Zira bükümcf(e yapıl.actd< teŞ

l<llat köylere kadar gitmiş olsa bi
l~ her madde için her köydtı birer 
-.rıbar açılamaz. Zaruri olarak köy. 
llilerin mallarını baza.n uzun<'.a me
~felcre kadar kendi 'asıtalari
~ götürüp resmi memurlara tes
lim etmeleri, anrAk bundan sonra. 
liııe resmi usullerle paralarını al
lbalan li.zmt gelir. Bu gibi uısol
İt:rin tatbiki ise formalitelere bağ
lı olduğundan kolay değildir, Bir 
l<öyliinün malını ölçtünneııl, ma
lının ambara konması, parasının 
\·rrıım~ 1 saatlerce sfirl'billr. Ay
llı zamanda yüzlerre kôylüniln blr 
~lin<lc bir mübsvaa merknine ~e~ 
lJp toplanmış olduğu farzedilirse 
~lerjn ;;örülnıe5i için köylii1er ha-
1<ikatcn günlerce ~eklemek 7.arure 
Unde kalacağı teslim olunur. Köy
IUier bu türlii zorluklardan kur
ftılmak için hatta nuıllarmı biraz 
<!ksik bedelle tüccara <iatmağa. bi
le razı olur. 

lıu itibarla. okuvucumuzun mek
tnbunda iı!laret edilen miitnlea~ 
lıfı de yerinde buluyonı7.. 11\ikiı 
tnet halk ,.e ordu ihtiyacı için 

Bulgar Kırah 

Ter("an, 12 (A.A) - Atatürk ba.y_ 
rak koşusu devam etmektedir. Bay_ 
rnk bUyllk blr kalabalığın coşkun gös 
tcrileri arasında 6.15 de Tercan'da 
kaymakam tarafmdan atletlere teslim 
edilml~ ve Erzlncana doğru yola çık
mıştır. 

Malta da 
Hasara 
.... 

ugramamış 

bina kaimadı 

Parti grupu toplantısında 
.., - _, ~ ,,,_, ,,,_,, ,_, -... ._ ____ _ 
Hariciye Vekilimiz 

siyasi durum etrafın. 
beyana u undu 

Ankara, 1% (A.A) - C. H . P. mec-
118 gurupu umumt heyeti bugün •'12. 
5.19,2,. saat 15 to reis vekil! Trabzon 
mebusu Ha.san Saka'nın rel.sllflnde 
toplandı: 

Bu maddede Kayııcrl mebusu Suad 
Hayri Ürgtiblü'nUn, mnıı emlAk ile 
mübadil ve gayri mübadil işlerine dair 
maliye veklUetine t4ıvcih elmiş oldu • 
ğu RUal takriri vardı. Tukririn okun· 

Celsenin açılmaamı ve ~çen t~ • maamı mUteakip söz alan maliye ve.. 
lantıya a.it zabıt hUlba8ının okunma· klllıiliı bü mevzu üzerindeki iznh:ı.tın. 
ııını müteakip kürsüye gelen hariciye dan sonra ruznamcde mUznkerc edi. 
vekili ŞUkrU Saraçotlu, son haftalar lccek başka madde olmadığından saat 
lçlnde bizl uzaktan, yakından al!ka. 17,115 de toplantıya son verilmlşUr. 
!andıran siyaat hAdiseler hakkında be 
yanatta l:>ulunmuş ve bu izahat umu_ f 
mt heyetçe tasvib olunarak ruzn.ame
nin dJğ'er maddesine geçilml§tlr. Sovyet tebliği 

KERÇTE 
Başlayan 
taarruz 

püskürtüldü 
Londraya göre 

-<>-

Taarruz muvaffak 
olamadı 

(Ya:m 2 nl'ide) 

CEPHELERDE DURUM 1 
K.eıç hücumunun gayesi 

ne olabilir ? 
halyan elçisi ile uzun 

bir görüşme yaptı 
. Sofya, 12 (A.A.) - Kıra.l Bo

:ti,, bugiln öğleden sonra İtalyan 
~lsi~i Riccardl'yi kabul et.mi .. ken 
d~iJe uzun ve S3Jllimi bir görüsme 
~Pllll§lır. 

lA>ndra, 12 (A.A.) - İngiltere 
kıralı. Malta eski valisi general En nihayet Almanlar büyük taar. ğuğun sıfın altmda beJ dereceyi bul
Dobbie'yi en yüksek şeref madal- ruza geçUter mi? • duğunu bildiriyordu. Bir çok sahalar 
yaı:ıile taltif etmiştir. Nevyork Taymlain muhabirine gö- su altındadır. Böyle blr harp sahne· 

General Dobbie 3unlan söyle • re 490 kilometrelik sa.ha üzerinde t.&.. sinde, bir milletin mukadderatını ta. 

:Yunan işçileri 
Almanyaya gidiyor 

Atinadan veıiJl'n bir habere gö
re Yunan işçileri Almanyaya gön
~crflecektir. İlk gnıp 16 mayısta 

&rekct cdeccktlr. 
- Radyo gazc~i -

nıiştir: arruz baglamıotır. Alman aebtlğl ise yln edecek taarruza b:ı.şlanablllr mi? 
''Almanlar adayı işgale kalkar- Alman ve Romen kıtalarının Kerç'de Başta Ruslar olmak Uzcre bütUn 

larsa feci bir Bk\bete uğıarlar. taarruza geçtiklerini bildiriyor. Diğer dUnyanm g!SzU §ark cephesine çevril. 
Yeni vali Lord Gort'un tek tük Taymi.s muhabirinin telgrafı bazı ha_ dlği bir zamanda ve mevsimin müsa

eağlam kalan binalardan birinde o- kikatleri ihtiva edobllir. ade ettiği ilk anda taarruza geçileceği 
turduğundan bahseden general 1 Bu gibi hAdiaelerde resmi tebliğlerin mütemadiyen tekrarlanırken, Aluıan. 
Dobbie, takriben her evin, her so- dışındaki haberler daima ihtiyat kaydı ya, daha az mUsalt şartlan da 
kağm hasara u~dığmdan, adada 1 ile kabul edilmekle beraber, Nevyork hesap ederek umumt tahminlerin hl· 
refah ve hayat namına hiçbir yer Taymls muhabirinin telgrafı bazı kıy. Ilı.tına ve kar§ı tarafın mevsim §art. 
kamndrğmdıuı bahsetmiş, fakat şi- metleri ihtiva edebilir. j ıarmr göz önünde tutmak zorunda 
kft.yetıer olma.dığ'llı lla··e etm1ştir. Daha dünkü haberler, Moekova böL olduğu bir sırada hücuma gı:ı,:emez 

(Devamı Sa. 2 Sa ~ del geainde yeniden kar yağdığını ve 8().. 1 (Devamı Sa. 2 Sü. 2 de). 

Alman 
taarruzu 

--<>-

Novyork Taymis muhabirine göre - - -
24 zırhh 

tünıen 2 bin 

Alman tebllll 

Kerç'de 
Alman ve Romen 

kuvvetleri 

8 Mayısta 
taarruza geçt~ 

uçak Muharebe 
490 kilometrelik bir . d d t I d 

saha üzerinde ş 1 e e e-
T~4 A RR UZA vamediyor 

GEÇTi 

Doneç'e 
2 milyonla 

hücum 
edildi 

Xcvyork, 12 (A.A) - Nevyork 
Taymls yazıyor: 

1kl milyonluk bir Alman ordusu, 
Doneç cephesinde taarruza başlamış. 
tır. Bu gazetenin Bern mu!Uıbirl dl· 
yor ki: Moskovadan gelen yarı resmi 
haberler Almanların şimalde Dlnyc_ 
per Pelrovsktan cenupta Kcrç ynnm 
adasına kadar uzanan 490 kilometrelik 
cephe üzerinde 24 zırhlı tümen ve 2 
bin uçak ve çok yüksek sayıda plya_ 
de kuvvetleri kullandıklarını bildir -
mektedlr. Muhabir, ayni zamnnda Le. 
nlngra.d kesimlnıle yeni Rus taarruz 
hareketlerinden ve Smolenskte Alman 
kıtalannın önemli faaliyetinden bah • 
sedlyor. Almanların pek yakında or. 
ta cephede bUyük Olçllde bir hUcuma 
kalkacakları bildlrillyor. 

Jlmen gölü civarında 
göğüs göğüse harp 

oluyor 
Bt'rlin, 12 (A.A.) - AJmaa ordula. 

rı ~umandaıılığmm teblltt: 
Kerç yarımadumda .Alman ft Ro

men kuvvetleri muazzam hava le§ • 
killeri tarafından dest4ıklenıniş ola • 
rak 8 mayıstanberl taaruza hazır 

bulunmaktadır. O gündenbert muha. 
rebe §lddeUe devam etmektedir. Kerç 
yarımadası dolayıarmda ve Azak de
nizinin cenubu ~arkt sahili civarında 
Alman hava kuvvetleri topyekfln 
5000 tonluk iki nakliye gemisi ile da_ 
ha ktiçUk tonajda birkaç gemi daha 
batırmışlardır. Başka bir Ucaret va. 
puru da haaara uğratılmı§tır. Şark 

cephesinin diğer kısımlarında düşına_ 
nın taarruz tc§ebblüılerı akluı kalrnUJ· 
tır. Alman, Hırvat ve Romen kıtaları 
tarafından yapılan taarruz w keşi! 

hareketleri muvatfaklyetU neUceıcı 

vermiştir. 

Laponyada ve Murman cephesinde · 
dü§lllanm dah& az kuvvetlerle yaptıg
mUnferld taarruzlar geri pUskllrtUl 
müştür. 

<Deramı Sa. 2 Sü .. de) 

Mecliste bDtçe mD~ 
zakeresi hazırlıkları 

Tatil tarihi olan 30 Hazirana kadaı 
acele bütün işler neticelendirilecek 

Ankara, 12 (\'akıt mohablrlnden)
Biıtço enc~cnl ı;alıtmalannı tamam. 
lama.k üzeredir. EneUmenln mazbatası 
hafta &onunda bütre projesi ile blr • 
ilkte mebuslııra dağıtılacaktır. Meclis, 
aym ~1rmi ikisinde bUtçcyJ müzake-. 
reye ba51ayac.ak, ohu. mayısa kadar 
tamamlayacaktır. Haziran ayı llOllla. 
rtnda ya7: tatili devrt'8lne girecek o -
la.o nıocUa o tarihe kadar acele bütün 

l)lerl netloelendlttoektir. Meclüı ~·az 

d<ı\.TeSinde ayda devamlı olanıll bir 
bntta toplanacaktır. 

Manastır polis müdürü 
öldürüldü 

Londra, 1% (A..A) - Yugoıal&vya_ 

nm Manastır polis müdUnl eokakta 
meçhul bir k1mse tarıı.tından rilver • 
vede !Sldllrtllmllştür. 
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Kanada ile Sovyet
ler arasında 

Norveçe gizlice 
çıkan ingi izler 

13 - 5 - 1912 

Blrmanya cep•esndevuıAkdenizde 1 ALMANYAOA TÜRK TiCARET 
ne~:::,~eri ü~~~~~.~~~-ODASININ SENELiK TOPLANTISI Bir Siyasi münasebetler tesisi 

meselesi inceleniyor 

Otta\'R J2 (A.A.) - Başvekil 
clUn, A,,:m K11.n13rasmda, Kanada 
ile &vyct Rusy:ı arasında mU· 
meaeılller teatl9l İl ııin halen Ka
nnda h~Qmetı taratmdan göı ö
nUnde> oultınduru duğunu )>ildir • 
mişUr. M:ı.amafilı, Kanada mUmetı. 
sil'erin n tnyjnlndon evvel birçok 
m selelerin Lncelentn!lf de IAzım 

elektrik •antrai:ni 
u~urdular 

Stokholm, 12 (A.A.) - Norveçten 
alınan haberlere göre, gi9iee Norveç 
topraklanna çıkarılan lnıUillaler Al· 
manlarm da aöyledıat veçhlle Trond. 
Jıaymın cenubunda bir .ıektrik 1&11t -
ralını havaya uçurmU§lard.tr. Bu elek. 
trlk antralı denlae kadar uanaıı. Ork 
ıa madenlere ve §lmeııdifer hattma ce 
reyan vennektcydl. Oqena Nlheteer 
gazetulnln blldircllğtne göre, Stok -
tıolmda timdi eakl buharlı lokomotif. 
ıer yolcu ve el)'a vaıonıannı seçmek. 
tedlr. 

d • ula Almanyada Türk Ticaret odası: tJe. Geçml§ ııenelere umum! bir nazar 

d m e lyor Roma, 12 (A.A.) -1talyan ord - rtı d eva n-'ik heyeti umumiye toplant.Iaı Ber- atacak oluraak; bu müddet za n a. rı umuınl karargt\bınm 710 numaralı .,. 

elecektir. 

SOVf I tıllHtl 
MMkO\&, 12 °(A.A.) - RÖ5 ıer: 

Rus tebliğ'nn ekUr: Şimal t)atl 
cophcslııde şiddetli ~arp·şma. aT 
olmaktadır, Almanların inan ve 
malzemece kayıpları çok ağırdır. 

i\foııko,-a, n ( ,A.), - R6yter: 
Sovyet gece yarısı :~e~llli: Kerç 
yarım adnsıntis ılldlİt>tli çarpıpna. 
lar olmaktaaır. CephePJn diğer 
kCAimlerinde önemli hlç1>.lr şcy ol
mamrıslır. 

10 maymtd 38 Alman u~ağı tab
np· edilmişti'r. Biz 12 uçak ~ay
bcttik. 

Karadeniz ftlMuna mensup av 
ve bomba tayyareleri bir malzrırıe 
koluna hUcum ve 18 kamyon tali. 
rip etmişlerdir. 

Alnuınlar, Brhuıak cephesinde 
iki kere pUskUrtUbnU5lUr. 

Tlrll • laglllz 
doıtlıLID 

(Ba§tarafı 1 fnci aay/ada) 

dakatındau doJ3yı minnettarız. Biz 
oun va.zlyetiw ve tamet tnönllnlln 
rebbc:rllğini takdir ediyoruz. TUr
lrlyein dlinya vazlyttine .UkWıet 
ve "''Jğul< k:ı.-ılılıkla bcılu~mı ıuı ... 
1ıiylc takdir ediyoruz, Hürriyet l
ııkı ve kendini mOd:ıf'aaya hazır 
mUttP.fiJdmize muva!faJuyeUer di. 
tcr;z, . .... 

Bir habere göre 

Japonlar ağır 
zaqiat verdi 
Çuaktnı, l:t (A.A.) - Blrmanyada 

Ç1n kuvvetler\ Japonlara atu' oylat 
verdlrmektedlr. 

Çinliler Mandalaya doğru aarkma.k. 
ta.dırlar. Bunlann çeteci oıdutu Lon
drada tahmin edllıpektedlr • 

Blenbaym uçakltp ınerkest mrmu.. 
1f.d& blr hava alan~ taarrua ve yer 
de birçok ucaı< ta!1nP etmtılerdlr. 

Hlnd11t&nda Blnn~ya hududu )'&. 

kmmd& bir ıehlr Japonlar tarafından 
bom balanm11tır. 

Çin ordaaUada Rö)1erln haan.ı ma-
bablrlnclen: lJ (A.A.) 
Kumını • Yunnanda mUhlf: Çin kuv 

veUert ıu •anda Salveen nehrtııln do~ 
kıyamda tutunmaktadırlar. 

Geçen hafta, Chefant ve Proahan 
ara.unda Huitwıg köprüallnU hÇme. 
te muvaffak otan 1000 kiflllk )apcm 
üncü kuvvetinin imhaaındart dolayı 
muharebe nehrin b&tııında cereyan 
etmektedir. 

tebliği: .. 
Şimalt Afrikada ve Akdenlzde hava 

faaliyeti geni.§ ölçilde olmuştur. DUş
manm gerileri ve Malt& hedefieri 
bombardıman değllmiştlr. Wbver av. 
cıları 4 tayyare dll§1lrmUflerdlr. Tay
yareleriml.zden blrl den.iz tızertnde ya. 
pılan uçU§tan dönmeınl§tir. 

şarki Akdenızde. Solluın körfezi • 
nln şimalinde Alman muharebe tay -
yarelerlnden mürekkep bUyUk teşkil
ler dört İngiliz torpidosundan ibaret 
bir tuotllllya blriblrinl tıUdp eden 
dalgalar halinde taarruz ederek bu 
gemilerden UçilnU batırmışlardır. De. 
nlz birliklerine refakat etmekte olan 
tayyarelerden ikisi dllşOrUlmUştUr. 

Son dört gün içinde İtalyan bare • 
kU .sahalarında lnglllz hava kuvvet. 
ıerlnln uğradığı kayıplar 48 tayyare
yi bulmuştur. Bunlara muhakkak su. 
rette tahrip edilen veya yerde hasara 
uğratılan birçok tayyareleri de ıııı.vc 

etmek Uızımdtr. . 
Londra, 12 (A.A.) - Ciridin cenu. 

bunda Alman tayyar~lerl tarafından 

Uç İngiliz muhribinin batınlılığına 

dair Alman istihbarat bUrosu tarafın. 
dan verilen haberin bilyilk bir ihtiyat 
kaydı ile sayılması lll.zımıeldlğlne 

Lonclara işaret edilmektedir. 

llndekl merkezinde yapılml§ ve yeni Odam~ iki memleket lktllad1 mllna 
idare heyeti seçilmJ§Ur. Son poet& ile eebeUerlne yapını§ oldufu btıytık biz. 
gelen Almanyada. TUrk Ticaret oda.- meller yakinen gör111Ur. Yeni faali · 

111 mecmuasının bu toplantıya ait ra. yet senem.ize basarken, Odamızm bun 
por bilıten1nin verdiği malümata göre dan evvelki çall§Dl&lardan ıuz alamk 
yenL idare heyetine ytıksck mllhendlB deha fazla verimli olarak çalışacağı 
Rıza Ergin, konsolos Niyazi Rapal, na itimadını vardw. 
doktor yüksek mllhendla Hanın 11· Geçen aenenJn bize hediye ettiği 
men, Bahrl Orhan ve Feridun Tilrk. Türk _ Alman dostluk paktı ve tıca 
kan seçilml§ler, TUrk ve Alman hU • ret anlqmaaı hAdlseleri de Odamıza 
~etleri oetıcrine ve alakadar vektL. yenl çalı§malarmda §Qpheslz bUyOk 
let ve nezaretlere t.ıızim telgrafları bir mesnet olacaktır. Bir taraftan ge 
çekilmiştir. Ayni akşam 'l'lcaret oda. çcn haziranda imzalanan dostluk pak. 
ıında bir ziyafette, başta büyük elçi· tı, iki memleket ara8llldakl anane\•1 
mlz Hüsrev ~rede olmak Uzere bilQ. dostluğun ve iktisadi menfaatların ay. 
mum Türk resmi makamıarı mUntesip nl noktada blrle§tlğlnin bir tezahUıil 

!eri ile Atman devlet, fırka ve lktlaa- olmakla beraber, son ticaret anl&§ma 
dl tqkllAt erkAnı ha.ur bulunmuştur. sı da iki ~leket lktısadl mllnase. 

Fahri reis Htisrev Gerede ziyafette, betlerinin pek daha fazla genişleme 
davetlilere vu liit.abede bulunnıuştur: ıılndc esaslı bir Amil olacaktır. 

Pek sayın Baylar, ~rek bu iki mes'ut hfldlse ve ge. 
Bu akpm da he~ sene olduğu gibi, ~ekse siz saym Aza. ve dostlarımızın 

Oaamızın umumi heyet toplantısı mu. ynrdımlanna inzimam ~cek olan O. 
nasebet.iyle bir ara)'B gelmiş bulunu. .,amızın her zamanki gayreti sayesin
yoruz.Davetlmize icabet ederek bizlcrı de kendisine verilen mUhim vazifeleri 
'IE'reflendlrdlğlnlz için hepinize en kaı· muvatfakiyetle yapacağına güvenlyo. 
bl teşekkürlerimi bildiririm. Biz daL rum. Biz Aza ve dostlarmuza, Odamız 
ma sizleri, aramızda misafir olarak için deriğ buyurmadığmız .teveccUhe 
görmeği ve böY.lece unutulmaz birkaç burada bir defa daha teşekkUrO bir 
saat geçirmek için her fırsattan isti- bo bl kte~ rç ıme .r•m.,, 
fade etmeğl nimet bllmckteylz. Bu • 
gUn yine bu fırsatlardan birine kavuş. Hüsrev Gerede sözlerine şöyle nllın · 

Almanların kayrbı; ııubay ve er 
ol rak ı GOO ki!\ldir. 

'rüddyc ile İngiltere a.raasnda 
imnlaııan dCjtl~rs.sy~n Uf;UncU 
yıl~öıı~ıt ~~t)eiUİe !iitiJJ,z 
raJlyotnı ~ ·aiinuiarma bii~.;. 
ref\#ıf mc!,n~ettl. Bu duygu
Hı.ı m ibrfl ı öıtl\aiunu .söyleme
ğe !Uzum y tur. üç ~e evvel 
Avrupa aulhu bUyWt 1'ır tehl*e 
~d3 g&rllnüyordu. Soiira;. 
Uruı- çıkan harp, bu görilfUn doi
na oldufunu gösterdi. Sulhun ko
runmuı, cUmhuriyctimizin dq po
Iitikumm en eı9U1ı umde.U ~
löj eitı~· içindir, ~i pu ae Juu
yon imzalanmışu. De'klarasyooun 
ımzaımıdan bir sene sonra Fransa
nm m.ıı.ğlüp olm.-ı'31 ile lngi•izleri 
zor bir dunııoo dUşürdü. Fa.kat 
Türkiye s'yn.c;etini.n bir noktaır-n
da ıleği§ikl;k ol.madı \'C ittifaka 
sadıikat açıktan ac;ığa belirtildi. 

~aponların sol cenahı )lu. maıtı~bl. 
~~! uğradıktan aonta, Çinliler nehrin 
~ ~ı~ıma geçmtı ve ~aponlara 
2000 ı bulan yeni ka)'ti>tar verdlr • 
mlıUr, 

tn~ili:t. tebli~i 
J,ondra, 12 ( \ • ..\.) -

nm·rallik dairesi nsağulaki 
r: eşrcdiyor: 

İngiliz muş bulunuyoruz. 
tebllğı BugUnltU içtlmaımızla Odamızın 15° 

yet vermiştir: 

•'Kadehlcrin!zl benimle beraber Türk 
\'e Alman mlllcUcrlnln rcfahlanıuı 'IMkova. 12 (A.A. \ - Sov~'f.lt 

tebliğine ektir. Şimal batı cephç
.. .ınde kanlı muht'.rebelor oluyor. 
i'ı lnıanl&rm in.a:ı.n w malzeme kay 
bı asdır. Bir Ru~ birl!iği yalnız bLr 
günde 1600 dU!Wnan öldUnnU:t ve
ya yarala.ıruşlır. Ay:nı Pfrlik 6 tank 
ve bol malzeme el~ retiimiıtlr. {) 
mayısta &c>na eren ).)~ J~n~e AJ· 
m•.nlar 171 uçak b'.)i)eüilişle~r. 
Biz aynı müddn.t zarlmd& 86 ta~
ynre kaybettik. 

* :(. * 
Londra, ıı (A.A.) - Röyter ajan-

sınm aakerl muharririnin öğrendiğine 
göre mayısta Alraanlar Kırımda ge. 
nı bir ölçüde taarruza gcçmlşlerdlr. 
Hır k. ç tümen tanklarm ve bttyUk ha 
va t~şklllcrlnln hlmaycalnde olarak 

- Radyo gaıetc ... i -

----o----
har k te geçmiştir. Bu &uvveuer 25 Cephelerde daram 
ı n 34 kilometreye kadar U%8ll&D dar 

(Bt:ı§tarrıfı 1 incı say/arla) b r cephede faaliyette bulunmaktadır. 
1 r Tayynreler bilhassa kıtalara ve 
muvasala yollarına wa.rruz etmişler _ mi'! Bu muıaııaza ne lmanyanm ta. 
dır. Hava güzel vıe yerler kunıdur. Bu arnız etmeal mlimkilndür. Fakat bu 
taarruz şimal kesiminde biraz muvaf taarnıtı beklenen yıldınm harbi ola
fak olmu§.sa da cephenin diğer kı~nm- maz. Sadece bir yıpratma ve belki de 
lwda geri pOskertiUmllJtur. Al • bir n1lkdar s,razi kazanma harbi ola. 
mantar ağır kayıplara uğı:altla rak ilk bilir. ...., ... 
~ilerin" dönmek zorunda kalını§- İngilizler, Altyıanıarın şark cephe· 
lardrr. Bu taarruz!1n bunca umandan. , sinde bUyUk bir taarruz yapacak şc. 
beri llll.ıı. edilen ilkbahar taarruzu ol • kUde hazırlandıklannı bile kabul et. 
mMI ihtimali pek zayı!aa da sadece 1 mek istememektedirler. Fakat en ni
ma'hallt bir taarnıMan çok daha ge - hayet bu da blr mUtaıeadır. Alman. 
nl§ bir ölçüde yapılmaktadır. Belki yanın taarruza ne şekflde hazırlandığı 
de şimalde yapıiacak daha clddl bir bugün için bir sırdır. Tahmin edilen 
hareketin bqlangJCidır. nokta, bu geniş saha Uzerinde belki 

Londra 1% (Baclyo ll&llt 16,1~) - de dört milyon askerin bUtün birlik • 
Bugün neşredilen Rus tebliği cenup terle birden harekete geçeceğidir. 
cephesinde anudanc muharebeler cc • 
reyan ettiğ1nl, Kerç hücumunun 2-3 
gUn evvel ba.fladığı, bu taarruzun 
tanklar retakatlndc birkaç t1lmenle 
yapıldığını bildlrmektedlr. Bu taarruz 
ağır zaylaua pUskürtUlmll§tnr. Aııcak 
biraz ilerleml§lcrdir. 16 Alman blok. 
havzı tahrip edllml§Ur. 

Bulgaristan da 
Adam bqma ayda bir kilo 

ıeker verilecek 
So1Ja U (,A.A.) - Tıcareıt na&ırI 

geıkeıin bundan aoara fteika uauıu 
ite verilme8lııl emretml§Ur.Bu emre 
g&e ayda adam başma. 1 kilo §e)rer 
tabet etmektedir. Pirinç do vesika He 
vorfiecek ve a,.00. adam bqma ~ 
gram 1.ıı&bet edecekUr. 

Belçikada auikaıtlere 
kar§ı tedbir 

Buı'Srlıı. ikinci bir mülahaza ileri 
~ilriileb:llr: Biltiln cephelerde bir
<lcn Jıareketc geçmcmeğ'e lüzunı 
olmay:ı bilir. He.va şartlarmm mü
aaade cıt.tiği cephede, meseltı 
Kcrçde pekala t:ıarnız yapılab.lir. 
Ve ist,. Almanyn da bunu yap
mıştır. O takirdc bu, beklenen ilk 
'Mhar 1.aa..--ruzu olar.wz. 

Kerc; ta.aruzu şunu ela gösl eri
yor, ki Alman crduları hücunı için 
sıadcee mevsimin mü:ıaadeaini bek. 
~. 

Bugün burada yapılan harekat, 
yann kar ve ıttpi dindikten soırıra 
1.fo.skovıı bölgesinde yapılacaktır. 
Almanlar, ha.va taa.rruzlarma esa
sen fasıla ~eri için yeni 
taarruzda hava. lh.a.rbini daha gid
detlendireceklerdi.r. Bu noktadan 
iki bin tayy:ı.re hiç de mllba.lAğa 
sayılamaz. Dalga halinde harp bıır 
.ka <;bin tayyare ile idare edildiği 
vakit tesirini ve ~ddetn göstcrc
b!ir. 

~ı zamanda, LaaJılo bö&ı-lnde 
ytn )uaneU•r1 Japonların ıerU•rinl 
vurmak tçln dOfuya dofrU Uerlemek. 
tedlrler. 
Buraıım uker1 mahfilleri, dOfma • 

nın Yumıan eyaletmden at.uacatma 

in;!f WElf'};rf~:A3 - ~apoDlt.rm 
Hindistan • Blrmanya hududu üzerin
de biltiln mOhlm mevz!lerl işgal etUk 
lerl ve Chlndvln üzerine çekilmekte 
olduğu söylenen general Alekasndr 
kuvvetlerini sardıktan iddialarını res. 
men teyld eden hiçbir haber yoktur. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Bımıa.n • 
ya - Çin hududunun öteeinde mai 
Jüp edilen Çin kıtala.rım Yunnan 
eyaletilli.n uzak bir noktasına ka..
dar t~ eden .Tapon lkuvveUeri 
bu yıldırım g;bi ilerlemelerbıden 
tüyilk ~ele ~r
ciir. Domei ajan.stna göre ricat ha
linde bulunnn Çin krtalar:ı: Birma.n
ya yolu boyunca mııen.am miktar
da harp mal!8nesi brrakınrgbw'
dır. VMtien hudut şehrinde bell
~n ve yağ doru IJiıılerce teneke ve 
t:ok miktarda pirinç ve tuz bulun
mWjlur. Şofanıg ve Vaımih'de de 
bir çok g311ıimct ve bu arada bln
lcroo otomobil listiği ele geçiril
miştir. 

Lohhmgling'de Çinliler 10.000 
çuval çimento ve çok miktarda bo-

Dün oğlcden soru~ dört muhri
bimiz2.n teşkil ettiği deniz kuvvet
lerimize doğu Akdenizde Alman 
tayyareleri tarafından şiddetle hü 
curn edi!nriştir. Gem.ileıimizden 
L'!vely bir isabct neticesinde bat
m·§tır. Geri kalan üç muhrip ak
§am ilstü Ahnıa.n tayyareleri. ta.n
fmdan tekrar ~ddetli bir hava hli
cumuna uğramıştır. Jackal ve Kip 
ling muhııipletimizin heT iki'!ine 
de ısa.bet vaki olmu.,hır. Kipltng 
t-atmıs Ja.clul l yedeğe alınmışsa 
da bu ae.bah erir:~ aaaıtlerde ken
di kuvvetlerim.iz t.are.fından be.tı
r1tması icap etmiştir, Dm hı ge
miyi ıJı:urtazmak imkim: lmfınanuş
tr. Jacka.l ve Kipling muhriplcrin
de 6lenlerin en yak:m akrabalarına 
mümkOın mertebe ~ ha.her ve
rilecektir. 

a. Uı!t-,gani ~ l500 
den fazla subayla ta.yfanm ~ ve 
ealim olduk.lan biliıımektedir. Ya
ni ölenlcr.iın ays azdır. 

Bu hava. hücumla.rr esnasında 
İngiliz lhave. ~tlerine mensup 
av tayyarelıeri bir Haynkel 111 tay 
yaresl.ııi tahrip etmişler, en az iki 
Haynkel 111 tayyaresini ve ibe1l 
Yunkers 88 tayyaresini beııa.ra. uğ 
ratmışJa:rdr, 

Alman tebUll 
kır, Volfram, pirinç, benzfrı, yağ, (Baş tarafı 1 inci Sa'Ji/ada) 
ve otom.obı1 l!stiği h.'Taknıışlardır. &erlin, J.! (A.A.) - Kerç yanm a-
Jııf)(\nlar bir ,ehri tahliye ettiler 1 dasında Alman ve Romen kıta.lan mil. 

l:'enl Delhi, 12 (A.A.) - Çun- him hava kuvvetlerinin hlmayesincro 
kingden gelen haberler, Jape.nla- 8 mayısta taarruza geçmtılerdlr. Mu
r.ın Einruınya ile Yuruıan aras.ın- barebe tam bir inklşaf halindedir. 
daki hudutta knin Vanking şehri- Berlln, ıı (A.A.) - Alman orduıa. 
ni tahliye P-ttikleıini b:ildinncl<lc- rı l:ıa§kumandanhğınm bildirdiğine gö. 

dir. Çin Çeteciler Mandalay bölge- re ıo mayısta İlmen gölUnlin şarkında 
sjnrlc fcıı.liyett.cdirlcr . ve ceuubu prldslnde buluna~ Alma.o 

,Jaııonlar 163 tayyare tahritl topçu mevzileri pek şiddetli bir topçu 
ettiler hazırlığmdan ve bomba ile yapııan 

Tokyo, 12 (A.A.) - lmpara- bir gece taarruzundan sonra bir dO§· 
trırtnk umuımi karargfUıının bildir- man tOmeninln taarruzuna uğramıı • 
ôıği.nc göre, Japonlar 21 nlsantlan trr. Pek §iddetll olan bu bütün gUn 
ı O mnyıs:ı kıı.dnr <>lan devre içlıı- devam eden müdafaa muharebeleri Al. 
tle Moresbi;'e karşı yaptıkları hil- man krtalan fçln tam blr muvatta • 
cumlarda 112 düşman uçağı dli- IuyeUe neticelenmlıtir • 
şürmi.i.şler ve ~e 51 uçağı talı- Geçen 8 mayıatanberi cepbenln yal. 
rip etmişlerdir. Japonlarm aynı nız bu kealmlnde 16 dü§Ulan tankı 

devre i~dcki kayrplan 12 uçak- tahrip edl..lmifttr. 
tan ibarettir. İlmen gölllnlln şimali p.rldalnde 

muvakkate.a me"1.lerlmlze glrml§ o. 
Pariate yeniden ıan dllfmanı fldcleW muharebeıer ne • 
bombalar atılıyor Ucesiııde geri püskürbnek mUmklln 

Lımıılra, l% (A.A) - Bol!'ton radyo· 
suma haber verdiğine göre, Belçika.. 

nrn tıl!Ah eana~ merkezi olan Lieg'. 
de baltalama hareketlerinin çoğalma
sı tızııırhıe Alman makamları bundan 
sonra flDbrln lM ;bin nO:fuırtan mUrek. 
kep botiln ahaliainl tutak sayacak • 
lantrr. 

Nevyork, ıı (A.A) - Trana Radio iken Alman kıt&ları burada. dllimanm 
telsizinin aldıtr Vişi haberlerine gö· inatçı mukavemeU!e kar§ılB§mışlar -
re, sıkı bir aansürclen geçen Parla teL dır. Kıtaıanmız buna :raıtmen kendf
graflan ParUı: b6lge.sine 7enlden bom. !erine gösterilen hedeflere varmağa 
balar atıldıjtmı ve bazı otellerle bir muvaffak olmuıtardır. Göğüs göğüse 
demtryolu garmm haııara uğradığını yapıla.il muharebe eımasmda a dtif-

Ke!.'Ç harbinin görünüşe göre bir man tankı tahrip edilmi•Ur. bildirmektedir. ,.. 
hedefi, Kafka5y:ı limanlarını bmn- Bundan tıqka dtı,,maıun taarruzları 
tıardmıan edecek liava kuvvetle- aynı kesimde bir Alman istinat nok-
rinc bu bfilg'€dc geniş üsler kur- 1 ı tasma t.eveccUh etmi.ştir. Sayıca Us • 
m"'!k da <>iabiti'. Bu muharebede 1 Ne dememeli ? tUD olan dilıfman kuvveUerinln tazyiki 
Sovyeteıi.n Kadareniz donanma.sın kal"§ıaında bu nokta muvakkaten tah. 

~~.,,_ l dan !aydahnmak ;miyccekleri de IJhıo'un dH kÖ\}<?Sffiden öğren- liy• odllml§U<. Şiddetli ınuhAftbol••-
altl:ı gelebilir. H.nva hücumları kar tt d d E d~n sonra kıtalarımız bu latinat nok-
fli">Inrla tchli.ke!i olmakla bere.htır dik. JSta Ahmet Ceva mre, 

.. ~ZA•i,11,c~lfİL 'E«YAHSİ .... ri ( •· t · t) m n.: .. c· taamı geri almışlardır. Alman Satuka 
Rusların Alnuuı Fi<ldetinı kırmak uı ?ara.n<.ı: ekmınal ğ • -. .... ı-* LA!onten Prens dö l!onde'y1 da· 8 • (hU m) un arşı 1 1 olabile tayyareleri kara teşklller\nl mUe88ir 
ic;i1 d":!nizdMı bomb:ı.r<l!IIUUl yap- . 1 cu - surette himaye etmı.,Jar ve bombala • nlbmf! L!tontenl ziyarete gittikte cek hirer kelim<'iffiizi hatırlatmış- -. " 

prena ona ar.kasını dönmüş! LA!ontcn mak istem .. leri mlimkiindür. l:ır. nnı taarruz eden dUşmanın tankıanna 
de "Prens! dll§mana karşı geldiginlz. K~ harbi, Rus hazırlığmm e'- Bir"nci ka.r§ılık <inamhk). ikin- atmışlardır · -
de arka çevirmek Metiniz yoktu .. dl., hemnıiycıtı.ni de açığa vuracak bir ci:ıi (seğırciim). Alman hava kuvvetleri limen gö -
yerek prensi güldürmll§ ve banşmııı- hal' polacaklır. Almanlar, Rusla - 1<:U~ük blr t~!l,J'ruffa (inanlı1c) lühUn §arkınd,\ düşmanın la~ kol • 
ıar. Dansı HiUerle ~rçllln başına. 

1 

rın hu cephede ~ok !kuvvetli oldu- (teminat) m gilzP.l bir ka.rşılrğıdrr; larına, antrepolarına ve bara.kaıarma 
• Maratonda DA.ra. mağlCıp, ımtı· ğunu ve muk:ıVC'!Il€tin ~iddcıtH ola- fakat (seğm:llm) de a.'\lcerlik tc- taarruz etml§lerdlr. DOşmanm bu se. 

yad galib oldu; Miltıyad'ın zaferi bileve;ini kabul etmoktedirler. rimlerinder. ıı;iyade S:porda, atlet- fer esnasında muhtelif mevziler ara • 
defne dalları Timostokluyu uyutmu ı:omt'Ill"r, bütün kı~ müddetince, Jer b:ıll<ıjn 1 f' ire yxrar bir Itablli- ııında irtibatı temin ıçln ln§a etml§ ol. 
,...... 9a .,r.ıımır.:ıuırtan Snlaı:ıln bu C"!'h~d" i~i hıtrhnttiler. E·ı· ;·et h••ht)o-ı.ı:r.. duğu bir şimendifer hattı tam isabet. 
körfesbade Serhasm mn~lôb Tlmos. Min, l~.,mcn oran!lnun < n aa•I hnrp (Hilcıırr:' a (hıirnm) demeli, ıerle muhtelif yerlerinden kC81lml§tlr. 
toklutıun gamı otrıcağl belli idi. kudreti ken 'hi :::östrrtcekUr. , (scğıroım) dc.memc1L Alman av tayvareleri dU~manın avcı. 

lnci yılına basması &lbl mllstcsna bir 
gilnil de kutlamakta bulunmaktayız. kaldırınıığa davet ediyorum.,. 

Dil kurulla-
1
Etihank sermayesi 

hazırlık 1 100 milyona gına 
Ankara, 12 (A . .ı\.) - Türk hn

vn kurumu genel merkez heyeti, 
hugün saat 1 O da Mardin mebusu 
general Seyfi Düzgören'in başkan
lığı altmcla. topı'lnarak sekizinci 
kurultayın 5 haziran 942 den 8 
h!ızira.n a'!t§3.lllııı:ı kadar sUrme5lni 
kararlaştrrmış. Kurultay progra
m.ile gündemini, kurultaya sunu
lacak raporu ve nizamnamede ya. 
pıhcak değbftklikleri tesbit ettik
ten sonra toplantıyı bitirmiştir. 

------------oı------------

Suikast m U h &k 8-

mesi bugün 
Ankara suikasdmm muhake

mesine bugün Ankara Ağırceza. 
mahkemesinde devam edilecektir • 
Mahkeme tafsilatını yarın!~i sa
ynnı7.da her zaman olduğu ~ibi 
\bütün tafsilatiyle vereceğiz. 

Malta da 
(8aştarafı 1 iııcı sa1ıfada) 

Kayalardaki sığına~lar ela olma
saym:ş zayiat 1ki misline çıkacak
mış. 

.!Wnlta, 12 (.\ •. \.) - DUn. Mat. 
taya yapılan han &.kmlnn, neşre. 
dilen resmi tebl°'fe göre ep\?mmi
\"C!Riz olmuştur. 

İngiliz uç:ık::ırı keş f ııcuı:ları es 
nasmı'la i.ki av ur:ığı tnlııip etmiı; 
vn beş uçağı da hasara ui;ı atmı;r 
lir. 

Kahi:-edt' rcc-Mi N- kavnnk Mal
ta adasına t.nk\··~ e kuv··etlerinın 

gönderildiğini if<:a etmiştir. 
'* * ~ 

Malta, 12 ( ~A.} - Cumartesi 
ve pazar g{lnlerj Malta Uzerinde 
cereyan eden hava muharebelerin
de 31 dUşman uçağının tahrip e
<lildiği, 28 ucağm muhtemel ola. 
rak d~UrilldUğü ve 37 ~ğm ha.
sara uğratıldığı şimdi bildirllmek
tcdlr. 

Pazartesi gilnü, lngil!z hava kuv 
veti avcılan 3 düşman ugağı d~U-r 
mUı;ıler, blT bomba uçağım ağır su
l'e'tte hasara uğra~Isr ve 3 u. 
çağını da hasara uğratmYŞlardrr. 

çıkarılacak 
Aııkımı, 12 (Vakıt) - Et,ibanl· 

sermayesinin 100 milyon li.raj a 
ıbliiğuuı ve Silmerbank sermaye. 
sinin tczyidine dair meclise ikı liı
) iha verılrniştir. 

İnllılap taribl ens
~ Uttlsl mtldlrlllO 

~\nkara, 12 (\'akıt) - Dll, ta
rih jakUltesi profesörlerinden Eı•
veı- Zi1a Kara!, Türk inkılap tari
hi enstitüsü mUdilrlüğüne tayin e
dilmiştir. 

Beyoğlu 3 Uncü sulh hukuk lıf'ı· 

kinıli~ndcn: 

942/798 
Dııvacı Hüseyin tarafından Be

yoğlu Katip Mustafa Çelebi mn
halleşi Anadolu Sok. 23 No. lu a 
partnnanm imle! şUyu hakkın\i ı 
açılan dn.vrufa: 

'Müddeabih ap:ı.rtıman hissedar. 
lıırmdan Zeki ve Fatma ve Ahmed .. 
ilanen yapılan tebliğ ilze-rine mah 
kemeye gelmediltlerindcn hakla 
rında gıy:ıp kararı verilerek eski
si gibi bu kararın da ilanen h~bli 
0inc korar verilmiş ve mubnkr>m 
4. 6 !1-12 s..-ıat 10 a bırak.ılını!I of. 
cluğıındnn lteyfiyet ilf.ınen t"b'i.? 
oiunur. (39832 

Fatih li{'ünı•li sulh hukuk lıfı.I i 11-

tiı;inclen: 

912 423 
1 Aksa-ra\ da Hamam kan;ı~ı 9 nu-
ıunralı e\"Clc oturan 324 doğumlu 
.Ayşe Emlne akıl h:ı.stahğma ır.ur
tea oduğu anla..~ıldığmdan kendi
sinin bacrile anası Eminenin Saf
fetin vel.fı.yeti a.ltma konduğu kn
nunu medeninin 369. cu maddesi
ne tevf'ıkan i!An olunur. (3DS20 ı 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk 
hakimUğbadca: 

41/717 
Anita ta.rafından Nccatibey cad 

dcs; Kara.oğlan 'i<>ka.k 13 No. da 
mukim Ayup :ılcyhinc açılan bo
ı;anma davasmm yapılmakta olan 

G<'nera.t Gort!un mesazı muhakemesinde: M. 31eybin ika.-
Malta, 12 (A.A.) _ Malta Yıt- ~ctgfı.hı meçhul <>!duğundan dav.e 

~i general Gort'un son hafta • l.ıye, dava arzuhali mahkeme <lı
zarfmda.ki muv:ıJfakiyetıcre dair ~~han~~:. Wik ve gazete _ _He 
olan mesajmda denilivor ki: ılan cdildıgı halde gelmed gın-

Hafta son.u csnasmd:ı bütün mu- elen muhakemenin gıyaben icrası
ha.rip servislerin yaptıkları fevka~ .na ve davacı .iddiasmı. bişşahnde 
ili.de mü'ltemm.el elbirliğindc:n dola. is-bat eylemesıne ve yıne davacı 
yı kendilerini tebr:ık ederim. Bil- boşanma davas:ndan feragııt 00.e,. 
hassa hava kuvvctlerile uçak.sa.var rek .~.a~a.sım. ihtar davasına has
to.rçusuna kayda değer muvaffa _ :et.tigı~ ve ihtar h~ın~~ ~uhut 
kiyetlerd"n dolayı tebriklerimi ıstımalme .. karar ~en~d ğı?1? .ve 
sunarnn Almaıı. h:ıv:ı ııruvvetl~ri gelecek celsede şahıt lıste~mı ıtn 
zedelcıuı'.uştir Malta cüretle mu _ ve !:lahitlerini ik:ıme eylediği tak-
kabele edeb!.İir dırde dinlenileceğinin ve gıyap kn-

• rarmı tebliği tarihinden Itbarcn 

lartle muhtelif bava Ç&rplllll&lan,yap. 
miflar ve §imdiye kadar ,alınan haber 
lere göre 9 dll§man tııyyareısl düşllr· 

mUıılerdlr. 'JıılUhlm bir ln§e yolu Qzertn. 
de asker ve her tOrlll malzeme yUklU 
50 den fazla 'kamyon ciddi surette ba. 
sara uğralıllDJ§tır. 

beş ~n .İ(iode talııiren itiraz cdi 1 
nıedği takdirde bir daha mahke
meye .kabul edilenrlyeceği Ye mah
keme günli olarak tnyin edilen 
29. 5. 9'2 cuma saat 14 talik e
c!ildijfn~n gıyap kararı makamı
na kaim olmak üzere ilAn olunur. 

(39826) 
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lnönü gezisi 
a· ~ ve 1nönll gezi-
111iıı inşaat işinin baztrana kadar 
~lanm&m, için ala.kadarla.ra 
~ gelen emirler verilmlştir. 
p.,~ele kadrosu artmlınış ve in
'"'llta, başlanmJŞtır. 

Oniversite sporculaTı 
Ankaraya gidiyor 

~.Unive1"6ite talebeler.inden 40 
~1~ bir sporeu kaiılcsi profesör 
adi Innağın ba~ğı altmda a
~ l 7 sinde Ankaray:ı. gideeektir. 

1 
l>or kolu, Ankara.da voleybol, at
tUzm, futbol gibi maçlar yapa-
~ Ankara. fa.kültclerile karşrla-
0tır. 

Yeni bel~diye 
bDtçesi hazırlanıyor 

JBugünkü radyo 1 
7,30 Program 7,83 Orkestra 7,.:i 

Haberler 8,00 Orkestra 8,15 Evin aa
ntf. "12,30 Pro~m 12,33 fasıl heyeti 
13,45 haberler 13,00 fasıl 18,00 prog_ 
ram 18,03 dana orkestrası 18,45 fut! 
heyeti 19,30 haberler 19,45 oda musı. 
kisi 20,15 radyo guetesl. 20,45 halk 
tUrkUsU 21,00 Zlraa.t. ta.kvlml 21,10 
tUrkWer 21,30 konu§ma 21,45 konU§. 
ma 21,45 bando 22,30 haberlt-r 22,45 
kapanış. 

Tqekkür 

Belediyenin yeni ıbiltçesini ha
urlıı.ınaltta olan bütçe encümeni, 
dUn bütçenin m:ı.sref' kısmıla.nnı 

tetkBt etmiştir. Bütçeler meclisin 
son iki to1>1nt.nlmda görüşülmeğe 
ha şlan:ıa:Uttrr. 

Bncümen rnnli .sene sonu milnn-

sebetile gelecek seneye devredi\e. 
cek olan hsa.be.tı da tetkik et
mjştir. 

Şehir meclisi bugUn saat 15 de 
toplanacaktır. Son toplantısını da 
cuma günU yapae3.k ve yaz tatiline 
baş fayaca.ktır. 

liaseki hnstnhancsindo bir erkek 
~k dUnyaya getiren kızımız Fat
~ A.lpan'ın doğumunda kıymetli altı· 
::1 ile hastnyı minnettar bırakan 
bıı tofesör doktor Tevfik Remzi'ye ve 

~ı:~:a::-~:rc!ım::te~::re ~~::~ Florya pla1·1 müteahhide 
lıtor laman Timur ile asl5tan dok. 25 yıl evvelki Vakıt er Servet Göven ve doktor Mlhal'e ı•hale edı• ı ı·yor 
lctkatU lliUmamlarmt lrondUerin-

:ı esirgemeyen arka.d8.§lanna ac;ık. l Florya plB.Jları iSlıni üzerine al-
ve yürekten teşekkür ediyoruz. mış olan müteahhit vefat et.mit;. 

~nıckU albay tir. Bu \•aziyet karşısında muka-
~~et Alpan Zl,an Karadenl~ veıe boı;ulmuş, belediye yeniden 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
liava birlikleri için 2~,000 metre beZ boyatılacaktır. 1.ıstekliler katı 

<lıinat tutarı olan 600 lirayı Ba.krrköy malmildUrlllğUne yatırarak mak
~an ile birlikle 18.5.942 pazartesi gtınU saat 15 de Yeni postaha.oe kar. 
,..Jtııda Büyük .Kınacıyan han ikinci kat 9/10 da Hava Satmalrna. komiayo. 
~ ınUracaatıan. (M,1) 

lzmit Deniz Satınalma Komi•yonunclan : 

Tahmin fıatı 'Tembıatı 

Cinsi Kilosu Kuruş Ltra 
Koyun eli 55.000 122 4605 
Sığır 511.000 92 3780 

ihale teşejbU.c;iine baş}.amlştrr. 
İhale hazirn:ııdan evvel ya.pıla

caktrr. Mukavele gene Uç senelik 
oJacakbr. 

GeÇen 800eden ya.pılm:a.ğa ba..s • 
lanan beton ~lelin mühim bi.r 
Ja.ımır bu sene bmınmle:nn.caktrr 
Bu surcUe tahta lkabinıcler azal~ 
mış ola.cütrr. 

Olüm 

ıs Mayıs 918 

iki imparator mülakatı 
İmparator ve kral Şa~l Alman im

paratonmu kararglhmda ziyaret et
mi§tir. Bu mi.llAkııt Şarkta lhall har. 
blii bitti#{ ve garpta kat'ı muharebe.. 
lerln ba§laı'ne.k tlzerc bulunduğu mra
da ıtU!alan resruıoUnl isbat •etmek 1. 
UOO.riyle bUyük blr ebemmiyeU haiz.. 
cllr. 

:E Çarşambaf Perşembe 
> 13 Mayıs 14 Mayıs 
~ 

cı n. evvel: %7 R. Ahır: 28 .... Hnu: S Rızır: 9 

Vaklıler \ ' a113u ~ıA-uıı \'aa.ıt: t':7ARI 

1 - Yukanda cins ve miktarı yazılı iki kalem et ayrı iki şartnllmede 
t1 ayrı tallple.-e ihale olunmak auretiylc ve kapalı zart usuliyle eksiltme· 
l'! 20 mayıs 1942 çarııamba gllnU saat 16 da 1zmltte 'l'ersane kapıııındaki 
'l?nl!ıyonda yapııacııktn-. 

• 2 - Şartnameleri 836 ve 253 kuru~ mukabilinde komisyondan alına 
-~ . 
~ a - lstcklllerin bu i§lerle. ilgili olduklarına dair ticaret vesikalarwı ve 
b sayılı kanunun tarifatı veçhi~ tanzim edeC('kll'ri tl'k11! mektuplarını 

Serez topçu kumandanı gene· 
ral Hasan Tevfik mahdumu ~ 
Tıp Fakültesi Radyoloji profesö
rü doktor Muhterem Gö1anen'in 
baba..~r mühendishanei hümayun 
muallimlerinden emekli binba.c.ıı 
Mustafa Remzi Gökmen uzun 7.a
mandanberi müpte18. olduğu has
ı ahktan kurtulamıyarak dül". Ni. 
:ıantaşmda.ki evinde vefat elniş
tir 

, Cena?.esi bugün saat bırJe 
1 Teşvikirc camiindcn kaldırı1arak 
Okmeydanındaki aile mezarlığına 
~aldırılacaktır 

· Kendisine ~ahmet, sevgili oğ
luna ve biitün ailesine ~aş sağ
lığı dileriz. 

<iUoeşln 

doğıı5u 

Öğle 

lklııdi 

Akşam 

4.U 9.21 4.43 9.%5 

12.10 4.M 12,10 4.5S 
16.06 8.49 16.06 8.49 
19.18 12.00 19.19 1!.0CI 

ı&.larınd& g!Saterllen temiDatıariyle birlikte be111 gün ve aatten blm bir 
lt evveline kadar komisyona verıxıelerl. (5122) 

~ sonra Londradan ayrılıp Af.. 
aya gideceklerini söyledi ve: 

a - Bu garip bir hikayedir, diye 
b~tmağa başladı. Patronum 
~ lllimar ailesi ile münase!.'ftte ... 
ı.:· Bunlar çok zengin kimseler .• 
~te efendim bu aile yanında. dul Yazan: F ramuva Körmencli 
k r kadmla. tanışmış, bu kadının 
~ı evvelce bahsettiğım. mi • 
·•ıarın ortağtymıo. lşın r:ıühim nin Afrikada, Kapda olduğunu 
~l'afı bu kadmm da Macar olu- ve muvakkaten Londrada bulun.. 
~ •. Kassoc1an imi§ .• oır gün rey duğunu arzu ettiğim takdirde 
b (!lldim: ''Etyeıı bu k:.dına iyi beni beraber götürebileceğini, bu 
h~~ dedi. FevkalQ.de bir şey, kadar yabancı hizmetkA.rı ara • 
lt tün işini k~ Jdd.l'e ediyor. sında bir vatandaşının bulunma-

etldisine dı.kkötle bak " sını elbet de arzu edeceğini söy~ 
~gün benimle bu kadına bir ledi. ''Çbk teşekkür ederim ma. 
t>!Q et göndermişti. Onun Macar dam, f aka.t Afrika çok uzak, o 
'" Uğunu öğrenmiştim, onun i.. memleketlere gidenler bir daha 
'Ilı. kendisini görünce rnacarca geri dönmezler," ceval:ıını ver. 
~~; :'elinizi ~ mad~" dim. 
ili) decllıı}. Bu sözlenm k~dıs_ı· Bundan sonra Etycn Tot efen 
~ta. fevkalide memn~un ettı. Bır disi 1ıakkmda ve efendisine ~ 
~ C~la karşılaştıgma. muhak.. ya.km bulunan güzel Lonralı ka k:: ki memnundu. Hayatım hak dınlar hakkında hikayelerine dc
l'ıı.:ı~ bazı sualler sordu, Lo~d • vam etti: 
j~ m~un _ Ol?P olma?ıgımı Etyen Tot bu ~ekilıde konuşur
~ ~n mceye ıstıntak ettı. Ben ken Kadar'ııı ruhunun derinlik
f.ll etldimdeıı. fevkalad_e. memnun ıc~de o esrarengiz ecY, ha.~~t
~ ragmen hı:ncıye memur takı müddetinde de.ima onu ezıl
'llaı nı muayyen b~r yerde dur • mekten konımı.ış, tam ezileceği 
l' -~ Adet. olma.dıgmdan ı:en de nuhvolaca.ğı Birada üzerine ynkı
lh~n saglam fakat sabıt ol • lan ylikU tutmuş olan o esraren
\~dnn müşteki olduğumu giz kuvvet yaVS§ yavaş hayat bul
~lattnağa ~l§tım. Bu sözlerim uu. Kati bir hfuilsenin eşiğinde ol
~ kendisi yanında çah§Illağa duğunu bütün bC'll.liğinde hisse
ltı. e olduğum manasını çtkar- derek: 
~ olacak ki güldü, ve kendisi - - Bu kadmm ismi nedir! 
......___ Londrada oturmadığım. işi • Diye eordu. 

- Madam Meyer gibi bir isim 
ı.ı U) Macar Adr>Undo kaduılar bu §e. zannı:-derim. 

ide 11cllimlanır. Bu cevaptan eonTa art.Ik Kadar, 

Yatsı 21.0l 1.50 21.09 1.50 
Jrru;ak :?.4S '7.28 2 . .CJ 7.25 

tık yalnızca bu Jı:ısa adresti. 

• • 
xıv 

Maca.r.i.standa Ka.ssa'da Helen 
Zııbo'da doğma Mnds.m Meyer: 

- Diplom.alı yUksel.r. imar mı 
sınız? Dj,ye sordu. y~ gc 

- Hayrr, maa.ttecı • henüz 
değil .. Şimdiye k:aıdaı:- ıii imtihan 

Etyon Tot'a hiç dikkat otmemeğe gcıçird~ .. Fa.k:>..t öyle nnnediyo
başladı, duyduğu sözler artık ken rum ki, bu hususta lbazı fikirlere 
cii!ıine hiç bir mana ifa.de etmiyor- ~him .• 
du. Başı dönüyordu, o mmda içe- Madam Meyer geniı:, Jüks bir 
riye bir miiştcri girmesinden isti- Y!IT.r m!!..'ilStnın arkasmda oturu
fade ederek tezgaha. doğru koştu, yordu. Kadar da hemen kal'ŞlSılt
fakat bir daha mSS!!.ytı dönmedi C:a alçak bir .koltuğa yerleyn.işti. 
ve doğrudan doğruya ihtiyar Kor- Odada mobilya olarak bunlardan 
dn.s'm 'odasında soluğu aldı, tele· b:lşka dslıa lld koltukla duvara da
fon kataloğunu buldu ve elleri ynlr, alçak, 00.Sik Ye crunokanlı b·ı 
titri'-'f'rek meslekler sırasmda. mi- dGhp vardı • .3 • • 

marlar, sahifesini açtı.. Sahifede Kadar lıuraya kadar naszl gel-
siitunmı hcımen başında. fiU adres ınişti? 
va:rdr: '')leyer, Hutton, Aleksis, Etyen Tot'un ziya.rotini takip c
Albey ve Slcot. Adres 42 Pika- dEµı gün s::ı.bahleyin ihtiynr Kor-
dilly.... drıs' füı.n müsaade rlca e tın.işti.. 

Bu Meyer her halde Etyen Sonra de:rlınl lkoştu, bir banyo 
Tot'un bo.hscttiği kadın olmalıy- ~·aıltı Yeni gı·l elbiselerini çıkar
dı. Penceredeki demir parmaklık eh, giyeli .. Saat on birde Pllcaditly 
gözlerinin önünde da.nsetmeğc baş de fevkaüı.de güze.l üç ikatıı evin 
lamıştı. Kulağına mWıim bir ha- önUnde bulunuyordu.. Uykusuz gc 
ber frınldayacakmOJ ~hl tavan b!I- çen bir g'ece vo sa.bahley.bı aldığı 
!ima. doğru eğtliyordu.. Katalo~ çok sıcak banyodan sonra vücudu 
titr"'k ellerile etajerin üzerine bı- ı;alrşıyordu. Kapının üzerinde bir 
raktı .. Aç~ kalan ikapıdan müştc- ke.rtpostaldan az büyük bir siyah 
rilerin sosi geliyor, fo.ko.t ıbu ses- mermer Üzerinde: ''Mimar Abley. 
!erin hiç bi..".i Ifadnr'm lkafasmda A1eksis, Tutton, Meycr ve Skot .. ., 
mana bulamryor, yalnızca bir tek ibaresi yazılı idi.. Birinci katta 
hadise bir tclc adres ikııfasına hfı. • titcrinıle Jcüçük siyah harflerle I 
kim bulunuyor, önilnde btr ısık ' • iş bürosu" yazılı olan alçak lkapı
parJıyor ve ibütün benliğini san. ya birkaç de!a \-urdu. Bir delikan- 1 
yordu: 42 Plka.dilly.. 1ı kendisin~ 1tapıyı açtı. I 

Bütün benliğine hakim olan ar- (Devamı var) 

N ~Fazılın Para piye. 
sıncren bahsedecek de

ğilim. O mevzudan bahsetmi· 
yen kalmadı. Benimki, para
ya karşı gösterdiğimiz bir ne
vi kayıtsızlıktır 
Şaşıyorsunuz.değil mi? Pa

raya karşı kim kayıtsız kala. 
bilmiştir? Onun için gece gün
düz çalışıyoruz. Fazlasını ka
zanmaP.a yarıyacak düşünce
ler bulmağa uğraşıyoruz. E. 
vet; bunu kimse inkar etmez 
Fakat bulduktan sonra da.': 
elimize pa...-a geçince ona kar
şı öyle garip bir muamelemiz 
var ki .. sanki uzun zaman bize 
yüz göstermediği için, kendi. 
sine dargmmışrz gibi, o a)'TI
hğın acısını förnalimizle çı
karıyoruz. 

Yeni çktığı zaman paraları
mızın ne güzel, ne cici, ne şi. 
rin bir duruşu vardrr!.. gı
cır gıcır, tertemizdirler in
san iıa.rcamağa kıyam~: Ne 
çare ki paranın nasibi, elden 
ele dola.qmakla veya tedavül -
dür. Bero1ceti de böyle artar. 
Fakat ona. taşıdığı önem de
recesinde bir ragoot göstermek· 
Iiğimiz lizım değil midir? Eli
ne para geçtiği zaman, bank
notları ufaldık yerine kulla
nan bir Amerikalı milyoner 
gibi gelişi güzel avuçlayıp ceJ>- N 
terine tıkrşbranla.rdan bahset
mek istiyorum. Bir canlı maJı.. ' 
hlk derecesinde değer verdi. f 
ğimiz paraya, maalesef canlı ' 
mahlUk muamelesi yapmıyo· 
ruz. Onu ilk aldığımız gii.rellik· 
te teslim etmeğe kimse dikkat 
etmiyor •. genç bir krza sert 
davranmaktan ho~lanan gavri 

tabii insanlar gibi hoyratça 
kavrıyanlar görülüyor. Halbu
ki ona, el:mizden gelen temiz
liği, itinavı göstersek her bir 
banknot kimbilir ne kadar za
man daha dayanır: sürüm ta. 
katı uzar. Ve bundan banka
lar da favdalanır 

Para da, p.ır
0

a ile yap:. 
lıyor. Am.-ı1<.. diveceksiniz ki 
gelen para elinlizde ne ka~ 
dar dunıYQr? Kendisine 13.zım 
gelen itib:ı ... gösterecek fırsat
lar pek kısadır .. öyle ama, mi
safire itibar gerekmez mi? Keş 
ke öyle "misafirler., her gün 
gelip gitseler ve biz. her gün 
onlara istedikleri saygı ve sev. 
giyi bilfiil gösterebilsek .• 

Az veya çok, her kimin eli
ne. ne lkıymette paramız ge
çerse geçsin, onu temiz tutma-

, lıdır kanaatindeyiz. Sabahle -
yin siftah eden esnaf, paracı
ğmı yüzüne gözüne sürmekle 
i:ıelki, srhhi bir harekette bu. 

· Iunmuş olmuyor. Fakat kazan
~ ca karşı gf>Sterilmesi gereken 
ı",.f itibarın an'anevi ibir işareti ol

mak baknmndan dikkate değer 
t bir harekettir_ Paraya, tapın
mak derecesinde düşkün ol
mıyalım. Onu gaye değil, -meş 
ru maksatlanm:ıza varmak, 
zaruri ihtiyaçlamnrzı gider. 
mek için - vasıta edinelim •.. 

ı Fakat o vasıta.ya, sağlaması 
muht:emcl olan imkfuılar de
recesinde bir dildca.t gösterme

! yi, hem milli bir terbiye şiarı 
edinmeliyiz •.• Onu yere düşün
ce, derhal telaşa kapılıp iki 

• kat eğilerek kaldırıyoruz. Cebi
mize sokarken nicin hovratız? . 

HiKMET MONIR 

- . - " . ' "' - ·- . ~ 

~ .. -. :Oe.riiz·: .. :L ~vazl"' Sa hnah1ıa ıı 
. ,t.. • _ : .. ~'·J(o~is~~~~;.)!~!JJ~rı _:: __ . --~: ~- :. J 

so adet Boyun bağ"ı 
30 Gömlek 
90 çift Çorap 
30 adet Ytln fanftt. 
30 ,, YUz ho.vlusu 

90 ,, Mendil 
150 met.re Bez aıortınn •,iç lnltw 48 :mnn.. 
50 adet Kazım tesviye §1§csi 

150 ,, Halka saımastra 
1 ,, B:usklll ''15G-200 ldloblk., 
ı ., Terazi ''dirhemlerilıe., 

11 ., Su fıçısı •'verilecek e'bıLd ve C'PSft.fa pe,. 
Yukarda cins ve .ınlkdarln.rı yazılı 12 knlem malzemenin H.:S.!tt per. 

şembe günU saat 10,30 da Kasımpa§3da bulunan DeDlz levazım sa.tmalmo. 
komisyonunda pazarlığı yapılaca.ğmda.n istekHlerin ibell1 gün ve saatte meı:.. 
kQr komisyona mUracaatlan iıtı:n olunur. (6385) 

••• 
tkl adet benzin motöril _ Dinamo gurubu (m~i Ol'reyanh) 
Dlna.m<>lar ıant sarstlı, 110 Volta 0.3 kilovat {Daha yüksek ol.a.blllr.) 
Benzin motörU ltuıktLI 0.5 beygir lruTVcUndo ol!\C&kbr. 
Dlıı.amO ve motısr direk olarak kuple edilml§ olacaktir. 
Yukanda yazılı evsafta iki ndcl. benzin mot.öril ~ Dinamo gurubu aıı

nacaktır. İsteklilerin en geç 111. Mnyıs. 1942 güntt a.kşamm& kadu Ka.smı. 
paşada bulunan komisyona teklifte bulunmaları. (5362) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu 
ilanları 

Zeytinburnu slltı.h tamlrathanesine TomaCJ, Tesviyeci, Dcmll'Ci, ~ 
demırcı. Çelik sucusu ve gayri snnatkAr işçi almncnkt:Ir. 

NQtus klğıdt ve boruıervislcrUe birlikte fn.brlkaya mnra.ca.atıan. (5M6) 

Sayın halkın nazarı dikkatine 
İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 

14 Mayıs 1942 sabahından itibaren gerek otomaW< tertipli t.e~on 
kö§klerinden gerekse umumi merkez levha.st ta§Jyan mahallerden ı;;ehlr 
lçl telefon konuşmaları on kuruş mukabili yapı:In.caktır. '(M60) 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
lc;k.i ve tutun satıcılarmın ellerindeki satış tezkerelerinin mUddeU S 

.Mayıs 942 akşamı sona erecektir. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri ic;ln mmtaka ltl · 

barile apğıds gösterilen gUnlcrde dUkkA.ns ald kontratları ve eski tczk 
releri ve !k{3er o.det fotoğraflarlle Kabataştakl ba§mfidUrlOğUmUzc mUrıı 
caat clmelrui ve 5 Haziran 942 a.kpmt saat 17 den 11onra yaptlac:ık kontro 
d!t tezkerelerini almayanlar h:.ıkkmda kanunt muamele yapılacağı fltı.n o~ı. 

nur." 
15, 16, 18, 20 .Mayıs 94:.! günleri Beyoğlu, Galata, Pnngaltı, Şişli ve K r 

sımpaşa mmtaknııındnkl bayiler, 
21, 22, 23 Mayıs 942 günler i Sirkeci ve Beyazıt mmtnkaşındaki bayiin 
25, 26, 27 Mayıs 042 gilnlcrl Alrnaray, Fatih, Btılal, Bo.lurköy mıntak& 

sındakl ba)1lcr. 
28, 29, 30 Mayıs 942 gUnlcrl Bcşikta§, Rumeli, Boğazlc;I ve Anadolu Bo 

ğazlçı bayileri, 
l, 2. S Haziran 942 gUnıerl UskUdnr, KadtklSy. Erenköy mıntakasındakl 
4, 5 Haziran 942 gUnıcrl dl' Adalar mmtakasmdnkl bllyflcr, (5032) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı. - Şartnamul mucibince ''600.000,. ndct kestane çubuğu pazarlıkla 
"::ılın alınacaktır. 

2. - Pazarlık 15.5.912 cuma gUnU saat 10.~ de Kab:ı.ta§ta levazım şu. 

.sindeki merkez mUb:.\yaa komlsyonunds yapılacaktır. 
3. - Şartname her gün sözU geçen §U'bede gl:lrllleblllr. 
4. -- İsteklilerin p82Jlrhk için tayin olunan giln ve saatte teklU ..._ 

ceklerl bedel Uzerinden % 7 ,5 gUvcnme para.siyle birlikte me~r komla. 
yona mnracaatıan. (5383) 

• 
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istanbul Levazım Amirliğinden verilen ı 
Askeri Kıtaat ilanları . 

Aş:ığıda yazı.ı etler pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 22.G.942 
Cuma gUnU ııaat 15 de Bolayırdc askeri satınalma komisyonunda bulun. 
malan. 

~ilk tur• Tutan l'emlnah 
(insi. Kilo Lira Lira 

---- --
Sığır eti. Si,oOO 37,000 2775 
Koyun eti. 3i,OOO 
Durma keçi eti. 37,000 24,050 1083,45 
'{uzu eti. 37,000 44,400 3380 

(32U-5455) 

••• 
Aşağıda yazılı nıcvadm pazarlıkla eksiltmeıeri 25.5.9t~ gUnU saat 15 

de Kırkldrelinde askert satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
>telli vakıtte komisyona gclmc)(ıri. 

.'.\ilk tarı 

Cinsi. Kilo 

Sade yağı. 1,000 

Kuru fasulye. 10,000 
Bıı rbunya fasulye. 10,000 

Sabun. 3,000 
Yeşil mercimek. 5,000 

P.innç. 5.000 
Nohud. l0,000 

Kavurma. 8,000 
Kuru soğan. 15.000 
Sığır eti. Bulunmadığı l7,40S 

KeCi eti. takdirde. 17,408 
Koyun eti. .. 17,408 

Koyun eti. .. 86,000 
Keçi eti. " 

86,000 
Koyun eti. 

" 
97,000 

Keçi eU. .. 97,000 
~!'aktan canlı sığır. 36,000 

Tutarı 

Lir" 

177~ 

2200 
2448 
2550 
1600 
3~0 

3200 
10,400 
::850 

17,408 
19,148,80 
20,889,60 

103.200 
94,600 

116,400 
106,700 

21,600 

Teminatı 

Lira 

133,12 
165 
183,60 
192 
120 
243 
240 
780 
203,75 

1305,60 
1436,16 
1566,72 
7740 
7095 
8730 
8002,M 
1620 

(3247-5458) 

• • • 
A§ağıda yazılı sade yağ"Jarmm kapalt uu·cıa elcalltmeye konmuıtur. 

!haleleri 29.5.942 Cuma gUnU hizalarında yazılı saatlerde Balıkeıirde askeri 
ııatmalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ihale saatlerinden bir aa. 
at evveline kadar kanuni veslkalarlıe tekli! mektuplarını komisyona ver. 
m<'leri. 

l\tlkt.arı Tut.art Trminatr lhafo 
("ln"ı. Kilo Kuru Lira autl 

Sade yağı. 20,000 200 3000 15,30 
Sade yağı. 20.000 200 3000 16,30 

(3240-S.51) .... 
Aşağıda miktarları yazılı etlerin pazarlıkla eksiltmesi 27.11.942 gilnU 

saat 16 da Bandırmada askeri satmalma ko~layonunda yapılacaktır, Ta. 
llplerin Delil vakıllc komisyona gelmeleri. 

lHlktan l'cmlııatı 

Oln 1. Kllo Lira 

Sığ'ır eti. 90,000 8437,50 
Koyun eti. 90,000 9787,M 

' Sığır eti. 20,000 1950 
Koyun eti. 20,000 2175 
! ığır eti. 5:1,000 5156,25 
Koyun eti. :5:5,000 5981,25 

Sığır etL 25,000 2343,ilS 
•<oyun eti. 25,000 %718,75 

(8185-5326) 
IJ, •• 

Aşağıda yazılı romorkör tamir t,lerl 27.5.042 c;ar§amba gilnU hizala. 
rmda gösterılc.n saatlerde açık eksllt.me usulU ile lst.ckllslne [hale edilecek. 
tir. Ke§i! ve gartnamelen her gUn komisyonda. görUleblllr. lsteklilerln t>elli 
~Un ve saatlerde Fındıklıda ııatınaıma komisyonuna gelmeleri. 

Kıışif b<'d, Muvnkkat t e. İhale zamanı 

( ln"i Lr. KrrJ. Ura K~ Saat Dakika 
Sayyat romorkörU Güverte 
tamiri. 
Sayyat romorkörU Makine 
tamiri. 

5908 

3870 290 

10 

25 

11 

11 30 
(3238-5449) 

*ıf 1' 

Aşağıda miktarları ynzılı ekmek imtı.llycsl pazarlıkla 18.5.942 pazar. 
tesi günU hizalarında gösterilen saatlerde ihale edileceklerdir. Şartnameleri 
her gUn komisyonda görlllcbllir. İstilklllcrln kal'l teminatları ile birlikte 
belli &iln ve sanUerde Fındıklıda satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı Mnh. Bd. Kat'i te. bıale uınıanı 

ı•apılacak i Adet Lr. Krıı. Lr. Kr,. Saat D. 
Ekmek imA.liyesl 600000 9000 1350 10,30 .. " 140000 2100 315 11 

(3199-5340) 

*"'* 
A§ağıdo. yazılı mcvadm, pazarlıkla ekslıtmeleri hizalarında yazılı gUn 

\"C saatlerde EyUp Rami ruıkerl satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta. 
llplerin be!ll vakitte komisyona gelmeleri. 

Olnsl. 
Taze bakla. 
Odun. 

Tonılrıntı 

Miktarı 

Liralık 1500 
Lira 

Ton 200 376 

İhale glln ve .. aatl 
16/5/942 10 
ıs 14 

(3245-5456) 
• • • 

s:rkeci ambarında hiç bir surct
lr. tamiri mUmkUn olmayan (3745) 
adet un çuvalı ile (2655) adet er
zak çuvalı yeni ve eski çuvalla.r
lıı dc-ğişilcceiktir. Taliplerin husu
ıoi §artlar:ı komisyonda ve ihale 
glinUnden evvel cuvalları ambarda 
görebilirler. lhalesl 15. 5 . 942 cu.' 
ma gUnü saat l1 do ynpılacaklır. 
İstekliler ihale günU verecekleri 
çuvalların nUmunesinJ ve evsafını 
komisyona beraber getirecekler
dir. Taliplerin mezkur gUn ve sa
atte Harbiyede yedek subay oku
lunda :oıatnuılmo. komisyonuna mli
racaatları. 

Beher tonuna depoda teslim 15 
lira 55 kuruş fiyat tahmin cdil~n 
1600 ton marin lave kömürü 
15.5.942 cuma günü saat 1l de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 24880 lira olup 
kati teminHtı 3732 liradır. Şart~ 
namesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatlerde Fındıklıda satınalma 
kcınıisyonuna gelmeleri. 

~*~ 

!\likts.n Cinsı 
20 adet tornavida. 

(3212- 5377) 

?.O a.clet sğa.c burgusu. 
/ (3219 • 5419) 8 kilo nP.ft yağı. 
* :t- * 30 ndet toz fırçnsı. 

Haüımköy lıastanesindf>ki bod- 212 kilo zeytini :renk yağ1ı boya, 
rum katı sn·alannın yaptırılmas. ıoo ndet z mp3ra kağıdı. 
razarlıkln münakasaya konmuı;tur. 20 kılo saatçi yağı. 
Hususi ve fenni Rartlnn ve ilk 50 si«e vernik. 
keşfi korrrlsyonda görülebilir. lha- 1 Yukarıda yazılı malzemelerin 
lesi U'i. 5. 912 eunın günü saat 10 pazarlıkla eksiltme1eri ıs. 5. 942 
da yapılacaktır. İlk ke~ine göre pazartesi günü ~t 10 dn. Topka. 
muhammen bcdeU (4716) lira (3) pı Maltepe•:.indeki askeri satın al
kunı~r. Talipleı..n teminatlarile mn komisyonunda yapılacaktır. 
Harbiyede Yedek subay okulunda l'~liplerin % 15 teminallarile ko-
komisyana mtıracaat lan. m!svona l!'<'lmelcri. 

(3227 - 5427) (3159 - 5255) 

5-000 çift er kundurası miiteah
hit nam ve hesıbma açık ek.silt
mcy:? konmuştur. lha1e$i 21. '5. 942 
pcl"§embe glinü sa-ıt 15 de ErZ'.ı
rumda askeri sıatm alını-. kcnıisyo
uı.md a yapılaca.ktır. Tahmin bede
li 57,500 lira ilık teminııtı 4025 li 
radır. Taliplerin belli va.kitte ko
misyona gelmcl~ri. 

(3165 - 5261) 
• * ... 

Müteahhit nam hesabına 4. 5 . 
942 gününde ihalesi ilan olunan 
150 ton kuru incire talip çıkma
dığından tekrar münakasaya kon 
muştur Evsaf ve hususi şartla . 
rı komfsyonda görülebilir. Talip
lerin teklif edecekleri fiyata gö
re komisyonca muvafrk görüleni 
ihale edilecektir. İhalesi 21. 5. 
942 perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin Harbiye
de Yedek Subay Okulunda satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

1 C A B l N O A G U N O E 3 K A Ş E A L J. N A B 1 L 1 R 
·r •- ı• • 1 ., , • ,. ,.. , ,. • .. . ~: .. . \ ' · · ...... ;o AW.tfftlt> ;cıscrna 

(3141 - 5237) 

• * * ~§ adet mamul olarak Şevrole 
ve Fort kamyonları 4:in tente ör
ti\ alınacaktır. Pazarlıkla eksılt
ı:nesi 14. 5. 942 pel"Ş("l'Dbe günü sa. 
at 15,4~ de Tophanede Lv. amir
liği satın alma komisyonunda ya. 
tnlncakttr. 

Nümunc'.'li komisyonda görülür. 
B eyaz olnuımak şartile nümune
.Unde daha iyi olınlar tercih.an alı
nncaktır. İsteklilerin teklif ede
cr.kleri fiyat üzerinden kati temi
na.tlarile belli vakitte komi~yona 
~f'lmeleri. (739 • 5415) 

*** Beher kalemi H,500 llralık dört 
kalem sığır, koyun, keçi eU hang~l 

beğenilirse o clı:ıs et ıtlmmak u.-.ere 
pazarlıkla eksiltmeye konmu.ştur. İba· 
leıııi 19.5.942 Salı gUnü sa.at 15 de HL 

Ka.sunpaşa. ia§P. memurlui;'Undan 
aldığını maY'..S • Haziran ayına ait 
ekmek karnemi zayi ettim. Ycıisi
ni alncağmıdan eskisinin hükmü 
yoktı.n·. 
Kasunpaşa Oıımiikebir Yonca so

kal< 2·1 N o. <la Halit Ahmecllye. 
(39328) ,,..,,. 

Galata. nahiyesinden aldığımız 
bir.isi ağır işçi olmak üzere ilç adet 
ekmek karnemizi kaybettik yeni
lerini alacağımu.dan eskilerin.in 
hükmli yoktur. 

Galata. Çeo:-mc ıneyclanr J{artô
pu c:ıkmaz ıo;okağı 1 numarada. Fat
ma, Gözen, Faik. 

o ,,. * 
341 senesi Kadıköy orta okul 

yedinci sınıftan aldığrm 3ahadet 
namcmi kaybettim. Yeni sini çı
karttığım dan eoSkisi muteber de
ğildr. 

Erenköy Suadiye kaptan Arif so. 
kak No. 16 da. Ya\1ız Sna, gemi
ı.lndc Başgedikli Niyazi Erdcn17~ 

(39827) 
dımköyde Çilingir köyündeki ukerl -ı& * o\' 

aatmalma komisyonunda. yapılacaktır. Kadıköy ia.~ m.eımurluğundan 

Her kalemin teminatı 2175 liradır. Ta 1 &.ldığım mayıs _ haziran ayına ait 
Jlplerfn belll vakitte kom~yona gel· ekmek karnemi zayi ettim. Yeni-
meleri. (3233-MH) sini aaoağım.dan eskisinin hükmü 

• * • 1 yoktur. 
9.5.942 de kapalı zarl uaullle iha. Kadrköy 1kbaliye mahallesi Ber 

lesi ııa.n oıunan 400 too keçi boynu· bezi~ı sokak 17 numarada. Mak-
zuna t.allp çıkmadığından bu kere pa. bule Adıyaman. (39823) 
zarlıkla tekrar mUna.kasa.ya konmW}. ••• 
tur. Evsaf ve hususi f&rtlarr komla· Taksim iaşe memurluğundan al-
yonda görUteblli.r. Beher klloeunun dığan Mayıs - haziran aylarına 
muhammen bedeli 22 kuruştur. 400 ait Ekmek kanı~ni ~a.ldrrdnn. 
ton k~l boynu&u bir ı.€ekllye ihale Yenisini ala.oağJrndan ellkWıtio 
eanecegı glbl 200 tonuna cıa. talip çık. Iiütrniti Yo.Kfür. 
tığ'! t.8.ktirde ihale eduebUlr. İbatesi Tak11im Cihangir Cadde~i 18/l 
18.6.942 pazartesi günU ee.at 14 de yııı. No. da Sara Koli. (39824) 
pılacaktır. Taliplerin ka.t'I teminatla· • .\' * 
rile Harbiyede Yedek ııubay okulunda Nüfus tcz..<eremle araba<'t chli-
ııatmalma komisyonuna. müracaat. yetimi ve kazanç makbuzlamnı ve 
ınrr. (323~M46) ~~nna a.i.t sair evrakımı ,zayi et-

* • * tim. Aşağıdaki adresime getiren. 
Beher kiJ09una 80 kuru, fiat t.ah. leri memnun edeceğim. 

mln edilen 15 ton ubun 16,5,942 pa· t.J~küdar iskel('sinde Xo. 177R 
zartcsl gilnü saat 10 d:ı pazarlıkla sa_ yük arabseısı SWeyman Kangazl. 
tın alınacaktır. Şart.ne.mest her gUn (39825) 
komisyonda görülebilir. Muhammen • • • 
bO<lcli 12000 lira olup kat'i temlı:ıatr 1571 numaralı otomobil pllAkaarnı 
ı SOO liradır. İsteklilerin belli gUn ve kaybettim. Yenisini· alacağımdan e9. 
Hatte Fındıklıda satınalma komlsyo. kisinin hükmü yoktur. 
ouna gelmeleri. (3239-5450) 

*** Beher kilosuna 114 kuru, fiat tah· 
olln edilen 20.000 kilo zeytin yağı pa. 
urhkla aabn alınacaktır. İhalesi ıs. 
il 942 Pazartesi günü saat 15 do Balı. 
kesirde askeri satmalma komlayonun· 
da yapılacaktır. Teminatı 3420 Jlra. 
dır. Talip!erin belli vakitte komlayona 

(3242-5453) 

~*:t-

Beher tonuna fabrikada teslim 28 
ılra 70 kuru' fiat tahmin edilen 375 
ton süper çimento 18.5.942 pazartesi 
ı;Unil ısaat.2 'do da pazarlıkla satın 
olınacakt'Ve yehammen bedeli 10762 
lira 50 kuwir. r. Şartnameııl her &11n 
k ımiayoncla gJrtileblllr. lsteklllerln 
h.~ııı gün ve saatlerde Fındıklıda sa. 
t•nalma komisyonuna gelmeleri. 

(3237-5448) 

• * • 
23 tııkım Haki elbise, 
23 çift çizme. 
23 adet manevra kemeri. 
23 büyük Unl!orma. 

Yukıırıifa yazılı malzemeler talip· 
le rln getirecekleri numunelerden be. 

ğıınllmck aur._tlle Karaman'da Süvari 
binicilik okulunca mUbayaa edilecek. 
tir. Husust onrtlnrının okuldan iste. 
nllmesi ilAo olunur. (3246- 5457) 

*** 

Fatma 

R~iktaş birinci sulh hukuk ha· 
kimliğinden: 

942/22 
Ferlhan Da~delcn: Mersin is

tasyon caddesı Buğdaycı Aparlı. 
nıa.nı 2 saytda oturuı1ken halen ika 
metg3.}u m~ul: 

Hikmet ta.r:ıfından Şükrüye, 
Mehmet Nihat ve Fcrihan D:ığde
lcn aleyhlerine açılan uüyuun İVl
lesi davasmrla B~iktaşda Şenlik 
dede E!<mekçlbaşı mahallesinin 
Hacr Halit bey e<>kağ'Ulda 4. kapı 
sayılı gayri menkuldeki şüyuun 
izalesine (1999) kurtl1i muhakeme 
masr:ıfl lc, davacı ;wukatı için ta..1<. 
dir edilen 30 lira avukatlık tic:re
tinin taraflara ~seleli nisbetin
rle yUkletilmesin<' temyizi kabil 
olmak Uzere 27. 2. 1942 tarihinde 
karar verilıruş olduğundan işbu 
kararı 8 gi.ln iQİ"lde temyiz etme
diğ;niz takdirde hükmün katilc§e
ceği te.blii? makamına kaim olmak 
üzere 12 gün müddetle işbu' hü
kUm htilii.cwısı ilin olunur. 

(39831) 

!unda natmalma kom1syonuna mUra· 
caatıarı. (3220- 54.20) 

*** 
2500 liralık nakliye i§i 14.5.942 per- 3000 çift er kunduraEı pazarlıkla 

şembe günU pazarlıkla eksiltmesi ya· eksiltmeye konmuştur. ihalesi 15.5. 
pılacaktır. Kat'I teminatı 375 liradır. 942 Cuma gUnU saat 14 de Afyonda 
Şartnamesi her gUn komisyonda gö. 
rüleblllr. 1ateklllerln belli gUn ve sa. 
nlte Fındıklıda ıatmnıma komisyonu. 
n:ı gelmeleri. (324R- 546R) 

* * • 
8.5.942 de ihalesi ilAn olunan 400 

askeri satınalma kom!.<ıyonunda Vllpı. 
J11caktır. Tahmin hedeli 30 000 lira 
kat'! teminatı 4500 liradır. Taliplerin 
belli vnkittf' koml~yona gelmeleri. 

!3234- 11445) 

ton çekirdekli kuru ilzUme talip çık. 50,000 kilo incir pazarlıkıa ııatm a. 
madığından tekrar pazarlığa konmuş· lmacal<tır. thal".IJ\ 15.l5.942 CumA gUnU 
tur. Jo~vsnf ve hususi şartları komis. ııaat 16 da İzmir Lv. Amirliği satın 
yonda ~örülebilir. İhalesi 18.G.942 pa. alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
znrtc!i gUnll s:iat 11 de yapılacaktır. min Dedeli 21,650 liradır. Taliplerin 
Beher kilosunun muhammen bedeli kat'! teminntlarile belli vakitte ko . 
(62) kuru,tur. Taliplerin kat'! temı. j misyona gelmeleri, 
natıarile Hnrbiyede yedek subay oku- (3241-:5452) 

5780 lira 6 kuruş keşlt bedelll anbar ln,ası açık ekalltmeyc konm111tut· 
İhalesi 14.5.9~2 Per§embo gilnU saat H de Tophanede Lv. Amlrllfl catııs 
alma komisyonunda yapılacaktır. Kat't teminatı 867 liradır. Ke§fl konıl.I' 

yonda gbrülUr. İaleklllerln belli vakitte komlayona gelmeleri. (709-5006) 

19,000 kilo sığır veya keçi eti alına· 
caktır. Pazarlıkla ekslltmesl 14.5.942 
Perşembe gUnU saat 15 de Tophanede 
İlt. Lv. Amirliği satınalma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Sığır etinin tah
min bedeli 125 kuruş, keçi etinin 90 
kuruştur. Kat't teminatı 3562 llra 50 
kuruştur. Taliplerin belli vakltte ko. 
mlsyo~a gelmeleri. (732-5365) 

~*~ 

Beher adcdi::c 16 kuruş fiyat 
tahmin efülen 15,000 adet sakan
dırak kayışı alınacaktır. Müteah
lıit nam ve hes.'\buıa açık eksilt
mesi 25. 5. 942 pazartesi günü sa
at 14 de Torhanede lJv. imirliği 
satın alma komisyonunda yapıla

caktır. İlk teminatı l 80 liradrr 
Nümuneei komicıvcnda görülür. 
Jsteklilerin belli 'va.kitte komis
yona gelmeleri. (729 • 5282) 

~~:/-

Beherlı:ıc 66 lira fiat tahmin edilen 
600 adet çift çenberll ve içi galvaniz.. 
li benzin bidonu 16.5.9ı12 cumartesi 

• • • 
günü saat 10,30 da pazarlıkla atın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 39600 
lira olup ka t'l teminatı 5940 Uradlt'• 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fm~ 
lıda aatmalma kom.layonuna geımeıe. 

(3236~447) 

ıı:~:t-

35-40 ve 20-25 ton yuvarlak a• 
ğaç pazarlıkla s:ı.tm alınacaktır. Bir 
kilosunun tahmin fiatı 5 kuruş ISO 
santimdir. İhalesi 15.5.942 Cuma gU" 
nU saat 15,80 dıı Kara aakerl aatJJJ 
nlma komisyonunda yapılacaktır. Ta
karrür odccck flat üzerinden kat'1 ~ 
mlnat alınacaktır. İsteklilerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

·(324S-5•M) 
~O'(. 

150 kutu Siman Harvard vo 100 tUP 
Tlrner! Epce alınacaktır. Pazarlrkl& 
Ck81ltmes1 15.5.942 Cuma. günU 18at 
15 de Tophanede Lv, Amirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tab 
min Dedeli 580 Ura kat'I teminatı 81 
liradır. İsteklilerin beW saatte komll· 
yona gelmeleri. (741-5443) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,;_____., 
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DEVlE:T· 'DI:MİRYOLl-ARI :ve, L""'IMANLARI 
,.İŞL[TMr" UMUM JbAR~Sİ ·iLANLARI 

Muhauınıen bedelı l 250) lira olan 1500 Kğ. Dana derl81 •'vaketa .. 
(27.5.1942) Çar,şambn gilnU saat (15,30) onbeıı buçukta Haydarpll.§lldB 
Gar binası..dahllındekl komısyon tara!mdan l<npalı zarf usulile satın aıı.. 

nacaktır. 

Bu işe girmek lsteyenıcrln !618) lira (75) kuru~luk muvakkat temL 
nat. kanunun tayin ettlğl vesikalarla tekllflertni muhtevi zarfiarmı aynJ 
gtin saat (14.30) on dört huçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lA" 
zmıdır. 

Bu İ§e alt aartnamcler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5312) 

• • • 
Eski§chlr cer atelyesl için tesviyeci ve tornacı almacaktır. Sanat 

lmllham Haydarpaşa deposunda yapılacaktır. Asgari S. 2 işçi dereeesındc 
bulunanlar tavzif edilecek ve llcretl imtihanda göstereceği llyakata göre 
t.csbit edllc:::ektlr. Taliplerin Ho.ydarpagıı tııletmc mlld rlUğüne mUracaat 
etmeleri iltın olunur. ( 3362-5388) 

lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 
MUdUrlUğUmUz Jhtiyacı için bazı mobilya lmCl.l ve mubayaası mukar· 

rer bulunduğundan acralti anlnmal: Uzcre altık 1ı mobilya evlerinin bölge 
iaşe mUdUrltiğU levazım bUrosuna mUracaatlnn 114.n olunur. (5462) 

SAHfBJ : ASIM US 
Ref lk Ahmet Seı;uıgl 

Umum, Neşriyatı idarP eden 
• BasıldıSı yer: ,VAK11 MAT8AASI 


