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Mal saklıyanlar Doktor Funk'un 
bahsettiği nizam 

Yazan: ASIM US 

~ Fllllk Prağda yapılan ik· i 
bir toplantıda bif kaç gün 
eöylediii bir nutukla yann· 

3 aydan bir seneye kadar hapis~ 
250 liradan 10 ~000 liraya kadar 

para cezası ödeyecekler 1 
1 
1 

4.vra,. ni.zanu hakkındaki nazi ı 
"plerlnden ı.hsettl: "Artık 

.... Ul<dı.- .~~:=!= ==~ , Mebusların mütaıeaları · 
kartanldı. Simdi Alman-

endl .. i büyük. Almanya de- 1 .Ankara, l~ (A.A. ) - ~k Müteakiben künriiye gelen ma.li-
Avrapayı usyonal sosyaHzm Millet Mecl & • ~,.un Şeımaettın ye vekili Fuat .AğralI yine bugün 
f&§lmı prensipleri dalreshtde Günaltayın rcıslıglndıc toplanmI§· gelen evrak li&teeinde buğday ko-

_ı.w_ tanzim etm<'ldir R • tır. Celseni~ açılmasmı milteakip r.ınma kar§Jlığı vergiıüıin kaJdın.I. 
ı---..... gm1ş t.opraklan buncİan uya Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen kür- ması b•klrDJaki kanuın liı.yihaemm 

pa milletlerinin mil"' .... re':~ cil..ve gelere~ cvr:ı-tc n __ raamda. mu- şimdi müstaceliyetle müzakeresi 
.ı ~r. Avru;: lktmadi v~kat eQ;~anı~ mu.ı:t.ace~~etlo ita.bul buyurUlan lılilli korunma ka. 

lnkılip ile yeni baştan kurula- müza.karesmı teklıf ettı~ Millı k<>- nunu ile şiddetle alikadar bulun. 
• söderi Ue hulü..<Ja edilebile- :wıma. .kanununun ha.zt ina.ddeleıri. nwemdaıı dolayı muvaıkkat endi _ te'11er l'liiylecll. nin değiştirilm~...i. hakkındaki ka- mene havale eQilme&ım teklif et

.\llma lkt.mat nazın o tanda bir 
n\U\ llyihssn1n1 ru:ma.nıeye alın· nDı; ve bu tektif de kabul edilmit
nıaamı ve tere: hrm müzakere edil· tir. Bundan sonra Fuat Sürme.., 
meein: te«lif etmi5 Ye kabul edil- l <Rite) demi§Ör ki: 
m0t.ir. (Dmmıı Sa. 2 Sü. 1 de) 

lnıllaıuyor kj insan onun aöz
okurken .llaldkaten A\TUpa• 

harp Mtmlt, artrit bu kıta içe· 

• mllletlerl salhun Dimet.le- 1 J j b •"' .:.~ :....::: [ A1aer111u-... ms _. apon si e ıgi 
--.. mlblaeehetleıtn tamimi- - TeltUll - • 
-::.:..-::,=a..'":.~ I! Penanı Hong - Kong 

ia dlğw lılr .utanmule Almul • 1 ed • ,ı.-. 

·~·-._·,..1e ~===:: tahliye edildi ışga fftıli 

( llf818 Bll 
Dl8ÜM'D 
Franııuva M:ariak'dan Peyami Safa tara· 

fından ttrcüme edilıniş olan bu pheser roma· 
run fi~tı 60 kwııetur. Valrtt okuyocularma 

L 7 lt'llpon ve 30 kunışa verilecektir. _J 

çek 

1 

·ngi.tiz BaşveKih 

C6rçil 
Moskovada 
mı ,· Vaşing

tonda mı? 

lic qUndOr 
parıamentoda 
görUnmuyar 

stoklıolm. ıt ( A.A.) - D.H.a. 
Londradan bildirili,w: 

Çörçllin nerede bulundutu maeJ991. 
parl4mento mahfllerlnde ~ .. ,... 
mahtlllerde gitgide fuJ& ıııerak UJU. 
dırmaktadır. 1nsWz bapeldll Qg ..... 
denberi Avam kamarumd& g&IDı,.. 

mi§ ve orada cereyan eden. bul mil • 
hlm mOzakerelerin ~blrlalne lfllnık 

tmemtftlr. 
Çörçll. aon defa böyle earaNllSI& 

bil' tekilde ortadan k.Qbold111U .... 
Atlantlkte RUSftltle bul'llflDUf oYu • 
tu Londrad& hetırtatıııyor. Perpmbe 
gllnll, bir çok mebuaılar, m1Uar9U 
lordu A.Ui'ye ÇörçWn Dende bubm • 
mıw lbtimalt olduluml 8Dl'lll1lflar, aa,. 
zır blt;blr oevap \'ermek l.t~tı. 
t.1r. Bil da LoDdrada dolap.D rift,Jet. 
leri çcıtaltmJttır. Çörçllhı tnsnt.NcS• 
btaJnft!lllldılı. yaba.acı bir memlebtte 
oldutu. orada mllttdlk memıe-.t1erin 
en yllkaek clıevlet ricaJt1e mlUdlll al. 
yut mGırakerehr ~' fimd1 Lcm
dnıda hm.~~ 
clir. Bu...-~ ~ajllr • 

(a-.•• &ı. •sa . .t ,,., 

~ anah&rcbelıine ,.mımlı 
lbuhteılf bölgelerde ceplle 't'&Zİ· 

om. göre dtlzeltBmittlrr 
~e olan tıebllğlni gqrölön,cc.. 
.,_ deitial de1i1i7or. 

F il ipine 
Japon a4unları 

şiddetiendi 

Şimali 
Malezyada 

üJYA HARBi 

Der ne 
Tayyare kararsihl in· 

gilizlerin eline geçti 

BiR KAii KOCA t R 
llaıdka.t l'ladur ki A\TUP• ı 

Kedah Sultanlığı da 
fethedildi 

öç, dört ay en-ele nisbetle · 
aalJia çok daha uzaktır. tJç, , 

ay en·eı Almanys Rusya har. 
kıştan ewel kati bir zaferle L.,..-1"111 _ _ ._ iddiumd& baJonuyordu. \ "Afington. ıo (A.A.) - Harbiye Tokyo, 19 (A.A.) - İmparatorluk 

elce Alman ord11811.Ban Fransa, nezareti bildiriyor: umumi kararg!hmm ubliğlnde Japon 
ı . ..t"-•...._eç ve Grltte elde etdii bil· Filipln: 19 flkkAnunda Luzon adaal ıarm muvaffakiyeUe Hongkongda ka. 

auvaffaluyeler ha iddianm da I üzerine ancak bir kaç ehemmlyetalz raya çıktıkları kaydedlımekted1r. 
11'."1'911deı!llD4Mİ ihtimaline kan ·et hava akını yapmtttır. Kara ba.rekAtt Domel ajanlı Kaulumdan aldığı bir 

o 

Rom el 
lki ttalyan tümenine 
geri çekilmek emrini 

verdi rda. Fakat harp hareketle. kUçUk k~lf harekeUer.ne inblaar et- habere a.t!en çıkı§ hareketinin 18 ilk. 
filli neticesi go!iterdi ki Al· ml§Ur. Başl<ıı. bölgelerde kayda değer ltA.zıunda saat 22 de yapıldıpı taıırilı 1 

Basya bakkmdmd talı· bir ,ey yoktur. • etmekt.edir. ÇıJut Hongkong adaamm i Kahire, 19 ( • .\.A.) - Orta şa.:rk 
rl çok yanlışmı!'i, Harbin ha.~- 1 Bahriye nezareti bildiriyor: fimall prkl kumı.JDm Qç Doktaamda Ingiliz umumi ka~mın teb. 
mda altı hafta içlndf'I Mos- , Atıantlk: mı.yda değer bir ıey yok. ve garpte bir noktada yapılmıştır. Uği : 

&JI ~ Volga sahillerine 1 tur. Atlanliğln garblnde fena hava Hongkongda karaya çıkan Japon Mekili etrafındaıki ve ileri&inde· 
. maksadile h&Zll'lanan I şartlan devam etmekted!r. bahriye ve kar& krtalan Kauluma yer 1 iti düşman kuvvetleri bakiyesinin 
larm beş ayda tatbikine im· ı (Devamı Sa. 2 Si!, 3 de) . (Devamı Ba. ! 8ü 3 de) Demeye doğru taıkibine dünkU 
bahmamamlıtır. Alman ordu- ı ----------------------· ___ perşembe gUnU bütUn glln deva.m 
Moskova11 alvnadlğı gibi Rus edilmiştir. 

n da ezilememJştlr, 1 ! * 
1 

J J ) Affi Ortalık karardığı zaman Dernıc :w•r•·ı •1 :,-u "-eli büytik fedakirllklarla alı- ~·~ _ • - ~-' - _ • __ tayyare meydanı bi.zhn ctlimize geç. 
topraidardall bir lmmmı tek- ı 

8
. . . miş bulunuyoM'a. Fa.kat dllfman 

=~~ ::=:. ı;:; ır mgııız kruva- ııerı hareket =: ~=.ı '::, .:~ı;;~ 
da yeni fedakirlrldar için j zo•• ru b t rıldı devam edı"yor lor. Tayyarelerimiz ço'k mflkemmel hazırlıklar yapmak, War ge ı a 1 hedefler bulmuşlrmbr ve dünkü 

yeniden ileri hareke~ pel"§embe gUnU bomba tayyarcle • 
lanıak IAmn gelmektedir. Böy· ı Berlln. J9 (A.A.) - Al.n~an orduları Moako,·a, 19 ( A.A) - 19 ilkkAnun rln1n faaijyeU, ~ek&tm başından 
bir n.zlyette A.vropaya sulh bafkU!llandanlrğ'mın teblığ'ı: gUnU kuvvetıerlmlZ. blltlln cephelerd• beri sarfedilen faaliyetin en yük-

e b:nlş gibi iktmadi bir alzaPı ı D11'8lan taamızlarmı tardederken dllpıı•nJa çarplfıxugla.rdll'. sek niabetine uJaşmıştlr, Dcrneyr 
'-'ınek nud mttmkttn olabilir? 1 Şark cephesinin muht.elK kesimlerin - ·Batı, Kallnln ve cenup - batı cep. \·e Mekili batısına giden yollar 

helertniıı. ba.Zı k,e8inılerlndc, kuvvetle. n--rlnd ,_. dn~-..... k 11 k" 
l'\.....an •::uı' Alman ı'k .. - - .. 

8 
..... , • • ,: de anudaııe harpler in.kifaf et.miltir· UM; CKI _.... o arma a"JT vıı ,.; _.. _.. H rimlz """detıt muJıarebeler yaparak ""'üke hU lar Y l ""'-t• 

bahsetmek istediği yeni nizam 1 ourman a~ zayiata uğraınl§ttr. a. - m tTer cum apı m.!l' .r. 
.\~ mllletlerinl so1ba ka\"llt ta- , va.nm köUl olma.ama rağmen, Alman ııert harekete devamla Serpukov ce. BUtün dikkatimiz ·ricat halindeki 
~ bir nbam deiU, bundan l!IOlll'8 j tayyareleri, dl)fınanın uker topluluk. nup • batımn<l& RUS& ve Taruua'yı dÜIDWl Uzeritıde yaptlan ~idaetli 

aenelerce A.lınanyanm harbe 1a.nııa, topçu mevzilerine, zrrtılt kUV • ve Kaluga cenup· do~da Kanino taz,ikin devamı için telUıif Cdilmir 
-...ı..nm-• ı ... 

1
•
8 

büttin '\W • 1 vetıertne ve takviye kMlanna tur - §elairleriııl zaptetmlflenllr. 
18 

ilkkA. • olduğunaatı heıMlz taftdlit ·me•;cut 
""''i'V ~ ~ rd DlUlda 5 dQşınan ta:y:yareat dil§U1111 • Cieğildfr. 

' ile fedaki.rlığa mecbur ede· ! ruz etml§le !r. . -n.--. B'· 3 ••vvare ka:yl>etlik. · "-r ... ..,_. .... .,,.u Baniiya ve HoJfaya gölgclcrin-
t..:. bir nizamdır. Dokt.or l "onkun Kola körfezinde, orta bU:yUklilkte de hen~ mukavemet etmekte bu-

2..,.. s;' Bas t.opnldarmı biltlin Al"· tJir t.tcaret gemitıl, bir bomba ne cld. Ruzveltin noel nutku IUıDaD dütman milstahkem mevzi -
~:. milletleri kin mütterek bir J d1 surette ha.sara uğramıştır. V8§1ngtoD, 19 (A..A.) - Reis le.ri kesif bir hava bombardmıa.ııı-
~ olarak gii8tel'lllfl81 de bun-

1 

Akdenizde, bir deniza.lu takenderiye Ruzveıt Noel gecesi Beyaz Saray- na ve topçu ateeme tı.ıtulmaktadı'r. 
• Almanlar harbin 'kazaınJ. ııçıklarında Lcander sınıfm& ınensuP tia.n rad).o- ile ya.yılacaık bir hiıtabe (Devamı Sa. 2 8ü. 4 de) 

~ ~ yahuz kendi kunetleri ile ı zir tngil!z kruvuörUnü batmıılftll'. söyllyeci!Jttir. 
~ olamıy.caimı anJadıklan e-=-:E ! , . ...;C..;;...-E-P-H-E ... L ... E-R-D-E...;;.;;;D;....U-R-U-M--.1 

t: ~etden bütlln Avrapalılar istifa - 1 __ -

~ 
~=· y~p= ,:r:: 1 Japonlar muvaffak oluyor 

00 ~da biltlln Avrupa milletlerinin 
t~ eıme.l gerektir,, demek Is· ŞARK ()EPHF.SiNDE mihver burada kozunu kaybede-
~'!lar. Son zamaolanla BerUa, Şark cepbeeiınde çarp:fJılllA!ar, Al- cektir. Diğer taraftan gene Lon-

1.ırt ~-<lal gDıl Alman merkezlerinde . manlann ha.va taarruzları ve So\·· dradan Verilen bir habere göre r- ~ konferaa lar Te konuşma. ~ yet kuvvetıreinin bazı yeni araz: geniş ölçüde Alınan tayyaresi ltal-
h..... hep bu menu üzerinde topla· ~ kazanıneJan ıribi dunun dcği~e- yada toplaımı?§tır. Ayrıca bir çok 

t
,,e .... ,.°"· i miŞtir. eı bombardıman tayyareleri ile bU -

~~etle. ne olacak1 Bunu b&dise· 1 LİBYA ClEPJIESINDE ~ilk Yunkera nakliye tayyareleri 
~-~~ir. Harbin SODunda Libyada lncUis muvaff&Juyetle- Sardun ya, Sicilya ve yunanJetana 
t~ yeni Avrupa ntzomma. ri devam etmektedir. Romel kuV· gönderilmiştir, Bu, bir ba&km ha:nee. tabii olftrak harbht wefftoe- · <retlerinln ikiye ayrUdığl 1111.'ber ve- zır}Jğı mıclrr?. Almanyanm, Ubyn 

• .. .. ~ göre ba~kn. ba:fka ı:,ıart lar ~in- 1 rlmektedir. lngiH:ı: tebijğ:Jerino gö. bal'ekiltma bir mUdahalede bulun· 
o-..ı.tır. re bir hUll6nı v~ ~-edene. (Droamt Sa. 2 SU. 4 de) 

italva 
Fransız esirler ini 

bırakıyor . 
İtalya. :F'ransız esirlerini serbest b:. ı 

rakmaya karar vennişUr. Ancak bu 
esirlerin mlkdart 1500 den ibarettir. 

Fransa ise Almanya elindeki bir bu 
çuk milyon esirin ııerbeat brr&kılma
llDU iJltemektedtr. AJm&Dya t.e DU ka. 
dar esirin aerbeat bınJUlmaamı tehıt. 
keli görmektedir. 1l'ran.a lse Amerl 
kanın hıırbe girmesi ıızerinc Almnr.. l 
!'aya karşı daha sert davranmaya baş l' 

lanu.§trr. - RılcJY" p7~l -

HAPiSE MAHKOM OlDULAR 
lkin::i ağır ceza mahkemesi dUn 1 ralarda. havadan ~eDCia on.;ı 

!<urnazca. işlenmiş bir "aa.hte çek, kurmuş ve karıamr. '0*1Mard& bı
V(; dolaııdıncılıt., davasını niha- 1 rakara.k kendisi EıtldteGire gi..._ 
yetıendl~, bl.r kan kocayı ha- tır. Nuri :Eakişelri.Me dıoP.uca ııGrat 
r-ls cezasmll çarpIJlIŞttr. lldında tanmmış bft' tacire ndlr&ea-

Okunan karardan anlqıldığma ııt .et.mi§ ve: 
göre hadise şöyle cereyan etmiş- - Ben memurum. Karim J.t.au. 
tir: t.ulda ve bastadr .. Kenıdilline para 

İzmirde oturan Nuri Aybars a - yollaya.cağmı. F:ııkat ~ aıeç 
dmda birisi, bir müddet evvel şeh- ı kalır, onun için bu 60 lirayı *e 
rimize gelmiş ve ÜSkUdarda 2~ nu- vereybn. Slıt lstımbulda. muamele 
maralı evde oturmayıı ba~lamtş- ,;:&ptJğm.ız bir tacire bir~ verin, 
ttr. ka.nm çabucak parayı alam! de--

İşsiz ve güçeüz olan Nuri bu st- 'ni!Jtir. ( Deoonıı Sa. ! BU • .J "1) 

ı .. _b_e_n_i_m_ vazan~~~!:?! j 
tüccar ve esnafın hali 

l§te milli korunma kanununda. yapılrnaaını istediğimiz vo be~diiftilı 
değı§lkUlder de çıkdı. bunlarıp bizim dllfUncemlze ne kadar 3"1ık'a ..... 
bilmiyoruz. milletin iradesi odur. eğer kanun tatbtka meml,\r olllD1erI 
de ayni suçla cezalandırma:yı asıl dl:ye almış ,.e memur:ıar hakkmdakl ta. 
ldb istisnalarını .aza.ltıb ka)dırınışaa yeni htikllmlerln çarçabuk e..nat .ıö
rebiliriz; bu eaer bir buhranın, daha çok ağırlqmaaun daha uaaklua atM 
bile ı;ene mlisbet sayılır. 

fakat bu kanunun kontrol kollarına daha çok snaJıtyet ~. oe. 
wa.rı su~ıarın ağırlığı dercceıine yUkaeltmeaı gibi Diaddelerlnl .._.. 
t.Urk tü~ 'e esnafınm ancak b!r kısmmm )'llreği çarpdılml Ye --.Jr 
bunların şimdiden telflş iç!nde k~amaklar aramaya koyuldutunu m tm.. 

oruz. bunun yanında her halde çokluk eayılaeak bir tllccu ve ...ı 'VW. 

ltğı ba~ka bir andı,eye ııaplanmıı gibidir: 
bir giln i!fitiyorlar ki erlere kıtlık yardım eıyası satan cff1klclnlar acı

lacakdır. 
bir gün görU)'orlar l>I bUktımet bilik !çin de dilediği zaman .Wedill 

:uaddeyi değer babaslylo alabUecekdlr. 
bir gUn ın1lııkdan kul~a yayılıyor ki ekmek için ayrı sat'§ yerleri -. 

mak bll1l ıJU§tlnUleJ>füyor. 
bUtlln bun•ar bir kötllniln yedi mahalleye zara.rını c;ekmeJCde olan tile. 

car ve esnafı elU,i nınına ke>yub dU1Unmeye Yardıracak haklı ubebler olmaıı: . . 



- -- · -_____________ ........_ __ , ______ _ 
J ... t .. ;.na 
.. ananandald 
detı lldllı 

......,._,,_.. .... v me:v-
zu ~ edecek bfe mnbiyetıt.edk. 
Hil:Jı:Qmt bu Jne'\'Zml halletmek ve 
mevcut stcklarmu::ı siy.met ıkasdi
Jedil' lı:i bir taraftan istillsali ar
tmnak, :iOtihllılci tahdit ctmdk ted 
bi.rterini en bir tarnftan da 
memlcıkette mc:'ılCU. olduğu.na kani 
olduğumm gWi maddcleri her hnl
<le mo~ çi!aırmak kamrmı at. 
mıs ve bamın · · icap eden sam.
:eyetin vcr3mcsini büyU meclis -
ten rlm. c~. 
D~ ihtiyaç ma.ddelc:rine gelin 

e. ~. ~~ Jd. bu -
~ mcml~ette ithal.1.t maddelcrl 
namma ne gcli bu hükfimctin 
tedhfıiori!e c hii'k1imotin yudt -
mf.Ylc ginndd~. TU.ecarn. ~e -

hük'Qm.ct T~, 
DJtamnr temin ~. 
elen memmiye~ hükfunet olryor. 

un oo bu-
~ 

kA.r 

\1 A 1 f ~o _ i". ~94i 

o 
Fener tadında bugün• 

kü maçlar 
İstanbul okulbın futbol heye• 

tinden: 
Ticaret L. - !sti.kW saat ı 4 de 

D~.rüşşa;!:ıJta L. - KabataJ UsesJ 
15,20. 

bş 
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az ~ ıctr 

k rşı 
VI 

e ~~oouoo oo&oo~mJlS~oorı ~. 

r lreccll her deliği t: 
lazmıdır. n:.!ün tefcrrlbtı he

ak, en ufalı m t>le!cJ'IC , -
e ln1 h llctmch htm lruıuk 

r. 
::un i ln ilk ~'D.!)ıblc:ıh h n_ 
<ılilu ·;unnmı olduğu ~ab·, ne 

• ne eksil o m!l!i üz~rc ta-

SADR ERTE 1 

~ am aile.,inin balonu 

Lazaro rant!:.o mEıh· 
dun·ılan ticarethanesi 

ya r o 

Zimmetlerine para 
geçirenler 

Ş le, Yala. n, Fal h karel'.ln bele. 
dl) c t,alısl.ldarl:ırı &i:nm t rln- para 
g ç!rdlklcri Jçln haklarmd" kanuni 
lak bata bru lıınmı tır. 

Altın fiy tı 
Dlln bir R ) nllınmm fi3•ntı 

27 lira 40 kuruştu. 

2fı ıı evvelkı Valul 1 
20-JZ-017 

Harb re!jimleri 

rdır, 

.ı p 
~umartc .1, azar 
o . l<en. 21 • ki111. 

Zılhlccf.": ı 1 :llllılccrı 2 
n un: s K : 14 

• ı:. aru 

7."2 ".89 7.~? .. .... 
ın 12 '1. 8 ı:u~ 7 

ıt 31 {) ( ıuı 9.48 

Alt~ 16 '8 J'M lG.44 ıı.o:> 

Yabı 18.2'! ı.ı !J 18.'ı~ l.&O 

tmsak 5 ,4 l".Cil .M ıı.51 

~---ı;;: -.;!'l:::U.- ... 

IST ANS\ 'L BELEDlYESJ 
1 

;::ı :111;
1 .,~.~~~:~ lıwı 1 ,.... , ...... 

Müt nis Aile 
İslJI 1 1 lJ:ı<ldL ,J ıd~ 

KOMF.D! KISMI IDA 
Bu.,lln UUnd\ız 14 d . 

: 1 

ÇC:.:L .• _. J 
An,ım lt ,.1\. JI 

SAADET YTTVASI 
SON 11.\ıvr \ 

Kerestq s 
seı best 

ŞI ause i ka ını 
Boyalı toz şekerleri Diinkü "M>r:mn,, da bir baslık 

ve a 
ı.cl "' du üren, bazı jp uc ı mı be~ 

Jim1f ti !. amı.li·n boyası diye gözüme ili ti. "Da.mat nerede.,. 
diye soran bir başlık. İll;:in polis-

fstn.nbul \jjiiyctlncl n: satarken yakalandı lik, nuıhlmmelik bir me ele n-
226 sas ılı koordinanyon heyeU dım. ı-~nkat ol.-uyunca, gllldünı. 

\ol.., a., lrrı tarafı, bu c\ leni in 
ru ıı s bflhinı Ö~'l'Cnmclı için mi pa
ı-a:rı m us ~ ··ı:dirdllcr ?. i· 
kllh daire.sinle ID.'l {l'lİ dUF}üreu 
J-..angi lmrn:ız ıktır? •. 

1 
kararma tevfik"ll beyann ta.ti tu- DU.:ı, muscvi o!duğu halde kcn- ,, 

l•hat • -'·-- b. ,__ Zengin, bir Ern1eni krzıv, le ev. tulup salın a.Jınmas~ karar v~ ai.slne Mo.ı.a ismı h1.l\4.U ll' l\ö-
fonnıek U7.ere nikah dairesine gilcın keresteler hakkmd:ı nlii.kalı •ı:n, boya ihtikfirmd:ın ya.kalam - d 

_..ı, en delikanlı, tam masa bıısınıt 
tUccarlı:ıra t bllğnt s :ıptlnuı;tır. Bu rnk adliyeye v~ .... m.: til.'. otururlarken : Ilunl:ınn hiç birini bilmlyonız. 

l'hl<at ilk h:ıkı t:ı. ins:ını güldüren 
bu hidi..-ıcnin, nerldı bir tamfı r
«lır. 

::ebliğat d.L'i nda kalan bütün kc- Tahta:!w.lede Telefon sokağınclıı 
rcstelerin satı,."1 serbest olduğu teb :n nunınralı evde oturan MelAha~ - Bir dakika müsaade : 

b DeyJp rtlanıs. Aracla.n ~ nm 
1 ğ olunu:r. 1 b:.r m d ieJl eri toz tielkerleri saat creçtfkten 5()01'11. ~n 

boyayarak şeker boyası o1:ınık -.., 
kulbnıbn anilin dive sa.tm~ Oa.1 gelmediğini gören sabitler c:ik p 

ter, d dın ~ • ter 
knpıatanm tedblrile ol ;un, orta~ 

Lutfi Aksoyun tefti leri bmıştır .... ~sdm. ~ya.nnuç toz şe- aramr<ılar. Bohnuslar. 
- Bu ne isiir !. 

el J;;ufon m •lede bir ir !;liirüytisü-
nün nğır kok d or. 

B .. le:liye reis munvtnı Li.tfi Ak
r.oy dün şehrin muhtelif mestlerin
dcki flmiliırm ve nak!l vnsrt'lla.
rmın çallşmalar-.nı tefti'1 ctmişt r. 
!ki ~före yıldrrmı cezası verilınis, 
bazı fırınlar h:ı.lrkmda za.bıt tutul-

!;;erleri p:ıketlerc koyarak a.nllin Demi ler. J>elikanh : 
bo~ diye Marpucçulard:ı Yruro 
Snlamo ~ vernıektc, &la.moın da - Bana vad<'<lilcn t ıraboınayı 
bunla.n müş.:eriyc s:ıtmnl"'tndtr. '"ermediler. Bu ,.aıtb,. nltmdn ben 
Ancnk Sa.lamoııun iddiMma göre do nikah olamam. Ce' u.bını crmt-•• 
kadın beher p:ı.lret iç!n lcendf.ıhıe l\ayuataııın da yanında pnrnsı 

A~ llıl or, ki bu c' lenlı3, )'U\lll 
ı.nrm , bjrbi.rlerine 
"11 in ri 'c b:ı ~ fu.ı:m:lk, örnftr 
1 er: lK' r t birllh.1: 
birllkt<' at+.ınınk f~in d!.'-j;oil, pem 
ic:inmi ... 

l 
l9() kurı-.. al.mnktn <ililuğundruı ken ~okmmı evlcıı~ boztılmus. 

mu..']tur. ----ö- tli ide t'JıCak 210 ~ S3,tı;. ya.- Timrct. lıayatmda., iki tarafın 
• • • pıı.bllmatcıi:l:r. Ha'bulri bu bo~ birbirine mol ba.ğlayı: lan, bir tn· 

Para, c' lenıne gih' ıu 
lcrdc bir lehim \:a.7.,İf i ü~ 
Sa t et ispanal, d !'ildir, ki Pırmç narkı p zaTte ı rpten evvel 60 kurw leli. Ka- kını kaparolara belki yol ar~r. 

tesbit ed;lecek j druın evinde 30 .kilo lıoyn.nm:r toı: Ama iki <imrü J>crÇlnle en, yeni He satın ıılm3hilsin. 
r-ck r bu a; :ur. Şokerleri is- bir YD'"B kuran nikfıhts, paranın 

Evvelki gün fiyat mUrnkaba ko. rof edere'k .. Qt&m sapan \•e hile oyıaadığı bu :role, saşnuııruık elden 
misyonu tıı .. afmd n kabUI edilen pı. ;)lnpan kadınla ~--c o~'l ndliy e gehniy r. 

Dun, niktı.h DHlıu bc11k.i ~ 

l~ıımk çıkan genç kız, ne bi1yttk 
bir tehlikeden lnırtulduğunu 

rinç narkı t.ruıdık cd!lmemı,ur. Pa. Vf"rllmi lerdlr. Damn<lm son dakikada. bu knd.-ır 
zartt i \nl:l fiyat n llrnkabe k cı- -------------- a;'TI' bir karar veım~i, :t'lib neler 

n ~i 'c toJ'hine sükrctm r. Çün 
hii bir imm "ABSlllm &nriine 

Liıtfi Kırdarın reisliği albn :ı b r top ol 1 EvYcloc bol ke<;eden yapılım 'a. 
ı:ıntı yapıır:ılı: nıı.rltı t'i surette te.e.. atlar mı \'8.J'dı !'. Bu ''2Atlnn t;ehU-

unu-a "'..'1 kordüğdmii, bütün biT 
"mıir ~ zcmiyccclrti. 

HAKKI SUflA GEZGllf 

yonu vali ve be! diye r 1.sl doktor ~ gctinniyor ı.; .... 

bit c(lccektir. Dün n .rcdfi n rıılam. ---------------------------

'ar, nnrl: tnslağl ldl. Zan".nnb. "a.mr:mm elbiseleri be- 1 « 

1 
vnzliı.Orurk, yem nHtğ:nlz valütkl Deniz Levazım atmalma 

1 
renginl VCTm.c:.Cc elbette iste~iz. 

(( A Y ı L- A ~- sunu~ i ·n yu~'lllIZ ~Y ınldur: Komisyona il !d 
-- 120 gram sutla. 12 gra.n:ı gö~-O§i eri· ----------------------_. 

6--10-933 tarthiüde nkanr 

p M'.!r Za& • :lJl 

met oğm ~· . "' 

bdJcn aım...~ 

nılo 

Kwnl:ı.pı or...ı undan n:ldt-
ğım tas1L.'-1uı.me~ı z yi rttlm, re. 
nislni nb.zağanıfan '·i inin hük~ 
tr.ü yoktur. 

ıoş nuıroralı Ne\ z::ı.t U ören 
{38"27) 

1f; •• 

İ"tanbul mmtnkn. linı ın ro Li· 
ği.'Y.lcn a!mı: olduğum ale1'!n ciiz
r.lıı.n mı za;}i cLt"m. Yenisini c :ı.r:. 
cnğtmd'lll cakisinin hükmü so tur. 

Galat."!. ahmudiyc cadde 171 
nuınarad:ı. Recep oğlu 1U3t "'a Top. 
çu Riza 324. 

*. * 

l;ın.z. Btr bu11nk grom da nr~ amınra Uıısübahri K. Satm Alına yommd1ın: 
ı ııhu ild.ve edeı-c!t ~ · • rengini. ı - ~ t:ıhm1n olunan 190 kut'U§ bed l tı ~ 1tflıı 111!.CI..,.~ 
" ;} b::m.tİ.§ kuma<jt bunun l:ı. yUt.a~ıı- 1-apalı •rf usıılfle eb;lltmcye ko:nulmu tur. 
nız. Go,.~~ iniz., ki rengi aolmq 2 - Ek ·ıtmesı 2/IL ncl klnun M2 c.ums gli .sa::rt l!i de 

1 
ı:~. yepyeni olac tır. l:usane kapwmdaki komisyon blıw:mctı. s pııac:ı.ktır. 
~ u ~ limon kn~ 3 - Şartnamesi bedel!. muk billnd komisyond al bl . 

c.tzn y ruz. Blaıunl"l. cllerin:zl ovu- knt teminatı Ci526 lira.dır. 
ow::, rrım nden '\!{' en ~l krem • 4 - Ekslltm y f.'!tlrnlt ecek ki pl nn 2 aı ha.ın::ıll!l ~--.. 
den d!ıll fa.ydclı ve l)id,İr. v ile tlcar t \•esil alnrıru vo yut anda yazı:lı tem!natl8ırlle birlikte 11an· 

1 er dairel~rinde ifi 
alanlara 

f t •'bul C1ümhurl~et Miidılcltınuı. 

nan olunur. 

h • uk h1-

n n sureU. 

r:!m edecekleri tcltllf mckluphmn r.ıU3v gUn ve tlen t:run bir 
C\'\'eJhle kadar kcı:nJByQna ~=e.ım. (110 ~ 

~.ı;· 

Marmara 'O b11hl'f • tm ol 

Hllos ı Tıthmlni fiyatı 

Kunı 

~'"uru ftı.'!Ulye 4<>.000 27, o 
PJrJnç 20.000 O 00 
Nohut l:i.000 25,00 

:tı 

Lira Kum" 

1 '50 
1600 

00 
00 

Sabun .000 60,00 7 O 00 
Kuru tlzUm 10.000 50,00 750 00 

l. - Yukarıda cins ve mlktarkln Vt!Z1lt ~ kal ~ ~; X't' c m: ddelerl 
p rhkl:ı ck!llltmeye konulmust\U', 

2. - Paz::ırııklara 22/12/041 pazart si a.nn t 141 , 1 so, 16.SO 
17 de lzmlt.tc Tersane kapımndakl komlsyQn bl.n ınıdıı. '!i pıla.ca rtxr. 

3. - Şartname! ri bedelsiz olarak kom )ondan ıılm b 
bir vcyıı ayn nyrı taliplere ihale cdllebillr. 

4. - Pıu:arlığa fı;ttrok Cd\..'CCk tnllpler;.n 24 O yıll nunun b 
V1'1llkalarım ve hizalarında yazılı teminatı rfi,. bir !<t 1x tı 

de kom!Byonn mUnıcaaUnrı. 

1 
'Slanbm Levazmı aımrliğm en 

asker - . 
... o 000 k110 ı'- eti atın 

saat 10 <h C Hbolud::ı. askcı l 
llk trmtnntı coO 11 .lutr. 

A l,.u. . ıh.tnrıarı yazılı 

ele lıı • 1 nnda yazılı 1 ıll r 
komt y n?Jndıı. yapılac::ıkUr. • p ı 

vcl t"klif m klup r nın k mı~ 
saatinde l<omlsyond 
Mıktan 

Kilo 

6000 
35,000 
35,000 
10,000 
10000 

6,00() 

4,000 

A ğıd.a y 2'tlı 

lı!zalarmd .\' ~ u 
y apılac:ıktır 

ı~ırn 

lT 

0000 
50 o 

000 
200) 

1 n n tı 

l.lm 

il 

n 

A 

,, " 

(1 

il 

C:Bevoelu Vaktfl;- Direktöı·H·~ü Ünnları 1 lıwol. 

l\lulıru ITTWn ıu "ln<'tl 
Lira ı. 

(i17 88 

li1 

101 70 

4 

( 

()0 

7:1 

7 6!5 nln Bol:ı.lıan 60.ka.. 

~k~rıd3 Y ··ıı ':jr m•ı:ıkJ "rl.'l ı:ı;; ı • ..r ~.!~rı ?: u pana, lk ~W~k 
Uzer• ı-11218.U tarlh:nden iUbaren 10 g1ln ?;1t1t1' tle uzat~~. 

1 al ı ti =sı12 9-11 cuma f,ibıtı s nt l' dil'. l t kbl rııı Vakıf Maı 
M.ilılllll r k l mln mUra ti rL (112'8) 

Kuru ot. Ton. 
Çor p. Çitt. 

... o 
4000 

, -
(l 

Ayazağa Askeri S::-.. tın alma .. ,. omisyonu 
Ctırtnk. l\n(llıca, Daıı, luı ~mi J~ 

Ton Ton ron Ton fon 

265 

a3 y n 1 ' 
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l·~n-!_::_!~-~-!~-~ ~mıı~_f.aı_. _, ,--Z-TıaRı-r-Aki-yA-eT-cB_u_mA-bNa-rKı";'AetSı 1 
_Her :;-ün 4 te Oağaloklu !\o. 21 

Simitçi ve börekçi 
eınafı cemiyetinden: 
1ırta.nbul vflfıyetlııin 336 sayılı 

24. ] ı. 941 günll\ nu ntnamesilc 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP ROMATl.ZMA tasdik olun.:ın <..-cmireimizin n:ızam 
nıı.mesi i.iz~l".·nc ilan o'unur. ı 

NE V ALJt. KIRIKLIK VE. ti UT UN AGRILARINIZl DERHAL KESER 
h:abıncla Gun de 3 Kaşe Alın. l ·!ir Her Yerde Pul!u l:. utu ları Israrla İ steyiniz. 

1 - Reis: 1bra.dim krytCI: .Ad
r~ Galata Kcmcraıtt Lonca sokak I 
1'40. ll-13. 

2 - tk;nci l'"is: lfa lri ~\ltın- 1 

~~~.:.~~·~~~~ !}U .} l ı"""'t. Be~·nzrt O;-:lu caddr .. i Ha~an 
pasa fır.m No. 143. 

3 - Vc>zned'.lr: Yorg-. B e lço 
..----..-~ ...... -•..,wwwwwwnı - ---nwww-. .... ,..,..,..,,.,.,..,."'"''""'n,... _________ "!' , ı .. ı a 11hul i!;:inci ;(' , • .._ 111cm11rlr.~1111 . BcilÇt~1apı H::ışriefendi caddesi 

'ı Har diye Ye ' ek St.•bay' Ü'<u ~untfa!c ı Satın alı• I lıaıı : No. 26. 1 
_ rın /1 ·ns 4 - Az:ı: Rıl en Ba~·kal , Kücük ı 

ı\Ofll lSY OllLI uantar Sutt.ana.m b.ıodu H:ıticenln mu· p:ızsr Hactk .dm c11rl ı No. 87. 
:..--------.:.ıı::ıınııı ____ ._.,.. ________________ ..,ıı j1 Lasnrı ,f ol-;Juğu Bcyoglunıhı Tom • j 5 - A~:1' Kiini.1. Tnr nan. Ka:_--m-

----- - -~ ---------- ---------- -----· ---------

l\uruln:ı taribl: 1888. - Sermnyeal: 1000.000.000 rurk un.a. 

Şube \''e Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

t.n aırnacnktrr. Cu f \"e h ~ıuııl ş rtlnrı ıw. , tom nuıh:ı!ll'sinde Tercilm:ın <; k· • ım :ı Crunııkc>bir' CP.ddcsl No. 7ı>, ! 
n ocdı-ı Gl ı:uru tur lh ı mnzr Foka~;nd.<ı e"ki ıı , yeni 3 nu- fı - - Aın. Alu~et Ynl~r~ .. 5ehz:ı. 

ctıı. T I.plc:-ın it t'ı tt. mnrnh , ayr1ıncr..,ullin boıı;lıı~a J.t : <!r lı:ı~1 cadd"~ No. 89 C-ın•hfnm. 'I 
tııırı. ~ 4 hi ccıinin ertı1m.,s·mı kam~· \ "ed!!k az:ıhu: ı 

• 11120. \·erılmt .. tir. Ah.-ne Odarosı: Harb:ye radde- ı 
Gayrımenkul Tomtom m . a.ııe, . Sj ro. 7 - 1 

~ 
k ıı bara!ı \"e ihba rsız tanrru.t besapJa.rmda ED ~ 

()C ııroııı b.ııun~ nıuıı !.K'n •de 4 dc:tıı çekJtecek kur'a Ue fl§llğtdaJd 

oU n:ı gere \kra mıye dağıtıJacaktrr. 

:-o ku:ıı ı 

rln tcmlr. t 
lıı rı 

. ~ . 

:ır. T:ıl!pl<'. 

ı.omı~yon<ı rnUraca •. 
"11123. 

a Mt ıl~ıı c • •· •n t:IY.l lon 1 ur l ota tahp 

:SJldC Tcrcilman c '!<mazı sox &'Indn Hw :dn Avn i: B,..• ::ı-r.ıt Ycnl~c-
\ c>ni 3 No lı beden duvnr1nn kiı.r- t !t•r ~ ,.dc-·i No. 10!. 
~r. dahili. ı>ksaını nhsap olup ta- HUs~\·· ı . T>:m!rci: .Az.oıütapı 1 
veni rının b'l~ "pdj ı.mıl rı, döşe- Tcı'E<!T!C cnd .~ l r,o. 281 
ınclcri VE' hoı ici sıYosile bodrum Mu ı ttin l'ı. T\"lr.l: Go'"t'l Kemeı -
'·at1 t.arnir::ı t.:ı muht:ıçtır. Elcktıi:t 'lh C'!'l i No. 27 
te~ i~:ıtı T'l"Vl'Ut olup ce>rc\"Crn vok· ŞUk. ü I~ '::nl: Kıi i ··pazar A- , 
lur. 'fc 1cc·1c '• tıl'rinc·i·k ~k'l.· ·cı-rı r ·e.iNo. 71 
•1ar mevc•ıthır M ' N . t r."n": G • 0 tı • 0

e<'ali-

• • 
4 • 
4 .. 

~o -

öDO 
503 
'ljO 

100 

i!,IJOO ., 

t.ooo • 
ı .ovıı .. 
4.000 

120 
120 
180 

.. 40 
co 

.. 20 

• 
• 
• 

DlKK;. ·ı Heımpıarınd.:ılu paralar bir sene içinde 50 llmdıın 
•.1U~mlyenıere !ı<ram ye ı;:ıt.tıtr takdlr~e % :!!> C .ı:ı:ı.slyle verilecektir . 

ı<eşldcl"r: 1 l Mart, l1 HnrJron, ı ı EylOı, lJ B!rlne!knnuo r.ari?ı 
rın 1c yapılır • 

Jru ot te'uar p ., :-~.... k ımuııtur. l!:\•:mt ve 
husu .:.rtıarr komıPyo. ri!I blbr. 00 lu 111 l ' nbul ıc; ndc \ °'00 to. 
nu S rk Ci istasyonunda "ııgonda teslim d ı C" • r. n•ı MU•tarlnrın yamı
n talıp çıı·:ı. lhakıı )upılncıı.lttır. Otlnr t l;ı l o• ra'; almııcaktır. B .. hcr 

Bodrtım k t .: Biı t l lık ü1.cr.n- 'lry " .tfa·I. 
cie 11:ırsrı bır fi'. Pmlı, l:Ö!nUrlUk ve Aa.c.s: G htn kü"U': millet hnn 

i wm1111ımuı•111mc•mttinn!n"mvwı:tscıLGE &Zil ___________________.,.,., 

ı .. ıos.ır.un mubamm"n b ll G,5 kuruı'ltur. Jhol 2'.l 1.!1 9 •1 a:ııı gtınU ıı:ınt 

H dt' ~ap•lrıc ktır. T 1pn1' Hnrblycd .,Ub:ıy O'<ulıını r.ıllracnııt. 

ıarı. ' '11048. 

Paı.ıı.rlıltlı ıs;ıo m trc nu~.ı1p mnmCıl keıcst n .~ayıuı eıluuacaktır. E\'
rtlaı ı l•omJsyonda. örUlcl: lr. Be'l!r mctTe mikfıp k!restc. 

nın mu ıam:n n bed 1 l kOOTdlnrı.syonun \'Cld. 1 flnt U::erln.J•ndır. İhıılcsl 22. 
12.9U glınU ~ • 14,& da ynpılııcaktır. Tallrl rln mezktlr .. antte Harb!ycdc 
Y'<'d k Ub:ıy o'tulu,d:ı. kom! yonn mUrnc"nUnrı. "11173 .. 

Pı ı rkl:ı m•Jht if b:ıttn 8 ton çh•i s tın :ııın:ıcak . r. B h~r J.ııo u •ı 

muhamm n iışatı "91, kuru •ur. tlıalesi 23/12 9H ıı lı -;ilr.U sn l 16 d;\ 
yapılacaktır. Talipler-in Harbly de Yedek subny okulund:ı l•omisyon.: mUrn-
cııaUrırr. ··111;1,. 

:r. ~ :.~ 
Par.arlı.ki ~vS adet vanl tın nlmncsktır.llehcrl dörtyU.ı litrelik ve l!:i dııor 
l\•nnlzU ,. benzin Koym~yn clvcrl~lt olpktır. lh l 1 24/l!?/9.U çar. 
mba ıinli nat 15,5 ta. yap ucakt.ı-. Ta.li\>lcrtn tekili' cdeccldcri !lyııt Uze. 

ı nden t rn natınrlle Herblycôe Yedek subay oh'Ulurı :ı. ltoml~yon:ı mUrn. 
tl rı. •'llliS,, 

.... ~~ 
konulan 5 ton J.ırınızı Bibere Wl.p cı1'm9.dı. 

• r n t •. r p r 1 Ja a,tur. E\·. f -..· hususi rtlart ıcomlsyo:ııh 
ı:urUI bil r . B '1 r ı· loırınun muhammen betl 11 40 l:uruştıır. l.hntcııl 2G.ıı 
l>U cums gUnu ı:aat 14 de yapılncnktn'. Tallplcrl!ı l:stri tcmln:ı.tlar!J,. llnr-
ı 30eclc Ycdrl· su~y O!mlund"' komi yon:ı. mUrac:ıntıarı. "l • UJ, 

;r. :.~ :{;. 

h • ı ... aıf u uııı ... 100 uuet seyyar mut!al< mUnal:asayn lwıınıu;ıtur. 

ı mü \ llW>uıı1 mır.hrı l:omlsyondıı görUlebUlr. Talip:crln ıh:ıl,. ~ilnUnd n 
liç r,Un cn·cı bir ntinu:n ı:; tlrmcleıl \·c bu nUnıuneyı yol.lam:ı k<1m.syonu. 
ınuz fuı."li ev f un .. r il~U takdirde bu yyar mutfa': mUhUri nl'· 
rc!t nllm;m ... tutulacaktır. 1tıak • 9.1.942 cumıı ı;lınü saat 11 de y pıl cnır. 

llr . .,o d•t 30,, r mutiııl::ı. talip cı1> n::ı tel.lltl ı:alıu\ otunac:ıl:tır. Tol p. 
lcrln lcl.lı! cdeceklc:-; ı yal U.: r1ndcn mU\·n!tl.at teının. t'arll<' ıl'\rh.yc Jı> 

Y dek rub y Okulund ı,o:ni yon mUrocnnU:ırı. "ı ı 115 , 
"' :.~ * 

Paz.ırlıkid 400 ton dan munak.ısayn ltonmu tur. Huııu, rt: rı it -

m~onda görtllebJllr, Tallpleı in getireccklcrı nUmunelcrcl n ltC'.ııl. yo ı. l. b -
t:enUt'n numune tutulacaktıt'. Beher l•llo U"lUn muham~n b deli 10 l:u
rtı§tur. 

lh ıcsı 25/12/9H ı>erş moe gUnll -aal ı:; dı.: ynpıl calıtır. Tııllp! rin 
temin tıarltc Harbiyecl '!'C<iek subny oh,ılundıı komlsyo!'ln mUracıuıt•:ı.rı. 

'"ll112 .. 

Pu.ıırlıkla ..ıoo ton kablıca. mUı:. l:asaya l>onmu~tur. Hus;ısl ı tın n ko. 
m~onda. görül.,bilir. Tallpıcri•ı ~ııtir~ltlcrJ nUmunclcriD koml&}·onca b • 

e:nilenl nfunune tutulacaktır. B her kilosunun muh:ımmcn b~:!clı 17 lmru -
tur. :lhal,. 2:Vl2/9!ll pcrı;cmbc gUnU ııaa.t lG d:ı. ynpıl:ı.caklır. Twllpl r 
ı~·:mı.t•nı Harbi~ de Ycd<'k subny okulund1 komlsyon:ı mUr«c'Ul.Unrı. 

(11113) 

ı a.ı:»rlıAla •oo ton kuıı l cmı mumıkasaya lconm.ı tur. Hu .ısı ı, ! U ~ı 
ı omlsyonaıı. örülchlllr. Tnllpl r n gc•ırccckl ri r Umunc: rdcn ı,omlsyoncM 

bcie:::JI ni Urr.ur.c- l 1 tır. s~'ı r l~Uosu"l•ln n, 111!\nn:ı l h 1 • .! ı 1 u. 
Ttıft.ı:ır. 1haıuı 25. 12,:ı.ı p r rınbc gUnü Mnt 11 de y. pı~ c-ıkltr. 

Tel ple .• m·nnt rllc H r C Yed k su v o'rnlundn ı.o:ı1 n 
tn&rııcaatl rı ''111 l G .. 

Pc.zaılıkla ~uo ton 1; ı:-ç • mı.nalcns;ıya. ltcmmu~tur liususı ıı.ı ~ları lto-
• ıayanda. göMll lıTr. Talın. -ın • tlrecckicrl ntinmncle·d n l;o:nl lonca ~
cnllenl ıı!lmunc t tulac .tır. B hr!r l•llO unun nıuhan nen bedeli 17 1fu. 

nıftUr, a ıı~I 23 ız ~n p r :nl~ gUnJ ~!lt H <i" y ıpıı caırtır. Tallpl 
nn t~111 '"t11l•rll .. Hı• rb c1 'l dc-1 • ırubsy olmlundıı komlııyona mUrn :ı t. 
Iıın. • 11117 .. 

l'ıı h.ı ..ısı 

in t h· 
t 10 

E;anuç \nrdır. 'No. ~G. (38235) 

Zem.in k:: t ı: f ',nk "n be;c; ı sn~ ı 
r.":ıkl:ı. rıkLan H' <'ifi l:nr.-ı.t clcmfr fVfiibaşh- al.rıa cak 
kapıd:ı.n girilen z..mini kar sümen .. . .• , 

1 
d~cli bir lrudık Uzerinc f".:ı~d:ı nl· 1 t ı .. ul;ol ımııhl.ch:mıınııl ı;lr.;..n: 
tınd:ı. :;amıcı 0ı~n Nr oda, solda jk, l t nbu! <l v:ur ve mchl:emclc
oda \'c . •c:ı.tkı :ı":ıfr:ırı-m bir heliı '•in I<' n<t1t bulunan lOOO er kuruş 
dır. Odu :1 ı"<· i b birln:iC' ı· raab :rı 1tlerc memurin 
ı ıcı o .. urm • l:ı ··r. k •nununtın -o! un U ma.ad~inde yr.. 

Birin<'i rı.t: \t.ap mcnfö·crJ..ı z·!ı \.!t3lf ve '}artan 113.iz istcklııer 
le Mk!lan bir F.ofa üzerinde ıı'k.i. odo ı nrnsrr.da nr.U::ınırlr:ı. imLlhruu y..:.pı
~ evcut oll'il h:rfnci o~:ınrn cephe. ' ı r~R: mlin:\s:ıılc• · . nlınacağındnn 
de sahni. ı \-rırdır. Ahfra.ngn b 1 ı •lıp CJ n imfôl:ınn ;;unii obn 22. ı:. 
l·c-lfısr v rdır. FVrirci odada h . , ~41 günü s:ınt 10,;;ı <1 :ı ~ir g-iln ev
ikinci O'l d.ı. 3 11rnya kiracı var<lrr. ı ·.eline ikada: yinf'. b m~e ya-

1kin~i k:ıt: Bir r;ofa üzerin· e r ç 1 1 be ""'el4'.':rı lı ·,ı-1cn 'e bir p il ek-

i Cd" al~tmkn bir h"lı1 olurı horclu <,ı.: ile lııt "öbul ,iJ:,·c cncUmenine 
ve h'--ıse.i-:ır Hntice oturmakta.dır rı l caat <' 'i'c'e . 
r::'van Fl\•rıiaıı kr.:mcn clö'~tlınii .. ,--- • ---
tilr Ad p ız.ıı 1 "Ulh hU,{llk rılk.imli-

Ôçtinciı d: t: İkinci kntın aym· \ ' · 1dcn: 
dıı . !ki oWıd.:ı :ı.vd:ı lıl"ı:ı Hı , n. E- J'llç;u • SQ" u LlU 
ın'n iki c ltr ! ıı <>-f;lu la.et < ... 1m ım~Uk s&-

Ç~f y katı: Bir od:ı da\'lunoazh o- ı,ütı:!ıı:hı lhl mur mc,·ı.i;ncie kU.iu 
<'ak ma !llli \' nini n.folt u.·tii v ••. ·· ı· •1 il~ "'"ne• .,htr t::~
gah·aııWJ • " ÖJ ,i\lıi tarne:a ı r ı ı•fı ı.·:.n. h luna:1 "r:... n ,oı, gar. 

Zemin v birinci kat penccr~'t"ri J I..cıı ~ ~.1c .>Ol, fiiml:n A:, !!, ccnub~n 
C:0rnir pıı. mnklıl:hdır. gvin c-P ıı e· İbnı.hım vercsekı. mahdu t 7500 
:en bir"U<'' k .tüm ftib:ırn ş:ıl;:ıisl 1 t.ıetrE' mıımb ım 1:. ":j tarla. ve ay. 
Jup g:ı.yrlmc' rnl <'rl:m:ız <-c. 'tı.' tn m m"vk!de .~rkr.;ı ~·ol, gıuılıen yol, 

c!rr • .Arka ccpheic iki kürllk ny • imı:ıJcn N.ız.ır \ e ccnubcn Hatice 
, um' ğı \'ar •'J. iw ın211iut ;;400 metre murabb:u 

MC's has! 70 metı e murabbaıdrr. , \ Hını dil.,. me\"'.o( :m!eki. kfıin şar-
.in 1 ınrn:ı ~ .• JO u<; lc.'l c':ı.~ , : k n ~o , ~ ı ~ı· "Ol 6imalen 1bra-
fo': .,n rra i: \mc>t uk lir f."di '-~:.... ,·..,. Yete" .1 , ccm•bcn Eşrc1 Ha. 
~ ·• • • t .r 1 u ilC' rn ıdut üç parça 

1 İ bu • , j rnw'l.~Uliln iW,. ti' J mın t" .>ll) n nomma. tessil dı- 1 
tI':>"llla , 1rtnamcsı 23. 12. 941 t.m i- ı \ s· I' 1 :cr:ı ''ılrıurnı'kta oln11 du- ı 
hin<len 'ti..ıarcıı ..... numara He l ı · • '· · · rıdn: 
.unbul jKinc· 4cı:ı. c....ı:r:S:..ıiic rnwn. '!• uı;. 11 ..... i le ba."_ıkclannıa 
l ru nu"llar-:ı.smda. lıe~csin göı·cb~!- ' ır ha: ve: ı:U knsı hulunup bulun. 
mesi için :ı ~tır. tıar:da ~a:nh o!şıı ı.ı~ ·"l"tı• n•~hnlli d •• v:ı. oıfa.tile du
la!'d n frzln mn!iım.ıt a.ım ~: ;;;:·. · ~.ı .. m-ınrn m•ı- lı.•k bulıındllh"'n 16-
. cn~cr i :m rtnameye ve !H.1 I 1 ı•1 ~ t .. 1 :lc>n <. vvcl Adnpaza-
1598 ao y:ı numsrasile mcnıurire • : ı t• ı l•t cu t mıı~ltemesinc mürn-
t:mize mliraetlllt etmelidir. ı c .t':ı·ı i •n olunür. (11251 ) 

I ? A 1•- . U ~ · · - ::::::..::::======:==:: - - ı L.Uıuıayu. ı~ ro.t ı<'JJJ ;ı. tt· -
kar. la ~ ...,,, kıymetin yü::dc )edı 
bu<'uğu ni0 petlnde pey v eya millı 
f.ir bnnh· mn tcmins;t mektubu tcı\·. 

~AHİB l .. lSIM US 
Ba .. ıtdı.!ı vt:: . \ ',\ KIT Matb:ı.a.51 

cii!"'::cklir. CM. 121) 
3 - 1oole1< sahibi nh:ıc.a' ılarln 

Umtznıi n~ı: .. tı dare edeo 
ktfık s~ı.-am;ii 

~ığcr. · kadarlnrnı \'c irtifak Jrn:C· ı-================= 
kı sa11i >'e. ·nı.1 t-n.;:. rlmcnı ul li c.ı -

1 
lindeki :ı, ':lm.run Jıu.euslle fciı: , ı• 
mn~r fn d::ıir ol~n Mcr.:ılnrııu i ı ·ı 

~!~nt<ııihiı .. dcn:: 1 .:1.eııO'nUc r;ti.ı ·ıt, n:ı.·dcM.'Jr.Bôylcbirbe .. 
ıMnrl~ cnakı nı.ıJc-bitcl ı ile bit ır... fo! e de 
tc rncımuriyctlmize b,ld:.rme!c·: 

1 

:~p C'der. Aksi h:ıldc hakl .:1 ta· 
:ı :ticlllile bit olınad!kça ttnJ 

Lcdelinin p:ıylııcımasmdan hnı ic k:ı· 
lrrl:ı:· . 

4 - C ·tcıi ı en günde aı ltınn::ı. • ~ ih ık k . .u.ın fl'f!h:>ht:ınra:k tken
··n i· t • • ~ cd<' er m tlırm:ı ııaı t- c. • · ü~n cv\•c>l en ~~'<sek tek lifi e 

I !".nmr ,,; 11 o'·umı:fj v~ lüzumlu nrn.

1 

ulun:tıı ı:mseni.ı ııı~eimi,ş olduğu 
.uı:ıntı mı; ve bunhn tan'!.a.mcıı 1>ede' C' :ı 'm!l~ a 1 r.ı oun r:ızı ol
'rrıbul ct.m a-f 't' itibar olunur· rıı:ız ve; 'l • u!, nm z.ll ıı'emen ye-

l br:. . . , _ , ıi -7t""" ı.,.ıld'd tle :utı .ma.y:ı. çıJm .. 
1 <> U ~ıı me ml lD. l. !:!42 ı !ılı n Ç' .:ııttı ,,n ihale ediltr. 

ırininc ;ı tisncJif pC"rşcmb-ı ;:,ilnli ~l i:wıe ::u ::ı m ~'iki 'f n k vo ge çen 
... nt.l~ O"U IG ~a ~!ldar J ı ,..'!;1. "unleı- i"'n Hhje e-t~n h~p 0 • 
ı.kı~v·ı ,ı\:::ı mc:nu. lugllnda Ü<j deh 'lmunak faiz \"c JV 'I z ıı-.ır!ar ay· 

----------------,------ bag!: ı . .ct!ıı .• orı:-a en ro!; a:ttrJ- .ıcn lul< h cet ka.lmaksızm 
'1".,;;-l_ • .. H"' ... _ Ku"'umu Ecl-.. emı"t s. ·besinden: 11:! lıWle cdılır. Ancfilc: ::ı.rtırmn b. :ncrıı,ui) t•1; nl r 11dantal1 -

' ' llll'l,. 

l'un u. ..-~ ~eli ~T.ıa~Z?C'n kıymetin , ili:d• .. ı .. olunur. (~.n1d l~) 
n lı J 1 topl yae.l,,ı !mrbnn •· ;tm.ı:ı beş nı bulmaz veya StLtı,., is- ı ı - Alıı.:ı ı· -tmn-ı bedeli hali • 

, ?- ı "H t ı n. ı· dnr ac:I> artır. t,ycnin " ca ~ınrı rüch'lm o n di- ·ndc C\1 ı. it 11'rı z t pu ferağ Jın.ı·· 
.~er :ı.l, ı'lıl:ır bıl:ınup t:ı ~ dclilcım, \İ .ııj lf"I•; 'ft"",f taviz be· 

' " p \rmn' i<' ıı m zk(•r tarıht.c 1 "~~ :·;n b' -.J ,.1 m~ml :iln tcmı.ıı C("lini \" ; ' ı k ı .ı 1 'farım ve.:·-1 
;·ılm · "1~~~ln.ıının mccmuun-

1 
r.~e.}c mecht "I • ... J\füt~rnkiın ver- t 

Müdürlüğünden 

1.r4r" Dip ve g ss.t .... ekl"r1 l.)a'·:ı.te sorc tııkdır edılccek aatılkle 

l.AM'D9Cl, ~yec bakır borucu. dun.r bô:ı.ıcu nkUmOl!\tür t:ımircisl. mo
,.._ lld'trlkçl V! tUr_,:.,c ı alı!! ıu:tır. 

c;ıaıp ~e!n' s r : ı.ı:erc ıc p N1 n ve-
~~ G chk dt•ı z J lir.k ları unl'Ilt1 mlıı.lur!UğUnc m~caat 11?\ln. 

Oll fa1Jn Cikr.ır~ en PC't nrtf, Riler, tcn-ı;jıı { \"' ., Üat YC ld-
t':J.ll ıı tı'tthJdı.i lı ki Juılme~ tiz< ıfıli. r :;.-njııcic ı m :ıtc.vdl!t bele • 
'~? arttrrmıı. 10 gUn dnlıo. t.ani' < - a · .• • riL umu ,.c reıi!C'rakinı ya,!af 
~Jerok 26 .. 1. 9 42 fari.h"r~ müsa- lc-a c i nlıcr;a n:• l'!maysp a.ritnnıo 
dıf pszartcsı ~i!nil ~t 14 d '"l l G ' !de' 't "' tcn•'l o'unur. İşbu gn.r 
~u .'k~!' !et •tbııl hclıei ic ı mel :m-:-r.l( i · •it!\ı " g69terllen t.n _ 
murlu~u. o a. •-::J.:ı nrttanı.n foli r1 tıı l· ı . • ··:· . : km :me:nur
sntış ı:ı~•:ı ~nu\. obc.11.ğınn 2 ,· • .ııı 1 

1• • ı ol. " l· L • u ; J"d gföterl -
olen dıger nlrık 1ılann bu ga~·ı i • ' " ıı nı ma. •Qt't rınmC'c;j dııircsind,. 
~!ll~ t~m1n C?ÖİlmİF n J:ır irin,. :tı\~' ıwı.ih i an oltıntır. (~82.ı!11 , 1 

Ayazağı:- ·1aki Sz..tı.ı alrn~ Komisyor..undan: 
55 ton ı; z ..,. ; • , rl < • ntın • , ile ktır. I'nzıırlr ı 23 12/ ::ı l1 

ı:;Untı caot 15 de J v:ı.z ~ad l i komisyo::. il a;ııl ca.ltlır. İstekliler mU3) 
;:rlln ve saatte l:r,-r.· y. \El\UZ!I. gelme• ı · ı olunur . "1121~ 

istanbul Deniz F.:.on~utanl•eından: 
'i ıldrrao motllı ü •• ·ı • r .. t t' ı,,'.'lı tırıım < ı:.ı~erc bır moUSrcU 

lhtlyaç '\"ardır. 
~teklll<'rln ~ ğıt!~ yu:-•:ı vesıl>n~arilc b ı lıkte l<nsımpaıında bulunıtC 

tanbul D .. n•ı J"orr.u• :- ı .,.ın .. rıı!lr<ı~ıı tia:-r. ••ııı7j" 

-------·------------·-------__./ 
....... .._ .. _,.., • ._..,..._~JUZ&!,_,~SWIWWK~~ızou ..... ı-. ... s::ww~~--..... ---... -----_,,~ 

Devlet Dcm iryoU a rı \ •c 1.:-imanlara !sl~tme 
Umum id.ucsi i la nları . 

_____ ,_...,..._ww..-•ww .... -·--..--,,,__,,_.._,;..,_......,..,.,._..._,,,....,.,.._.""'"'..,~ 

Mull-ıın:en bt:ti~ll .... 1J:ı yauıı 2 ııate mUlltcv:ynu deKovil maıze 
c2m1n42) Paznrtcat ı;:-Unü mw.l 15,30 dıın ltlbsren mra lıe kapalı zart 
ne Anluı.ra'da İdare blnn:ımdn sntın nlınacnktır. 

Bu f§e girmek fstt.Jyen'crin liste hlzalanndn yazılı muvnır~nl ~ 
il luuıunun tayin ottı ı ~ eıılka'an v tekll!lcrlni ayni gün snat 14.30 • 
dar R'.omtsyon nı:- 1 ·?f{llnc vermelc.J lt.zımdır. 

Şartnamc~r pnrarız olarak Anlcıırrı."dn Malzeme dıı!rf!"indcn 
paçı'dıı. TescllUm \'e S ·vlt Ş":llf,mdc dağıtılacaktır. 

Liste Muhammen bedel Mnvakk ıt teminat 
Xo. s r Ura Urn 

' 
1 3:>,000 2 021S 
!! s.~oo ('.07.50 

İnhisarla r U. Müdiirlüğünden: 

OiııAi • fikd.it.rı 

Elektrik tesisatı mal. 
zcmesf. 4 kalem 

Kereste 129.0;'.".6 M. 3 
ı~aryol:ı büyUkJ 10 r.det) .. kUcUk) 25 

" ) 

Amele tulun1U 00 .. 

Mııl •ın'.'. % 7,ü teımL 
rnf"TI B . 

Llm J~. 

1~05 00 

3ö0 00 

nııh 

Llrn K. 

{l7 8 

26 25 

l - Mch:ut rt.nameicrl rnuc! ;De )"U. rcia cın- ve ı:;iliJarlarr ),, 
ıbuhtclit malzeme hızolll!'mca g•..stcr: en uımilerl s:ı.tm ıılm c:ıktrr. 

2 - Muhemm n lx d 11 •r', m-:ı' 1tknt t mlnatlan ckırlltmc g1ln ' c ; 
atlen hizıılımn<ln yazı.l.!crır. 

3 - Ekırtıt.me ve pa=arhk t:ıy·n olu.'"l n gUnlcrcl..., Kabat.o.vta lC\I 
IJınıı.ıı:nda mcrke:: mUhayaıı. l:omiGyomındn ;ı"tlp•tncnktı:r. 

4 - Şartn m. 'er . v::U geçen ı;ıubcdc.n p:ı.•ll!Jı .. :ılm3.bllir. 
ri - iırteklllcıi.n pazarlılt için tayin olunan glln '\"e saat'l~rdc ~ 7 fJ f. 

vcnme pnralnrile ;-c •ulum !§ine gircce'•lcr t"kl'f cdecelth!rl 
birlikte mezltCır kom s ona mllracae.t•:ırr. 

. . 
lst. Komuta11hg ı Satın alma Kom;synnu ilanları 

Beher ndccllnc iO liı"a 'ftya.t bhmln odlıcn i00:7lro adet yeni bcn3!J) ;. 

donu 26/12/941 cum:ı gUnU saat 16 de. k.p:llı zarf usuli ckslltıno ne esı; 
almııcaktır. Şartıınmesı her gü:ı 1 mıS)ond.ı g Mllcbilor. Mullıımmen tıe 
62.500 Ura olup ilk tomıı atı 387G llrad,r. J tck11l nn ":. ... 111 ı;UndA mua.>t! 
mıattcn en az bir :saat önceye .adar teklif mcktupıarınr makbuz karıd""' 
l 'ındrklıd!!. sntm nl?l"a. l<onıl ;yonur.ıı vc.rI:Jclcrl. "1osol.• 

"' 1(. * 
P8.Z6rlık gilıta l.Wlb! C'ıkrrıa.yan C ton n· c kcimüru 22.12.9'1 ~ 

lesı gti.'"lü saat l1 do ycruden pıı.zarh'cJa !ltm elın eaktır. şartn:ııncŞ! v 
g Un komlsyoz:d ı görülebilir. Muhammen oodcl! :l22:1 Urn olup kat'! uııı' 
natr 483 lira 7;.ı lrunl§tur. 'lstcklilcrin belli ı:;Un ve saat.tc Fındıklı~ ı;:-.t.'1 
alma ltomllıyonuna. s-eımelcrl. cuıoı) 

l'llZ:U"lık glıııll latekı!ııl çıkmayan ~ıı.ğıaa. cıruı ve nıikd:ırlaz« -yar) 
tlı; knlt-m yem maddesi 2<'.12.9U P• znrtr i gUnU hlzalArmda. ~'8Zı!I il' 
nUerde pnza.rlıklıl natm nlın&c&klnTf.rr. .-art.namcı ıi lıcr {\'lln. ı.om~ 
ı.la S'i>rlliebUlr. 1st~l5U!!'rln llt"llı qll'I \"C " ııtlt'rdc 'F'mılıkJrd'- ~ ~ 
komisyonuna ~elmclcrl 0 1001'> 

Cinsi lhlu'lan Mub. Bd. Katı Tu, razarıı _,. 
Ton L. ır.: L K. ııııat cıalô)' . -Saman 100 'Vil) .,~5 10 ~ 

ı<unı ot 1110 ,, 00 l -~ .. 11 

• .. ]{l() wı !\7 11 30 


