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llTANaULt Ankara oadd ... No. 102 

TELGBAI'; TAN. ISTANBlJL 
TELEFON: H310, H318, 24319 

Çocuğunuzu Melrtebe Gönderlrlcen Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Afınm. ÇDnkD bu Analklopedl ona lft•ktep kttabı kadar va bell<I 

ondan daha dyada ıaatmdıt. 

Fi1atı Yedi Uradır. 
MART 

1 9 4 2 YEDİNCİ YIL - No. 2354 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi' 

TAN mOeaeelnde ve kltapçıluda bulunur: 

Sigara Ve içki Fiyatlarına 
Bir Miktar Zanı Yapıldı 
Yeni Fiyatlar Bu Sabahtan 

itibaren 1 atbik Edilecek 

ilkbahar 
Taarruzunun 
Arifesinde 

l:'!fr' Sonu Sa: 2; SCl: 2 

izahatı Milli lktısat VekCileti ihdasına 
Dair Rivayetler Tazelendi 

Halkımızın Gösterdiği Büyük Rağbet Karıısında Yekunu 1 O 
Milyon Lirayı Bulan Yeni Tertip T ahvilleri111 Sahşı Dün Kapandı 

Ankara, 9 (TAN) - Maliye Veklleti tara
fından pi:raııaya çıkanlan 18 milyon liralık % 
1 faizli lHl demiryola tabvtlleri iki ıiln için
de tıam...mea satılmı!$tır. 

'Maltın oldutu Ueun kanan mucibince 
de-vlet, her maU sene sarfında l5 milyon ll· 
Hhk tahvil ihral' etmek suretile bu vekGnu :ıs 
milyon liraya· çıkarmap salahiyettardır. Soa 
tah.iller İfin hallan ıöeterdiii ratbet her 
türlü tahminin üstündedir. Daha Htıt bafla
madan bankalann istikraz hakkındaki umumi 
talebi 15 milyon lirayı bulmu~tur. Bu ddaki 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, ...... , ... ~ 

istikraz tahvillerinin yalnız hususi efhasa sa
tılabileceil cibi bir kayit bulunmasına ve 
bankalar libl bilyiik mileueselerin bu istikra· 
:aa iştirak etmemesine raimen iki rtın ılbl kı
sa bir müddet urfmda 10 milyon liralık 1~tik
l'Ulll kapafllması milletin, devletin ltibanna 
olan emniyetini ıöstermelı.tedlr. 

Cumartesi başlıyan satq bir buruk ·saat 
l~lnde 7 milyon lirayı ıeçmlt, baıUn ise tah
viller bir iki saatte tamamen satılmışbl'. Bu 
vaziy~ brpsmda hiç bir kimseye 10 bin lira
lıktan fa.ıla tahvil verilmemlıtlr. 

t 
Km . 

Birmanyada Japonlann eline ~e('en Rangon 

indhalll 
Dtriıı 

Adi. 

'AVUSTRALYA 

Yeni Gine'de Japonlann asker çıkardıktan yer 

Cava Harbi J,..._A-lm-an----...1 Rangon da 
Sona Erdi Büıül< Dün Düştü 
98,000 Kişilik 
MüHefik Ordu 
Teslim Oldu 

Tokyo Geçen Ha~a 52 
Tic~ret Gemisi Daha 
Batırıldığnı Bildiriyor 

P. HINDISTANINDA: 

Elcisi 
iZAHA T VERMEK 
ÜZERE YAKINDA 
BERLINE GiDECEK 

Tokyoya Göre 
Çin Yolu iki 

Yerden Kesildi 

Bertin, 9 (A.A.) - Yan res. Japonlar Birmanyada 
;~r: bir kaynaktan bildirili- Harekatın Hedefine 

Alman Hariciye Nazırlıiın- Vardığını Bildiriyor 
da, bir suale verilen cevapta Tokyo 9 (A.A.) _ lmns.rato 
Almanyanın Ankara büyük ~-
elçisl M. Von Papen'in izahat luk umumi karargahının tebli .. 
vermek üzere önümüzdeki Japon kıtalan Rangon dola 
hafta Berline gelmesinin bek. daki diıpnan kuvvetlerinin 
lenildl · bildirilmi tir. kısnıını yokettikten sonra __ ..._ ___ ..:.;;..-. __ _, mart saat 10 da şehrin işgalihi 

SA·RK CEPHESi 

Leningrat'ı 
Kurtarmak 
· Maksadile 
Rus Kıtaları Çenberi 
Yarmak için 2 T arafh 
Taarruzlara Girişti 

Bu Cephede ve llmende 
Kanii Muharebeler Oldu 

•ı 

mamlanuşlardır. 
Rango'un 50 rnil §imali 

Pegu, 7 martta öğleden soma 
lıı:mı.tır. 

10 l!Ubatta alınan Martaban' 
iMalmden sonra Japon kı 
kaçan duşmanı takip edeftk 
ve 17 ~ubatta düşmanın Bi 
nehri üzerindeki şiddetli m 
vemetıni kırmışlardır. Buml 
sonra Japon kuvvetleri Sittan 
ın doğusunda bir düşman tüme 
nini bozarak 3 mart gecesi Sit 
tang geddini zorlarmış ve 
gün Rnngona hücum etmişle 
Rango:ıun düşmesile, Birma 
cephesindeki J&pon harekatı 
define ulaşmış bulunmaktadır. 

l2fj8 Sonu Sa: 2; S(l: 1 

BiR JAPON 
GAZETESiNi 

IDDIASI 

lngiltere ile 
Ticaretimiz 

Müzakere için Bi 
lngiliz Murahhası 
Ankaraya Geldi 

Ankara. 9 (TAN) United 
Don nlmındakl İngiliz t icaret ıl 
nla amam müdürü ve 1nıi11z ti 
nezareti kredi dairesi re:si Sır F 
buılln Ankara7a ıelmiıtir. 

Holancla Kralicesi Wilhelmine'ln ıımftaylarla bir aracla · 

Malim oldatu ü:.ı:"re Sir Frank 
ıene evvel de, lnılltcrc ile Ti 
hllldlmeti anamda ;JUi man •e 
udi temaslar yapıldıiı Yr man 
marahhHı olara) meml Jretlm a• 
lunma•tar. Ba defaki s~:rahacl de 
siltere •e Tilrkl7e iktisadi münaaır' 
tmm daha senltlctilmesi •c maml( 
timlııc!c bulunan tnsiliz ,irketın; 
amelltmr :ra'lnndan söm-.e~; , in 





?:·---lliıı'- ll - ı . 9ft 

T 
• 

Tlrktı\ 
1400 ~ 
1IO • 
400 
1H 

A,N 
• BW D • ~· ....... 

Münir NlD'eddin 
KONSERi 

•••••••••••••••••••••••• 
1 SEBia dillTBOSO 
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ZA YI - latubal Liman ltbuethadn al

lılım 17 .tefi mnııanlı Hhbet cbdıımmı 
a:ri ettim J'91listal pkancalmıdu nlı:ilüılll 
....... J'O tw: ............... 

""" y*'i.:uı Çellkdl: 

t.rafınclan parlak ... --,..._ 

DANS ve ·GENÇLiK 
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( ____ G_O_N_O_N __ M_E_S_E _L E_L_E_ı_ı_) TAKViMDEN 
Bill YAPA A• 

Erkek Elbiseleri için 
Yeni Model Bizde de 
Tatbik Edilebilir mi? 

Bay "Monıer .. 
Haldu Yar 

in 

Sellmiye Tümen Askerlik Dairesinden 
DaJnm1me '8111 rablncı Jtııdık&y, Kartal. Adalar, ŞDe pıbelerfnde 

79._ _.ıı ....,...,.,, m. au. arr. m. m. 130. aı dotamıu '8ftd•,. 
ma ..ata talim IClD ıdJAb altma llla"Oklarmdan acele kayıtlı bulunduk
lara Jabmcı .._ilk pabaıllriae Dwaet kllldı ve nClfus c:Ozdanlarlyte be
ntı.r bat .....ı.rt ftl bu UAam celp ~rtne kaim oldutunun bntnnıe
Dt " da,. ltalMt ~ baldrmda ukeclik tmununwı madde! 
auJllJ!&B\Ml l!lb~ ~ ~-- 1Ht9 - lnt1. 

1 Askerlk lılerl 1 

Phi&ps Fabn1'a 
50 Yap11cla 

MerbUJD Dini bQtQn Ferik 
FMllı I• da« u --· P•-.. - -ıu ... 11- V P. Tctııa. Rllaat of. AW'lhcUr 414U D1U1U _. .. V5 __..,,., 

....... Hl. P. ,..... •eııı-t el. MI o.. Banlıalar mQraldbi LQUQllQ 
dUa IJIH lleaMul su. iL ...... Twf. Qn bablaf Mllll MCldafal V'elrJUlll.,, 
ll'uat ot. NDıat uvıoJatuhl. 'ftZJmltr amaml7e dail'tl1 blrlDllil 

.......,. Y..U M. f. •·• W t u be mG4tlr101Unden milteblt 
u -n '42 de llİh•?c•l~ r>ccelı c.laa Yd A M ı· K 1''1 S T O N 

Bubu :rotılaınaa lcln ilb edhıüt ırtalcrde N "' 
:::::~·~.:-:..;:..:~ı;.-,:u ,_~! Umıı pmUJdanberl dGçar 
... tine hdar se1ml"'11'?f tıalılınıda 0071).. rahatmslıktan lturluJmnl)'U'a 
pılı hnun tatbılı: edil•~~!! ilin ""J"ur teli lfiD,fl ftfat etmiştlr. 

Istaobul aaliye dllrdüncll tlcant aalılıe- Merbunıon cenazesi 10 llaıt 
aiııd .. • Tebhl ettiren: lamail Karnr K.- bir ._ __ ....., 
taa : Velull Avukat Raif Seteı. it- ha· Sah IODG la8t OD uu,, __ 
mııleab•le lltalllnll Uma.... ....,_.,. Mllt- toprak Bald&t addellndekl iti 
nan beş ltardeı mot6rilae 10/2/942 leh a • marah ~--ı.n-- kaldlrdal9k 
nQ tabmlaen aaat 20/30 raddelerinde cleaıa ...,......__ 
1ı:anw " atsametnıa .,,1ım oıara1r .. ita~ namaa ZOhtll Pqa cıem•tn&t 
uma bataaa J'9daden lltlıtd HurtYe W.• .. __ 

90
__ JtareeıulrNıltıaıl 

resine -uup 61 -•lı •asnanuı cuPm•• ~.... ... .. 
n motartn ba-aına •beb~ •erdtin.lea kabristanma defnedilecektir. 
dolaırı umlm edilen 7 /1/942 tarihli •aı. _ .. __ _._._ 
rapOflllNa taedllıl lıelıki9cfatıl ........ ..ı.. ~ --

lrae olaMA .. biticria 1'/S/942 dal - --------
saat onda latlme ..uıec.1ı1e11 'ft ......._ 
•'.'(nl ..... Mat 11 .................... 
ticeret kaaununuıı lOU •• JotS lnd mad
d.a.rtM te.Ulıan tetılil -1r-... lıaAııı .a- Sibak AJıtal1a merkez 
malı Gnn D&a oluaıar. t/S/142 Ccınt Pqanln banım.i. merbua 

ZA YI - Refahl,e ulrerlllı plıelladn el- aıtl Sevket ıı..- ve biraderi 
dılım terhla tesııeremi n:ri ettim ,...,.... 1111 merhum Ali Rıza Pqaıun 
alacaltedaa ntıisinln dlı•t ,olıtllr, reJlrl 

Enlncaa KurucaP kuan Slrla lıl,.._.• ty 
sın dolumla Karahep oflu Hll.,.la Ça• .. r BAY AN FETB E 

Sablıı ve Nepiya\ Mftdflrll: RaUl 
ı.auı DardODcll. OuetedUk tıl 
1'elrl1at ~ L. ı. '!'AK llUlllli ı ı a 

BabmeU rahmana bWllftllll 

Cenınll bUglD Clll Dtlde --· r.epqa cmnHndm Dldmlard 
,. elendi llHlllUlılma dtll:ıedilel 



• 

1 'AN -------- ırı-:ı 912 

inhisarlar Unum Müdürlüğünd·en 
Tütün ve Müskirat Mamulatı için 

Edilecek .Olan Satış 
10 • 3 
Fiyatları 

• Tarihinden ttibaren Tatbik 
Gösterilmiştir. ·. 

Satış Fiyatı 
Vergisi 
'?aket 

Müdafaa 
Dahil iSPiRTO ve iSPiRTOLU ICKILER 

Satış Fiyatı 
Vergisi 
Santilitre 

Müdafaa 
Dahil 

SiGARALAR 

TUTONLER 

'PUROLAR 

Nev'i 

Sipahi 
Sam.sun 
Yaka 
Çeşit 

• 
• Boğaziçi 

Yenice 
SerkJdoryan 
Bafranıaden 
Gelincik 
En ili 
Tiryaki Kalın 

,, İnce 
Birinci Kalın 

,, İnce 
Crilncft İnce 
Hanımeli 
Halk Kalın 
K öylü Kalın 

,, İnce 
Dolu 
İkiz 
Yeni harman 
Subay 
Asker 

En &il· 
Bafr .. 
Tatlısert Fabrika 

,, Atelye 
V inci Fabrika 
V inci Atelye 
Il inci K öylü 
Yerli enfiye 
Türk pipo tütün ü 
Pipo tütünü 
İsfahan bohça 
İsfahan 1 
İsfahan n 

• Toros 
·Esmer 

Moda 
F i orya 
l\f a nnara 

zo lik: 
20 .. 
zo .. 
25 .. 
so • 

100 Htk 
20 lik 
20 • 
20 • 
20 .. 
2U • 
20 .. 
20 • 
25 • 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 • 
20 • 
20 .. 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 -! 

20 GrunlıJı: s 
20 
25 
25 
25 
25 
20 
Z5 
20 

100 
1000 

25 
25 

Adedi .. 
" 
" 

.. 
,. 

.. 
" .. 
.. .. 

Kuruş 

55 
50 
50 
60 

120 
HO 

41) 
30 
25 
25 
25 
25 
24 
Z4 
22 
20 
15 
17 
H 
11 
11 

9 
H 
5'l 
18 

3 

Z5 
18 
18 
15 
u 
ız 
10 
20 
45 
75 

1300 
28 
25 

17 
8 

!O 
Z2 
25 

, . . . ~ .. . . ""' ~ ..... .. 

EMLAKiŞ 

·. 

Nev'i 

50° lik Bakı . . . . . . . ~ • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • ~ • • • • 1 45° lik Rakı 

Votka 

Kanyak 

Vermut 

.... v.- . -.. 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • .. 
. . . .. -.. 

• • • • • • • • • 1 

. -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

So&a ı:ıaraplan 
(Şi~ depo:ıitosu hariç) 

Misket ıarabı 
(Şi§e depozitosu hariç) 

Fıçdı sofra prabı • •• : : • : 
1 Suma • • • • • • • • • • • • 
Il Soma • •••• • •• • •• • 

Bira ıi~li •• ••. •• • • • ; 
(Şişe depozitosu hariç) 

Bira fıça.h • • • • • • • ; ı • : 

Birinci smıf likörler • •• ; : 

hdnci ımıf likörler . . . .. . .. .. 
Saf ispirto - Fıçılı • • : : 
Yakılacak ispirto - Fıçıh • • • 
Kolonya ispirtosu - Fmçılı •• 
Kolonya • • • • • • • • • • • 

. -
• ••••• Saf ispirto - Şi§eli 

Tuvalet ispirtosu ••••••• 

( 100 
( 50 
( 25 
( 15 
( 100 
( 50 
( 25 
,( 15 
( 100 
( 50 
( 25 

( 100 
( 50 
( 25 

( 70 
( 35 
( 15 
( 100 
( 70 
( 50 
[( 340 
( 200 
( 70 

( 200 
( 70 

Litresi 
J.itresi 
Litresi 

( 50 

Litresi 
( 100 
( 50 
( 25 
( 100 
( 50 
( 25 

Litresi 
Litresi 
Litresi 

50 
25 
50 
25 
15 
50 

Kuruş · 

440 
230 
125 
78 

315 
165 

85 
58 

245 
130 

'10 

270 
145 

75 

245 
135 

70 

180 
135 
110 

160 
110 

50 

150 
70 

1 

40 
480 
400 
30 

52 
360 
200 
100 
300 
175 
90 

130 
65 

130 
120 

70 
170 
85 
52 
'10 

Galatasaray Meydanı Köşe Apartıman Telefon: 49010 
Her kıymette iyi iradlı emlaki, kıymetli arsaları her sınıfa uygun aile y:uvalarını ancak E M L A K I Ş, vasıtasile temin edebilirsiniz. 1 

( J Küçük, büyük, hisseli veya hissesiz her cins emlakinize günü gününe ve değer IOymetle müşteri temin Mecek yegane teşkkül E M L A K 1 Ş ' dir. ı 

Muhammen 

ANKARA ANONiM 
TÜRK SiGORTA 
ŞiRKETiNDEN 

kıymeti Teminatı 

4155 04 2111 83 Beyo~lunda Xuloğlu mahaTiesfnln Alyon sokağm-
da ~ki 12, yeni 14 sayılı kArgir evin 2/5 hissesi. Şirketimizin 1941 senesi alelAde 

1443 40 103 23 Meşrutiyet mahallesinin Kodaman sokağında eski hissedarlar umumt heyeti aşağıda ya-
28, yeni 58 sayılı evin 1/2 hissesi. zılı maddeler hakkında görüşmek ve 

117 00 8 78 Ortaköyde Hacl Mahmut mahallesinin Fakirhane karar vermek üzere 31 Mart 1942 ta
SQkağında eski 11, yeni 19 sayılı 373 metre 46 rlhine müsadif Salı gi.ınü saat on bir
saptlm arsa. de Ankarada Türkiye İş Bankası U-

44 SO ı %3 Ortaköyde 3 dl Orta sokağmda 21 mükerrer sa- mum Müdürlüğü binasında toplana-
yıh 78 metre 86 santim arsa. caktı:r. Şirket dahili nizamnamesi mu-

200 00 15 00 Tomtom mahallesinin Kumbaracı y.okuşunda eski cibince Umum! Heyete iştirak edecek 
39, yeni 29-92 sayılı 202 met~ 50 ııantlm vakd olan en aşağı on hisse senedine sahip 
arsa. hissedarların hAmil oldukları hisse se-

447 83 33 59 Tomtorn mahallesinin Örtmealtt sokağında eski 8, netlerini veya bunu müsbit vesikaları 
yeni 18 uytlı ahşap barakaların 126/216 hissesi. toplantıdan bir hafta evvel Ankarada 

Yukarıda yaıılı gayrimenkullerin millkiyetleri peşin para ile satılmak Türkiye İş Bankasına ve tııtanbulda 
.ızere 15 gün müddetle acık arttınnaya çıkanlın?Ştır. İhaleleri 2~/3/942 Yeni Postahane kar6ısmda Erzurum 
C:arsamba günü saat 15 dedir. İsteklilerin vakıf akar ve mahHlllcr kale- hanındaki Şirket Muameltıt Merkezi-

1_mı_n_e_m __ ür-.a;.;;c;,;a.;.at.;,;1.;.arı;.;.;.· -----------------~<.;.3.;.20;.;9~)-- ne tevdi ederek mukabilinde dühuli-

f sfanbul Mıntaka Liman Riyaseti ye kartlan alınalan ilAn olunur. ... 
l\f üzakere Ruznamesi 

Mübayaa Komisyonundan 1 - 1941 senesme ait İdare Meclisi 
İstanbul ve taşrıı liman memur ve mQstahdemlnl için 122 citt ayak- ve mürakipler raporlariyle bllAnço ve 

kabı yaptırtlmnst açık eksiltmeye konulm\lltllr. k~ ve zarar hesaplarının okunması 
1 - Bedel tahmin 1220 liradır. ve bunlarm tatbik ve tasvibi ile İdare 
2 - Teminatı muvakkate 91 Ura 110 kul"Ustur. Meclisi Azalarmm ve müraklplerln 
3 - İhıılc 28 Mart 942 Cumartesi ııaat 10,30 da Galata rıhtım cad- ibrası. 

desi Mmtaka Liman riyaı;etl binasfnda mübayaa komisyonunda icra edi- 2 - 1941 senesi kAr ve temettüil-
ecekUr. Taliplerin m:ıll ve Jdarl vesaiki ve teminatı muvakkateyi yatır- nün tevzii hakkında karar itası ile 
dıklarma dair makbuzla birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona tevzi tarihinin tesbiti, 
ve prtnameyl görmek ve almak istiyenlerln idare şubesine müracaat- 3 - İdare Meclisı Azası iken vefat 
Jarı lldn olunur. (3214) eden Emin Ulucar'm yerine intihap 

Etrüsk Hastahane Gemisi 
Tabipliğinden: 

olunan Celal Atasoy'un, Şırketin da-
Baı hill nizamnanıeslnin 27 inci madde-

sine tevfikan keyfiyeti lntihabmın 

EtrO.sk hastane gemisinde (40) lira aylık ücretle ve ııyrıca bir er ta
ymr ve melbusatı verilınek suretiyle istihdam edllınek üzere (3) hasta
akıcıya ihUyaç vardır. 

Hastabacdık şeraitini hılz :lsteklllerln en ıcç 15 Mart 942 günnne ka
d r Kasımpasada bulunan denh: hastanesi beş tabipliğine müracaatları. 

(30!;!;) 

tstanbulda Ünlveraite ve Yüksek mektep ta!ebelerının Şehır nakil 
,;ttnlarmda muteber fotografh müşterek hüviyet varakalrı 10/4/1942 ta

lhınden itibaren D.D/109 No. lu talebe aylık aboneman kartı tarlfesl
tblkinde de muteber tutulacaktır. 

tasdiki, 
4 - Şirket dahill nlzamnamesinln 

26 ıncı maddesıne tevfikan müddet
leri dolan uç Azanın yerine d.lğerleri
nın inUhabı. 

5 - Müraklplerln seçilmesi, 

6 - Ticaret Kanununun 323 ce 324 
Gndl aıRddelerine tevfikan İdare Mec 
um beıarmm gerek kendi namlarm 

ı ve gerek başka Şirketlerin İdare Mec 
lisl Azası veya mildilrU sttatıyle Şir 

ketim.izle muamele yapmalarına mü
saade verilınesi. . 

HEYETi UMUMIYEYE 
DAVET ILANI 

Brezilya Kahvesi 
Türk Anonim Şirketinden 

Bresllya Kahvesi Türk Anonim Şir
keti hissedarları umumf heyeU 31 
Mart 1942 gününe düşen Salı ıUnü 
ııaat 1~ (on b~) de İstanbulda Bah
ı:ekapıda 4 üncü Valdf hanında klln 
şirketin idare merkezinde adi suret 
te toplanacağından. şirket eııaı mu
kavelesi mu cibince heyeti umumiye
ye iştirak edecek ol an hlHedarlarm 
hAmil bulunduklan hisse ıenetlerlnl 
yeya bunu milsbit vesaik i l~tlma gt1. 
nünden en az bir hafta evvel ısirket 
merkezine veya Türkiye İş Bankası 
İstanbul ııubesine tevdi ederek muka
bj}jnde hisse senetlerinin adet ve nu
maralarını milbeyyln birer dQhullye 
kAğıdr almalan rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - İdare meclilıl ve milraklp ra

porlarmm okunması, 
2 - 1941 senesi bllAnço ve lı:Ar ve 

zarar hesabiyle sene! hesablye mua
melAtt netayklnln tasdiki ve bu hu
susta karar lttfhazlyle idare meclisi 
ve mOnıldbin ibrası. 

3 - Esaıı mukavelenamenln 27 in
ci maddesi mucibince lnh!IAJ eden A
zalığa muvakkaten intihap edilen za
tm lntihsbmm tasdik,i, 

4 - Esas mukavelenamenln 28 m
cı maddesi mucibince müddetleri nl· 
hayet bulan idare meclisi halan yer
lerine Aza intihabı, 

S - İdare meclisi lzasına verilecek 
Ocretln tesbitl hakkında karar lttl
hall, 

8 - 1942 seneli için mnraklp lntl"! 
habr ve tahsisatı hl\kkında k arar lt
tihazs. 

7 - Diğer idare meclisi lıalarma 
oldutu gibi, nunamenln Qeüncil ve 
dördOncQ maddeleri muetb!nce .eçf. 
len idare meclisi b alarma da et•• 
mukavelenamenln 38 inci madlteslnde 
ıııyılan batan izin ve sallhlyetterln 
verilmesi. 

Fazla tafsllftt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3175) ,,,,.,.,., lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
D D/502 No. Ju antrepo tarifesinin antre edilen eşyanın kaldırdma

ııı t lep edilebile<-ejtı ramana alt miiddetlen, birinci nevi antrepolar 
rı 7 güne 'c ikıncl ı:ıc\•ı antrepolar lcın güne lndlrllmPk rurf'tlyle n 
4 1942 tarihinden muteber olmak U:ıere değl.ştirilmlstir. 

Farla tnfsilflt içın istasyonlara müracaat cdılmelidir. (3173) (1666) 

Hava birlikleri !htlyaCJ için 12 kalem muhabere malzemesi pazarlık
la satın alm 11caktrr. Kati teminatı olıın 1803 lfnlYT Bakırköy malmQdQr. 
lülüne yııttnırak makburtıırlyıle bl~lflrtfl' tT /l /Mt !'lılı lftft(I gn (19l d@ 

Yeni Postahane kar!jı•toda Büyük Kınanyan han ikinci kat No. 9/10 da 
ha\·:ı satın alma komlııyonun:ı milroca:ıtları <:l212) 

ı - 30/1/1942 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale olunacağı ilAn o
lunan idaremizin Paıabahee fabrlkasmm yol ve kanalizasyon işine talip 
zuhur etmediğinden keşif bedeli deği$tirllerek tekrar eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli 30,550,90 Ura % 7,5 muvakkat teminatı 2291,32 li
radır. 

3 - Pazarlık 20.3.942 Cuma ıfinü saat 11,10 da Kabataşta Levazım 
şubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapılacakttr. 

4 - ~artname sözü geçen subeden. Ankara ve İzmir Baş mildürlilk· 
lerindea 153 kuruş mukabilinde alınabilir. 

S - İsteklilerin ekııiltme için tayin olun;ın gün ve saatte şartname
nin F fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme parası makbuz veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale gü
niı eksiltme saatinden bir saat evveline kııdıır mezki'lr komisyon baslcan· 
lıtına makbuz mukabilinde vermeleri lA7.rmdtr. (3172) 

Nafıa VP.l«til~tinden 
19-3-1942 Perşembe günU saat 15 te Ankarada Nafia VekAleti binası 

ieinde malzeme mlldilrlUğU oda~mde toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 5000 lira bedel tahmin edilen bir sondaj takımmtn mübayaası a· 
çık eksiltme usuliyle eksiltmeye konmu6tur. Eksiltme şartnamesi ve te
ferrüatı bedelsiz olarak malzeme mildürlUğünden alınabilir 

Muvakkat teminat (375) liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat veşartnamesindekJ vesaik tle birlikte 

ayni gün ııaat 15 e kadar mezkOr komisyonda hazır bulunmaları IA7.I!n
dır. (1546) {29371 

Karar HülGsasıdır 
C. 42/372 - MllU Korunma Kanununa muhalefetten İstanbul Sirke· 

elde tram vay caddesinde 39 numarada tütüncü ve müskiratçılık tlcaretly· 
le meşgul Tevfik oğlu Hasan Bay Tekin hakkmda tstıınbul Asliye i· 
kinci ceza mahkemesinde cereyan edel'l mahkemesı neticesınde suçlunur 
fili sabit olduğundan Milli Korunma Kanununun 31 ve 59 uncu madde· 
lerl mucibince otuz beş llrıı para cezası ödemesine vt on gün müddetlı 
dükktınmtn kapatılmnsma ve hüküm kntU tiğınde ücret' sueluya alt ol
mak üzere karar hıilftsasmpı Tan gazetesinde ncıırcdllmesine 14.1.942 tıı-
rihlndP lrnrıır verildi (32011' 

'. -u ..... ,,, l.e\'atun. Sat.Didma K.gaWii..·oma':Mln-.._··<. . .. '•. . .. ,. 
5000 KiLO LEYT 1111 Aı..INACA~ 

Komisyonda mH·cut evsafma uyıı:wı olarak 5000 kilo zeytin 10 Maı1 
942 Salt günü saat 15 de paıarhkla alınacaktır. 

İsteklllerlrı beD.I gün ve saatte teklif edecekleri fiyatlara göre hesap
lanmq ~ 15 nl.sbetinde kati tem.tnatlnriyle birUkte Kasımpapda bulumırı 
ltomiaYt>nda hazır bulunmaları. (3149) 

Bayramıç Cümhuriyet Müddeiumumili9inden 
941/292 - Fahiş fiyatla fotln bağı satmak suretiyle Milll Korunma 

Kanununa muhalefetten 1Uçlu Bayramiçin Çarşı mahallesinden Tevfik 
otlu 39 ya5mda İsmail Halkan hakkında Asliye Ceza mahkemesinde ya· 
pılan ·duruşma sonunda: 

tsmaU Balkanın suçu sabit göır(lldü!Qnden Milli Korunma Kanunu· 
nun 32 inci tnaıidest delAletiyle .59 uncu maddesinin üçilncfi fıkrası gere
lince 2!5 lira ağır para cezası lle tecziyesine. ve bir hafta mildd~tle dOlt
k~m kapatılma•ma ve keyfiyetin gOn!Ok gazet,.. "" ilAnrna dair 11,12. 
ll41 hırihinde kıırıır verildil?I illin nlunur. (3177) 

ANADOLU ANONiM 
TÜRK SiGORTA 
ŞiRKETiNDEN 

Şirketimizin 1941 senesi alelAde 
hissedarlar UmumI Heyeti aşağıda 
yazılı maddeler hakkmla görüşmek 

rar vermek ere 31 Mart 1942 
e mil adıf Salı gOnO saat onda 

A rada Türktye İş Bankası Umum 
MudUrlüğü bin ndn toplanacaktır. 

Şirket datılU nizamnamesi mucıbince 
Umumi Heyete iştirak edecek olan 
en aşağı on hlııse scnedıne sah.ip his
sedarların hflmil bulundukları hisse 
senetlerini vr:yF bunu müsbit vesika
ları toplantıdan bir hafta evvel An
karada Tı'lrkiye İli Bankasına ve ta
tanbulda Yem Postahane karıırsmda 
Büyilk Kınacıyan hanmdskl Şırke1 
Muamelıı.t Merkezine tevdJ ederek 
mukabilinde dUhullye kartları alma
lan lltın olunur. 

Müzakere Ruznamesi 

1 - 1941 senesine ait İdare Mec
lısl ve Milrakipler raporlariyle billln
ço ve kAr ve zarar hesaplarınm okun 
ması ve bunların tetkik ve tasvibi ile 
fdare Meclısl Azalamı.tn ve mürakip
ıerın ibrası. 

2 - 1941 senesi kAr ve temettnn~ 
niln tevzıı nakkmda karar itası ile 
tevzi tarihınln tesbiti. 

3 - Şirket dahlll nizamnamesinin 
12 inci maddesın~ tevfikan müddet
leri dolan Uç ıı.zann yerine diğerleri
nin intihabı, 

4 - Mürakiplerh seçilmesi. 

5 - Ticaret Kanununun 323 ve 
324 ilncü maddeıerıne tevfikan İdare 
Meclisi Azalarının gerek kendi oam· 
!arına ve gerek başka Şirketlerlıı İ
dare Meclisı fızası veya müdürü sıfa· 
tiyle Şirketimizle muamele yapmala
rınA mn:ı:aAdP verilmesi. 

Süratli Daktilo Aranıyor 
Dairemizde daktilo vıızlfeslni gör

mek ve noteı isleriyle meşgul olmıık 
üzere ortıımekter mezunu bir erkek 
vey:ı kadın memuı aranl)'Or. MaaSl 
kabiliyetine göre 30 - 50 Ura ara
sındadır. Galatada BillOr sokağında 
Taptes hanında Beyoıtlu altmcl no
ı,..rlf i!ine mOracaat 


