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CUMA 
TIL: 25 • SAYI: 8'785 

lmn en: ........ <.. \'... Yor u 
telefon: ldaft (14111), l'aa (11413) 

__ _, l'd~: ..... bat .. ~ ...... lnltma* 
ı<urus 

Garota ikinci 
cephe teşebbusu 
ehemmiyet ahyor 

Yazan: Asım Us 
8oa ıtbılenle müttefik de\'let. 

ler lraJJUddanndan harbin akıbeti 
Jaakkmda gelen haberler birdenbi
re Dikblo bir durum aldı. Bu ciını
ıecı. olarak dün bir Vaşington 
telpıafı tö)'le diyor: Mühim A
.. riba Jmvvetlerinln hiç bir ka. 
ıa ainunakswn §imali lr • 
laadaya VU'llUI olmalan harp 
... Jmulaki ümitleri kuvvet -
1-cUrmlttir. Amerika hariciye 
-. Hal müttefık milletlerin za
feri lmlt edilftl tarihten evvel el
• ecJetıelderiae dair beHrtller ba
lıadaimıa ve Amerlkalılann gay. 
~ JÜlll mlidafuda kalmıya
nlr fMrrma ~ olduğaau 
al1lftnlttlr. 

Alman tebliği 

KERÇDE 
DÜŞMAN 
KALMADl 

Sovıet tebliği 

Harkof'ta 
20 -bin Alman 

öldUrUldU 

llllttefik devletlerin müdafaa
da lıalmıyarak taarruza ~ 
J'QhmcWd Diyetleri yeni değlldir. 
8-ba niyet fmıet dil~ ao*
tu aClla ilin edlbniştlr. Son ay
luda ba ~ldekl sözler lllyuet 
adamlamun alzmdan ukeri ko-
.......,. da ~tir. Bilhwa Loactra. Zl (A.A.) - Apal•eln 

ADMytnm Bmya eephesinde ye- Harkofta Sovyet taarru llekert ma--..: 
ili .. IDrhahar taarruzuna ~e- zu akim kaldı Harkof etratmda flddetle devam 
111 ..... menaa oldukça :mlltt.elllı eden muharebede elıemm119W bAr hL 
devletleriJl de garpta ildıacl bir cep diBe ortaya çıkmıftır. Almanlar Bar. 

.. llP"'khn _ ...... ecUlmlt- Murmansk ve kof& yaz kilometre kadar me•fede 
tir. bulullan layum .,. Br&venkova l9t1 • 

19 bdar ftl" ki prpta iklacl A k • 1 d Al kametinde cenuptan 1ıU taamıa 
lıir cephe 94:IDalı eereyuma..... r an1e 8 man ıı.1ıam.!9rdJr. G6rl1nO,e söre bu ta-
.... :a.,veldllnln talmttıjı Bati- anım Ruürm Barkotwı cenubunda 

:.:~ltlrtl= muvaffakiyetleri ::ı: ~=:;: 
llıdnel cıep11e lldialD bir proı-- BerllD, ıı (AA.) - Alman ordu. maktadır. Bu t&arrusa dair baberler 
..... 'aiJllu olarü lnalbuldılt, Ja- lan bqkumandanlılmm tet>Ugt: yalDa Rua k&)'D&klarmdan pbntk • 
hat Almuap lserlne hava tw- Ballkot Ahumd& çarp11malar de. tedlr. ll'abt ba h1lllUllta biç taWt 
fulwWWW .....,,,, • ...... ile vam. etmektedir. 00,manm önemli TerUmemekt.edir. 
....,,., ..._. oep11e __... 1fi11in mlW kunetıeıte duUıkıenea tur- Barkct Jll1lhanllMIDde ......_ 
lllılllrine bnttD'd&lı 4111bacesl ruzl&n &kim k&lmlfUr. DOfman alır kaydett1klerl tera1dd7e dair Jdtlllr 
llatıra g..,..._ ayi&ta Ulramlfbr. Bın>dım. bqk& 63 maıam.t ftrllmemüte ı.e de ır. . 

...... 90ll ataJenle ildMI eep. Rua zırhlı araba.it d& tahrip ohımnut kova rad7on ec:ın 10 gQn tıclnde ıo 

tıi'=' .._ dalla tur. bin AJmenm mdOrGldtllODO. eoo AL 
• ... ... 14 ~ Jı.M lP•• ~ edlldlltnl bildir. 

niiii~u11··~:-r11~••11 •••.cw•..-· tı•lıiiilt.1 .., • ._ • .a nt .. .ıw 
lnlt AJ:man,a ...,._ t.arnadu tekJemJtlerdlr. Dapn&n ta&rruzlan olmam mahtemeldlJ'. 
bahseden ~Jerin mııdece aı- kayıplar verdirilmek auretıle ptl.e - 11oa1ııoya ıı, (AA.) - ScnJıel tab.. 
fat ve eal&lalyederi deilldlr. Ame- kllrtQlmllftt1r. İlmen gölOnUn cemı • Utt eki, A!ma.nlarm Rus Dert hare • 

rlkada, yalıat hgllt.ere Jtöze çar. (Devamı Sa. !, Sü. ! de) (Derxırm Ba. !, Sü. 5 de) 
.... afü tefek .... bidiselerin 
.. ...... lluqmaındır ki siyasi 
_,. ..._. taMiyetlerin llÖZlerini 
•-.Jar+nyor. 

Ne teldm c1ttn gelen bir haber 
Ameıtlracla otuz glln gibi ima bir 
z.maa ldacle bir plinör fabrlka&ı 
kunaldağana, banduı evvel zaten 
moVcat olan diler iki fabrika ile 
beraber ba ymi fabrikanın A vru
lla)'a kal'll bir lstill hareketinde 
lnıllanılmak llzere İngiliz ve Ame
rikan orduluı heMbma ~k mlk
tarcla pl&nörler yapacağnu bildir. 
lllittir. 

iCRA VE iFLAS KANUNU 
MADDELERiNDE DEGiŞiKLiK 
Ankara, 21 (VUot muballlrln- ı aıclaıı bq1m ~ Amme ~ 

den) - Adliye veületi icra ve leJinden maıbrumLyet oeras g&-
iflA.s kanununun 312, 313, 314 ve ı mili i.9e cera nw.blremee'nden mem 
315 nci msddcleırjınde değişikWt nu ba.k1a.rm iadeııııbıe dair brv al
:rape.n yeni bir kanuıı projesi ha- malda tiıCart itirabl iade edlmil 
zrrlıamışt.Er. Proje esasla.rma göre olacaktır. F.ğer &yrnL Amme 1*
&di müflisler i:flism. açıldığı tarlh- metinden mehrmn.lyet cem.ın gör
~n itibaren on sene geçtJkten acın- memi.t, veya bmdW tabiratll mDf
ra alacak13.l"IDI heoüz ödememiş 1ie bulumn.uş ise bu t:mlırde üca.
olftala.r bile iadel itjbe.r talebin- ret ~ it.1ba.rmm ia
de buhınaıbilece~rclir. Şu b.da.r deeini fıst:eyebüecekör. Bu bDk11m 
ki alaaııkklann tahııi:l edüıniyen kabili temyiz ola.ca.ktır. Ueule ait 
haklan mahfuz tutulacaktır. ladei ne suretle muamele yapılacaima 
itibar ıt:.a.lıebi Uca.ret ~ - dair projeye ~ lııllılmler kıoıı-

Bir llallere gire 

Fransız 
somalisi 

ingilizler tarafından 
işgal edilecek 

Bera, il (A.A.) - Vlflden plen ha.. 
berlere g6re, İDgUblerbı rra.n.ıs ao.. 
maııatnf IR'&l etmelert muhtemeldir. 
NOUft&U Temp. paeteat, IA.Tllln mil 
let!eraruı durumla metPJ olacalı: 
yerde kendi mentaatıerlııl taldb ettL 
tını 7Ul)'OZ'. 

Harp 
bu sene 
bitecek 

Amerikada mnumi 
kanaat bu 

V ........ 11 (AA.) - KDblm 
A.merilr&D laı-net:lerlnln hlglblr k&yı. 

b& utramad&n flmal1 tra&ııd&;ya var. 
muı bOyQk tulr ;yapmlftır, Umaml 
lntJlıa muharebenin nettcesı.ıılD bu Jl1 
beW oıacaıı merlrnlDdedtr. Bu J11 
muharebe ... ermecıe bDe aferl 
~. Yapılan hUrrlıkl&r 
mtlttefıklerbı !DGdafaad& lralmıyan.k 

bOcama pgeoefJıd ~-
Hariciye llUll'I Bal dDD demlftlr 

ki: "lltltte& mlDeUerln aferl balt 
edl&en tarihten en.ı elde ed111111M 
dair beltrt&r 't'U'Clır. .AmerGmam 
PJ'Nti 7&Jms mGd&faa dıJIU. ta.ar • 
rm hartıl IOln de p11...--nr .. 

Suikast davasında muddei
umum ı Cemil Altay'ın 

ıddianamesi Bagtba ı killcl •)'famDda 

Hindista Ticaret Vakatetinin teblıgi 
~~~ ............ ~ .. 11911111111-..ı .. ıtıı--"M~ 

Bombardı- Merinosculara eh 
man edildi pirim veriliyor ı d~~~J:. :~ 

Yemi Dellıl, n (AA.) - TeWll: Aabra, 21 (A..A.) - Ticaıret aöy~ Atli, Ruslann Almanı.. 
18 mqmta dotu ~·d& kil. VekAJıeıtindeın t.eblıiğ olmımuştur: ra verdA:l~ sert cevabi mefbeıt.. 

otlt bir balı& a.rtııe bombalara. Meımlebtimiz Merinıoecu1uğunu mit ve nutkum f5yte deıwıını e~ 
t.ı!mıftır. Kayıplar u olm111 " hallı t.eıvlk için ~ lııleriMs yapağı- mittir: 
dkOnıetbd m11hafaa etmlftlr. laıma k/ 131 ~ 1wva tevfi- "Bam de plAnJeınmlııı ..., fa. 

bil telllllt -ve 23. 4. 1942 ta.ribin. b.t bwılan ama itfa ~ğtm. 
de llln olumm ·amml •tııı fiya.. Müstaıkıbel ha.reiretler hfl!ldnıvlıııı 
tmdan ... ...,.. a.. mlctarda da heriuu>gi bir fe'Yi ~ isı*iDI 
prim veırilmeıli ~. yoktur. Çabı.dt oopnelr ide'limil 
Azam! hadleri JJiıaat vekilıetl ta.- değildir, faluııt. bir kere de a.bldııık 
rafmda.n tayin obam bu priınler mı tam aıtıbnz.,, 

Başvekil 
Bawallanma 
8181'1lnllllle 

tıtllHr•erde 11.ıaada 
...... n (A.A.J - Batnldl Dr. 

saf laııı merinos yapağıam.m beher Atli, İn8'Jllis mBletaeri cem!ıııe 
Jdloeu için 70, }'8.l"IZD kan beher ki- nm h:w'pt.en ber wlifJıiOOen cı... 
loeu 82.5, merinoa kuzu ytınUlliln ha kuvvetli çalmeağllldan emin ol
kea beher kilosu 65 kuruştur. Bu dufunu ili.ve efmilt;ılr. 
prim dahil olduğu halde bir kilo 
eat kan Merinos ya.pağ:smm su- / Hamdullah Suphi 
mer bank :em. merin<J8 f&brik~ P'..dlme, 21 (Vakit) - OeoeJt 
emda 320 yanmdan 300, merinos Edirnede geçiren HemdaJlllh Sap. 
kuzu yUntmnn de 2M kuroftaıı hi bugUn aaat 10 da Kapıfl:alc ~ 
mübayaa 0J1mecağı ilAıı olumır. 1 lu ile Bülmıle ııu.aıt et-..._ 

Britallya adasmda mllyonlarca 
lngilis ukerl slWı &ltmdaclll'. Bir 
tanlian da yeniden ~niye asker
ler talim edilerek yeU,Urlllyor. 
Eler İngilizlerin maksatlan u.. 
dece bir Alman istll& hareketine 
.. ,.. adayı muhafaza etmekten 
iharet oı.ydı bugtln onda mev
~t olu askerlere yenilerini Ul
"• etmet.. hele tnglltereye A
blerlkan lllllb ve yiyecek cetlr
melde Jndluı...._ mlbnklln olan 
bir çok gemilere tplrlan ve t.y
Jareleri ile beraber bir ook uker
hıri doldurarak lrlandaya çılrar
-ıa hiç Hlmm gönnalerdi. 

den istenileeekti:r. ?DU1tur. 
Aooaık hileli milf1is bıaPe ceza -

Reftk 8ayd&m bu ..ıı.ıı TUrk haT& 
kurumunu f8Nflendlrerek kurumun 
çaı.,..aıanm tncelemifler '" 15 bul. 
randa topıanacü •ldslncl kurulta)'& 
alt hUrrlJklan ı&ıden reotnrek ı.,.. 
kan ıı:nurum me1ımıı IJQkrQ Koçatı 
direktifler nrmlflerdlr. Eminönü bölgesi ilkokulları 

G6ri~~ Noter gardım san- müsameresi ve yazı sergi 

F!~!k!~~kd!!1!~r dığı teşekkül etti itte ba tandald buırlddar 
IU)tta ikinci bir cephe te,ebbilsli· 
idin tnglllzhırin ve Amertkahlarnı 
btalannda pilblqmakfa olduiu
na gösterirken Amerlkada sadece 
P1bör yapmak irin bllytlk bir sti
P&tle tie bllytlk fabrika karulmut 
oldağaııun Wlcllrllmeei bu işin 
ebemlyetlnl bir bt daha artır· 

tDıttır. 
Hatırlarda olduia tizerc Al· 

lllaalar ba harpte pllnörlerden bil
huea dmba§m istilf. hareketleri 
itin geoit ölçüde istifade etmlı
lerdlr. N orveçln ylmıl dört sa.at 
içinde iqalinden sonra boradaki 
kuvvetlerin arkadan beslenmesi 
tapı tayyarelerinin arkasına bal
lanan plinörler vuıtaslle çok 
llliktarda havadan asker naldedile
biJmttt ııayeebıde mümkün olmuş. 
tar. Handan batka Girldin itP· 
lincte. Slellyadan Garp Trablusana 
havadan Mker se\'ldnde hep bu 
V&Arte tmllanıbmştır. 
Şimdi anlatılıyor ki Almanlann 

t.nk ve fayyare Ustünlilğtinden 
faJllaluunak suretlle elde ettik· 
leri aferlere kup tnglUzJer 'f'e 
Aınerlblıhr da t&yyarelerclee ve 
~erdea ....... il& .... 

ııkmtıya katlanmahyız ! 
Londra, :zı (A.A.) - lılaref&l ~

ring dün gece Alman lfÇUerine bir 
nutuk aöyllyerek daha fazla fed&kAr· 
ilk iatemiıtır. Karepl deml§tlr ki: 

"Söytenen her ıeye 1.nanm&ym.ız. 

Harp emirleri )'&lnız hayatı güç19§tlr 
mek makaadlle ne§redllemeınlftlr. Z& 
fere kadar daha çok aıkmtıya katlan 
malıyız. 1naan bazı lıafln olursa. bu, 
zaferi kazanmak için h&§iıı olmak ıa.. 
zım ~ldl#fndendlr. Bu harp, Alm&D. 
yanm mecbur oldufu en çetin muha.. 
rebedlr. tnu.sumuzu kurtaran, onu bil 
yüklüğe yUkaelten böyle bir lideri bL
ze balı§eden Tanrmm bize bir pka 
yapacağmı umar mıaımz? 

reketlerinde tar•anınM eareUJe 
Almanyanm slWınu kendi aleyhi· 
ıae çevlrmeğe karar vermi'ler gibi 
görünmektedir. Ba IUbarla Km -
Alman cephesinde harp barek.et
lerlnla gelipaeai büyük ehemmi
yet aldıiı gibi mtıtt.efik devletle.
rtn garptaki ukerl buJrlddan da 
~k meraklı bir ..ıı.a,a ginnlJ 
bulun•eldedP. 

Ankara, 21 (Vakit müalılrta
detl) - Noter kanunu muctince 
teaia edilen N~ ~mı llUldığı 
il( senedenıberl nifıamııeme yapıl -
mad:rğı cihetle teb.Ut ıuretile no
terlikten çekilenlıedn veya ölenle
rin ailelerine ~ verile
mmeişti. nı eoa. hazıria.nan nizam 

name devlet e~dım ç*mJt ve 
}'Wdmı. andığı teeel*tll et.mittir. 
Sanchk dünden itım'ell alacülı o
lan kimaelıerin haldıa.rmm öden
mesi igin 11gfli~ ~t Y81>· 
1Dl1, ve anu edenler ziraat 1-n
lmeuıdaıı bu alacaklanm talı8U et
meye beeJeın1f.1ardr. 

Ankara at yarışları 
An1ı11m, (BUfAll!ll) - At yar1t

Iannm dördtııncll hatta Jqu1an ö-
Dllmüııdeici pazar yapılaca.ktlr. Bu 
haftaınm en entereıaa.n ıa.,ulan iti 
yapnda ve ilk ~ giren lnci-
liz taylan ile dört ve daha yu
kan yaştaJıci ff&f kan Ara.p &tla.n 
arasmda. ve çifte bahis de IUıe:rin
de olan bıfulardır. Haftanın prog 
ramıtaı~~: 

Birinci "°"1: SM1t kOIJWIU. Gi
recek atla.r: 11.eeafe 1800 metre. 

1 - Heybeli, 61 kilo, 2 - Silt. 
- 60 llıio, 3 - AJemdlır1 61 kilo, 
( - Haıtvuı ff1 lliılo. ........... 

{'tç ~ ~li ywmı b.n tn
~ ımab8aa. Meea.fe 1600 
metre. 

1 - 'l'iryak1 68 kilo, 2 - Peh
livan 52 kilo, 3 - Soydan !50,5 ki
lo, 4 - G&ıde !50,5 lı:ilo. 

~kota: 
iki yaşında ~ ff&f bn İDgiliz 

taylanna mıh-. Meealeai 800 
metre. 

1 - HUma.yun 56, kilo, 2 - Del 
tegll 5',5 kilo, 3 - Reine M,5 
Ia1o, 4 - Vido M,5 kilo. 

Dlrdlltel -..: 
(DetXJ#Jı Ba. I, Bi. 1 tJ.) 

Dün Eminönü ~nde saa.t 1 ve çalışk-ın EmhıönU bölgesi ilk 
18,30 da Eminöml bölgeei il:k o- öğretim milf~ Rifa.t AkmcI Be 
kullan talebe velilerine çok güzel bütün okul öğret.menleri ve tale
bir müsamere vennişlerdir. Batta beler el birliği ctmişleır, bllyük mu 
ı.-ali Lütfi Kırdaı-, maa.rit mildiirii vaffa.kiyet göstermişlerdir. Aynı 
Muhain Bina.! olmak üzere bu mü- zamftDda Eminönü h&lkevlnde bir 
sa.merede 1stanbuhm bir çok tanm- yazt sergisi eçılmJ§ ve bir 9Cık ya
m11 şahsiyetleri hazı:r bııhmmuş · zı levhalvı teşhir edilmiıtir. Her 
tlD'. Milaamereye !stiklil Ma.rlfy- biri !ıİl'er sanat eeel"i ma.b'yeıön
le bqlenm11, bunu öğretmen Na- de ola.n bu lcvhalanı b&Zll" anma
ciyenin bir ön aözl1 talcip eıtmiltir. ımda büyük ga)'fttJıerl g&111Ea 
~ çocıık lfirleri ve Rlbtt A.kmCiyI bı11ıama tebrik• 

Nlha-, 90lolar. r<ı11dlıar, morıo- deriz. Ve ~ a,,ıret e~ 
loilı&r ve koro alu!t trıpkmışb\·. lerinJ !ıallrnıw. ta'Yllıye .,Wetll. 
Ba mO-mee,rt ~ genç 
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22 - 5 - 1942 V A K 1 r 

~~~ ... ,bf0~~,.... ...... .._.. .......... -.-. .......... ~ ... ı (<iö'uip ~i!şooi!~§4 
isyan Belediye icap ederse' Havagazı KOSELE VE OERiSil PABl'Ç! .. 

bi~r:;!: !~)~u~:ı~nı7e?:.8:. ekmek ,· m a 1 edecek memuriar.ına zanl Ayaı.kabıcılar <'rmlJeti zaman- B?. ull<eler mi fethedfkll? 
t<]• i ı Havııgazı momuı· ve ameleslne yn. 

ıyor. rnnda.kl i ~anın guıı<len g pılacak olan pahalılılt zammı etra-
ı 

. , 
< an ılha.m alarak, ortaya bir mu-
t-abaka fikri atmıs. Kundur8<'11a.n
mı1.1, kösele ,.e <lf'ri ı:,ullanmaclan 
ııapnı: yapacak keşifleır ııcsind 

Kuru lafa P8!1ll~ btrskılrna.z.kell, 
(\atan) Jann feda edi'dtğlnl gör. 
mcdik mi'l b

une ehemtni~cUi bir hal a nıaı.ı "' ·' !mda görüşmek Uzere dUn vlllyett.., 
enı ıran, hem fr:ınm komşuları, oorı yapııan ~fti!'l"rdc fazla un mata göre belediye kapanmış f•. 

lıenı de ıranla alüknlı olan bü~~\t alan fırınls.nn ihtiyacı önl yecek rmlarda.n lxızı':>.rJnı k.irahynmk Vall muavlnl Ahmet Kmığın b&§kan. 
de\ lı>tler iı;ln esaslı bir mesele tc~kiliit vüeucla g t.irmer ~len ve ken i na.m ve hesabmn işletmek lığı altmdn bır komisyon toplanarak Jrn tunıyor. 

Olınaktadır. bu ) üzden halkı mU!'lkulatn duC'aı· İ<' n teıtkiklcı ~apmaktadır. Ofis - tcU.-tklerinı ikmal i)tmlştlr. Koml1-
I ı ettikleri gi>rJlmU<ıtür. Bele<li~c bu len alınacak unlar bu fmnl:ırda ı· yon zam yapmağa karar vermiştir. 

ilk Hkı~ta bira:r. gariıı giirUneıı 
bu tekUfin aıkasmcla ne gibi da· 
hlyane ke-:olt er .. aklıdır, bil mi) o

\'er yüzünde ı l'1 rahat memle
ket, en az muhtaç ü'ke biz ~lagu
nıuı halde, bakm b'zde de ''ke
"'İf,, fer aldı l üriiılü. Kiiscle ~e 
dui kallaamadan ayalckabt icMlı 
ııc<ıinde kosuyoruz. 

t 
ya.o rnnın müttefikler tarn

llıdan işgn.U ır:ısınd iran ku\- fırınlara tcblignt ~aparak ken1: nı:ll cdilcct"k, ayrıca mUteaddid ııu 
Çamlıcaya çam ruz ! 

"et l'rbtin ginnemesl i t.enen sa- nuntakalanndııld lhti~acı ônl ye - b lere dağıtılaralt hslkm ekmek. 
~adır. cek bayi teşkilatı vilcuda geLmıe lerlni kolayca alınalan temin edi-

l yanın ebepleri hakkında bir lerini hildirmiı:ıtlr. lecclıtir. 
Cok ··taı-'-- Diğer tarnftnn oldığ mız mall;-
ı~. mu ~ ileri ~iiriilebllir: 

Çamlıcaya yeniden 5000 çam dikil
mesi kararlaştınlml§lır.. Geçen yıl 

dikilen çamların hepsı tutmll§tur . 

Dilnya &a\"SŞı, bütiln rnemlel.:eı • 
lerde zihinleri, icat potaları gibi 
kaynat.maktadır. mr gün i itJyo-

1 ruz, td bihnem nerede kiğrttan 

elbise. zeytin yağı bidonu, ağaı:
t.an ekmek yapılllll§. Şurada su
dan yağ çıkarmışlar; burada nu
tukla. ka.nn dovunnanın ;\·olunu 

l\öscle ile deri... Papucun mut
lak &nrette muhtl'Ç olduğu madde· 
lerdir. K~ için ~<anat, top için b&
rut ne ise kundura için de banlar 
ndur: fakat işt.e ko&koca ayakka
bıcılar oemiyeti ortaya bö~ le bir 
teklif atıyor. Bu, blu garip gö. 
rünse de lçimizclcld hıanma duy
gusunu ydmıarnahdır. ('.>,le ya. 
madem ki teklifi ortaya at.nıar, 

bu ı,in ba.<;mda bulunanlardır. El
bette bir bildikleri nr, ki konu-

~ıwda Şah Bu.a Fehle~i denln
b' büyük tazyik goren Kürt ka-

• 
Yoğurt, tereyağı ve 

fiyatları tesb_it 
peynır 

edildi 
ıfeJerinin birdenbire başlarımian 

(Je\iet otoritesinin kalkmış olma
~· kabile reislerinin merkezi de·, -
le t otoritesini hl~e aya<'ak bir h:ı
I J:etlrUmlı onıalan, Jranda\d ma-
1 rnUıJ}<UUitın artması gibi .. 

Fıyııt Mtirakabe Komisyonu, dUn. 175, perakende 195, yarı yağlı toptan 
kUn toplantısında Ticaret Vekaletin. 140, perakende 160 kuru§. 

..._ A) la.r \'8.r ki bu isyan bir türliı 
"'118trrılamı)or. Zaman zaman İran 
~\~~tlcri isyan mmtaka ına SC\· 

den gelen esas listeye uynrık sütten Beyaz peynir; tam yağlı toptan 100 
mamul maddelerin fiyatlarını tcsb t perakende 120, yanm yağlı toptan 
etmlşlir. Bu fiyatları, aynen neşre.. 87, perakende 105, az yağlı toptan 

'dılı)or. Fakat alman mil bet ne
~ hiçtir. Diğer taraftan İran 
~ lls\ekfll Silhe~li'nin parlimento
• da itiraf ettiği \et-hile is)an 
'-'ıntakasına imn kU\ etleri kafi 
~~hnedlği için Rus !l.-u\\etleri de 
ll\ke<lllmi tir. Hatta Ba•wekil bu 

diyoruz: 70. p rakende 85 kuruş. 
Yoğurt; Silivri tipinde tam yağlı Tulum peyniri: tam yağlı toptan 

perakende 50 toptan 35 kuruş, bu !i. 1 120, perakende 140, ynrı yağlı top. 
yatta yUzde tO perakendeci k(lrı da. tn.n 105, perakende 1~ az yağlı top. 

~Zden SO\') et askerlerine teşek
"Qr hile etmistir. 

Fakat ne gönderilen fmn kU\. 
~etleri, ne de So,yct kun·ctl<!ri 
Yanı bastrramaclıklan i~· n Jra.n 

~rtAmentıosu mcbu<;lanndan mü· 
kkep 15 kisilik bir naslhatı:ı he

!et gôndcrmeğc karar \'ennls, ay
~· ıaınancla i yan mmtakasının in
,.~at işlerin:n Jtuslara terkini de 
"'llbuı et.mi tir. 
Ilı A.3 lar geçtiği halde bu isyanın 

Uttefiklcrln an.usu.na rağmen 
~lınlamamıs olması dlkkatc la. 

lctır. Çünkü lranm müttefikler 
~&fından 1 ga.li İQin gö terilen 
tı"cip sebep Basradan So\yetlere 

den yolun İrandan gc~ş obııa
~r. Bu ~olun emniyet altında 
~lllıtnnwıı 1!.·in Sovyctler ingllte
~ ile Birlikte Jranı işgal ettiler. 
~I kuwetlerinin hayati ehom
... 1Yet nrdiJderi bir mmtakada a
~i bou.n "11\'\·etleri bu kadar 
ıı· anclır temizlemeleri icap cder-
ı. nu tcrnlzllğin yapılamamııt ol-
~· işgal ku\'\ etlerinin kudret
q:ıiine verilemez. Bir mmıleke-

can daman bu kadar baştan
~~ ku\"\etlerlc muhafaza olun. 
. .,.ı. Bunu herl<es takdir eder. 

1 lS<iyJe olunca insanın aklına tUr
~ türlü ~Jier ~ll~or, Acaba tra. 
)' lsgallnclekl maksat, sadece bir 
l.;1 \'e yolun cmnl~ eti mesele i de
lıı de 1907 senesinde Rusya ile 
ı..!"tere :ırasında imzalanan an
-~m daha modem bir §ekil<le 
~tblldni temin etmek ml<llr? 

lllescl& ıranı Yugosla\~"aya ben. 
~~~ ondan küP.ük, kiiı:ük dev
tb:ikler mi ~kanna.ktır? 

1) StiraUe bastınlması ınUmkün 
I.._ bir 1 yan uzun mlicldet de\'801 
~c iruıanm aklma bir çok şe~lc
.... gehn~inl tabii ~rme11ıllr. 

........._SADRI ERTEM 
f ""böyle söyliyerclt Ma.da.m Kö~ 
ttr kendisine bir Viyana gazetesi 
"~tirdi. Ka.ds.r dc:rtıal ılk sahifede 
~lın ha:rflerlıe yazılmış olan gu 
~Yi okudu: 

t\?iAR§tSTLER DA l' ASINDA 
KARAR VERtLDl 

'1ıı da,·anm bütün suçluları ağır 
hapis cezası alllılar 

1;).Su ba.,lığı takip eden resmi teb
"(de şunlar okunuyordu: 
t.~'Fevk&lAdc hararetli cclselerle 
~ on dokuz gün silren muhake
-~n sonra anarşistler hakkında 
~heyeti nihayet diln saat ilLde 
~ rını verıni~lir. Bombayı atan 
. oıa Haç~ on üç seneye, anar
ı:: grupun üç mühim şahsiycti o
\' '.Nori>cr Ring, Petcr Slsomof 
~. ~rda Buhr sekizer seneye, 
""'ltı.bayı yapan Koloman Fehr b~ 
~llıeye ve diğer bütu.n mauıunle:r 
"Çer sene hapse ırrutllkfım edilmiş
~dir. Son celse ve ib:ı.zı mUhiın ta.f 
'ı'ltt için as.balı nUshamtzt görün.,. 

hlldlr. tan 65, perakt'nde 100 kuru§. 
Tereyağı: birinci nevi kahvaltılık İçindeki kuru maddeler yüzde 41 

perakende :380, ikinci nevi 325 kuruıı ise tam yağlı ytlzde 25 lııe yarı yağ. 
bu fiyatta yüzde 10 perakendeci yUz. \ı, yUZde 15 ise az yağlı ismini alır. 
de 10 Amil kt'ı.n, ve diğer masraflar 1 (Bu maddelere alt :fiyat 11.stealnl 
karşııığı dahildir. son sayfamızdaki Ut.nda bulacaksı. 
Kaşar peyniri tam yağlı loptan nız). 

Manifaturacılara 14 milyon 
lira akreditif verildi 

Manifatura ilhalA.tçıları dün Tica. 
ret Odası aalonlarmda toplanmıglar. 
dır. Toplantıda açılan H milyon il. 
raıık akreditltten istifade edilerek 
Hind.Lataıı ve aalr memlekeUerden 
manlfatura eıyaırı geUrtmek ~dbir. 
lert ~rinde görU§UlmUştUr .• 

Acı bir ölüm 
Türk Ticaret Bankaeı latanbul ıu

bMI emtia~ Bay ~ u ... 
<'AR'ID teclavlcle bulundqu ReybeUa.. 

İplik dök
. u··nıu·· ı.u·· da .an&toryommula eneUd ,.O. ötte. 

• den ııcmra öldlljtl ıee.arıe haber a. 
ihracatçı lan Jrn....,tır. 

İplik dökUntUIU ihraç edenler de 1 BM9et Uır.can gueteml& mabaee. 
tiftik ve yapağı ihracat blrllğlne gi. , besinde de fayclalı bir uzuv olarak 
llğlne gireceklerdir. Bu mecburiyet (alışıp kendi me.dyetlertnl tanıtarak 
kendilerine bildlrilm~t1r. ıevdlrmlt pek balQk, pek dllrttst, J)('k 

- p;rretal bir g-VU, BoMa Sara7 ile. 

Yollar katranlanıyor 
Geçen yıl yapılan 36 yolun katran. 

!anması ııı dUn 76 bin liraya ihale e. 
dllml§tlr . 

Altın fiyatı 

rt geJenlertaden Jlebme& U~'Dm 
otln Bay Mellmet Aaan Uııean'ın 

a)''IU temiz ablAklı çocuklanndıaa biri 
de Bfılloe'ttL 

Oötsüncle lılr ameliyata ltmom gö. 
rUlcltlğbden enelkl sün öiletkll ev. 

Dlln, bir altının fiyau 35 liraydı. veı bu ameliyat muvaffakıyetle ya. 
pdımş, fakat blr aaat 90nra, bAd bir 

- - - -----------• I kalb ııı&arı neUceelnde ıntua ba de.. 
1.S1ANBUL BOKl:iAıilNDI 

21. 5. 9'2 flyatlan 
~ .. ft llap&Dl'f 

Londra 1 Sterlin 5.2f 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 lavlçre Fr. 30.70 
Madrlt 100 Pezeta 12,9375 
Stokholm 100 bv~ Kr. 31.16 

l!;lillAJıl VI: TAHVllA1 
İkramiyeli % 5 938 
Srvas _ Erzurum 1 
Anadolu DemlryOlU 1 Ye ll 
İş Bankası Nama 

21.65 
19.85 
51.50 
15.-

tertı ımcl aramraclan çekip aJmıttır, 
Cenazesi düın lklndJ vakti _...tor. 

yomdan kaldınlarak allNI efradı ve 
kencllalnl Mm!n arkadmflarmm göz 
y&IJları araamda Re,t.ellacla me7arlı
tma gömtlbn&ıttör. 

Kencllı'111e rahmet cllleltEen delfır. 
11 bir oJoDannı vakltalz kaybetmek. 
le yaraJannut aDeldne, lııa9mlyle kar. 
detl idare arkaAafl•nmnANI Bebram 
Uaıan'a. lyt bir utawl9ft&a mahnım 
kalan bu.kaya tulye&lertmlzi bllcll. 
rtrls • 

Yazan: Franınıua K.örmendi Çeviren: Jlazaller J\ear 
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maralı posta da.ireekıde taabhUtJü 
kısmıda ço:hşıyord'\IDI. Bir akpm 
fizeri Matmazel taahhutlU bir mek.. 
tup getirdi. 

Reis - Hangi m&tmazel?. 
Har.ek - Matmazel Ckrda BWır. 
Reis - Güz~.. devam edJniz. 
Haçek- Matmael .ıJ&at tam ye-

dide gclmi,U.. Ben vaktin geç~ 
ğınl ilerl silrerek mektubunu al
mak istemedim. Bunun UT<erine b6-
na yalvarmağa başladı, ben de da
yan.ama.dun ve peki dedim, bu 
mektubu aizin gllr.e 1 gödeTinizin 
habn ~ alaeağırn.. O da be.na 
cevaben.. (Maznun bura.da kızar
dı ve 9UBlu). 

Re.Is - O da size ne dedi? SUE 
mayın devam edin .. 

Haçek - Evet reis beı.Y işlerimi 
bi timıemi bekledi. 

Reis - Peki yolda neler komJo 
tunu.z? 
. Ha.çek - (Bir an l!RIStu, aptal 

aptal düşündU, sonra) Ben kendi
sini si.nema.ya davet ettim. 

Reis - Bu davetiııir.i bbal et-
t . . '> 

l mı. 

Ha.Q8k - Hayır'. .. "Ba.gıka defa 
gidaris, fimdi acale ipn vv .... 
dedi. 

Reis - Peki kendSeini bir daha 
ne zaman gördUnUz? 

Ha.çek - İki g1m 90lll'& aqam 
üzeri teı1cm.r poetab&neye geldi re
i.-, bey. ,..~adar'm satırlar Uzıerinde dans 

Ct"Ul nazarla.n bir isim üzerinde, 
b l'da Buhr ismi Uzeriınde durdu .. 

C!ı:ı!>.k ki Gerda Buhr ... Ve o za
' nı.uhaltcm«rı.n bütUn safö.ha tı
llı harcrctıı• okumağa. koyuldu: 
ı._''Aloi.s Haçek kısa boylu, kalın. 

1 
rici görUnllşüyle birnz kıliksJz 

\: l'alı sert saçlı, meymenetsiz ba
teb bir adamdn-. Knıı~tk. gUrül

h.._U bir liS3Ilh cevap \Crlyor ve 

Ha.çek - O da daha lbıaşka de
falar gelip beni göreceğini aöy
ledi. 

Cerda Buhr - Yalan söylüyor •. 
Reis - (Maznunu il!usturduk-

1.an sonra Ha.çdc'e dönerek sor
du:) 

1fimi bitirmemi bekledi, sonra 
;ine birlikte çti* .. Altı yedi ak
~ hep !böyle oldu. Son gU!nleTde 
artık mektup da getfrmiyw, doğ
rudan doğrıryw. geliyordu. 

Reis - Peki 1bu t!lze ~eU gö
rünmedi m.i? Matmael Buhr'un 
böyle mutt:ısıl sizi 1iya.rct etmesi
nin ibir h~ se'bebl olabileceğini 
hiç dUşünmediniz mi? :Mesell siz
den blr şey beklediği battrm.rLa gel 
ınedi mi? 

Vıı.a.dett.ıği gıbi lıal&alen geldi 

~ re.b:n rnıallerlne ıı.ksllenmek mi? 

Kaldırılacak tramvay 
hatları 

bulmul41ar. · 
Belediye tramvay arabalarından 

tasurruf yapmak, bu tramvay araba. 
!arını şehrin daha fazla ihtiyacı O

lan semtıore tahsis etmek üzere va. 
Tokyo radyosunda öyle hflldm 

konferan81an veriliyonnu ki isi-.. . . 
tenler, bin dertlerine birden ~va pur ve tren gilzerg!huıdakl tramvay 

haUannı muvakkaten kaldırmayı dtl. 
şUnmektedir. 

İlk olarak Yedlkule _ Sirkeci haL 
tının kaldınlması için, tetkikler ta. 
mamlanmak Uuredir. 
Diğer taraftan Romanyadan mU

hlm miktarda tramvay teli ge1mi§
tlr. Bandaj getirtmek Uz.ere t.ram. 
vay idaresi Romanyaya bir memur 
gönderecektir. 

buluyorlamış. Nerede lt.e mukad
des tarihlerde okuduğumuz hari
kalarla muci.ı,cler yer yer ~Uı.
terecek.. (Tih) !!llbrasmm "menn 
,.e ıielva" sı bir kere daha yağa
rak. Yıldızlar, ~ütninele.r gibi, hu 
toprağın QOCnklannı eımirecek. 

uyorla.r. 
Dün, ince ve ~kin d&ttlnleli 

bir d08tla kOftOIJUJOrdak. Söz l!IÖtltl 
~rak bu me&eleytt bdu geldik. 
Ona: 

- Sen bu Jte ne denin! 
Diye sordum. Gülömecdl ve ili 

«'.f!~"abı ,·erdi: 
Serab, yalnız çöllerin, suuzlu· 

ğun marifeti değildir. tDMDlar, 
dara geldikçe, hep böyle &\'UDIDa 

srtmaJarma uğrarlar. Ama, anat
Çocuk Esirgeme Kurumun- mamalı, ki ihtly~, buıuıı ke,lf ,.e 

- Keşif ve icat1a ~ yellilill
tir. Şimdiye kadar biç görllme. 
mı, bir ~yi meJdana ~ 
bh bu adı ,·eririz. Halbuki dert ve 
kösele kuUuımadan ~. bizde 
etıolddenberi yapılmaldaıitır. Naim. 
dan t..hsetmlyecıe~ Kanduratı1-
lenmnım ha.madde: lan muka'"' a, 
sarfettilderl kÖ8eledesı kat kat 
çoktur. Galiba bu hllekirhğı, lim
dl bir de ~if n i<'St beratına 
bağlayacaklar. 

da ıeçim lt'at dağlanna tırmandıran k~-
Çocuk esirgeme kurumu İstanbul tır. Bld ko,tura.n o, düşindünın o, 

merkezinin yıllık ko:ııgree!nde merkez bulduran odur. Kendimizi gönne
heyeti azalığına Dr. AH ŞlikrU Şavlı, h•lzi bile bize o öğretti. 
Dr, Fethi Erden, HUaamebtln Su.nol, "'.De.nt" da ba,ka ttirlti, "•Vla§,, 

Hayriye Kırdar, Dr. İbrahim Zati 1 da ~ türlil didiniriz • .Japonlar, 
Öget, Dr. Kutsi Halkacı Muuka t bahğm etJnden, derl<dnden 800r& 

pekçi, Naile Tevfik Saflam, Reılt kemllfni, pulunu yemeyi de kıtlık 
Çavdar, Re§lde M. Recai, Dr •• Semi. ~oeMIJllll derııindcn öğrendiler, 
ramla Tezel, Galip Blng!Sr, Cevdet ı·aı.n" ı İmş.t.':i yapan ndyo lle HAK.Ki SUHA GEZGiN 
H&md.i Balım, Muhaln İnal MıÇl1mlf - -------------------------

le~;;kez heyeti &maıarumdanre _ istanbul fiyat muraka-
lsllğe Re§lt Ça.vdarı, rela veklJlıttne 

Dr. Fethi Erdenı. eeıkreter111e CeT _ be komı·syonundan 
det Hamdi Balımı, muhutplıte Hn. 
samettln Sunolu, veznedarhta Re§lde 
Mit.hat Reca.iyi .eeçmlfUr. Ankara.da 
toplanacak umum! kongrede ı.tanbtıl 
vUAyetlni temail etmek üzere B.M.lıl. 
iklnei reisi Şemsettln GUnaltay ile 
Dr. Fetıı! Erden 89ÇllmifUr • 

latanbula getirilecek 
kömürler 

Şehrin odun w JdlmQr lbUyacau 
kar§llama.k üzere kunılan mahrukat 
ofla! idare heyeti lıugtbı Çatalca ka.. 
zuma giderek buradan ,.ııre get1rL 
lecek, odun ve kömilr 1§1 etrafmda 
tetkiklerde bulunacaktır. 

DJter taraftan Bulgarı.taııd&n 2li 
bin ton k!SmUr geUrtJlecekUr .. Bunun 
1000 tonu gelımlftir • 

OLUM 
Arkadaşunız L6tn Ay'ın babuı e. 

mekll Adllyecllerden ve mtwerrt.ın.. 
den Beypazarlı Ali Ay clUn vefat et. 
m1ot1r. eenaw1 qu.ı A)'aspeı•ıla 
kJ evinden kalclınlank Oama nama.. 
undan eonra E)1lptelq aUe kabrtsta. 
oma tevdi edlleeektlr. 

Al1alı Rahmet eylMID. 

Ge'rda Buhr - Yalan eöylü. 
yur .. 

Reis - (Bu teltlde mUdah&l&
Ye dv~~ edenle aynca ceza g~
recegmı maznuna. hatırlattı eonra 
Haçek'e döndü) Şimdi babİmı ı.... 
na a.nlatm Haçdt bu doatluğunua 
ııa.aıl oldu da ~ıie tetrild 
muai şeklini aldı? 

Haçck - Rel8 Bey bu iPı olma 
sına 8Cbep benim bu lmdma.. Oh 
reis bey, ben çok büyU:k bir hata 
yaptım. Yani aıldmıı mu1ıakemem1 
tamamen kaybedereık bu kadına. 
çrl,gmca ~dt oldum, o da tabiiyi
ne bu zaafmu gördü ve bundan is
tifade ederek beni hı tctkHt iı;i
ne çekti.. Hatırlayıumyorum nud 
oldu, ne sebeple bent o igt.imaa gö 
tUrdil.. Bana ~ bahsetti~ 
ler ve bombayı kDnin atati:leceii
ni aordula.r, ortaya hiç üue çık
mayınca Gerda yaWfÇ& ltulaPn& 
eğildi: 

''- Bu wzifeYi Ben al, dedi. O 
zaman ietediğiıne de kaVUllDut o
hırsım . .,, 

Bu 8ÖZ ~riıı.e nasıl geri chml
lıilirdim. reiıs bey.. Ah çılcmJ*.. 
Ben Ü9 eene cephede d691lfm0t 
bir ~erim reis bey, hayatm boş 
cldugımu ve her maldıııenin dofnı 
çalışmadığım bilirim. Fabl bu ka 
dJn olmaae.ydı. Bana yaptığım yap 
masaydı, ben imki.m }'dl bu bom
bayı atacak kuvveti lteodimıde bu
lamazdım. 
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latanbul vllA.yetl d&hlllnde beyu peynirler, k&Jar peynirleri " tulum 
peynirleri, kremalar kahvt'&lhlık tereyağlan, ve yoğurtların azami toptan 
ve perakende &ati§ fiyatları aptıda t61blt olunmuıtur. Bu flyaUar h!U. 
fma banket edenler b•kJnnda KllU Konınma Kanununa 1röre takibat 
yapıJacaft 111.ıı olunur. 

A - Peynirler: 
1 - Edirne uaulU beyu alamura peynirleri 

toptan kilom Kr. perakende klla.u Kr. 
A - Tam yqlı beyaz peynir 100 120 
B - Yarı yağlı beyaz peynir 87 106 
C - Az yaflı beyu peynir 70 8G 
NOT: 
Toptan alım satımda teneke fiyatları, teneke içinde peynirlerın aft 

kilogramı Uz.erinden hesaplanacaktır. Peynir A.mlllerinln tenekeler nze.. 
r1ne tlrma veya mU8eecel markuını ve malın nevile muhammen ll&fi mH<.. 
tar1D1 .wıımez bir tekilde yazdırma& l.A.zundır. 

2 - Ka§ar pe.)'Dlrlıeri: 

A - Yalnız koyun aUtUnden yapıl toptan kilo perakende kilo 
DU§ tam yağlı kqar peyniri, 170 196 

B - AlelUmum. yan yqlı ka,ar peynirleri HO 160 
NOT: Hangi k&f&r markalarmm bu kalitelere te.kabW eylediği &mlDe.. 

r& tarafmdan ream1 la.boratuvarlanndan alınacak reporlarla tevsik edil. 
mek auretiyle Fiyat MUralcabe komisyonunca ilAıı oıunacMatır. Bu U&nla
rm tud1kli bir sureti perakendeci dUkkAnlannda mllfterilAırin göreceli 
tekilde uılacaktır . 

3 - Tulum peynirleri 
A - Tam Y&lir 
B - Yan yağlı 
c - As ya&'b 
NOT; 

toptan kilo 
120 
10:5 

8:1 
120 
100 

ı - Yukarıda zikredilen ham, )'&n n u Nlı tibtrleri1lden u1-IL 
mam icabeden vaaıtıar ıunlardır: 
a- Tam yağlılar kuru maddelerinde en az % U .Ut yalı 
b- Yan yağlılar kuru maddelerinde en az % 2S .ut yatı 
o- As yağlı kuru maddelerinde en az CJ{, 16 ve daha • llQt 1L 

tuu Hıtift edeD pe711lderdeıı. 

NOT: 
ı - Yukand& zikredilen tam, yan ve as yatu tA.birlertnden aaı.,.1-

ve nevilerden geçici turfanda T&mflanm lıals olanlardan maa.. 
daamd& azaml tlyat lıadleri m&16m olmıyanlar için ltlk.I tıeaml. 

yeal lle peynir utl§ı yaaaktır.. • 
B - Kremalar: 

Toptan 
ı - Teneke fÇinde bulunan % 60 Kg, Kr. 

pen.Jumde 
J<s. Kr. 

randımanlı taze 1nelt Ye manda knımalan 180 
2 - Tene:n içinde bUlunan "1 65 randımanlı 160 

taze kOJUn Teya buzb&De kremalan. 
NOT: 
Beyaz peynir tenekeleri üzerinde yazılacak kayıUann krema tAme. 
kelıerinde de buhmmaan ıtzmı.chr. 
c- Kahv&lbllk tereyatıar: 
1 - Taze manda ve inek krem&81Ddan yapıhnıı 

en a& % 84 •Ut yatını haTi t'\1ZllUZ kendine haa 
lezzet ve kokuda birinci nevi kalı:valtrlı.k tereyağı. 

2 - Taze koJUn veya buzhane kremumdan yapılın~ 
en az ?(, 83 ıtlt yağını havi tuuuz ve kendine has 
lezzet ve kokuda ikinci nevi ıkalıvaltııık tereyağlar 

NOT: 
Bu fiyatlarda <Jo 10 perakendeci % 10 Amil kA.rlan kre. 

madan imallye pakeUeme kalıplama nakliye buz dola.. 
bında muhafaza muratları dahildir. 

D- YOIUrtlar: 

Perakmde 
Kg. Kr. 

S80 

325 

PerabDde 
Kg. Kr. 

DO 

• n de geH kalmıyor. Ha.çek - Ewt reis lbey •• Hemen 
aeia - Bize anlatın Haçek, bu ertesi gün .. Saat ta.m yedide '00-

~llt'Uietler gnıpuna nasıl dahil ol- na altı meı'k.tup getirdi ve mektup-

Haçeık- Geldi ~Is bey .. Fa.kat 
ben bqk.a ııeY ietedltln.i tahmin e
diyoırdmn (Salonda gülilpteler .. ) 

Rem - Durun bfts .. Bu kadın 
bana yaptığım yapmaaydı de -

a - Silivri Upl tam yağu taze yoğurt 
b - Kaymak altı taze yoğurt 
NOT: 
Yotw't fiyatıarmda % 30 pera.kendecl örlan ılabllclir, 

~--ı..\lhıı:, ıı.nlatm hiç bir eyi sak- lıın aldım ve eonra biNz lrocıuftuk. :....::..:::=----....... ---~--~~~~---.-..~~------''----'-....... ...._..ı..-__ ....... .a..._ 9 as maddelerin perakende •tıııannda konulan 11yat eUkea.tM fl19I-
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lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaat ilanları 

--~~~--~--------------------------.__ __________ __. Ap.ğıda mlktan yazılı etlerin pazarlıkla eksiltmelerl 3.6.942 günü hl· 
?Alarmda yazılı saaUerde Doğu B:ıyezitte aaker1 aatınalma komisyonunda 
yapılacaktır, Taliplerin beli! vak!Uerde komisyona gelmeler!. 

Hl.ktan Tutan Teminatı lJıale 

OiA•I. Kilo Lira Lira aaatl 

Koyun eti. 
Sıfır etL 
Sığır eti. 
Koyun etL 
Sığır eU. 
Sığır etf, 
K<>1UJ1 eti, 

lH,000 
144,000 
170,000 
144,000 
120,000 
l·H,000 
120,000 

64,800 
43,200 
36,000 
64,800 
36,000 
43,200 
54,000 

• • • 

3990 
3240 
2700 
3990 
3240 
2700 
3950 

15 
11 
11 
15 
11 
11 

9 
(3160-5256) 

Ap.ğıda yazılı etlerin kapalı zarna eksıltmeteri 2:5.:5.942 Pazartesi gü. 
·U hlzalarmcla yazılı aaaUerde Trabzoncla aakeri aatınalma kombyonunda 
•apılacaktrr. Taliplerhı kanuni veaikalarile tekli! meklupıarmı ihale saat. 
erinden bir eaat evvel komlııyona vermeleri. 

Mıktan Tutarı Teminatı nuııe 
.. inat. 

Koyun eti. 
Sığır eti. 

Kilo 

150,000 
100,000 

Lira 

• • • 

Lira 

:537:5 
3375 

eaatt 

10 
11 

(3162-5238) 

Pazarlıkla aıaftda nevileri yazılı mutabye aatm alınacaktır. Nümune 
cv8&! ve huswd prtl&n komisyonda görülebileceği gibi taliplerin getlre. 
oekleri numune vere<:cklert miktar ve teklif edecekleri fiyat ma kamca ka. 
bul edildiği takdirde de satın alına.blt~kUr. İhalesi 23. 5. 9i2 cumartesi 
günU aaat 11 de yapılacaktır. Taliplerin kat'l temJnatlarile Harbiyede Yedek 
Sub!l.y Okulunda salm alrua koınlıryonuna mllracaatları. (3314.5677) 

Aclrdl C1osl MuhammM bedcU 

2000 
10000 
5000 
5000 

Tavla halatı 
Kolan 
lıle kkAri urganı 
Semer urganı 

%450 kurtıf adedi 
80 kuruı adedi 

215 kW'Uf klJoeu 
215 lrunııı klıoeu 

••• 
Afatıda yaZllJ mnadm pazarlıkla ekailtmeJerf 2:5.5.94% gtlDU ııaat 115 

de Kırklarellnde aaker1 aatınalma komiayonunda yapılacaktır, Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinai. 

Sade y&#L 
Kuru fuulye. 
Barbunya fuulye, 
Sabun. 
Yffll mercimek. 
P.irinç, 
Nohud. 
Kavurma. 
Kuru qan. 

Jıllktan 

K D o 

1,000 
10,000 
10,000 

3 ,000 
5,000 
S,000 

10,000 

Tutan 
Un 

1775 
2200 
2«8 
2550 
1600 
3260 
3200 

10,400 

133,12 
165 
183,60 
192 
120 
2'3 

2•0 
780 
2C3,75 

Sığır eU. Bulunmadrfı 

8,000 
16,000 
17,•08 
17,'°8 
1T,t08 , 
M,000 
M,000 
97,000 
DT,000 
16,000 

~ 
17,408 
19,H8,80 
20,889,60 

1305,60 
H36,16 
lGM,72 
11•0 
709:5 
8730 
8002,SO 
le%0 

Keçi eti. takdirde. 
Koyun eU. • 
ı;;:oyun eU. 
.\:eçl eti. 
\:oy:uıı eti. 
.;;:eçı eti. 

.. 
• 

A raktan canlı aıp. 

103,200 
H,eoo 
116~ 
108,700 

21,eoo 
(3247- MA) 

••• 
~fıda yazılı aade yaf1armm kapalı artta ekat.ltmeye konmll§tur. 

aaleleri 29.5.942 Cuma günU hJalam:ıda yazılı aaatlerde Balıkealrde aakert 
aalmalma komlayonunda yapılacaktır. Taliplerin ihale saatlerinden bir aa
at evveline kadar kanun! veslkal&rile teklif mektuplannı komiayona ver. 
melerl. 

Clnel. 

S&de yağı. 

Sade yatı. 

Mlktan 
Kllo 

20,000 
20,000 

• • • 

200 
200 

3000 
3000 

bWe 
.. u 

15,30 
16,30 

(8240-5451) 

Afa.ğ'tda yazılı mevadın kapalı ll&rfla ekailtmelert hlaıarmd& yasılı 

gUn, aaat ve mahallerdeki aıık.ert •lmalma komJıyonlarmda yapılacak. 

tır. Taliplerin kanuni ves:kalarile teklif DMktuplarmı ihale aaatJerindeD 
bir aaat evvel ait oldug'u komlayona vermeleri. 
Clnel llJktan Tutan TelılblMI tı.Je ,en, .. t ve ..ı.aın 

Koyun eti 
Koyun etl 
Koyun eti 

Slfn' eti 

Kilo Ura Ura 
15,000 15,000 1126 28/5/9'2 10 S&maun 
30,000 21,000 2023 27 -· tt 

115 Kany& 
12,000 Kilon Kr. 160) 
12,000 KU09U Kr. 100) 29 ,. ,, 

Koyun eti 70,000 Kiloeu Kr. 45 8350) 
SI11r eU 70,000 Kllo.u Kr. 130 5800)28 ,. ., 1& Yetllköy Kara.. 

apç 
(8218-5'16) 

••• 
A.pğıda yurtr me,..dm bpalı zarfla ekalltmeleri hizalarında yam1.ı 

gibı, eaat ft mahallerdeki aeker1 ..tın alma komtayonlarmd& y&pııacak.. 
lır. Taliplerin kanuni vNlkalariyle teklif mektuplarını alt olduğu ko.. 
misyona vermeleri. (3325) (5712) 

Sığır ett 
sut 
Y~rt 
h:oyun eti 
SJ#ır etı 

Sı~r eti 
Koyun eıtl 

Hlktan Tat.an T~tı 
kllo Ura Lira İbale p, aaat ve mallalll 

67,500 '3,875 
60,000 20,800 
60,000 %1,000 
39,600 27,720 
39,600 17,820 
40,000 20,000 
40,000 32,000 

3290 ) 
1560 ) 
15715 ) 
2079 ) 
1336,!50 
1500 
2400 

••• 

10. 6 . 942 15 Kuğıa 

12. 6. 942 16 BaUkeelr 

10. 6 . 94% 16 Karaköee 
8 . 6. 942 16 Kayaerl 
8. 6. 942 16,30 Kayttri 

Aşafıda miktarları yazılı sığır etleri hlzalannda yazılı gün ve aaaUer. 
de kapalı urfla ekııtltmeleri Adapuarmda aaker1 eatm alma komisyonun.. 
da yapılM:&ktır,. Taliplerin ihale aaatıerlnden bir ııaat evvel kanuni vesika. 
laril4! t eklif mektuplannı komUıyooa vermeleri. (3317) (5704) 
Miktarı Tut.an Teminatı 

kilo Ura Lira th&Je gb ve aaaU 

150,000 
62,:500 
62,500 

1150,000 
62,500 
62,500 

8750 
4375 
437:5 ..... 

5. 6. 942 16 
4. 6. H2 16 
3 . 6 .. 942 16 

Aşağıda ya7.ılı f'ller kapalı :ıarna ek.'flltmeye konmuştur. İhl\le!e rl 8. 6 . 
942 pazartesi gUnU sa11ıt 1:5 de .Muğlada askeri satın alma ko:nlsyt;1:.ıund:ı 

yapılacaktır. Taliplerin kanuni veaikalariyle teklif mektuplarını ihale aa. 
e tinden bir saat evvel komisyona vermeler!. (33221 (15709) 

Cinai 

Koyun .U .. 
MJktan Tat.an Teminatı 

kilo Lira Lira 

67,:500 
\T,600 

67,500 
~2,ISO 

Yedikule haatahaoeııinde bulunan 
8 ve hayvan haııtahaneıılnde bulunan 
3:5 ki, cem'an 43 araba gübre 25.5.942 
pazartesi günU ııaat 11 de pazarlıkla 
aatılacaktrr. Her iki halita.hanedeki 
gübreler ayn ayn taliplere de ihale 
edlleblllr. latekllierin belli gün ve aa. 
&tte Fındıklıda satmalma komisyo.. 
nuna gelmeJeri. (3S00-~35) 

••• 
Kapalı zarf usulile 1200 t.on ku-

ru fasulye alınacaktır. Bu miktar 
bir istekliye verilebileceği gibi 300 
ton ıuk partiler halinde d e verile
bilir Evsaf ve hMU!ll şartla.rı ko· 
misyonda görülebilir. İhalesi 25. 5. 

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

1CAB1 N DA G UN DE 3 KAŞE AL 1 NA B J LJ R 

942 pa'Z8.t'tesi günü as.at 14 de ya
pılıtcııktır. Muvakkat teminatı 
lll230 lira.dır. Taliplerin iha.k sa
atindı-n bir saat evvel teklif m ek
tupları fle birlikte harbiyede Ye
dek !lubBy okulunda komisyona 
müracaatları. (3147 - 5243) 

••• 
MUteahhlt nam ve hesabına beheri. 

Pe tahmin edilen fiyatı 1300 kuruş 
olan 2000 adet tavla halatı açık ek. 
ııiltııne ile alınacaktır. thalesi 8 6 . 
942 puarteııl gün\l saat 11 de An.. 
karada M. M. V . satın alma komla. 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
130 kuruşa komisyondan alınır. Katt 
teminatı 19:50 liradır. Taliplerin bel. 
U vakitte komlıyona gelmeleri. 

(3318) (15706) 

• • • 
l50 ton Iapanak, 50 ton saman pa-

zarlıkla satın alınacaktır. TaliPlerin 
yüzde 115 teminatlarile 29. 5. 942 cu_ 
ma gUnU saat 10 da Akpınar uker1 
satın aıma komisyonuna gelmeleri 

(3319) (5706) 

•• • 

IKAY ARI 
Şehreminl Nıifus memurluğun

dan aldığını niifus tczkercmle Fa
tih aske rlik şubeeinden akirğım as
Jı:erlik te?.keremi kaybettim. Yeni
si.n.t ç:ka.r:ıcağmıdan eSk.isinin bük 
mü yoktur. (39919) 

3'?7 doğumlu Şerif oğlu ~lustaf& 
Kutbay. 

••• 
938 - 939 s.enr-s:i:nde İstanbul Er-

kek ııscs:nden a~ olduğum tas · 
d.iknrunemi zayi ettim. yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. (93920) 

18S5 doğumlu Murad Mardin 
• * • 

71 / 1, 71/2, 74j1<J8 numaralı 
Kadıköy iıaŞe mEmurluğundan al
mış olduğum ekmek kamelerinıi 
zaye ttim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hiilanü yoktur. (39922) 

• Hamdi Po,ey 

Gayrimenkul satış ilanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Fatıma Süreyya Kuyucaklı ile Emine Mediha özyazıcı 268/13166 heu.p 

nuımaraeile sandrfımızcta.n aldıkları 5957 Uraya .kar§ı EmtıMSnünde Beya.. 
4.Il Emin bey mahallesinin e&kl Okçular ba§ı ve Parmak kapı caddeainde 
e.>1':1 H Mil. H MU. 14 Mü. 14 MU. H MU. 14 M:U., yeni. 12 llA. 18, 16, 21 
il& 25 kapı numaralı bq dük.kA.nl havi k4.gir evi bl.rincl derecede ipotek 
elm~ştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezlror g&yrimenkultın Beya. 
zat mahallesin.in. eaki parmak kapı ve Okçular yeni Okcular bafı ve kök. 
çiller sokağında eski 14 MU. 14 MU. 14 MU. 14 MU. yeni 12 U& 16, 21 
llA 25 kapı 6H ada 5 parsel numaralı pllA.n mucibince hududu lk1 tarafı 
tarik ve diğer taraflan (, 3, 6, T, 8, 9, parsel numaralı mahaller Ue mah
dut 64 metre murabbaı mesah&Bı olan H. O. tuarrut kroldal.Dde A. tp. 
ret1l mahallin zeminden itibaren 2,715 metre lrtlfaında zemin taaarrufu ' 
parsele alt olan dükkAnları havi klıgir ev olduğu beyan edilm.lftlr. 

"Mezk:Qr kayıtta. gerhler hanesinde Emniyet Sa.ndığrnm aıacafmdaJI 
dolayı 3 Uncu İcradan ıs. 7. 940 2i2820 lLS ve hac.iz 14. ıı. 940 aı•M1 
SJI 841 ~lcllnde hacizbulunduğu blldlrilmi§llr." Bu key!ıyet Sandıfm ve 
mtl§terilerin hukukuna. mUesair değildJr. 

Pazarlıkla (17) kalem muhabere 
malzemesi aatm aımacaktır. M\ltre. 
dat ııeteııl komLayonda görül&bllir. t. 
halesi 25. 5. 942 pazartesi gtlDU .aaat ı 
(15) te yapllacaktrr. Talipler tem.L 1 
natı katiyelerlle beraber Harbiyede Ye 
dek Subay Okulunda ııatm atma ko. 

/'Dr. lbrahim Denkef"'I\ 

İkraza eııa.a olan muhammin reporunda mezldll' gayrtmenkuıtln umlJlll 
mesalıaaı 82 &r§ın murabbaı olup zemln katında be§ dtıkkA.n ve \lııtllndll 

bir eT mevcut olduğu ve mecmuunda 6 medhal 4 oda ı ktlçQk alon 2 beJt 
2 taraça, elektrik, terkoe ve havagazı teaiaatmı havi olduğu ve bi.n&nı:D 

kı\glr ve içinin ~ap olduğu beyan edl.l.IxüfUr • 
Vadesinde borcun verilmemeaiııden dolayı yapılan takip üzerine 3J02 

numıı.ralı kanunun 46 ncı maddealnln matutu 40 ıncı maddesine göre -. 
tılması icabeden yukarı.la yazılı be§ dllkkA.ru havi klgir evin tama.ı:D1 

bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Salıf tapu sicil ka)'· 
dma göre yapılmaktadır. Arttırma.ya girmek iııUyen (875) lira pey aJl.. 
çelll verecektir., MJlll ba.nkalanmızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikml§ bUtün vergiler belediye resimleri ve va1at lcare8i 
ve taviz bedeli ile tellA.llye rüaımıu borçluya aittir, Arttırma §&rlname-' 
20. 5. 942 tarihinden itibaren tetkik etmek iııtlyenlere Sandık Hukuk ı,. 
lerl .aervlslnde açık bulw1dunılacaktrr. Tapu sicil kaydı ve eair ııısumıu 
!znhat da prtnamede ve takip dosyaarnda vardır. Arttırmaya g1.rnsf1 
olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çrkanlan gayrimenkul h&kkm~ 
her §eyi öğrenml§ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 15. 7. 942 ~ 
tesadtıt eden çarpmba günü Caploğlunda kA.ln Sandığımızda saat 10 daJI 
12 ye kadar yapılacaktır. Muv&kkat ihale aypılm&81 için teklif edllecei' 
bedelin terclhn alinmaııı lcatıeden gayrimenkul mükelletıyeWe aandık aıa

cafmı tamamen gegml§ oınwıı prttır. Ak•i takdirde eon arttıranm ı... 
aI.bUdll baki kalmak gartiy)e 3. 8, 942 tarihine mü.ııadtt puaıtNt gWaO 
aynı mahalde ve aynı saatte IOD. artt.umuı yapılacaktır. Bu arttırma
da gayrimenkul en çok arttıranın u.tUnde bırakılacaktır. Haklan tapıl 
aicillerUe sa.bit olmıyan a!A.kadarlar ve irtifak hakla aahlplerinin bu h.al'
l~ını ve husuelle faiz ve maaari!e dair iddialarını UA.n tarlhl.nden tuı:ı-
re:ı 20 gUn içinde evrakı mü.ııbitelerile beraber dalremlze blldlnneıetl 
lQ.zı.mdır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla haklan tapu .ı. 
ciUerUe aablt olmıyanlar satı§ bedelinin payla§maamda.n hariç ka.lırl&t• 

Daha fazla ma1Qmat almak iatiyenlerln 939/ 1191 dosya numarulyle S&JSoo 
dığımrz Hukuk İ§leri aervısine müracaat et.meıeri lüzumu ııa.ıı olunur • 

Balıklı llaataııMI Dablllye Mtlte.. 
baNuı. Her &'lbı aaat 1.5 ten aonn 
Beyotlu • At-U, ~ı 
caddeal ÇöplttkÇetme llOkak No.13 

Telefon: 42468. 
mtayonuna mllracaatıan. 1 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 

(33115 - 5678) l ı 

• * • 
Pa.sarhkla (20) kal~ otomobil 

maı-meıri almacakttt' .. Müfredat ıa.-------------.t 
ııatelll kom.layonda görülebilir. :tlıale- 1 - Talunin edilen bedeli 
111 23. 15. H% cumarte8l gQnU .aaat 15 (19200) lira olan Redhend mar
de yapılacaktı:r. Tallplelr kat•ı te. ka 5000 kilo 1 inci kat, 5000 ki to 
mbıau.rtle Ye<Mk s~ıı.y Okulunda 2 intj ka.t zehirli boya ve 2000 ki· 
atm alma komisyonuna mQracaaUa. lo faça boyasmm 25. 5. 942 pa-

Deniz LeıJa:ım Satınalma 
Komiıyonu ilanları 

rs. (3316 • M70) sartea günii aaat 15,30 da Kaa.un-
• • • pa.,.qada bulunan demz levazım sa-

Beher kilosu 43 kuruştan ıoo ton tmahna komlsyonunda pazarlığı 
kuru incir pazarlıkla aatm almacak.. yapılacaktır . 
tır. Taliplerin yüzde 15 teminatlar!.. 2 - nıc teminatı ''1440" lira o
le 25. 5. 942 pazartesi günU .saat 16 lup 3artneme8i her glin iı aaati 
da tzm.ır LT. Amirliği aaıtm alma ko. dahiliode mezkur komisyondan be. 
misyonuna gelmeleri, (3320) (5707) delıriz alma.bilir 

• * * 3 - 1steklil~rin 2490 sayılı ka-
Beher ldloau 32 kuruştan •5,000 n.unun istediği vesikalarla birlikte 

kllo kuru fa.sutye pazarlıkla. n.tın a. belli gün ve saa.tte adı geçen k0-
Lmaca.ktır. İlk teminatı 1080 liradır misyona müraca.at.ıa.n. (5646) 
lhalesi %15. 5 . 942 günU -.at 115 de • * * DIKKA'l 
Yalovada aaker1 satın alma komisyo. 1 - YUn lplllderi tara!ımIZdan. ve. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belll rilmek üzere "27000" llA. "30000,. meL 
va.kitte kcaıiayona gelmeleri. re muhtellt renk şallnJ.n mnaline alt 

EMNİYET SANDIÖI: Sandıktan alman gayrimenkulü tpotek ~er· 
mek !stlyenlere muhammlnlerimizln koymu§ olduğu kıymetin yüzde •o %1)1 

tecavüz etmemek Ozere ihal& bedelinin yarısma kadar borç vermek sure• (3321) (5706) pazarhk ekailtmesi 25. IS. 942 pazar. 
* • • teııi gilnü saat H de Kaaımp&.§Ada bu- tiyle kolaylık göstermektedir. •(15723) 

Aya.ktan elll bin liralık .11ğrr alı. ıuna.n Deniz Levazım Satm alma ko_ 
nacaktır. Taliplerin 3750 lira temi. mUıyonunda yaprlacaktrr. 
naUarile 26. 5. 942 salt gUnU saat 10 2 - Beher metre şali imalinin talı.. 
da Çanakka.tede uker1 aatm alma min edilen bedeli "50,. kuru, ilk temi. 
komisyonuna gelmeleri . natı 11%15 :ıra olup prtnamesl her 

(3323) (5710) gün l§ aaatı dah!llnde mez~r k<>-
• * • mlayondan bedelsiz almııbll!r 

ı~ adet meşin caket. 3 - İsteklilerin 2490 aa;ılr ka. 
..,.. __ ..._, nunun istedifi vesikala~ıa blrlilcte a. 1.... ,, .. 1,~on~ 

129 ,. ,. önlUk. dt geçen komisyona mUracaatırı i!An 
129 ,, ,. eldiven. olunur. (5691) 

Yukarıda yazılı malzemelerin • • * 
kapalı zarfla eksiltmeleri 25, 5, 942 İhUyacımrz olan 190 paket muhte_ 
günü saat 15 de Ankara Lv. Rmir- li! e-b'atta pirinç vida havpbaşr ile 
liği sabn alma komiıeyonunda ya- 570 metre mulıteli! eb'atta bakır ve 
pılacaktrr. Caket, pantolon, önlük pirinç tirlzin 23. 5 . 942 cumarteal gü. 
eldiven bir t.akmıın tahmin bedeli nil saat 11 de Kasımpaşada bulunan 
200 lira itle teminatı 1935 liradır. Deniz Levazım Saıtm alma komıs. 
Şartnamesi 129 kuruşa komisyon· yonunda pazarlığı yapılacaktır. ta. 
dan :ıL-rur. Taliplerin kanuni vesi · t.eklilerin belli gün ve saatte mezk<ır 
lcalarile teklif mektuplarını ihale lcoı:nisyona müracaattan. '(15689) • 

saatinden bir saat evvel komisyo-

na vermeleri . • • .cs113 _ 5288) 1 Dr. Fallrl Celil 1 
Müteahhit nam ve hesabına be- Slıntr ft keke~IDt' &eıdavı.I 

her kil08U 4 kuruştan 500,847 k i;o Rl'r rttn t w Cafalotlu No. ıt 

odun açık eksilt.meye konmuştur. ·~~~~~~~~~~~~~~ 
nıales.i 30. 5. 942 cumarte!!li günü -
Mat 11 de Sıva.sta askeri satm al- t~tanbul Betinel icra menıurlu-
ma. kom.ieyonunda yapılacalctrr. j;'Un<lau: 42/ 199 
Tutan 20,033 lira 88 ku.ru.ş ilk te- Mahcuz olup paraya çevrilmcai.
m '.nab 1525 lira 41 kuruştur. Tıı- ne karar verilen İsparta halısı ilC' 
!iplerin belli vakitte komisyona kan.ııpe taknru, 25, 5. 942 tarihine 
ı;elmeleri. (3218 • 3418) t esadüf eden pezarleBi gilnU sa.a.t 

• * * 10 dan 11 c kadar birinci 8'.(fk e.r-
82,500 k ilo kovun eti alınacak- tuma IJW'etile Tslimhanede Valde 

br. Par.arlık.h eksiltmesi 1. 6. 942 çe§tllesi sokağrnda 103 numanılı a. 
giinü saa.t 11 de LilleburgaZda as. 'pa:rtı.ına.nm 5 numaralı dairesinde 
kert sa.t.'lı alma komisyonunda ya- para.ya <:evrileceıktir . 
pılacnktır. 3750 ldlodan aşağı ol· Birinci artırmada. muhammen 
mam.'\k il.7.ere ayrı ayrı ta !iple re kıymetin % 75 ini bulmadığı tak
dc verilir. İlk teminatı 5375 ıra- <lirde 27. 5. 942 tarihine tesadüf 
clır. Talip1""tin belli vakitte komis- eden ı:arşambe. güpü saat 10 dan 
yona 'gelm.cıoleri. (3225 • 4525) 11 re kada r ya.p·lacaık ikinci e.rtır

SAHİBi : ASIM US 
Umumi Neşrfyah idare eden 

R~fflt A lı.m't -.~·,nqfl 
Buıldılı 7er: VAKiT MATBAASI 

ma sonundı. fazla bedell e talibine 
ihalesi icrı kılm:ıcağı ve talip olan 
Iarm me.h.<ıllinde hazır bulıun1leak 
nıemuruns mü:racaatlan ilin olu-

. oor (39921) 

Toprak mahsulleri ofis ı lstanbul şubesinden 
On bir bin metre bezi of!slmiz tarafından verilmek prWe OrtUlUl' 

nıuşıı.mba. diktirllecektlr. Talip olaıılamı prtnaıneainl pa.ruız oıartll' 
muba.berat ııervl61mizden almalarr ve açık pazarlığı ya.pılmak üzere 23. 6. 
94.2 pa7..arteaı günll saat on be§te Sirkecide Liman hanındaki ıubemtsd' 
ha.zır bulunmaJan rica olunur. (15666) 

lstanbul Levazım Amirligi Sat.nalma 
. . komis~onu ilanları 

Beher adedi.:ıe l 6 kuruş fiyat vermeleri. 
tabın.in edilen 15,000 adet sakan- ••• 

(7'9 - 157°") 

dırak kayışı alınacaktır. Müteah
hit nam ve hesabına açık eksilt
me.cıi 25. 5. 942 pa.zart.esi günü sa
a~ 14 de Tophanede Lv. amirliği I 
satın alma. komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 180 liradll'. 
Nümunesi komiCJyonda görülür. 
İsteklilerin ~ili vakitte komi-~ 
yona gelmeleri. (729 • 5282) 

~·~ 
Bf-her kl108UI!a 87 kuruş tlat tah.. 

Keııt bedeli 5780 Ura 6 kuruş ou.!' 
EyUp Babariye<ield anb&ra ah§ap ça
tı yaptırılacaktır. Açık ekslltmeıı' 
8. 6. 942 pazartesi günU aaaıt. l'9s0 
da Topha nede Lv. A.mirllg1 satın al
ma komlayonunda yapılacaktır. 111' 
teminatı 433 lira 50 kunııtur. Kefil 
~ şartları komisyonda görülllr. U. 
t-ekliJerin belll vak itte komisyo~ 

gelmeler!. ('loJll) (15703) 

Q ugünkü rad~ 
min edilen 10 too kadar sabun alına,. 
cakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 26.5 942 
salı günU saat H ,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği aatmalma komisyonun.. 
da yapılacaktrr. KaU teminatı 1305 
liradır. Evsaf ve şartnami!IS! komla 7.30 Program ve memtekeı ... t 
yonda görilteblllr. !ateklllerin belÜ ayarı, 7,33 M:Uzik, 7 .45 Ajana ha.tıeı'• 
saatte komisyona gelmeleri. teri, 8.- Müzik, 8.15_8.30 Evin aaat1-

(747--M23) 12.30 Program ve memleket s~t 
• • #f. ayarı, 12.33 MUzlk, 12.45 Ajana bS-

Haydarpaşadan Ayvansaray ve Be. berleri, 13.00. 13.30 Müzik. 

flktaşa 30,000 ton buğday nakil etfı. 18,00 Program ve memleket 8aat 
rilecektir. Kapalı zarfla eksiltmesi ayarı, 18.03 .MUzlk, 18.40 MUzik, 19.oO 
8. 6 . 942 pazartesi gllnll saat 115 dl! Konuşma, 19.15 .Müzik, 19.30 Meınle• 
Tophanede Lv, Amlrllfi satın alına ket saat ayarı ve Ajans haberleri• 
ltomlıyonunöa yaprlacaJrlır. Tahmin 19.45 Mllzlk, 20,15 Radyo Gazeteıd. 
bedeli 13,500 lira ilk teminatı 1012 20.45 Müzik, 21,00 Ziraat Takvtıııl. 
Ura 50 kuruotur. Şartnamesi komts. , 21.10 Temsil, 22.00 MUzlk, 2%.30 ııeJO 
yonda ırGrUIQr. f stekJllerfn kanuni leket saat ayan, aja.n.ıı haberleri 'le 
vesikalarile teklif mektuplannı ihale borsalar, 22,4:5.22.50 Yamıkt proıfSIO 
ııaatinden bir aaa.t evvel komiayona ve ka.pa.Dif, 


