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~~r Şey Harbe Doğru Gidildiğini Göste 
-- ---

• 
1 o 

Alman 
Sovyet 
ittifakı 

lta1yan yüksek !llü~af aa komitesinin görülmemiş ş_~kilde al~ı 
celse aktetmesı muhim kararlar alındığına atf edılmektedtr 

. ---• 

.... Jt Amer(kan Hariciye Mdsteşarı Manerhaym hattı sarsılmadı 
t~~-. - ••· • m 

~BB~& 
t.bı~t ~~· 1 oJı,. • •ı~lıir mııiııroat ya 
"!ııı ~4111.llkl. beraber Alınmo 
•lııyett., "Yet ltuııyıı ile tedafüi 

Velles cumartesiye yola çıkacak Romanya maliye Sovyetler cepheye beş 
Almanyaya doğr~ ~o~a çıkan A:I~an vapurları nazırı Sof yada fırka daha getirdiler 1 

yakalanırsa, kendılerını babrmak ıçın emir aldılar 
adı~-; lııı, aa"·-' 'tt'f k . Faris 15 (Hususi) - Yakında 
ıı:.".'""'an 1ı ..... , ı ı a ım· N :kt A har-•-•1 ~in ahsecUllyor. ev-ıoc an vrupaya. ..,...,, 

t1ıı?ıatlev11nı i~lnde hususi mukıtNer ol.an A:ınerlkım hariciyl' 

iyor ki ı.:!"d~ ~ok yalııa ~- fa!'::~ ~~':~ V~~: 
U. \ıitib'ti IUl arda yalan ile Ruzve1t ile daha evvel ııöniŞeme • 

~'•ıı "1iiş~u:c1·eıı ayırmak ha· miştir. 
•ı Vttil şıyor. Ruzvelt bugün on ııün kadar SÜ· 

' lllJıı~n bu ~aber de yalan recek bir tatil seyahatine çılonı~tır. 
" batlıi e ~Us.ten!~ cleiilse BiOOiği vli'Ourun ismi, ııideoeği yla 
ıtlri Yenı hır donüm nolr.· malüm de/!ildir. Yalnız büyi.i.k A

u. Yor, deınekt" ittifakın 
rotıı•fü'1l fek'! il'. mmkan istihbarat ace,:-1t:ıı.Iarıııa 

•• 
1 de hulisıı etmek .. t · • ur: mensup uc ııare ecı '1tendisiıne re-

la Sov)·eue F' fakat etmektedir, 
~· ltaııdtnav' ın harbini. tıı:ki· Vellcs <Aı:martesi günü İta!lyan 
~ı;..ı·e deni,. ii Y~ .d~vletlerınden Reks <ırunsmlantiği ile evvela Ro -

1'tıııet it"~':': ıstıyeceklerdir. ;r;.ı;;.ya aidecelmr. Velles Berline gel. 
~Y• lı.end~r. ukleri takdir~~ ' diği.za.nuın, fütler, Göring ve R>b-

11111ııa01lı.t sıne askeri. tı:udım· bent.rop taraflanrıdan kabul edile-

y.a ·~ 

.... ·~: J~J 

-~~-·~ ·.~~.· 
·, .,,.~ ~ ' 

~ 
' lı ,·;,,,ı, ~ 
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Siyaıi meselelerin ve 
Dobrice işinin de ko
nuşulacağt :ı:annediliyor 

iBük.aş 15 (Hıı.su..i) - Maliye 
N,<ııfrının riyasetindeki heyet bir 
~iclll'le't muahedesinin müzakeresi 
için Sofyaya hareket etmiştir. Bu 
heyetin lalnız ticaret rnuntıede -
tini deği , ayni =anda siya.si ma.
hiyette meseleleri ve bil:lıaasa Dol:jô 
rice işini ffeüşeceği zannei.itlınek.. 
ted:ir. 

Binicilik okulu 
genişletilecek 

~~ ~. .. . 
' ~ 114 <ıısya Şarkıı veya Diğer faraftan İtalya Hancıye --··- • Tahs·ıılerı'nı' bı'tı'ren subay 
~ Ilı 111 crJeınek lııtediti tak- Na:ıın Amerika setir! ile gör~·. " · -
'ley lıhareke11erle k~ıla- milıltiir. !Mülakatta Ve~'.es'in seya• , larımıza dün merasimfe 

t laatrıı' U.t da nıiittefiklerin ha.ti mevzuu bahsolml!Ştur. ld 
ta k 'llıııı u~ yine Al • BİR GüNDE YEDİ VAPUR İKİ / 

""!. diplomaları Veri İ 
t~t:ndlsiııe B•keri yardım TAHTELBAHİR BATTI ·~ -- ..,. .Aıyazağadaki süvari ve binicilik 

.\l · Londr.a 15 (Hususi) - Dün yedi akulunda tııı.llliil.leıini ıb~;ik lbir 
ette lı~1::Ya Balkanlarda lıa· ticaret. v nuru b!"tzı:t:ıtır. Bunlaı:-. Garp cepheı.inde teyakkuz: Siperı{eki FnıüS1< neferleri • muvaffakiyetle l!kıinal eden aubay-
llt ••ph ':"ak ister veya Bal- dan bin İtalyan~ bı.rı Norveç, bin Lorulra 15 (Hususi) - A'ltı Al- ~yaya dömneO<c ç~ • larım12a dün diploma lan mera -
~zuesınden müttefiklerin ~imınıka, biri İs~ ve üçü İn· :man wpuru Alman limanlıırma lardlr. Yaks:landıklıın takdirde, 

1 
siıınle verümi:;lli. 

ny'I lla uğr~rsa s , ti gıliz vapuııtıdw. Bu vapurloo.-ın Ç<>- dönmek üzere lspanyamn Vlgo !kendi kendilerini ba.tmın&lan ~ Diğer taraftan öğJendikl:miı.e 
lı.ıa .: • tri nrdı,:.,~:Yı:' ı~~ ~ Alman 1Qhtelbahirleri taratın- Jdnısundan h~lret etmişlerdir. ~ir almışlardır. Wire süw.ri binicilik meıktmimiz 
ııı. • t1 dan torpHlenntişt.ir. Bitaraf memleket Imanlarmda bu,. :tTALYAN MÜ!DAFJ..A kOMİTESİ pek yakında gen~letilecelııiir. 

r•t_.e.ı.ıııi •·k • . . Amlı>allık makamı bu vapurlara lunan diğer üç Alıman vanuru da CELSELEF~r"r· BİTİRDİ B -~--'-' •-- t t .. ·· k ı ,__
1 

llllllt 1 __ d'":'ıl' erı ıttıfa~• '-·-uz"--'--" dü'=o., •·'-'-'b·'-'- " ,- ' u,...,....,_ •.ıı:om-a nornı• apa ı 
""'ı ..,. ık clolt' ı -u ._.., """rı .,.,_ • ....,_,. ... uı- hareke>! emüni a!ın~ır. ROMA l~ (r{ususi) - Yüksek manej yeriruden ~ka k~alı ve 

lt:te . ı tauıaıniJ h ti. uı: lerınden ikfainlp batırıldıl(ını bil- Bu vapurlar roiiımkün olduğti ltal. ·~ iniiıda!aa :k~i ruzna • yeni bir manej ~eri daha yapıla-
h .''1 olan b e aberı YC· dirmclrtedil'. :kadar yakalaııima.mai!a Qlilı.şarak, • · (Devamı 3 ilncii sahifede) caktır . 

Rusların yeni ve daha şiddetli 
bir tazyiki bekleniyor 

fttM bem1Nı1an altm•a 

Roma 16 (Huııw;i)- IPhıinki • 
d~ ~ecildiAUıe · · <;ımıma 
mulhare'beııi devaır . • 'ıerar 
ı-, d!tıı biraz ıiıckı· t>t -
mlışt!r. So-..yet J,ruma.. " r--
barebelerde zayiııt veteıı c.ı~ . 
lann yerine taze kuvvet:ler aeı~ ( 

na köylrri 7anıyor 

a:ıeılrle w ilr.ııtaatın laııeeilıi temin 
~edir . 

8umma mıntakasında RW> ta:<• 
yiıkinin daha fiddetle arttırılacaliı 
zannedilmektedir. 

Finler muluıbll taarruzldl'!a te:r
(Devamı 3 üncü sahüede) 

T ünelbaşı cinayeti 
. •ti, t~..ı. , " ' keri itilafın 

ı... <-t~8~!'1. da rağmen ta· .. ----- Ayrıc mıode1'1l bir .na'tıııntıııane M ' ""h 
ıı;-· 'lo Uıı. ohnasındadır "Atılay., şanlı tJ I< ' 1 K. d k ile zınhlı taiim birlikleri için lü- org un rap_ Q'!'"U~ er 

t\ t ~Yet ltu ' , s t""• ~ ~ r e 1 o•• y zuım\u olan haıııg3rlar, -Oinalııır, ta- .-. -•ıı. lih etı·ı ~·•uın bazı e· ..... ua. V 8 miı1lıaneıer ve süvari lbötüğii için 
ıııı~~n ııı . ' '~ktoclir. :Bu donanmamıza - ol • d 1 k ı 
~~!1~~~~~~~~~J~~~~:i iltihak etti ' 1.ramvayla~ının ·vaziyeti E~bKkK~la!binhasl.inŞa ~na- şeyı ay ın:1ataca -
bP~ac"i "'• ~ ~adaı· Finlandi- -··- uen. Q lTeuen Ô1'~h karı kocanın her iki tinin men leketlcrı·ndc 

ife •t~haedilmeküzere T • ,1•• D h•ı• E hh } , &;c 
da ~lll'ııtta o.lnnmaktadu. amır ve ta~~ edilen a ı ıyc, vkaf ve Belediye müra as arın- F ·ı · t • • tt • de evli oldukları anlaşıldı 
ınu::~ıı.~~lllııhkacm bir nok· ,, Mec_!;1,!·ye '' limanı- dan bir komisyon ıslah tedbirlerini araştıracak ı ıs ıne gı ı Tiinelıbaşı cina.v_ eti tahki.:!catı ik- nıa.ınen ıı•..tınlıulllillŞ OJJ.caktıl'. 

iıı ~~""~t h ~ar ilerleme- '·' , 
. ...:ıv~. dig a• ali. ı:ibi bir ifa- mıza geldi Üsküdar • Ka<l. · kö~ hav.alisi 

1 

y.ı.cla!'He alakadar bulun.an bu va- Lontlra 15 (Hu uı;.) - Avus - mal edH.mek üzeredir. Varılan ne- Dün dinlenen şa:hlUerdeıı hı~ 
it •. ""ı 'Yetıer"!l ında bulun~ ı traımvaylan şirk<>'ti vaziyetinin e- ziyetin ıbir an evvel tetkiki işile tralyıı ve Yem Zelımda lut'alannı ticeye sıöre, hıl.rusede bir üçüncü ııunlar1 sövlem~~ir: 
·~e triu.d ın Şıır!.;.11 > ~' Haliçte ~a olunan ve geçcm • saslı bir ş ôkil<le tetkik edilmesı ıu.,. bizzat Ba~vekiıli!t meş~ olmak- kar~ılamak üwre Mısıra gitmiş <>- şahıs yoktur ve Halil ile Fıııtıma - Halil ile F'atmıınm ıı <~.Mı o· 
. \aıı- •n ın· , "0 a•u lerde dalma tecrübeleri yapılan :rarlR!itll'ılmıı;tır. Çünkü; Qncak 

1
.tad'ır. ~u maksa.'.l~ dahtli~e ve ev- lan daminyonlar nazın B. Eden 'bi.ri>ixini öldfuunfu\;lendir. Bugün mp olmııdıklannı 'fi rni}·onım. 

'<ll ı,..,:llıi~erın at eııer :kendi cAıtılay> yeni deıı.i~afü gemimiz :maddi yardımlarla mevcuddyetini kaf. m~ın=sıllerı ile şelırımız .. re- bugün Filistin~ hareket ebmekte - morg tarafından verilecek ra>por- YahıJZ Hah! işte ikt'n berat& ya
~I (lJtııı.ıettn e nazaran ce- §anlı donamnamıza iltihak etrruş:- . . . . • lediyesı mur:ıhhaslaormdan murek- diır. dıın a:ınra, hadisenin mallıi(yeti ta- · (Dernmı 3 üucii ahifede) 

've •titrine ıl!' ve fakat tir. Diı:ter taraftan Haliçteki faali- ıdamc ed~bilen ~ır>ketm malı sıılun- «cp bi.r konıisyoıı te~kil olunması Türiyeden gelen heberlere ııö:re - · ·-- ----
~ile la l?Jta ılo~ııran orta As- yeUerinin ·nihayetlendiiiiııi yaz tısının; §ffiekenııı ıırılalı ve tcv • tak.:İrrür eot:miştir. B. Eden'in Ankara,,1 ziyaret etmesi ÇERÇEVE 
14!r ll' b' 1 e im da ta- dılt= Krup miiıheııilis ve rne süne iınkfuı wrınediil~ göTii.Mıriek- Bu komisyon yakında BG.1ı•ie0ta - muhtemel görü~k'tedlr. -- -
lııtiıı ~nu.n lf"' Vaziyetin ila- mtu'larının Atilaydan sônxa d~ni- itedir. !ette toplanı1> •iııkc<tin vaziyeti ..ile 000 Ha yata h Ü r met 

1 tfj~trle ıında Alınanla- ze indiırilım1'; o~n Yıldıra,yın A:l • Sehrimizin bu ı·n :rnlabaJdc ~n'..- ıslnh tedbirlerini te kik ve tl'Sbit k b 
'tıı~ ~eyrıYer aUtaııılll'da ça- manyadrrki maJtinc ve teçıhizatı erindeki halkın scyriiseM ihti - ! ed~'Cektir. Yüksek me te mezunu 
~11141.~ h~ &tadı de tnÜdafaa jle ıııöııcleri'a:nediğinıden ~lierinc ni!ha- _ .- b 1 

~. Q;; a 1ı 1 yet verildilti ögrenHmi";ltit. - - ayan ar 
lııhliJ "liiliiyo" ~ndnraa bir MECİDİYE LbfANI!IIIZDA nıflı ls \,ht Ue .... r ki, en basit Kaç "' olursa o ·un yiiltsek 

~~ ~ı~llı:v."~ bu mahiyette Mütehııa;ı,; Türk deniz· mühen- mektep mezunu bavarrlıarın ilk 
L llstt~... . .ı\Jırıanrn ara- disleri tarafından mu,va:ff9k bir miim.urivete 30 lira asli maaşla 

~ •q · -• ıttif k · surette ta.mir ve tadil edilmiş olım tayinleri kaııarl~t.ırılmıştır. Halen :-i .::~alı. bucü~'-"akAtedil • Mecklive kruVazörümilZ limanı-. lngilterede komünist takibatı 25 lira ile :tayin edilmekle ruan 
"-ıt "" d·· .... u vrupa mıza gehiıi'!llr. bu k..mı havanlar yeni karar mu-
·~111~ 01ut, uu:vaya yayanık ·--<>u Londra 15 (A.A.) - Scotland j miş oürn konıüni.~tler de var4ır. c.ibıince 5 lira za:ın göreceklerdir. 
-- • e, llıiitterık . • 

1 
Yard'ııı mütcha:;sıs ajaıuan, büyük $imdiye kndar yapıhntı; olıaıı STaş- --o•~ 

~~b~u.·~~:e:_~kııso!~~~erctearreıık· ılstanbu radyosu Bxit.aııy<ıda -mniiııi.stleri takib<1" ı tt~!.'11. alAr, .mühim neticeler ver~- N k •ıı ıt1 I ... ı <'ile · d be:rdevamdıdar. Bu meyanda son - evyor Sergisine 
ttj ~ e~hiıı rın en ber- f )" t • senele!t' zarfında Avustuı:ya, Çckos- Önümfualck? günler içinde bir ıştirak etmiyeceg" İz 

,lt.:~~·~leı·hiııee ;tikla! ve hüıı- aa ıye e geçıyor lovakya ve Almanyadan gelmi~ ve 1 çak kn."Tlünisti'l tevkif edilmesi 
''a ;~ı,, \·c i•til~yapıl.~cak yeni - siyasi mü ııt.eci olarak ka;bu) e<lil - bdd..,.<;iJmekfr.dir. Bn sene tekrar açılacak olan 

~···ı.: aıı ·ot;.1ı a ııoz YUmına- Aokı1.ranın' programını s· . h 'd b b b d h Ne-.'Y'J'1lc beyne,bnile! 11ergisine ııı-
.,tc.~~aı , .• ·;::•ek şark. k d" d 1 1 ırmıng am a ir om a a a tira'k etmiyeceğimiz anlaşılmak -
ll l "".tl., b' p 8 "U~ua en 1 a ga UZUn U- tadır. Maamafüh pavyonumuz ser· 

11~ lı 11 anlığın b~· te~a\üz be- d 10 Lond!"'d 15 (AA.)- Diln gece I edilen bu !nfiifıklar<lan birintfsi gi idaresine hediye olunacaktır. 

t 
l -Yat h•'-ı __ urrı1eli, ınil- ğun a VerCCCK Bimıinıglıamda ilci infilak vukua . şehrin varoşlarından birin:de, ikin- .Oig" eı: taı•;.fian Finlandiya hillii'ı-' 

• • lt~r .... .., bok gelroıştir. İrlanda t"'11hi-ilcıi ta- · dsi de t-Oırin tamımerkezinde vu-•i· cr~L . ıınından B''"a··a g~e'"·-,· Ankara rad""' '"" me•ı· bu ~-n~ de ser«ı've :..t;·rak ~ .... ~ ~uı·· ç-. "e nıed · .... , ~ " ""' ,-· rafındaıı "apılm olıduau tahmin ·ırn bulrnuotur. ' ~·ç " ~~ ~-
• .,.., 11"1 • enıyetiıı sunL.ll bazı istas,~nların iz'acın- ' "' deCE1'lni sergı· k~••·--•~· ibilrlir -1~ ·"' · "· ıstiJ· ,_ F·ı· . 1 A l 1 l ~ ~·--=-~ 
''kı,.,"t<ın~ ın~ -ıı:n dbcı~ar~nle dan ool.&.p .-ılırimi.ulen, Balkan • ] JSİJOe ge en VUSİra ya J ar m4ılir. 

l , Jı·· • "' • laı'<ian ve Ôiger bazı yerlerden iyi , --000--

ı.~•lı 0°l·le lıir •. 1. 1ı;;ınmedi~ini yamuş, buna tedlbir Kudüs 15 A.A.)- -AvuıMal_;ada olup a<let iWıbaı-il yekunu, haleıı Yunnan demı'ryolu 
<i •• 1~ri \c du-~ 11 ııi ,.e ıltifa- ımın<lıJtını haber vermiştik. 'medlnrri askerlik hi.zıneti bulun -
1 • • n" vakın aı'kta tahwıı;üt etmiş olan 

• ~ '•c ii . ·aya \·erebi- Bu vıu:ijet ~al"Şu:~a bta.nbW ~•mru;ına rn"";er Fili.>tine «el • tekrar bombalandı ek >erıııd d d -~.. .,.. ,., altm<:ı f-rka ·ıc ~a!bPr. tahiben 
lı: 1 Ut ılıJtıı " . aha nıu • ra ytosunun da <;<ılıştın ması için mekfe olan Avu:;tral}a lutaatın n 
. ..':.'~ lı~,..e t:ıhl~lcr y81,11• faaliyete ~eç·}w, oi karar'aştın1 • ı:liki:rnte Ş3ll'an bir ,;urett talLm ve :VÜZ bin kişiye balij;i bul ~_r.11,kta- Londra 15 (Husuoi) - 60 Japon 
ı ~~~-"·~·deıı ~ncc bu :mıştır, terbiye ı:öım.. oldukları mu<a • d r. Bu mık.t 'J sor he 1Xıe sıli\h- t.ıınaresı blr' Fnmsız lrumpı:.nya;;ı 

• ..,~~ ..... it ...,. İstanbul 'l'adyoou .'\nk••«Y.ı. ·~it- lihede edilrncle.roir. Bu kıtnafın altına a!ı • .:..;.!.oı ... • Av-wlbral •alı. 't:ırafmdarıe ışktill'l1 Yünnııtı d'eın!x-
- , - ·P IJ 111 JtiMT ·e;:,ıs. rr.i!ı ~'.iti ı:l ı · , .....,. ~ ,,.. 

llerııey modaya tabi. Adam öl· 
dürmek bile. Son günlerin hadise
lerine •IJ.kat eclttek olur -
Mnız, hir seri cina~ete yol ııçılclı
jıııı görilr•ünilı. Ebehanım, işıj-ı 
doktor beyi öldiirii:r; hizmetçi ka· 
dınla apartımaa kapıcısı birbirinin 
boğazını lı.eser; mahkum, hapisha
neden eıkar ayak arkada~ını te • 
m.iı.ler •.• \Te saize '\'e saire ... 

Bütün bn olanlıırıı, 10006 rfü: • 
cin iibi, eelip ceçici bir moda &9-
sile mi bakacağı>.? Ne münasebet! 
Bizim memlekette insan hayatınıı , 
bürıııetsfalik itiyadı, mOdayı aşan 
bir an'anedir. Bu.de insan lıayatı
nıı hümıet telakkisi, hiçbir z11111an 
g~iş ve ı.bteınli bir ruh ve zihin 
haleti ifaıll'Sile yasamadL 

Son ırüıılerin entipiiften ve ola
ian bacfüeleri, kendi kendilerine 
hiçbir kıyınc( ifaıle etmez. Fııcia, 
işin kiiklerinJr,, Anaılolunuu muh
telif mıntakalurında bulnnmnş o· 
lanlar bilir ki. Anadolulu tipi, tıı
sıJığı emsalsiz ııhlruu ve ruhi kıy
ın~tlerc Tağn1en, ınsan lıa;\'·&tına 

biirnıet ıııev~nunıla fazla titiz de
ı;ildir. Keııcli kcııdiıııi;1.i tenkit 

ne da.hu fazla l.ı~ met irnf .. edildl
ti meçhuldür. 

Ben bundan 7 - 8 yıl e\·vcl "ı· 
zifey le Trab•onda hult1nnrkcn u
ranın (Yomra) isimli ·aı1<sı hak
kında su lı.orkıınç bilı:iyi edindim: 

(Yomra) da ııece bir ~i!Mt atı
lınca, kadınlar silahın sesinden, 
lı.ur~un bir YÜcude değdi mi; dcg
medi mi, anlarlarmış. Kurşun değ
diği vıılr.it ses, tok ve boğuk çıkar
IDL'!- ihtisa a bakın iz! İhtisasın 
bn dere.:esi uydıuma bile <ılsa, uy
durulmuş olması yeter! 

Kocaman bir pedagocya µu:sclesı 
olan bu davada ben, en büy iik su· 
çu ceza kanunumuzda ve kanunun 
tatbikatında buluyorum. İnsan ha· 
yatına hürmetsizlik ıııcnut1nda 
hem kant1nlarunız, hem de lıİlkinı
lerimiz, bence lüzu111undnıı fazıa 
merbanıctli. Kafasında tasarlıya· 
rak, kurarak, hesap ederek adam 
öldüreni nıilli bir infial halinde 
llJUtlaka ipe çekmeliyiz. htc o za· 
mandır kj Anadolu genci: 

Çi!te K.a- un . ..-a d<iyanamıd l, 
Da~ın eykL''ardan uyana.madun. 

Diye ifade cttiiti · i< hassasi
yetini, cana kı~ nıa 'eı;il 
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h 

Yalancılık ittiham nı 
i C:fe derim 

Mühim bir 
ihti ·l~f 



r ENS ND 

devi~ en ~en ş yar-dım\Ja bu· 
lunatai< arnır. • 

YAKIN VE ORTA ŞARK 
TEHDİT EDİLİRSE 

Morgun raRoru her 
şeyi a~dınlatacak. 

• 

''TRAK.,, 
Tlrk Anonim Şirketinden 

~ıctaki ~ görop konuş -
~ w karara bağlamak üzmı 
~iı/3/940 çarşamba günü saat U,30 
~ ~lı.ıet.ı.ıı merkez! jda!resi om 
tstanbul Haliç J!'enoerl 46 nu:ın4 -
ııada his9ildarlar ummpl heyetiı\.in 
senelik a'lel de top]aritısı. yapıla -
ca!<ıtır. :ıı;,,.s ,oıukaveJtıı:nizin ( 48) ci 
maddesi mucibince yapılacak olıın 
işbu iç!;ına<l;ı. bulunacak olan his
sedarların .as mukavel~nin (59) 
cu maddesi hükmüne tevfikan his
seı sı:rıedlitinı .l#nil bulun.an lı.issıe
d.a:rM:rın hisse senetlerini veya bu
nu müsbit v<e"8iki iç~ma gününden 
bir hafıa evvel irket merkezine 
ıtevdi eaarek muk.&.bi ndc hisse se
nedatının a®t ve umaralarını 
m · ·in lbil'eı; duhuliye kartı al
m!ı.bıı.. 

Huznameimüzakerat 
1 -)Meclisi idare ve murokıp 

tarafından verilen raporların kı -
1 r;ıdli. 

ı 2 - Şirkeot mevcudat ve defter
~ bilmrorrun knT' ve ZMm!' he-

• 

sabnıııı -'temt'ttü tefti! ffa!):kı.n-
da · lrl t · dilen 
kabulu. 

3 - illlrüddQti mli.nkazi o.an mu-
rakıbın te-knır in4.i ı v~a ye-
<ri.ne bir :11.ij(e · · t.a.yini. 

4 - I\!llUral."1ba •=ileeek ücretin 

Su1t~ba.nıamı yang.ıııınd.all kur· 
tulan kıymetli ip~kli ~lü ku • 
maşlar ve kaunirler. Sigorta tara
fından satılan bu kumasla,ı; Fin • 
ca'ı'ıciliir Rtzıı P<t-a vtıku Şark 
han altında (2~) n.urrhı.r~<.l'ı !tı ·me
tlnden çok aıj~ı b'lr fiafüı satıl • 
mak~ ır. Fı a\taıl µtifadı> ecil • 

SiM 

Maner aynı hattının 
sarsıldığl yalan! 

(1 llMl.Mlalf ..... ......, 
lkettikl.ert mevziletıden 4irkaÇ!l!l 
geri a!.alhllıni!ilerdir. 

Fin zay ,ıı.tı Q]duıkça .cıühiaıdir· 
Fakat i:.ısan diraeıniyen Ru~'a • 
nnkine nazaran da!ha ziyade az· 
dır. 
RUS~ .bdNci MÜDAFAA 

HATTI ö~1)NDE 
Londta 15 (Hıı.s~)- Amster

damdan.~elen haberlere göre, SOv· 
yet ordusu Summa cııntakası.ııdR. 
IManerhaym hattının .ilk isıi;h ~ 
kfunlaı.ını ele geı;iıııni!iler ve i.killc1 
Fin .. dafaa haııtııun i)lliline ge\. 
mişler ır. Rusl.a.rın zıı;P.t~~ 
Fin İs' lokimlan 23 :ka.clardır. Bu 
istihk iar ıı,örüjmcoıiş derııca4,e 
kesif !tu..s tQı;çu &teşi altındıi en
miş bir aldpçilr. 

Kare!( cephe.>iniıx- d~er Yı/f · . 
rinde Rus taıı.rnız~arı bÜYük zayı· 
at vero.iri).emk iı>rdedilinişti . 

Rusl@ ::.ummaya dDı•t fuika ile 
hücwn c · ortı.ir, R 
nun saatte üç !bin menni attığı he
sap edilmbcir. Sovyetlcr !burada 
40,000 telci verunişlerdir. 

iManerhaym hattına hii -
den Rus kuvvet!eri 400,0oirlôş f 
min ediJıırektedir. 

Fİt'IL SUDHA HAZfR 
Londra 15 (Hususi)- Fin hü • 

klımet!, oütlitı dünyadan yardım 
istem'* için ıhariciye nezaretle • 
rine g4nderdiği nıotada, Rus ordu· 
sunun yaz bleyiı'a sa~ndıktru, 
kilise, a.stane \"G ilim ınüessese:
lerini mıba "1'n ttigi, Zehirli 
gaz ve <!umd m Ilı ılUP'l kullan -
dığı, aldığı :.eri 1<d:an gibi Ö· 
ne sü ükler' bi [ J:nıelı.te ve 
Ruslann ha itaı.delerıne iri ~
dınş ncıdi · lXi.ı an edilmek
tedir. 

Not !.arda • yı. hükUıne - t 
tiı: :'.l li r.cye ra zn sıulı .ak ine l:ı:tt s;ıpaı;a 
hazır · u~.u illi e ıi:ıuıı.."tlakfad:r. 
BEŞ F1RKA. DA~G:ETi Jll mt 

S!.o olm 15 (Rııdyo) - Sov -
yetler, arcU cCJ!ı~1Jl"!e'ft>UluNtı:ı 
12 fırkii,Yl takviy~ 1 . '}, Q.\'<OVll W 
lkiyeft 5 fırka dıı a getiı:ro!şl,er:
dir. Süylımdi.ğine P,'llre cC'p:iı.enin 
darlığı 'büyük ıaattuz " haı'e -
kim niAni ol.ma.! 
So~et!er; yorulan '"' yara:!anan 

asker !erin · · · roi •e-.wız v· 
vE'ilerle doldurmakla . ukl 
Finler ıtü1 üz! · müdJ.fa~ 
leri de' 't ruz edi t1-r, 

Fin- ,S vct ~imn c 
günü ~L tur. Sôv-

3-S 

Yaıı:aa: Zı YA ŞAKlR No. 63 

T o r Rus kalesinin burçlarına 
yerleştir la·; hemen ateş girişildi 

Şjlvalyeler, bu fırsatı kaçırma· 
dılar. l\lançı arla, bil)·iik taş • 
lar ~ı) başladılar. Gemi
lerden birkıı 1 ı batırdılar. O fıT· 
~alı detıiri~ kendilerini kurtar
lnt)'a çab1tll)'ll askerlerden de bir 
"°klarının illi! üne >ebep oldular. 

Mesih Paı a, bu ,·aziyct karşı -
sında 1!11 ınb. Donanmanın top • 
lanın, Arap K~lcsi ile şehrin Ya
hudi mahall 1 arasındaki kale be· 
deoleritHı çev terek şiddetli top 
ateşine başlıı.dı. 

Tlhk t..p~ n, burada da bir 
:tt a i!llstcr ö!er. Bir gün ve bir 

ırc.cc zarfında, iiç bin br.ş ~·üz mer
mı atarak, hedef ) aptıkları kale 
bcd ııicıı:iai mamile tahrip e,tti· 
1 • 

ları 
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G 

BAS • 

DIŞ 
NEZLE 

Romatizma 
Nevralji 

Kırıklık 

,İşte hu yeni ve çok ucuz P Hl LI P S radyosuna t 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komis)·onu İlanlan 

1\fünakasa günii talibi ~ıkmıyan 
komi•) onumuzda menuı keııif • 
namesine göre Haydarpaşa hasta
hanesiniıı elektrik tesisatı pazar • 
lılda yaptınlauktır. Mönakasn • 
sma 19/2/940 Pazartesi günö saat 
onda haşlanacak e ayni günde 
ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gön ve saatte Fındıklıda Ko· 
mntıınhk satınalmR konıisyoıuına 
gelmeleri ve 2<190 sayılı kaııuııun 
ikinci \'e üt~üncü ınaddf'lerind~ 
yazılı ve 'ilayct nafıa miidiirlük
lerinden alRcakları vesikalıın ıtC· 

salıip olursanız hic ağzınıza almayacağınız bir sual! 
. 
- - - - tllll lol ... lrl •41- tir .. y. -.,,o.ı -
... - ....... -....S; ,...... ·- lelııtyOftlerıftı .... " 

'•• .....-.... , .. lft 1Mfttratı111 .. ...,., lfltl 1ı.,,.1c .,.,. ....... ... 
...... lılt ı 181F IUl'&R•AHIZIL.-_ - re41pıor lletlM ,ıpoap 

• ,....._.. _..., -"""'· ıoe ..,_; .,.,.,.. 1re1>111Y9n Mlylllr. 

. ... ....... , ...... -""' '°"' ... 
• .... ......,. etttan atgeı ••tt•tan 

h•rlAM ayftt d•r•a.d• .,.,. lrvw

..nı n te••• Mdealle,..., ,.tılne 

.... «le lıMtlk' e4Kelılttr, 9u ked•r 

.. ewı flete at1Ra0 blteP1 fU ll'HILIPS 

auPa1t ... '9l•••ını r••nMı•" a&"OP 
-M - lflR, PHILll'S"ln 

u '""' NtlJO •cefttaeuıaa mOta

~ et••ttlıl tftı•lye •clfflır. " 

"fiti 208 A: 4 lnı•ı&.lı · r •tfill*'• ltJ.7 -
Sl 111, ıao-~BS v. 1(}f' ~, olatnk ;u,re 
J fl"lJo Mhnıı. - BUtila ı,a S411Mııt"rrntfa 
ytrlıMt: bir h..ufl•T:r"'• - · ·,.,-iyo'cl& Mk Bii:ır,I 
4 - llı4k•mmf'l c:ıytrt Jıofldı.vctı.. 
p,1. 1ılc rr AÜ.ıf'! Oir •lt/Q;a 

tirmeleri. (742) ... 
Komisyomımuzda menut keşif 

\·e şartnanıcsine göre Ahırkspıda 
garaj obrRk kullanılmak İi7.erc 
yapılacak sundurmanın açık ek • 
si itmesi 17 /2/940 Cumartesi güoii 
saat Ol'da yapılınağa haşlanacak 
ve a) ni ıriinde intaç edilecektir. 
Muhaınm~n bedeli dokuz bin otuz 
sekiz lira dokuz kuruştur. İlk 
teminat ııara" yiiz yetmi~ sekiz 
liradır. t.teklilerin b•lli l(iin ve 
saatte J<'ıodıklula Komutanlık sa
tmslına konıisyonuna ınüroacaat
IRr1 ve 2t90 sayılı kanunun ilclnci 
\'e üçüncü maddelerinde yazılı ve 
,·ili.yet nafın frn miiclürliiklcrin
den altıl"i1kl:1rı ,,~;kaları gf'tİtme-

POKER Trış bıçaklan 
Dhynaa •• iyi tra 

bıpklonclı•. 

Taksitle: 110 Peşin 99 Lira 

SA'l"' Ş İLANI . 
.Üsküdar İcra Memurluğundan: l 
lbrahim ve M ın.rr•.t tarnf1JJ<' '.ı1 a4f °" alar idaı"Esiııden 23345 >kraz 

.o. si•c borç .alı.ma par.aya mukabil tr:i.nci <lıC ıcOOe ·~iek !IÖ•1.crJJr 1 
ıiş olı•'l borcun ödeftmı:mesinden dola:; satılıt1.<$ma .kara vcnlen ve 
.mwmıına ehlivukuf ta.rafından (300) lira ·ıymet takdlı· edilmiş olHD l 
~adıköyünde Hasanpaşa ınah.allt>sinin Ulu,;uluk (mahal.len Emin bey) 
:>lmf(J.n<ia eski 35 mükerrer yeni 25 kapı No. lı iki tarafı A1i .Rtznnm 
artı! feras'iındım Naimeniıı müol.a.ı;i leıı uhd\.Sinde kal<Ul mahal, bir ta
afı r.ia ı rıyan ve~eleri T"naı;' haı ' ve bal,.·ebri ve ta afı rr.bü gmin 

oe.v ilOka.l(ı i'.le ce,Tili bir ahşap •'"Vin evsaf,.,, uwsahası ,a · ğu.la ya.alı dır. 
Zemin kat: Kanıdan zemııui taş bir a\luya j!irildikt< soldaki kapı

ıan ~cçil.-n bir antıxııiıı sağuıda \"e solunda birer oda ve toprak ;re. 
m;nJli tavansız bir ahır, küçük sofadan 8 basrunak ahsap merdivenle 
iııil€'1 zemini çimento b<)(lunım<la n \Jl İY'lrna bir nmtfakl>r. , 

Ü:ıt ke:t: On iki baııanrnk ah~ap ro.r<li~ \;ııkılan b. odadan iba
r~,11ti ·• Btınnın beveti llrnum.iyesi .... hşaptır. 

Bahçe: Methal kapısının yanında '"" hah~c<lc bir ha:ladır. Bahçe, 
a.-luda·n tahtaperde i~ a)'rtlıriı ş olup arka ta1'atında bir erik ağacı ve 
moloz t~dan ihata du\"Qrı vardır. Ye bir taTafı açıktır. 

!i\<ı.a.sahası: Ta.-ııarnı 114 nıelırf' ın u:rabbaı olup bunwı 55,5 metre mu· 
r "'1ba1 üzerine bina v~ ahır in•a cdfüniş, ge-i k<tlanı büh(/E'liir, 

Yukarıda hu<lud, e\'Mf ve m~>ahası yazılı ' ·ayrimenkulün tamamı 

lPri. (74:l) .. 
Kon1i~)Onun1uzda tnt•\eat ke 

şil , .. e ~urtnan1esine gört> F.rli1·1u1 ... 
kaııı !$ehitliğindc mevcut nıalzcıne 
ile yapıla••ıık müstatilin :ı~ık ek
>iltnıesi 17/2/MO <'unıarksi ı:;lnli 
Mnt on burukta ~·apılınnğlııl başla· 
nacak ve unıi gtiJJdc lntnç edil.,. 
cektir. l\Jııl>amnıcu heılcli hin b~ş 
,üz yetmb be~ liradır. İlk teminat 
Darası ~ii:.t- tuı sckjz lira on beş ku ... 
;ustur. İsh•J;lileriu ~c-lli gün ve 
saıİUe Fmdıklııla Konrntanlıll sa· 
twalnıa 1 11n1i~'.'·onuua ıniiro<'aat .. 
ları. (74• 

Kom İs\ onumuzda nıcvı·ut keşif 
ve şartn~nıesioe göre Edit'nekapı 
elıitliğindc mevcut ınulzcıne ile 

yapılacak yolların a~ık ek.ibne· 
sine 17/2/940 Cumarfr,i ı,-iinii sa
at on lıir;fo } apılma~a ba~fanac•k 
ve ayni giindc intaç edilecektit. 
i\Tulıanımcn bf"deli iiç bin dokuz 
yüz altını~ tlokuz füadır. tik temi· 
nat parası illi yüz tlok,an ! tıdi lira 
yetıniş kuru~tur. İslcklikrln belli 
glin ve saatte Fını!ıklıda Komu • 
tanlık satınalına komisyonuna mÖ· 
racaatlan ve 2(90 sayılı kanunun 
ikind ve ücüneii ınnddt>leıfode 
yazılı ve iHlyet nafıa fen müdür
liiklerinden alacaldan ,·eslkaları 
getirmeleri. (740) 

\cık arttı.mıty.a konmuş olup 21/3/ 940 tarihine NStbyan perşembe 1 s•N SAMI 
{Ünü saat 14 den 16 ya k.adar Üsküdarda \hsanivedeki da:iremizd.e> açık ı~ Dr. H ~ 
:N'ttırma ik satr1'acaktı:r. Arttınma. bedelinruh.a.mmen lu''7J'Jetin % 75 şini 'I GON OK Ok AGISI 
ouldu~ t.akdirik ~ayrim~ul en ı;ok arttıranın- üzerine ihale edilecek, , ile!. ğuklufu ve ilıtllAtlanna kar· 
aksi takdirde en son arttımnın taahllüdü baki loalımak üzere arttırma on 00 Di 
beş e\in müddetle t.emdit edilerek 5/4/940 tarihine ra&tlıyan cuma günü P pek tesirli ve ıue &§lliır. van 
saat H .ıen 16 va kadar yine. cWremüde ikinci açtk arttırmasi yapıla- ,fl>lu Sultanmahmud türbesi 
cak ve bu ikinci arlt rmada l(&''Timeıılru1"" çok arttırımın iizerine ihale· No. 113 
edilecekti:r. 

Satı~ · · eşindir. 'I.a.l.iplerin aı'iinmaya girıme1.den evvel · muhanµnen !--------------~
kıymetin% 7,5 nisbe1ıinde pey akçesi veıımeleri veya milli bir •hankanın -·----··---- -------. 
teminat mektubunu ibraz etmeleri lazıımdır. Deniz Levazın1 ••tın•I• 

Birikmi· vergilerle bclOOiycy ait 1env.iriye ve ıta'ıiilli~ ve tcllA· ma Koml•yonu lllnl•rı 
fr;e resimle'l"i ve v~ıf icaresl sdış bedelinden tenri1 edilir. 20 senelik 11..--------
ı;,;viz bedeli möştıerive aittir. 1_ Mevcut keşif ve şartnımıC11İ 

2004 No. lı icra v~ iflas kaooılunuıı 126 nocı ma.:rlleı,-inin 4 üncü fık· nıucibiııce tahmiıı edilen bedeli 
ııo.sınca, bu sıavrimenkul üzerinde ipotekli alaca<khlar il>e> di~er alaka- •1495• lira olan Kw;ınıpa~a Denis 
denınm ve irifak hakkı sahiplerinın bu haklarım ve bususileo faiz ve yeni enıt talim taburu kışln binası 
mKr&lla dair olan lddialaırmı, bu · ılnm neşri tarihinden itibaren 20 ırin duvarlunrııu tamirinin 2/Mart/940 
içi:nde t>vrakı müsbi!elerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan Cumartesi günü saat 11 de Kasnn· 
tapu sicili:le sabit olmadıkça satııı bedelinin naylaşmasmdan hariç ka- pasa Deniz Levazım satınalma ko· 
J,ac.a,lclan ve daha fttl« malfunat almak iı.<tiyenleri.ıı 21/2/940 tarihin· mi&yonuuda a(ık eksiltmesi yapı· 
den itUxıren herkesin görebilmw için açık bulundu ·nlaca.k olan aı'I\- 1, lııcaktır. 
tırma şartnamesile 937 /4950 !"o. lı dosyasına müracaatLan. ilan olu • 2- i'lolu~akkat tcırıinat mikllll'ı 
n=. (1202) •lOf,65• liradır. 

ı b A b 1 C . . d 3-- lllevcut kesi{ ve ljlll'tnameı;i 

bulunur, marka· ına dikkat ediais. Cemh·etimiz h~ti uınumivesıı: ;n 14/2/940 tarihindeki senelik ~ komisyondan alınalıilir. 
Deposu: Jak O..kalo ve ür~ btaubııl '.J.'alıtakale No. 51. llıd • i<ıtimaında mückletı. ini -bltir\!ıı a:.aLınn yerlerin~ _yapılacak s("Çim 4- İsteklilerin 2490 sayılı ka • 

ıra, bıçakluı geldi. l-ıer yerde stan ul ra acı ar emıyetın en : lher giiu saati dahilinde nı.,,.ktlr 

~~~~~~E~~~~~~i~5i~§~a~~~~;-G~ için ekseıivet olmadı'1 .anlaşıldı!tıııda°'l ınezkiır inühabın 20/2/940 sah nunun tarifatı dahilinde icap eden 

~~~~~..,~~ ·· · ·• · _ .....,_ · ı.· ~belli · n ,. a e _,... . n .,...,,__ - 1 
-tııN:f.::ı:ı~l . . ~~~ · i)i!!'ıı. ••·~ · " e mezkur komi.ayona ınııraraatlan. 

ııcmlvet merkıc-ıi11llttllbeler1 lii?TÜl!llllı:u wı• • tılftr( 

RİP 1 

Ve bütün 
ağrılarınızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 
günde 3 ka. 
şe alınabilir 

Levazım Amirliğinden verilen Hariri 
Aıkeri Kıtaatı ilinları ............................................................. ~ı 

Aşağıdaki ia~e maddeleri hizalannda yıı111ı gön ve snatıerd< 
pah ı.arfla eksiltmeleri yapılacaktır. İsteklilerin teminat '' 1; 

mektuplarını Edirnede Mü~iriyet dairesinde satınalma konıi>Y" 
ihale saatinden bi.r saat e\·vel vermeleri. ·1194• .sM• 

Cin•İ Mikl .. rı Tutarı teıninat• lbale ııunıi ve 1 

Ki <o Lira Lirıı 
adeyMğı 

Pirinç 
Bulgur 

20,000 25,000 1875 19/2/9"11 
ıt 

ıs 

ı 
86,000 25,800 1935 • • • 

IJ0,000 l8,S50 1414 • • • ... 
As .. gıda eb'atları, miktarları ve ihale güııleri y~ıı!ı J.crc•tcl<' 

~alanııdıı gösterilen gön •·e ~aatlt'rde kapalı zarfla satın a!ıua<111 

Kerestenin beher m"tre mikabı 41 liradan mı.ıvakkwt temiııatı 
i(in 3737 lira 52 kunıştur. Taliplerin gösterilen tarihlerde ve ihal~ ıi 
tinden hir saat ev•·el teminat ak~eleri ve ticaret ve ikalarile bıt1 aııakkal~de mti,talıl<em ıne•·k.i •a tınalma komisyonuna miira«•8,

1 

c 1 s: 

Aka• 
• . . 
• 
• 

• 

Uzurıluk 

Sm. 

265 
W5 
2115 
265 
2tj5 
-100 
450 
350 

KutJr 
~m • 

30 
30 
:ıo 
30 
30 
20) 
20) 
20) 

(1203) (g&; 

Ad ot lhalc l•rih ve s••11 

6500 2l/2/940 
6500 • • 
6560 22/2/9t0 
6500 • • 
6500 23/2/940 

• • 

Çeman 8Gfl, nıG .'lf. ~ ... 

~ 

ıı 
15 
ll 
15 
ll 
ıs 

A,,ağıd~ki maddelerin kapalı ~arfla eksiltmesi 1/3/940 <:uııı" gi•: 
Jıi,aiarında ~azılı tiR11tlerıle yapılacaktır. Zarflarııı ihale saatiııdcll 
saat ~vvelinP. kadar F.<lirnooe Sallayi kışlasıuda sn tına ima komi•) 01111 

verilnwsi. (1211) (1060) 
• l u.iktıırı tutarı lt' f·İ"atı ıha,e sa4tİ 

kilo lira llrıı 

To, ~eker 
Patates 
SRdeYaiı; 

26,000 7,2 80 54G l~ 
32,500 3,2 50 244 15 
37 .500 '16,8 75 3.i16 16 

* * ' Muhtelif cins V<' ıniktürda ıstih· lmaeaktır. İbak i 16/Z/lHtl Cıt~ 
kiını ctl~vntı ınalı:en1esiuin kılıf- gi.inil saat 15 de İznıir J ... , .. funirh 
larH~ ıı<ırtatif kıızma v~ kiirckle- satınalma komis~ cınuntla yuıııl~ 
rin kılıı1arı t:ılibine ilıalu edile • raktır. Tabınin betleli 952'\ !ı 
cektir. Gösterilen miktarın top- kat'i teminatı 1499 liradır. !'!art~ 
yrkun nıulıammcn kıymeti tutarı ınesi her giln konıisyonde ~öri.i1t1 

9837 lira muvakkat veya kat'i te· İsteklilerin 2t90 sayılı keıııı~ 11 

minat lıu miktar itlerinden alına· 2 ve 3 cü maddelerinılc ve ,arlı'ı 
caktır. Rı• edevatııı kılıflarının ınesinde yazılı vesikaları \C' P 
niimuncleri istanhuldıı Kor. irti· tom.in:ıtlarilc İzmirde komi~Y"r 
baı .;uhaylıgmdnı.ı, Bıırsada Tii· gebneleri. •1269• .1%~6' 
men K. Rdıkcsinlc Km'. •ahu· * 
alın:ı komisyonunda mevcuttur. Pazarhkla 45tl ton yııl; •alıP 
ihale l(linli 16/2/910 Cuma giinü lınncaktır. İlıall'Si 16/2/9·10 Cıll~ 
saat 1~ ds Balı ·e,irde Kor. satın· &önii saat 10 da İLınir Lv. !imirlı~ 
nim;• koıni>)·onımda yapı!ııc.•!Aır. satwalma komisyo,ıunda l apıl~ 

(11~"> (12"3) caktır. Tahmw· edilen bAdeli 2s.> .. u " ' 
... Ilra kat'ı teminatı 4.287 Jirad. 

l!:•ki~ehir garııirnnuııdu yaptır!
lacak iki adet er pavyonu inşası 
ayrı ayrı ııazal'lığa konmu8tur. 17/ 
2/940 Cıımartb'i ıclinll saat 11 de 
diğeıinin saat 12 de pazarlığı Es: 
ki ehir Kor. satınalma komiıyo -
nıuıda yaııılıtcnktır. Bu i$e ait şart
nameler komisyonda görülür. Be: 
berinin ke if bedeli 29,876 lira 66 
kur11$ ve brherinin bt'i teminaiı 
•48\ lira 50 kurustıır. İsteklilerin 
kanunda vazıh vesalk ve teminat 
ınakbudarile mezki'ır ııün ve sa· 
atte komisyonda bulunmıılan. 

•1135· •lZ.58· • Muayyen günde talibi zuhur et· 
miyen 8 adet küçök bina yeniden 
kapalı zarfla el<siltmeye konul _: 
muştur. Keşif lıedeli 29,604 lira 60 

Şartnamesi komisyonda göriiliı 
İstekliler.in kanunun 2 ve .:ı ' 
maddelerinde ve şartnnınesiıı~ 
f&~ıJı Ye<aik VC kafi teminatJarl 
lznı.irde koıni><yona gelmf'lf'ri. 

. cl270·• • 1201' .,.. 
30Q.OOO lı.ilo un kapa h 711Tfla .~ 

siltmevc konmustıir. luhamıııt 
bedeli (2,000 lira ilk teminatı 3tS 
liradır. İhalesi 27 /2/940 salı gii~ 
saat 15 de Tokatta Kor. satınalı~ 
komisyosunda yapılacakhr. iste 
liler teklif mektuplarını kanuıı 
hillriinılerine göre hazırhyanı): i~ 
le saatinden blı- saat t'Vvclin<' l<'~ 
dar komisyona vermiş bulunscıı 
tır. Şartnamesi her aiin komi•,, 
yonda ı;ıöriilör. Ve para ız atııı 1 

·864· •1202· 

kuruş ilk teminatı Z2Zl liradır. Ka· rı 
polı ~arna ek•lltmesi 17/2/940 CU• Leblebiciler cemiyetinde 
martesi riinll saat 11 de Ankarada 5121940 iarihin.dc!ti topl·antıtlB 
M. M. V. Hava şatınalmıı komls· ektseriıyet ııelınediğinden iikİIICl 
yonunda yapılacaktır. Keşif e\•· top.lan.tmın yine es.nal cemiyet • 
rakı 149 kuruşa komisyondan alı· 
nır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 !erinde 18/2/940 pazar günü Sol' 
~ü maddelerintl.e yazılı vesaikle at 13 ten 16 .ıra kadar olacal!ı1:1 1 
birlikte teminat ve teklif nıek • bildirir kayı.ilı azanın «elmclerill 
tııplarını muayyen saattrn bir sa· dileriz, 
at evveline klldar komi•yona ver· ı l - 939 hesapJannm tetkild 
meleri. dl 7• •7C~· 2 ....,. İdare heyetinin nıdını~ 

* yeniden seçinti. 
~~~~~~~~~~~ 

Holıkesir w•kcri hastahane bi· ı K A y N A K _ .. 
nası nıüşteınilatından natam m _ "'1! 
pavyonun inpıatı 29/2/940 Per· • 
embe ıriJnil saat 15 de &(ık eksilt· ı ATÖLYESi 

nıe ile ihaleı;i Balıkesirdt> e•keri 
satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Keşif bedeli 5908 lira 89 ku· · 
rıı~ ilk teminatı 443 lira 17 kurus
tur. Plfuı ve ~artnamesi heı· gün 
komisyonda giirülür. Taliplerin 
belli ıriin ,.e saatte komisyona mü· 
~a · "' •l!ıl'.8· .ı20:;. 

ve ICoııtinantal Marka Sırt ge· 
drme nınkinl'li.İ \·e teferriiatı 
dahil olmak iizere pawrlılı 
snn•tile acele satılıktır. 
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