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'Milli Korunma kanununun· değiştiri
len maddelerini aynen neşrediyoruz 
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1 

Ti 

R . . h -ıM al saklıgfl,n, stokgapan, ilıtikô.rcılaral aa,vekil 
eısıcum urumuz . 

7· Hradllll 10,000 liraya kadar para ve ~unakalat w Vekilli-l-~RANSIZ BÜYÜK FLÇISL'il 
KABUL BUYURDU 

ELÇi 
PE"l'EN TARAFINDA.~ GÖNDE. 
ftlı.EN BiR KiTABi TAKDiM 

E'M'l 
Ankara, 5 (A. AJ - Relıicnm.. 

bur ismet lnönü buBiin saat 16 da 
Fransız Bllytık Elclsinl kabul bu.. 
Junııa,ıardır. 

Bil)'flk Elci, Mareşal Peten la~ 
fından Relsicftmhunımuza gönder -
len bir kitabı takdim etmlıtlr. Bu 
k.i>ulde Hariciye \'ekfll Silkrll Se. 
raco11u da bulunmuştur. 

ı . 

10 seneye kadar hapis cezası verilecek 01~!'!. ~~o~ .. ~!~~ 
Refik Saydam, butrün ölleden e'\', 

Hususi mahkemeler kuruluyor ~r;!'~~g~i,~~:;§~~ 
&...... _....,...: '81M, Kabul tiMOıl: iwNlMl, Nefir tMllıl: Lt.ttu 

Kadde: 1 - ıum koııımna kanudunWı 6, 18, 19, 21, 2a, 29, 30, 31, 12, 
3', 31, as, 42, 48, 44, 47, 50, 58, Gf, 56, :s'l, 58, '59, 68, il, 11 ve 68 lnct mad. 
deleri ap.ğtda yaı.uı ıeklldc c.'eliltlrilmlfUr: • 

ta,m edilmek bere llçer ... t kadar artırabilir. İfbu. ful& ... Uerle ça· 
lıtmalara ait llcreUer, il kanunUQun 37 lncl maddeli mucibince ödenir. 

D • Kadmı,.nn ve 12 )'tlllDdu yukan kıs ve erlı:ek çocuklann aanayi 
lflerlade ve 11 Jalllldan yukan erkek çocuklarm maden ıııertnde çallfJDa. 
lan haklwldaki 1151, llN Ye 3008 numanh kanunlarda mevcut tahdidi hQ· 
kllmler hUJı:Qmet kardı Ut tatbik edUmlyeblUr. 

-
Madde: 2 - L Bu kanun hUkl.lmJerlne uyarak icra veldllert he7etıııce 

ittihaz edilen kararlar alt.kah veklletler tarafmdan bndt tefkD&tı ve 1N 
kanuna mllstenıden kurulan veya tavzif edilen teıkU&t ft mll.......ıer va.o 
artaalyle tntaz ve tatbik olunur. 

m - Bu kanunun S.tlhdaf •tt111 huauatard& bafta tatili kanunu ile 
ulu.al b&7r&m ve pneL tatiller hakkmdakt kanun hUkUmJerf hUkOmet ka. 
rarı ile iiamea veya tamamen tatbik olunmayabilir. 

Pasifik harbi 

Singapur 
Fas il asız bom
bardıman ediliyor 

Şark cephesinde 
Harkof 

battı yarıldı 
FiNLER 

Rus hUcumlarını 
pUskurttoler 

'"""'" aan kısaliflnıııtır.) 
Bükrqten Ofi aJanaının Yerd{tı 

btl' habere aOre Almaa hedef! Kd. 
kaa7a oldutuaa •6r• hareklt cenup 
cepbeainde pddellenecekUr. Alman 
teblili harekltın denm ettillni, 
Otta kesimde bir dilşmarı blrlilinin 
S.rılarak tahrip edildltinJ bildiri.. 
Yor. Asker! bir kaynaktan verilen 
habere a6re çember altındaki Le. 
nlllCJ'adın askeri hedeflerinin bom, 
bal'Cfımaııına devam edilmiş, ehem.. 
ınınw basar yapılmıştır. Fin tel>. 
liliııe a6re alır sllAhlarla Rus mev 
zileri dölülmilf, Finlandiya hatlan. 
na yıııldapn kOçftk birlikler lmh• 
edflıni,ur. 

Kniblsbe radyosunun akşam ü:ı:e.. 
ri blldirdiline göre KallnJn cephe 
•inde Moskovanın ,ımall garbisin. 
de bulunan Rus kıtaları Alman 
lllUkRYemetlni kırmakta ve bıitün 
it tıkabil taarnızları seri pil.skilrt. 
lllektedJr. 

VaJday tepesinde şiddetli muha.. 
re1>eıer olmaktadır. Londranın Kuı 
biter radyosundan alarak neşretti.. 
lf bir habere göre Harkofda Al. 
llluı batlan yanlmıştır. Ukrayn1l 
da çok ıiddetll bir kar yalmakta. 
dır. 

Na has 
Pa,a 

Yeni Mısır 
kabinesini 

kuruyor 
Kaime, 6 (AA.) - Blyt.er: 
Bu abab..Kahire .okaklarmda Veft 

P&rttat lideri Nabaa pap lehinde · bir 
ntıınaYll yapılmlf ve "YBfUID Nabaa 
P&ta. ..ıerı ytlk8elmlfUr. 

llumaueyh yeni kabineyi tefkU ı~ 
lııt1tareıertne devam ebnektedlr. llu. 
't'attak oldutu takdirde, balen nuyo. 
nau.ı parti t.ıım1 aıtmda Veft partisi. 
ne ınen.eup ya1DD 12 uanm bulundu. 
tu P&rllmatoyu feehetmeal muhte • 
llleldlr. 

Göring italya
dan ayrlldı 

8oaıa, 5 (A.A.) - lılareŞal G6· 
ling Almaııyaya dönmek üzere Ro 
n "<ta ayrılm. ştır. Mwıeolini bizzat 
ara ıelnllıl ve maretale veda et-

II • Bu kanunla htıkQmete verilen blDleUerden bir VfJ'& bir kaçı ll• 
meıcuı olmak ve bu kanundaki 113l&hlyetterle teçblz edllmelt bere ltıaum 
görQlen devlet teıkil&tmda yeni memurlyeUer ibda.ama hOkOilMt allld· 
yeWdir. 

m _ Vek&letlerln me-rke:r. teıkll&tmda thdaa oluaacak l&adnl&r tatbik 
ve darb&l Tllrltiye BtlyUk Klllet Kecll•lnlD tetkik Ye tatlılkJDe anohmur. 
Bu kadrolarm maq ve Qcretleri ile idare ~ '3. ODcU maddedtkl 
8el'Dl&yeden .arfolunur. 

rv _ Vek&leUerln merkez tefkll&tı bartc1D4e ~ 06Ull.-k ftireı,rm 
ve koordtnUyon bllronnun kadrolan ten Yeldllet1 be'91l. Jraftdr- • tatbik 

edWr. 
v _ HaUt ve Klllt mlldafaa lhtty~larml t.mlne ma'tUf bllblum t1CUI 

ve smal muameleleri ifa etmek ve bUlı:Omet tarafından bu kanundaki •· 
biyetler da\rıestnde verilecek ıJlter tılert görmek Uıere icra veklltert be~tl 
kararı Ue bUkmt phııtyetl haiz mlleaeaeler lhdu olunablllr. Bu mUeueae· 
lerhı kadrolt.n lcra. vekm~rl Myetfnce t&Sdi kolunur Ye bunlara bu kanu. 
m a tlacD maddMlllW ,.r.aa ı-...ıv .... ....,. ~ ._ • 
lfd8 olun& 1ıılllr. 

W • Bu mUeue .. lertD Ye ..mem~ b&lll De ........ n .. -... 
bıWniade buaual bukuk htlkllmlert caddlr • . Bu ma.111~1~ -~"1irt 
n 1'llttbl ııaallan deYlet mallarmdand1r. KOrabbeleıi ~ bnpun 11 baql 

m•ıidMI bWdlmlerl dalnalnde yapıbr. • 
VII • Yukan•ı flkrafarda .aJuedllen nzlfe ve iflerl icra veklJJert be.. 

yeU llleTCUt mtıeuuelere ıSe vereblUr. • 
Vlll • Jcra Yekfilerl heyeti lOSUJD göreCel1 Jaer b&DSl bir d&ln 'ft)'& 

mOeuueyt, bUtçe w tefkOltına mlltedalr umumi h01bnler m&b.aô.I Jcal. 
mak tızere tamamen veya k181D•n ber baqt bir vekllet Mya daire &mirine 
verm•te •llbi)'eUldtr. 

ıx _ BlltllD daire ve mtıeueeeler bil kanunun .&atb1btma mW.dalr ~ 
karar ve teblltıerf derhal tatbik ve ıcra etmekle lllllkel~er. Her ~ 
bir dalN ve mtıeaeMye menaup oluna ol.ama bu kan'llD11D tatblkl.JMh k\Ul\ll'U 
gOrtllen memur ve mUatahdemlert ve beledl7• nla1erlnl ~l IDdb&U 
cezalardan ber banl'l blrl ıı, tertlb ı•ım.ıcatstn oezalan~bWr ve bU ce. 
zaıan b&flfletebUlr yeya kaldırablllr. Keml,\11U'Dl memurtyet.t.a Uıraç ~-

mOateca olmak tızere, dlter ın.tbat1 cezala!'& ~l'll lttru olun~z 
zam • 
ve ceza açılamaz. 

x _ Bu kanuna mOatenldeD 'J'lleude ıeUrllen lefkU&t ve mil•..-. kad. 
rolanııda llltthdam edilenlerden ful& meu.111 ~ mu~:rett ı&1Qenl~ 
86H ,,. 8169 numaraıı kanun hllktlmlerlne söre mo.tabak oldukları maq 
veya ncret tutan ile tayin edlldlklert ~l ıp--. ven Ucl'Ct ~tarı 
araamdakt farkı ıeçınemek prt!yle 'M ~kll'P: tuYlbi.. 114{ kadro t.uar. 
ratundan aylık maktu tunıtn&t vertııe1ılllr. Şu kadar, ki IS tncı Ye daha yu. 
kan dereceli kadrolara tayin edileceklere verilecek t.lzmtnat mOatahak ol. 
duk)&n maq veya llcret tutarı lle lki Oat deNCe para arumd&k1 farkı p. 

oe~ H•r lıanıl bir dairede tebtl4e tabl--muth 111r .JlbııD.U. mBltab· 
m ol~larla bu gibi memuriyetlerden 18tU• De aynlllbf bulUD&Dlardan 

ele da yazılı daire v, mtı.,.-.ılerln ocret adrolarma uldt •e tayin oJıa
yukan 8636 numaralı kanunun maqh ~ bak.laad&Jrt ~ 
naııı:;n bUkUmterine göre almalan tcab ecletl ııtaUt mDcıdan llltUUlam 8'11· 
:ı:n daire ve mUe ... aelerdekl kadre> ...... _Wmdaa tent,. cılQDUJ'. 
Bunların tekaOtlllk baklım ~ olup bul'lmrda leQtD IUmeu.rt Cll1l 

t' -.yıtır. Aylıklarln• aldat ttı\-kiG ..,.t&J\9 tebat. ~&.: iP,&· 
ldzme aardan bU .uretıe Gakledllecekler hakkında da aynt bOldlm 
ilk ola~_::,m:r kadar ki aylıklarlDdan keaUecek aldatın kadllertnl tatlh-tatblk .,....,.. . .,.u k __ .... 

te kD&t ve mo....-ıer tarafmdan ~ece m-..ulert menauP 
elam eden 1 atmın-
oldukla" tekaOt eandıtma Y • • 

3.... m--ı. kanuna tabi maqlı ınemurlal'd&n veya bu sfbl 
XD - ...... nu ...... ,.. __ ... ___ -·--- -·-

emurtyetıuden ıetıfa Ue a1"11111f bu.~;;,-~ :ramıı _,,, 
m 

0 
__ ı.._,_re nakfl ve taYlD 9!Ulmlt ve edl1ecek olan meaauJDr 

tqkDlt ve m -~"" lt b .. ~ urlD kanunıınuıs maaflt memartan. a tlldbn1ert ta\.UOA 
hakkmda mem rlerde geÇl'll" ldsmet mtlddetlerl de mUfb YUlfelerde 
olunacatı glbl bu ~ de bu blsmıeUe~ ma.qb vaslfelerde pçea 111s-

lt aayılır ve terflterlll . · 
geçm tı1 ak ıuretıyle bes&P ec:tmr. Ba ..-urlara 1181 nua.t&U b · 
meUertne tıkacOın adde9'ne tevfıkan 'llcret ~ki fark dahi _,,.. ic
nunun 1' n m 

ret olarak v:~!!r. 11 'k&Bunun ı met ve 13 8ncG maddelerine ve Mat 
XIII _.... numara 

• 9 ve 10 urıcu maddelel'JDe ve 8918 numaraıı kanunun bO· 
numaralı kanUDWl thti8&8 " .thtlyacJ ~lrJJ.mBde lllMf ft)'& ~Ue 
kllmlerlDe J6re wu.na, lı dalreı tefktılt Ye mOeue.etere nakı~ ta-
mOatahdem iken yakanda )'Ol bu tayinden eneı moatalldem olcluklan mev
ytn edllmlt ve edilecek oıanıar bu mevkDel'lne mOtMIUk tertı bakla" mah 
kUerdekl maat veya Ocretıerin "·--"'elerlnden aJftldıklarmda dab1 enıelkl 
f ! k tayin edlllrter ve bu v---
uz 0 ara tellabtll eden mevkDere aynt derece Ye bak· 

mevkllertne veya ayni cıereceye 
larla ta,uılerl yapdıl'. ,___ -- ....... .&Ad- ..._,_ 

,__ ..... - .. ıı bQkOmler " bil .... una ..... ta ..... ......,.. ,..... .. , X1V • YU ... ".,. ı- .. __ ..._ ...... 

ll 1 alm_ .. ve aım....tr memu~ - f&11luwl'. 
tefldl&l M m - ere __,, 

Madde· 18 - HtıkOıllet un fabrika " delfl'menlerllle ve cnıer .anayt 
• 0 --•-- et 1coyaralt tflet.blllr. Bu lfletmenln deftmt mGd-

" maadtn m .__. .. - rll 
_... ııahlblerffte mUDulp taanntnaı ve tr. 

ıtetlnCf' mUe 9 I a--ayt Ye maadln mQe--leriyle dtter " yerlerinde 
Madde' 1 - • ._., 

· bUkOme~e ltızum gertııen hallerde itlerin mahl19tlyte ve 
fazla çauımaya .-.... ... IUtıeri, sODdQs ve pot ~~ 
aıuıacm dU'eOellDe JÖN• ·-- .. . 

IV • ltçl1erln en u blrer aylık faaıı~arla • çallftmldıklan ltlertfa py. 
rlalıı• tgbıln haftada blr rUD tattı hakkı lhJll edllemu. 

V _ BOkAJMt, bOQmum tJC&rethane ve mtleauelerln açık bulundurula
oatı stmlert Yll Uprt ı. aaattertnı t•blt etmete aallhtyeWdlr. ·Teablt edll
ddf a10" gtbilenle .te Mpl1 lıii mUc!detlnce bu ticarethane ve mlle.ueıtelerln 
9Glk balandmullllUI mecburtdlr. 

lbddr.' n - Htlkalılet, ıoaum sördtltu maddelerin IAibWdnt, aatqmı 
" ı.A1IDl DuılledelılleOell ID>L tidnlarm ıatlhl&k, q.tıı Ye tmll teldi ve mtk. 
dılrlanm da tayin .. ya tahdid edeW!tr. 

Mad51: 2a - I - Bllli6aıııltt, memleket thUyacı b&kımmdan lOsumlu 
~ macldetm, teablt edil~k mtkdarlar fevkbıde ve prtlar harlcblde
anat ve ticaret erb&bmm lltolı: yapmalarmı menedebilir. 

ll . HükOmet, ıanat ve ttcaret erbalnnin faalll"et u.hal&rmd&kt madde. 
tiri İtok ,,...._nm ..... .-ıthtyetıi'dlr. 

m . 'Nociln" ...,...._ ._ ,..._. 11tr -~ üeıant -.u71e •11 
,.. hı"tlllil ··- ............... 

iV • Bei ~ 1llr maadealn ~t ~ tealllt edlleOek taMI 
• ..,..... lıeYllbide bhiltttribn .. mmedlJeblJlr. 

ii.tdae: •• - 1 - Rnamet, ldlııal n lbrac m&ddelerl IOID flat ta71a n 
••ntıa fiyattan fula,a 111*1" '#ııijal muanen flyattaa nobana Uırae ya. 
pllmUiıiU meiledelımJ' • • 

R . R1111einet, lier \OrlQ ldb&I Ye lhraÇ macldeıertne nya dabbde ı.t1h.. 
.aı ve Wtlbllk olulaan ma\lde\ere prim verebilir ve bu maddelel"dell prim 
aı&bUlı'. 

m . !JdDCl tİkra etrtımc- alınan primler 2'l IDct maddedeki foaa aw 
olunur. Verllea primler de bu fondan Odae1ıll1i'. 

lladdiı: 30 - I • BU kanunun tatbikte bulundutu mOddet tçbıde .. bir. 
kaa'lia, l.lkele, liman ve 18tuy0Dlal'd& pyrt menkullerln kira beaellerl bu 
luiDUDUD tatlıllr mevJtttne konmuma takad4tlm eden " lçtııdekl aoa kira 
mulawıeDameıd ile muayY9n Olan klta bedellerlllden hiç bir aureUe fazla 
oıamıyaca,i ·l'lbl .ettık..ele .. l'tl&rmda ltirtlcıtal' aleyhine del1flkllk yapı. 

ıamu. 
n • Kiraıa", kfl'a mukavelenamealyliı muanen olmayan veya kanunun 

tatbik me•klltıe ımnatftdell 8Cllln IDp yeya tadil edllmlf olan veya kiracı 
taratınün tdllf- edllölkteiı llOlln. kullanma tanı deflttirllerek kiralanan 
gayri men~rtn kira bfdellel'blla ne aureUe teablt olunacatmı hllkQmet. 
blr tcarar11anfe 'ite ~:rln 86r. 

m - Kira mukanknameıertnln bUUln btlktlmlerlne kiracılar tarafmdan 
riayet edlldtll mOdMce iıu kanmnm mertyetten kalkmawıdah Uç ay 80Dra. 

ya adar idi-acılar aleyhine tahll7e daYUı meamo detUdlr. Kira mUddeUnic 
bltmealndell en az on ~ sUn 9Yftl ıdraeı, PYr1 menkulü tabliye edeceflnl 
~ J'UI ile büdlrmedltl takdlTde mukavele ayni putlarla bir aen<' 

1 Jçba uablmJt •r.ıır. 
Kiracı taratmdaJl ıayrt menkulün 1-bllye edllecell yazı ile blldirllmi~ 

oımaaına ratınen ı•Jri menkQl tahliye edUmeae ven mal u.blbt gayri 
meakulll kendlal ıotn meaku o~rak kullanmak mecburtyettnde kalınsa kira 
ıauk&veJenP'ıMID'! .~ın•. tabliye ta1eblnde bulunablllr. 

IV • Kal<ırtferli btDA1arda k&mor ftyatmdaki tahaYVtlUertn kira bedel. 
ıersne Sn'UcUl nlabeti. ~ lcabma ıere bir kararname ile tayin olunur. 

v _ Bu ~ hu.kllJDJertnln tatbl:C olunacatı yerıert hllkOmet tayin ve 
Dip ,.eder t. Bu- yede~ 2490 numaraı kanunun bu maddeye muhalif bllkllm. 
ıert tatblk 01UDmU. 

Kaide: 3l - 1 • HUkOmet, dahilde lüzum gördtıtU maddelerin uaml 
ftyatl&rmJ, maliyete sam edebilecek hamt klr ntebetıertnı ve bu maddele 
rtn cbıslertnl. nevnertnl ve vuıfJannt tnblt ve tayin edebilir. 

n _ Bu wretıe tıNblt ollmaa ttyatıa.r, ve yahut kJ.r ntabeUerf fevklDM 
YJ)'& cın.ı. nevi nya vıuıttıara muhant ol•rak blr maım aatıımaaı veya .._ 
t1;P anoıunmaaı yuaktı1'. 

m • Sair kamıntar htıkllmlertne mllatentden mercilerince tablt 
olunan tıyaUar fevkl~de bir maim aablmuı veya aatıp arsı yaaaktır. 

ıv . Tt)ptan, yan toptan ve peranade tt~rette tacir aıtatmı bals ha. 
k~t veya bllkml plu8lar aruıncSa i&Pılan ahin -re dtım muBJDelelertndt 
aatııan .-1 ıctn •bcı tarafındaıi Jatµra yerum..ı " faturaıarm muanen 
bir m\lddet ~tında aatan ve Alın alan tarafından muhafua edllmeal mec. 
burt ıuıınabtlecett Slbl, tacir aıfatınt haiz mllfterlnlD ticaret tçtn faturaaı:ı: 
maı 11&tm almm menedtteblllr. 

V ~ 100 kuftJftan futa )'&Pllaa a11t Yerlflerde mU~terintn tatebl nzertn• 
satım fatura vermeye mecburdur. 

VI _ Taclr aıfatmı hata. baklkt veya hllkml Nlualar araamda yapılan 
aıım ve aatım muamelelertnd•, bir malm mevcudti bulunmadıjtt Alıcı tara
flndan beyan edUdltl ve alıcı byflyetı mObeyyln bir v..tka talep eyledll! 
takdirde bu vealkanıa verlhne81 mecburtdlr. 

VU' • Her dQkkln, mataza. ticarethane veya atmak makaadlyıe mal 
Jı:cınulabllen mahallerde ve puar yerlerinde perakende ft)'& toptan aatıp 
anedll• mua:na mallara Cin.il .,. fiyatı ıe.tAıND etiket nya lpret ko
nulmuı Ye maim ~yeU etiket 'Nya mahawı lpl'et koymaya mllalt ol. 
lda)'&ft hallerde berkutn söreblleeett bir ,.re fiyat Ye ftyat Uııtelertnln 
uıımaaı mecburidir. Kuaneıı maııarm nelerden l~ret olduğu mahaW fiyat 
mOraka\w komtayonıan tarafından ftb edlllr •• 

Madde: 32- Afalldaki hank•Uerde tıuıunmak yaaaktır: 
(.D.mnst S.. I Bil. l de) 

( A.A. dan kısaltılmıştır.) 
~IOTTEFlK MENBAl.ARINDAN 

VERfLE:S HABERLER 

Borneonun cenubu boır.bardıman 
edılmiş, Balikpapanda müllefık kuf 
veller geri mevzilere cekilmişler. 
dir. Tarakana yapılan hava taamı. 
ıunda Prins van Oranj mayo pml 
si kurtulamamıştır. Dünyanın ett 

ı;üratli ''P 50,. Amerikan tayyarele 
ri Holanda Hindistnına urmq w 
borbe bqla....,_ .. iis•P?' &I. .,,...IU blltlln şlddetile devam edl. 
yor. 

JAPON MEENBALARINA GÖRE 
Blrmanyanın merkezi Rancon is. 

tasyonu ve tayyare meydanı bom, 
b•Nhman edilmiş, Rangon radyosu 
!!Usmuştur. Sinsa1Wra yapılan hO. 
cumlar, dört misline cıkanlmııtır • 
Cna adasına toplu bir hilcum ya. 
pılmışhr. 

Ru ra 
Çankayşakle 
bir anlaşma 

imzaladı 
Naakla, 6 (A.A.) - Domei ajuıaa 

iyi bir kaynaktan haber alıyor : 

Sovyetler blrJ.111nhı ÇUnldns elÇlal, 
mal mllbadelest için ÇUlkanek bil • 
kQmeWe bır aıılafma tmaalamlftır. 

Ruaya, Çine mObtmmat ve kamyon 
verecek, çın memleketin b&tı tlmal 
bölgealnden çıkanlan maden cevherle 
rlnden Ruayaya •lıf yapacaktır. 

ZELZELE 
!inkara, !j ( A.A.) - Dun gece YR 

rısından sabah saat 6 ya kadar 
Mustaru Kemalpaşa, Turgutlu, Sıı. 
llhli, ~khisar İzmir. Balıkesir, 
Dursunbey, Çanakkale, S.mav, Es.. 
klşehirde muhtelif fuılalarla yer 
depremi olmuştur. 

lstaabal. 5 ( .4.-A.) - Bu aabah 
.ıaat 3 U 16 dakika 39 aaııiye ge
çe merkez lle8i1 fatanbuldan 340 
kilometre meaafede bulunan ıid • 
detllce bir yer sanrnt.ıaı kaydedll
mletir. Bundan evvel aynı menez
aen gelen biri, saat biri 21 dakika 
ıeçe ve diğeri de saat 4 U 19 da
kika geçe iki haf"ıf •mntl daha 
~ımuttur. 

Macaristan 
Yeni vilayetler mebualarmı 

meclise alıvor 
....,...., 5 (AA.,) - ...... 

ınUmeeBlller meclieinin bldncl cel· 
Belinde Başvekil Ba.rdomi OMI'· 
lc"nd, Karpat ve Yeclip.to Yill.Jetı 
ıttmaı tmnu dahn olank •il · 
re mebmlarmm kUılü~ t.1t1

• 

C)'lemlttir. 
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VA K'IT 6 - !? - 1942 

illi Koıunma kanununun değiştirilen maddelerini aynen neşrediyoruz 
(Baş tarafı 1 incı sa11faila) ayet etmiyenlm-: 

a,. Mubfk ı:ebeb oımakswn blr malı t.uııı. !lyntltı.: satmak. e,, 40 mcr maddede yazı1ı m'eziye hububat ekmek ve ektirmek 
b,, Muhik sebeb olMlnksızın b1r malı fazlıı. fıyatla ııatışa arzctrnck, nak.k,nda ıttihcız edilecek karara r'..ayet etmiyenler; 
c,. Muhik sebeb olmnksıZ.m mevcut mnlı satl§a arzetmck, 100 liradan l 000 lirC?.ya. kadar ağır para ceuısına malık\ım edl-
cı.. Muhik sebeb o1m4ksWn me\•cut Dlllll ı;a~tnn imtina etmek, ifr. Tekerrlirll halinde 250 Iir::ıdan 2500 liraya. kadar ağır- para ecza.. 

e,. Mevcut malt her hansı bir .ı;uretle kaçırmak veya sak1amak; iı ile' lilrlilite 1 aydan & a.ya ]l:a(blr hap]$ eczası ht!lmıohmur. 
t,. Mevcut ninlı mu\"azna yollyl~ elden ÇJkarmnk, lll - n,, 11 inci maddede yazılı saı.ı:a.;ı.i ve maAdin müeJ1Seseleri 
g,. Mallan plyasnc!a darlık ve yahut !!yatlarda yükseklik doğuracak mamullerinin ve istihsallerinin mü!>a.yaa edilmesi kararma ~t 

derecede mcı.bdud ellerde toplamak. etmiyenter; 
h,. Heb hang1 bir maddenin tıcart ten.muı harldhde muhtelit el.lerde:ı b,. 17 ncl ıruıddede yazılı ınalrlnclcrla Ye sair ist.ilu;aı vasrtaıa.. 

geçiriJmesl surcUyle !iys.tmın y,ilk.3eltilmestnt ıst1hd t v ya intaç e zliı> rmm satnı almması :tararma dayct e~eıı.ler; 
cırıcme muıı.meı.eıert yapmak, c,, 42 nci maddenın 11 nci ükrnsm:ı. müsteniden elkonulan bay-

i,, Ticari teamUle aykın olıırak diğer b!r malın da satın aımmaartıı vanhn teslimden imtina eden, !l'.!.klayan, kaçuan, sa.klamaya. Teya 
mecburi kılmak suretiyle s.'\tı§la bulunmak veya malı satı,a bu rıırtıa ar. ,!{açırmaya teşci:.bUs eden ve bu fiillere bilerek yardım edenler 250 
zetmek, i radan 10.00Q l'irnya; kadar nğxr It<t.~a ceı.a&mıi mahkUm edilir ve suç 

j,, Bir malı fazla flyn.Ua satmaya m.a'tut h hıuıgJ bir mı ve ht\reltetto mevzu unu teskil cd~n maUa:rın.m müaa.dereslDe hükmohmur. 
bulunmıık veya vesika bnzlm Ye blletck isttınat.C)tmek, lıV - 42 neı nddcniıı 1 inci fLicrasmcia yaıalı ziraat. J11Mine ilet 

k,, Fiyatlan yükseltmek maksadiyle propaganda yapm:ıl:. vaarta, ilaç ve malzeme1crile tohumlar hakkında ittihaz edilen ka~ 
ll!adde: S4 - Hükumet, 3018 numaraıı kanw:ıun birlikler hnkkmdakl rarlara riayet ctmiye:nler. 10 liratl&n 50 liraya kadar ağır para ce-

7 met msddasL. hWcmUnU idhallt tacirleriyle toptancı · yarı toptancı ve zasına malıküm edilir. 
perakendeci tacirlere ve sanayi ~rba'bına cl.7.hi ı.c.~mu edebilir_ IV lliıcı1l r 'kra.sırut 

Madde: 86 -1 - Hllkümet, her turm husust nnl':il vaaıtnlal'ının soytU. v, - 14 ünaü ımLddcnin ı mulialcfet urıwae, 
SU(j me\•.zuu ol n. m:ıddeier n:ı41ıiY& ve m.iktar itibarile ancak ihtiya.. 

seferini tanzim ve tahdld veya mcnedeblıeceğ! gll.ıl dzaml nakil UcreUerini ca telrn.bUI edabilt:cek derecede ve az kı~ette :iae suçlu hakkında 
de tayln eder ve bu vuıtatıırı, mıı.ıa:emelcrini ve mutnd Ucr tıerlni vererek f 55 inci maddenin ıL inci frkra&ma tev ikan vedle.ce& cea 10 liradan 
devletçe ııızum görUlen yerlerdi! ve .liizmeUerde çall§tımbllir. LUzum ve. ih- •~--" 5lJ llrnya. ktıdar nğn- ııa.ra cezamna ~ <>lımor. 
ttyaçg5rdUğü takdirde kara nakU vn:sıtaı:ırmı bedelleri muk:ıb1llndo ,.e de. V:I _ 3 Uncu ek miıdilenln ı; itti frkrasına müat:eolt olarak ?ıa.il-
nlz nakil vasıtaıarmı ı.9.939 da yapılan son satı§ mukabilinde sntm alır.. metç~ yapılan murnkabeye mumanaa.t cdtn veya t.i.cad kredilerin 

bilir. Deniz n3Jı:fl vasıtal:ırmm s:ı~ a.Iı:mnasmdaı icdu, hale göre bıı ta.hdlt veye men'ine müteslli!t oknalt üzere ittihaz o1ınıaıı kararla
ra riayet etmıyen mali müessc.«ler 1000 liradan 10.000 liraya ka-

bedclc icra vekilleri heyetince tay:n olunacak bir tazminat ilflvc olu- dar ağır para ceınınmr m:a.hlriırn eatttr, tekerrtırü Jıalinde bu para 
na.bilir. ::ezası Uç misli.11e ~Ikarıltr. 

ll • H.ükümet, halkm \fe milıt mildafaawn ilıtiy~nnı kaı:şıltı- VII _ 3 ünc:U ek maddeni:ı u 11ci fıkram ıırudbiDce. hittiune~e 
m3ık :m.alcs:ıdlle, lllzunıunda:, ya1i:ıı1cılar0; ait deniz naltil vastl.u.larrnı ittihaz olun:uı karar hililfma te:ekkü1 eden veya. tePil olimaa şlr-
da mı madde hUkümlerl daircs1nec nzalarile ta.lı~brabilir. ketle-r ve kooı;eratıficr, ka.pablrr Ve bu teşekkül veya teşkili yaptı-

Maddc: 38 - HUk1imet, nıznm görüğü mmtakalarda ya.pılnccık r:ın t e rik ve:r~ ortaklarla bu suça ·&tirak edenler ıoo limdan 10.000 
zeriyatın nev"i ve çC§iUcrini ta;in '~ tesbit. edebileceği gibi herhan- . .iraya kadar ağw para :::~sına mahkOm edilir. Tekerrürü baliıııde 
gi b)r mı:ılısUlün ekimini de menedebilir. para cemm Uç misline çıkarılır. Kapatılan §it'kct vcra. kooperati!-

:\fadde: 42 - 1 - Hükümet ııer türlü ziraat ileUer:ini; makine- Jcr, Inqra.tılına; iımna J..-adar üçüncl! şahıslarla muamelede bul~ 
!erini, vnsrta ve mnlzemelen'hl, tohumlar.:nr lilzumuna göre sata.bi- larsa ta.siiye bükUmlerine tabi tutulurlar. 
lir, pa.raS1Z veya ii-rjyet veya ödtinç veya bir kira mu:kabill o1e.rak m- vnı . 3 ünc::ı ma.ddEmin 1I nci fıkrası mucibince §1.titct veya. ko-
tiynCI ola.ıı.lartı; tevzi edel'.ilir ve çiftçiye ödünç para verebilir. operatiflcrin mı.:r.akabeshıe mumanaat edenler ve bunların faaliyet-

II • Hiikürcct, büyük ve kilçtik ~ hayvanlar.m a.imı ve satı- !erini tiı.kyid, mhalt veya men bt•5U5unda hüki'ımetçc itlihaz edil.er. 
muu V'e k~! tanzim etmeye ve bl!lılm-aı on döıı:lüncü madde hll- kararlara :muhaiefct edenlerle bu ~nça. İ!itiı:aki olanlar 1000 lira.dac; 
Jdlmlcri daires:Ude el 1koymeya saJfilıiyetlidir. 10.000 liraya kadar ağır para ce%~sm::ı. ınnhküm edilil'. Tekerrtlrü 

Madde: 43 - Bu kanunun derpi<> ettiği i§ierin icap ettireceği haföde para cc&r..f'ı üç mısline çık:ınlır. 
tcdlycler içfn hükUnıct cmrlne haz.inece yüz mılyon Iıra,·a kadar bir 
sermaye temin oh.nur. Miltcdavil k'ermaye ile s:ı-bit ı:rerma.yc ve tefi· Madde: 56 -- J; ~ 22 nci ın:ıddeye göre vücude getirilen stok. 
kiJat mıısrnfı ka~ıliklan icra vekfüeri heyeti lcimril« bu senıuı.;-P..- lar tı.-ı:ldtm~a ittihaz edilecek kararlara riayet ct.miyenler; 
dem tefrik cdtlit>. 250 lit:ada.ıı; 2JQ() liraya. ltadnr ağır para cezasma ve tctcmirli 

Madde: 44 - Vekfıletlerce bu kanuna müsteniden yapılacak halinde 1000 liradan. aşağı obna.mak ilZe e ağır para cezaııı ife tnr-
ıi§le:'bı ve. Jaın;laeak mliesseseleıfa iltizam ettirdiği p:ı:ral112: icra ve- likt.e 1 seneden :: 8Cllcye .kadar h-;.p!s cezasına mahkfım edilir. 
killeri heyeti k~arile 43 üncU ~'ldedeki serma:yedcn ali.kalı ,.eü- ll - 25 i.nc:l madrleDi:n I' inci, II nci \'e m üncü ftkrala:rmda ya. 
Jet emrine verilir. ztlı l:'tok y:qıımı:k :ncmnuiyetine riayet etmiyenler; 

Mndde-: 4i7 - 1 • Bu sermaye h~lan Türkiye Cümhurjyetl 500 lir.ada~ :?500 liraya. k:ı.dnT ağır para cezaşma mahkıim edi-
Ziroot B:ın.kıı.smda t~cııkUz ettirilir ve vemodarlık i§leri de bu baıı- hr. TekerriirU h:ıllnde 1000 linldıtn aşnğt olmamak Uure ağtr para 
ım t1ır&fmdlin yapılır. 1C.raı l'ekllleri heyetince verilecek" krm; g().. cezaın ile birJi.kte 1 eenetle11: 3 seneye kadar hapis Cez:t61lla ınallkiun 
re alıtlt:ıdar daire te§Ck:ldll veya müe&&esolcr hesaplannm miilibct: ediltr. 
evrakı:rn vc,ya tasdikli su.retıerlnt veyahut yalnız aylık miz.-ı.nlnrln lll - 25 iııcl maddenin iV üncll fıkraamda yazılı nml birlHtnnek. 
stne aonl&'mdeki bil;Uu"planru Türldye Cü.mhurlyeti Ziraat Ban:ka.- Jne"llll~'.OUnc r'..nyct e~lcr; 
sına gönderirler. 30 liradan 100 lira.ya kadar ağır para. ce1.8S1Jla malı.kum- edilir. \ 

llllMldcniıı I lııc1 .,.. II IAcL !ıkral&rmda w 64. tlDct1 maddele Yazılı auçtardatı 
döl&yı yapılacak .IOll tahkikat 11.Ulftklmt.en ic.ra edlllr. 

Mııdde: 67 - I - Lllzum görWen yerıeYdc Adliye vek!.letı. bu kanunllll 
hUkUmlenne giren suçlarla bu kanunun 64 Uncü maddesinde yaz.ıx memur. 
larm fşJedikrerr suçlara mtıtcaWk davnları görmek tızerc hAklmler kanunu· 
?IUD her emıt ~ dcl'eCffbıdek1 h&ktmlerdcn mllte§ekkll olarak toplu ve)·• 
tek hlltlmli mahkeıı:ıeler kurabilir. 

il . Adliye vekAletı bu ma.lılccmelere ildncr smıfta bulunıın ve tenıyııe lo 
namzet ga..terib:llf§ olan hA.klmlerı t.eıoflen ve birinci :ımıfta bulunan ht\klrn· 
leli naklen t811n edebDecetı gibi kadrodaki her dereceden maqlıır ko.rşılıll 
tutulmak .mrctiyle daha 8flll?ı derecelerdeki lıAkimleri do t&ybı eckbUlr • .Bil 
nıa.hkemele'dn llğvı halinde temyiZe nnqızet hll.ldmltrden bu mahkemele~ 
terfi= tayin olunanlardan açıkta kalaıılar, mUkteseb hakları m~ kat. 
malt oartıyle ve kendi muvafakatleri ile • Uncil derecedeki bir hAldmllıte 

de tayiıa oI~bfJirJıer. 
m - Bu malıkemcdc vazife alan hlldmlerl.n, müddelumumnertn ve kl\.

Ublerfn m3a§1a.rr blı kanıınmı 43 tındl maddealndelq sennayedeıa Menlr ,-e 
bu vnzlte!erln devamı müddetince de kendilerine yine bu sermayeden maaıı· 
Jarmdan gayri Adliye \-CkAlet:1nce tenslp ve Ba.,vc.killikÇe tasvip oıunacalt 
aylık makto. tazıntxıAt Teri!ebfltr. 

iV - Bu malık0nıclçr1n ilgası ballnde 2556 ııayııı bil.kimler ko.nununu<ı 
71 uncu ve 80 inci ınaddelcrl mucibtxıcc nlA.kalılarca tediye olunacak maa§· 
tar, bu kanunun 43 Uncu maddestiıdeki sermayeden Odeııir. 

V • Adllyo VekAletl bu mahkemelerin kaz& mmta.kal:ırmt ve bu mab· 
kemelerln kurulmndığı 'Yerlerde. bu . kanuna. göre vazltcU mahkemeyi tayin 
eder. Bu kanun l!OkmUne giren bütün suçlarm d&vamru bir mahkemede rll-
yct etttrebDiı-. · 

lladdıe: G - Bu kanuna g6re kurulan veya bu kanumı tatbtk Ue tav· 
sil edilen mahbmcler m~ut suçların muhakeme u.suın hakkındaki kanu· 
.nnn IJU h\lkUmlerlnl tatbik ederler. 

Madde: 2 - Milll korunma. kanununn apğtdakt maddcltt eklenm~tir: 
Ek madde: 1 - HUldlmet t:anfmdan yaptmlan stokların alil.kadar mıı

kınınlarc& verilen talim.at hUUma !stfhldk!, kullanılmC3x. veya her ne oıuraa 
~ aıtm çrltn.nlmur yuıikttt. 

Ek madde: 2 - Kendilerine Ucrctli: ııı milkelleflyeU ta!ımll edilen e:
lalJ ~ ZG ma madde mucibince çalJ:ııtmlmn.sx knnırl8.§tmlan naltll va.sıta
:ııın: w bunlaon aabib veya. mllstahdemleıt icabında vali veya lmyı:n:ı.!mmla· 
rm yn.zılt emitlert üzcrlııe r.abıta kuvveU ile ~ yerlerine TtıJıt ~e sovk olu
~r. 

Ek madde: 3 - J _ HUkCımet, malt m.nesooselerln açtıklnn tıcart ıttt
ciilet:i mUrakabe, tıı.h.dld veya mencdcl:ıillr. 

II - Hilkame.t, tlcareUe ifUgal etmek Uzore kurulacak. her tnrıu §lr.k~t
lerln ve ltoopua.lifl.t'.rln tcşckkfil ve tc.."!Cll muıı.mcıc:ertru ve kunılmu~ olan· 
:ıarmm da. her nevi fııali~ ~erini mtlrakc.be, tıı:vtn. tahdld ve~'h menadeblll:. . ~ 

Ek madde: • - r - Bu kanun hUkllmlcnnln tatbik:ıtmdıı salll.hlyeUI 
mcmurlArca. uızumııı g:tsrtllcn her tUrlll malQmn.tm verilmesi vo her nevi ve
slkalıırın ve d<ıftcrlerln g6sterllmeaf mccbuı1dir. 

II • Bu mıemurlar, vaz!fe1erinin ifası .ınraıımda bu kanunun cezalandır· 
dlğı fıillcre muttali olchtkla.rmda, meşhut sucıarın mnbalteme usuıa Iranu. 
~mun • ttncU mııddcst hilkllmlertat tatbllc ederTer. Taleb vukuunda zabıta 
ma~am ve mcmurlan bu mımmrltıra. yardım etmeğe m urdurlın-. 

Ek madcro: :; - I. 31, 32 ve 35 pıcı mnddt:ıcrdclti iht!klr ve fStlamar 
fllteı1nden he?' hangi blrint trtfld\b edenlere, su çmevzuu olan malm mtı:te
rt~i tara!mdan bir para tediye edilm~ i.SC, m ~tal® dtfl takdlhie b1l 
para aerhal Irendtsin.e iade edilir. 

IJ. Suç mevzuu olan mal mUster:den tcsıfm edilmiJ iSe, mal milşterldc 
bıraluln:. Henüz teslim edilmenıi§ ise, mllşten taleb ettiği takdirde, nUmu
,ı6111.ıım &lınuıaaı m.ttmklln oı.n JQ.&.lların numuneleri almdık.tan '\l'C nllmmıe 

alınması mUmldl.n oı.ı:naynıarm evsaft ocı:tıa.ı hll nku!a tcsbit cttiı-Ucllkten 

sonra. satın alman mal mU§t:crlye teslim ce.unur. n _ Bu kanun hükümleri daireeinde itUzah o1ur.an kararlara. Tek.!rrürü halinde paca cer.astı iki misline ç;knlına.kJa bera.be1' suçlu 
mü:sten den yarıııan her nevi tetm·et ve tahsilat T. C. Ziraat Banka- hlr ;:.ya kadar hapis c.ezasına., nıabküm edilir. Müşterek malın bedalini ödemcml§sc, satJcmm tnıeb ettiğ1. bedeli ke:n· 
smda taalliık ettiği vckilet ıçin açllan husual hesaplarda gijsteri- lV: - Yukaııdaldr fıkralarda Y1Wlı hallerde yapilmış olan stok~ dlılden Blmır n bU. pıırıı; z-ınıat banknst ıstıbelerfne ve bulunmadıgı yerlerde 
atr. Kadro ve idare ma.sra.fla1"t: ayı."'ca. bir cetvelde. irae olunur. Jarm n r..:.rikt.L'i'm~ İJ~ mallaıın mfi<ıa.dere~fne de hilkmo.llnur mıılıa!Ji ms.1 sandıkla.rma. emımcte:ı tesTun olunur. Muhakeme nctl~dc 

:Ma.tlde 50 - I • Bu ser.mayerlen sarf edilecek paralar muhase- Madde: ;,7 - 2S i.ı!cı !.llnrldede ytztlr ihbars. r.:ı~'DlC.n mu!ı.ık :;; nıu:ıuır ve l.stilstİ:ıar ctırmtı taııakkuk etkn Te m~tcı1ye ım.tluın maım be" 

bei umumiye ve &rUrma, ekslltme ve ihale kanunları hükümler.ine ve hep clmnk~ızrn muayyen m;ir:!dct iı;ind~ :nalmr rümrükten C"eJ;mi- deli )'ilks.ak old\ıtU tesbit edl.Unıe fark mll§teriy'e inde olunur vo mlltebıı.Id 
diwm muhasebatın muralrabeSlne tabi dCflildir. yenler, l 00 llra&n 50iJ 1iraıya; k:ıdar. ağır para r.~:~ast ıle 'ıirlikte l 5 ce.zat hUltUmlere tabı olur. Satıcı beraet ettiği takdirde banka wy.ı m!'ll 

ıı _ Bu kamınun tatbik mevkiliıde bulunduğu müddet :z:ırfmda giınd~n ilç aya ka.<l!'r b:lpig cezasına mahkum edilir. aıındığı;ıa ya.tmlan mnı bct.tciinin tamamı lccndinc teslim oıtmur. 
resmi da.iro ve mil~esclerlıı ,..Bel<:diye &eı:mo.ycsin~ nmfiııdan :faz- :Madde: US - 30 uncu madde hilkm.ünc rlicyot eür.iyc.!ller bir ~k madde: 6 - I _ ldlmet mllll korunma. kanununun mer'i buJundU-
lasır..n devletin, devlet teŞekkUt ve müesseselerinin i~k ettiği ti- ı:ıe:.c~i.ı!: .kira bedcl1 tuhıı:mca. a.ğ;r para cezasına ~ahkfı.m ed1lr ' ğu milddct zıı:rfında pr1Inlel1. veya sür primleri her hııngt bfr scbcbıe oıı:rr-
c:ıri teşekküller d:ılıil,, ycıkdiğerile olan alıqi ve öm mua.melele- Madde: 59 - I • :il ~I mnddenln. 11 inci ve m Uncu trltralartYle 3Z sa oısun ödenmeyen fıcr nevi hayat s:gortnlarmı ınrtao. tıbi tutablllr. 
rmcie artırma, eblltmc ve il::ale kanununun hükilmlerl icra vekil. incl ve 35 inci maddelerde yazılı ihtik!lr \"C ı:stuırnnr rımer:meen !Mır hmtgt n _ S!!;Orbuım mkıta denesi Anında vefatı tı:ılinde, inkıta tarfhino ka· 
Ie11 heyetinin kararile tamamen veya kıeme:ıı taadlk edilmeyebilir. birini 1Mcycrucrle i§lemeğa te1ebblls ecknler ve bu filllere bilerek yardnn dar t.abııkkuk ctml§ rtynz'i lbtryaııar bu tarihten tcdlyc tarın!nc kadtır ?re· 

lII • aı inci maddenin 6 ncı fılı:ra.11 mueiblıice ver 1cccJr veQ!mı. cd~nler veya bu fiileri yaptır:ınlru: ha?ckında ıooo liradan 10,000 liraya ita.. ıııı.o edi!ml'ş, geı,:cn fnl%!cr!yle brrllktc hale sahiplerine ôcfenlr. lnkıta devresi 
Jarlıı. b'U kruıunu.ı tatbildne memur makamla.m gl)ndcrilecek şika)'-Ot> du ağır pa.ı:a ezası ile birlikte 3 aencrlen lO seneye kadar acn- hapis cezası cı:naornua sıgortrunn t~r>.z!l ve l§ttr:ı haklarına halel gelmez. 
ve Pıba.rlnr ve 47 ncı maddede zikredilen mlL~et evrakın 6Uretlcrl hUkmolunur. m · 1nh."rta dcv:cst i{jhde asttert razl.Cedc iken aıen sfgn.rtnlılılrın hak 
ve u:nUllit hesap "3Zlyetleri d:ımga retımlnden ve snir rilsum ve ver- n - 31: inci maddenin 11 incı ve ın üılıcil f'ıkraiaıiyte 32 met maddede salı.lblcı1ne ll~bin Hrtıya Tta:fıtr on:ın milemmcn mcb!Ağalnn tama.rr:: \-C bt: nım 
gıkroen muaft-~. yaılt tiıllerln i!JJenmcslııden tcvcllUt eden v~:ı edebilecek ~an z:ırar, ma.. dJ.rda.:ı. yuk:ı:.-: olanlnrmki llçb!n liradan n§<l olmnmalt: U:zerc hllk1lmctı:e ta-

l . Bu kanuna gpre kurulmuş teşkilat ve mile.sseselere karşı ta:- lın yahut temin cdllcııı veya. edllrnrnıi Jaısdoıunan gayri muhik mcnfaathı yin edUcccl: miktan Til .fıızl.:ısnnn nyıızt ihU t ve h!lrbde 15lenlcrhı Sigorta 
alıhUdatta bulunan mUte1hhiUcrlc btı mUtcruıhitlere D?"§I derece de· milulıtr veya mo.hiyet?M göre, haf t ise bu fllllcrl işleyenler na.kkmctı 100 bedch hnit sııhiblcrin~ mlteinmc:ı ment:ılnrm tılmnmı ödenir sigorta hcdct!n!Il 
rece taahhüda.tta bulunmuş ve buhı:ııacak olanlar hakkmda 2395 sa- liradan 1000 liraya. I:adar: ağır para cemısı ve 3 aydan 1 !!Cnoye kadar hap!ır ııt.l:funetı;:~ tayin edilecek k?Sı\aı alt ödenmemiş prımlcrle snr primler tek· 
yık kazanç vergisi ka.ııununun ackizind maddesinin muadd.eli birinci cezası verilir: ve bir aydıı.n 3 aya. kadnt' dllkkA.n, mağaza vo ttcıı.ret:ııancnln nfü bM riyle b!rli'h--te bu •tcdtycde tenzil edilir. 
fıkrası ı e 33 üncli maddesi ve: 74 üncü maddesini<ı B fıkram htlküın• kapablınasma ve bu müddet zartındıı. suçlunun ticaretten mcn'lne hllkmo- ıv . Sigortıı.sL ınıntaa tabi tutnırn~ olnn Sll::orta.:an inkıta d-'"'Vresi so. 
!erl tatbik olalllllaZ. lunur. Bu !ıkrada yazılı cürümlerin tckeri11rU halinde bu maddentn I !net nunda ruı.yatUı ise &fgorta mukavelesi tıbbi muay@cyc !Uzum kalmadan l'c· 

Bu tanhh.UdoıUan hakkında. ka:ıanç vergisi kanununun umumi fl.krasıuda; yazılı ccza.ıa~ verilir,. nid.cn m_criyet mtısap eder ve ıır.~ılıır ink ta devresine cit pr:ttılcrlc ctl• 

hükUmleri caridir. m . 31 inci mııddertin n ıneı Ye ııı uııeil tıkrala.ıiyle 32 inci maddede prtm;crL'l tekı:ıik fr.lzl~rf He bh1ttt tedyeııl ile. htlk-t\mct ç_c t . bft c 'ece~ 
dde: 53 - 1 • a .. 19 uncu maddenin V inci f·krasmda yazılı yazııı tlllleriı! l§lcnmamden teTetınt eden veya edeblle~k olan zarar, ma. rr.rtl::r <la'rcsınde mUke!ll!f tutu'nr \"e Jı:lhut sigorta. mflddctl o nlsbl!lte 

~]m3. saat ve gtlnlerlne riayet ~tmiyefıler; ıın yahut tcmtn edilen veya edillncsl kascıoıunaııı gayri muhik meııtaa.tm u,ı:ııtılmnk ı: •Jretlylc inkıta mfüt ır.e nit rırlnı, sUrprim bortlannd3n ib!'3. o 
?>,, 31 Jnci m.ıddenin VIl leci tı:kraamda etiket Ye fiyat liı>t<!si mlkdar veya rtın.hiyetıne göre pek hafit ıse bu filli işleyenler bakkmd& 60 lunur. 

koymak meoburıyetfne riayet etmiyenler; liradan 100 llrııya Jtad:ır :ığtr p:ı.ra cezası vcrw.r 'ille 7 ~11 1 aya lUldar v. Tk~~c't ıuınunnnun 1000 ihcl mııddrsinm ve mevcut slı;oı-U mukavc. 
c,, 3'ı nci. maddede yazılı zeriyat hakkındaki kararıartı rlnyet et- dUkkAn, mağıızıı ve tlcarethanenitr knpııtrllllllsma v& ·bu mUddet zartmda ı~:ıamclerL'lln bu maddenin II, m ve JV Uncil! fll;ratamıa ve tıu ftkrnlnrıı 

:niycn.ler; suçlunun ticaretten mcn'tne hUtanolunur. Bu fıkrada Ytı.zılt cOrthnlerizı U- nı.Jslenlden kararl:ıra muhalıf hllkllin ve fiO· n Uıtbik olwım:uz. 
25 liradan :3QO lira.ya kadar $ pırra. CC?.8SIIl'a: mahkCim edffr kerrnrt\ haI1nde 25 llrawm 200 liraya kadar ağır para: ceza.at ve 'l ~ ıcı • 1f. 

,.e tekerrllı1i hn!ınde 50 lliad4h 600 liraya kadar ağır para cezaıille ı aya kadar ha:pfs ce.zası verUir ve ı:s günden 2 aya, kadar dflkkb. maıaaa vr • Xalldc::ıln lI nci, IIl ür.cil ve IV üncü fr.kralannd:ı y:ı.zı~ı 
beraber bir haftadan üç aya ka.dar hapis ce-r.asr hlilb:ıolunur. ve tıcaretlıancnl.n ktı.patılinas?na ve bu müddtt ZUfznda ~n ttıearetta tr.ildlmlere ayAl'!ı lıa:reket cdcnleT, s'gort.a ~etlerinin teftiş ve 

Il - a,, sclt!zinci maddeye müsteniden a::uıayi ve maa.d:n ınües- men'lne htnmıolunur. :uıra.l,uwc:siıte ciaı.r 3392 sa.yılı kanunun 10 uncu maddesine göre cc-
ı;csekrl hakknida hUkiimctçe istenilen mrı.lümatı vermiyenlc'l' ve r:v • Yukandakl fıkraıarda. yazılı curnınlerde mevzu te~kll eden maım za.Jar3ınlır. 
:nüttelınz karara .rıa.yet etnıiyenler: Ek .madde: 7 - I • Milli !korunma kanunu hiikibnlı?rlnc tevfi· ve a.yni cl.n4t.en mevcut baklyelerlnlıı r.amaınmm '\Teya bankaye. veya n:ıa.ı 

b,, 2 l üncıi meddeyo, ihrae; sa'll§larının şekil ve !jal'tlan hnkkın- sandığma emaneten yatınlmıg bulunan mal bedellertxıııı de mtıaadereıılne kazı. ;tn11ıl&R ve yaptmlan stokiann va bu:nla:ra. ait t.esi1iatm hn.rp 
ifa hl.ikfunelçe müttclınz Jtarnrlııra riayet e~·yenlcr; hflkmolunur. teıılikeiine kalllı sigorta.sız biz1.a~ veya yangm s~rtası: ile i.ştigJI 

Ha:kkm~la. 50 Iıradan 500 Iirn)•a kadar nğir para cezası ~e te- v • Yukarıdaki fıkralarda ynzrlı 31 tncf maddenbı XVII lncl T• ıvm eıl~' ~el~rle mil§terek yapmaya, bu i.1lcrlo m~gul. olmak üzere 
kerrilrü halinde 100 Itrndan 1000 llrnya kadar ağır para cezası ile Uıcı .Cıkrıı.larlyle birinci ek maddede yaztlr hllkOtnıere riayet etmeyenler . LAJtalı duiet te..,~kkill, milesseıse Ye ofisleri nezdinde bürolnr teı;-
biıılikte 15 Erili dc::ı 3 e.yıı kcda.r ha@s eczası bfilmı<>lUnur. bakkmda 50 liradan 500 liraya kadar ağır p:ıra cezası ile bersber bl~ W. kili.'l~ ve .!!.!oklan s1~ı1.a edilen maddelerin satış f"ıya.tma zam yap· 

Hl - !tlıal ve ihraç n:Mdelerinin 29 cneu nu,ddcn'n 1 i.:ıci fık- ta.dan bir nyn. kadar dUkkAn, mağaza. ve ticrethanenın kapatıJma.,,a ft bu mo.k ~-uretile prim tAlısiline hükiunet mezundur . 
.msma müstenfüen tc.sbit edilen fiyatların:ı. 'riayet ctmiyenler.; mUddet zarfında suçlunun 'ticaretten men'tne htllanoiunırr. B\:t fıkrada yu... lI - S..gorta masrn.flannın ve primlerle tarn.amen kllr.3ılıı..ruınU· 

15 gtliıden 3 ayn l:&da:r lın.pfs Te tesbrt edıle-n ithal ve ihı-..ç fi- zılı mub".A'"t mıtermrn l!.mme davasr açrldıktan~ tekrar ~leDm'allt ı:ıa. ·•an lııttıar tazminatının kar§ıliğı o?m3k üzere sarfma lüzum gfö1lle-
yatlarile sa~uı veya ınUb, ~mıı.mn ys.plldığt fiyatJar a.rasrnda. fark linde sı. . "kinnda mütealtib hcr bir !illlnden dolaYt yukanda yam!r ce- ~ek :ııeiııılii milli lrorunı:na kanununun 43 üncü maddeSine tevfikan: 
tufur.nın beş mi"'Ji ağli" psra \lez:::t:;ma nuı.hkfun ec1llir. Tekcrfirii ha- zıılar ikı : • ~ oınrıık hO.kmoiunur. tem!h :::dilerek .sermayeden a-,nlır. Primler. tefn1< olımsn paralar 
!inde ceza iki -:Cet ofarn.k hü!m ô :u.&r. .. 1 hU .... °'tanna. ı.. .. w~ o'..ı..~. ve sigorta tazminatmm tediyesine rııg'"'.mcn ·'1 • 3 linci mıiddcnin V lncl Okrasındn yazı ı lttimterc. ri&:Tf!t etme. ... ._..,. """'6 .. 

lV - 4 ünci.ı l"k maddenin I incJ frkrası mucibince saliı.hiyetli me· yenler hakkır •:ı 5 llradan 100 llraya kndıır ve tekarrUrQ haHnd'e 23 llract.uı ıigorta i le'l'ind.cı: para Drtt.ığı takdirde artan para. hazin.eye jntikrıl 
mur: r tanüıru!.m istenen mnmmaü vermeyen ve.; vosik:ı ve def ta- 200 lfnıya l:nd~r ağ?r parıt cezası tatlıik o1ı:nur. edeı:. 
leri gcistcrmıycnier 25 liradan 250 .ıiraya kndsr par:ı cezasm:ı malı- Ek: madde! g - Bıt tanunurı. tn.tbika.tma müteallik oia.rnk kul· 
~mm edll1r. Tckerrttrtt h"!'tlinde ceza Iki 1!1isline çUarılır. YIL • Yckaı:ıkf fıkralarda yazılı tıcarett.en men• ile dilkkb, !Jllllaza lan~ her türlü. evrak ,,._.ya. hiikümelçe istih.Wıti tahdit olunnıı 

ll'.16d~: M - r - 9 uncu mncMedc yaZ':lr Ucreil. i mtike:11 cf"\•e· ve ticarethaııcnfn ltapaWm=uıı cezası bU dllkkAn. mağnza. ve Ueanıthanentn mt..d:I~lere müteallik karne veya vesikalar, resmi evrak Ye vesiJuı.· 
tine n "'et ctrnivcıilcr, r-"nea!dnıı gür.lük licretht l:~;r miE'linden yiı:- hutunduğtt mcvı·ı itin hayatl cl:."ınm:lyetı Jtal.z -olmıı.sı hallndC verlLnrlyerelc lar'.kaı :nadUt olup bunlar üzerinde işlenecek sn!ıtcl{arlık cUriimlcri 
: 1i bcfi m if:linc kndar hafif 1ınıa Ce7.tts:nn mahkiını cd ı'rr. Tckcrruı:~ Il ınc~ 1':kr"da g~terilcn para cezasının ynr.tSt ve I1iI Uncu fıkı;adalü para h:ı.lt~~aıc'ia. Türk •-:ez:ı Kanun.unun ı-~smi evnı.k ÜZCl'inıde işlenen sr;.h· 
lıalinde iki m!ı.:ıl~ par.a ze~r ile birlikte r5 ı;Und n iki a.yn knd:tr ceznlarmtn şıra~ ile dörU-e biri: ve yarısı ve V inci fıkrada olduğu ,ara ce. tcktiı lık cürümlerin& ınütcaTiik hiilrli.mler.i tatbik ~r. 
hafif ha.pb ce.Z'l:;n: n-.nhkfım olunur. zal:ınnm da ııırns: ile ci&Ue biri ve Uçtc blrı niSbeUndc antmırr. Elt ma.:lık: 9 - ı _ Bu karnımın 27 ncl ınaddesi He 29 nncu 

Il • a,, ıO uncu maddede ~adı !anayi Vj? maarlın ntücs=cieleri VII • 34 ttnotı mndde mucibince kunıtan birUklenı gtrmey laeideı: ve: mr.ı.: "cl•ic II ııci fıkrn.sı mucibince h kiımeti.n almaya. Ea.liılıiyatli 
ile tJ:ğer ~ yerle?indc~1 hi2n1eti ına:.ıere -iz tcrltecfcn~ : ı:anı:ı;yt crbsm liu b'rllkl-Orüı mevzuu olan t terle ftrtıgal et.Im!kt~llt ııımadi... ntjuiıı panl:n: tahsili emval iranunu hliltümlCdne göre istifa oımu:r. 

}1 .. 15 inci rr.mJdede ya21lt nno&tnt s nayt ve maadin müe:;sc t· ıır.ıer. lI - Bu lıanun.lıı.r hükfımetin istim:ıl, iigııl veya intifaa MJ!ı.Jri-
an \'ic iş ycriet!nJn işlefllme9i !tn.tarıl" rigyl"f elmiytnlEr; liaddc:. tiS -· Du kan.una. tevflkan vr.rllen VP. l;at'lyet kesbeden hllltllm y ,ıj <>ldı~ p.yri:ncnkullerin taltltye...cıi icra ve ifE.s knnuntmıun tnU• 

., tlid mldlfetle ,..?:Tiı SSY-..n)·i ,.e :nr.a.cin n:ticss:sclcr, ı e htı" ~l:lrı ma atr mahl<ı'.ima alt olmalı Uzere nqnılımV'. · .: · ~ruuı<.e i:c kirahn.an ga.yrimcnkulleı :n tahsiline mütedair hii-
• tuıırnnla.rma '\I( değlnncnrere elkonarok i~lctılm~ r kararına ~ c,'?8 o\a··rıı~ dWıl>A:?. mağaza ve tıenrethe.nenl:n muva.kkat.rın kapatılma. ı. h. . ·e~:ll" görz ı.cıa olur..ur. 
nyet ctmiyenl~r, ıtma dair ve:-'1cn hli'kUm hü'Osaları do. bliyUk hutlerle ya~ ayrıca b\l !> .. ltlc.: 3 - Bu l~nuıı nesri tarihinden ft:föaren mer'idir. 

d,, 36 ncı maddede yazılı m:ı.ıtıl vasıtalarının ~cyrUc:ererleri ''e dm~::an. nıal\r.ı~ veya licarcıhaıı~nın göze çarpan yerlerine yapıştrrılrr. .'{'td'le: 4 - Ik kanun hüli:ümleıini tatb:kc İcra Vekilleri He· 
r.-.-•1--: • ._ ~'ha:t-..ı....-1-~~·~l:.k=tJU......ı.ı..t.W... ...... ..o.ıil.i.l.o .... .k...._ __ ..ı.. __ ....ı'-.J~~.....1ı.....:ı..ı.:_,ı;u::.. __ .ıa:,""""....__....w....ı...:ı.....-ı...-.....:ı.ıı...a....t.~ .... .._...,.ı.-.. ................ ~...ı...--....__.... ________ ~-----''------_;_..:....._;.,;...;_....;.....;;;;;.;:...=.._;_:.=~=-=----...-"--
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Buıuaristana kömür getirmek1 

üzere beş motör gitti 
ı....J>ul LevaJrlm AmirJijinden verilen aakeri 1 

lal:aab iti•lan -------M.mu>Md nam q Jtesabm& SO ton plri:ııe sa.bunu atık cluılltme llo mü.. 
~ Jııonmuıtsr. E\°ııaf .,. JNsust şartları komisyon<Ml. i'Brülür. Beher 

tiloe~ 2 v·· ıı.lflt a hır111tur. lhale.ıi 9.2.942 puartesl gUaf\ 
wt ıe ta ,.pıııııe.lrtw. Tıı!lpieTln temfaatlarlle Harbi) .. dC Yedek aulıay Bazı kömürcüler cezalandlrlldı , 

lo ~dan yeniden 500 bln ki
lb.~gaı k&nllı11 getirmek tçln Bw· 
;;;;..,.-- ~ mot1'r giSnclerilm!§ttr. Bu 
ıa leria bir baltaya kadar tıtuba· 
~eeetı heaap edilmektedir. 

iter tarattım oeJartıı lcômUr fhtiya· 
~ 11derıılell Uıııere muhtelit 8e.llltler. 
dan İatanbuıa her gt1n mebzul mlktar 

klSı:ntır göndıerllmektedlr 
bUn • «-. Yine lğneada, Ağva ve lılldye-

r"° 11 :..otlr Mmtt:o ge!ınfıtfr. Bım-
~ lbub.teut ııemUere glinderilecektir. 

lflıt Yoğ'lunda Yenf&ıehlrdo kömürcil _ 
cı~P~ Vartan !roO kilo kömtırü 
ltr llalde JllUracaat den. milfı.rJ• 

; !!atmamı,, dUkka.nım kapnmı§tır. 
~ akaJnna.n kömürcfl dUn ikinci asli· 
~eza nıa.hkem • ~ ~ lft'a 
.._____ ~ 20 gifD dGkkAnmm k~ 

Gizli yerlerden 
çıkarllan 
peynirler 

aakaııa.r cemiyeti tara
fından atılacak 
~ ~ ,i1zI1 yerlerde bulu· 

' beyaz peynirlerin Bakkallar. ce· 
illi~ taza!uıdan peyderpiıy lıalka 1a • 

tuııaa.aıa karar verilmiştir. nk olar.ık 
~elki gllc meydana çıkıınlaıı ı:. bin 
~ke beyaz peynirin eatı§ma karar 
'ttrltnıl§tır. Bakallar cemiyeti !l&Zır· 
bJcıar yaprp ala.kadarla.ra blldlrecık
tlt, 

ftiı. dükkanda 30 teneke 
yağ bulundu 

ı-l'ly;u, mura.kaıbe büro..cıu memur
~ dün, tstar.buı Balrkpaza.r.mda 
~ Nailin diiltltluunda. 30 tene, 

Cizli eadc yağı bulmuşlardır. 
~ki bu dttlıkina müracaat e
Qen nıUırt,erilere ~~ yoktur de
l"lıcJtte olduğa te9bit edi1mi4t.ir. 
~ltçb mahkemeye verı1ece1dir. 
ı.~~engelköyünde hamam çccmesi 
~da bakkal Murtafa SUlak 
~nd !55 "e 65' kuruştan satuğı 

in adli •eye verilecektir. 

~oltaan tartılı ekmekler 
lhiisadere olundu 

Son yirmi dor saat rırfmda fı
?'::tlazüa yapılan kontroller netiee
~~ _Gaıatada 9. Eminönündc 45. 
~U'ltayUnde i9. Cağiı.loğlwıda 
~· B ı:ıiktaşta 107, Ş~Iid 265, 
taa.tllıt.e ~. Fenerde 38 ve Balat
~ ll..7 adet olmak U?.e'J:O eküt tar-

elonck bu muştur. 
~ekler mli8au re oitrr.mmı, 

~lcrl hakk~da ceza kesilmiş-

iki §oför sekizer aya 
mahkmoldu 

Geçen şeker bayramında MU -
1aıt Ynl\ınd3 bir Jraza olmuş, Aıup 
~ biriliıün ~ haeum o-
~ şoför smeymanm ~ 
~ otobllsln ya.run-daD geÇer
~ ön tekerleti.ne <:arrımış. oto
"118 laeadeğe Gü~ tepet.aklü 
~Uştu 
'u-Garip. bir tc~düf eseri, yalılrr. 

genç kl3m kaşuadan yaral&a -
'1ası ile mıeticele21eıı tazanm mn
baltenıes1 dün asliye dördtincU ce
'· hlahk!!ntesi tarafından bitin1. -
ili§. Agop da Süleyman da 8 er ay 
llıliddeUe hapi.a ceza.sına mahkiıın 
~fıtir. 

• Cmaa 
~ 
~ 

6.şuNt 1 Şabat 

~ l\lııtıar.: 19 ~.:ff .._ 
Ka ım: 91 

tı Eza• 

l.SS 7.M uı 

12.28 f.16 12.218 8.IM 
15.14 9.41 )5.15 ı.a 

J7.ft ıı.ot 17.31 n.• 
19.~ ı.ss 19.08 uı 

5.K al& ... 

patıımasına ve kömUrleriilin mQsa • 
deresi eesa.sına ~ıımıttır. 

Ayı!i mahkeme bundan bqka, •ula 
rakı .ataa Topkapıda ı-.ntac:ı Ab • 

durraıunan. !azla fiyaU:ı odun .satan 
Ş1§1ida :kömllrcU .Jorjıı d& 2D er liıe 

para w büw :tııaft& dQ1dr&n1aıriJım ka. 
patılm.an ceza.""Illa. çarptrrmııtlr. 

ADLİYEYE \ı"ERlLENLER 

~ ldlttıfGDden keti..... lıU teki 
odunn yUk!M'k tl;tatıa sa1an Kalıataf 
da oduncn Misak M .,.n ile İl
...U. eü fa&la n.Jatla ııatan Kumka· 
pula llala:P ı.m.n. kanf1k rnıt aat>en 
Asnuuıltmd~ Bahar ile Bohor FlHpe, 
yttkwek flyatla ral<r aıatan strkttlde 
1'estr ~ aahfol Ali Ka;-a.tlal da 
yaJınıan:ıra!( Adliyeye veriıım,ıenıır . 

Umum1 Meclisin 
dünkü toplantısı 
V.ilhyeı u.ıııuml mecUs1 dün reis ve· 

kili Faruk Dereli'nin b8§kanlığı altın
da topiaIUDl§tı.r. 

Ruznamedckl muhtelif tckliner en. 
dlmeJllım! ba Vale edildfkl'el:l .... \"C • 

.fat eden BeyCJlju kazaar baemdan 
Febm.Jnln ,..nne Jdelc M9dıla ~nd 
Kar• <>r>••m pçUl1 rf)"Uet :maka
mmdan bi1dlrf1Jrdltl!. 

A.z.-ıdıın Said, YaJra.cılt k"3'ftlllbl A • 
yazma. mevk1i ııdınm dcğiftldlmeainl 
teklif etmiftir. Teklif alll'kUar encU· 
mene havale edilmiştir. Mectfa 981ı 
güntl teıtnır toplanacalttır. 

- ---'"'-

TEK TiP 
AYAKKABI 

İktisat v k!ılcti mUU korımma ka.. 
mmımun tat~ llaldlmda aı.nacak 
~rlerdm im kısınmt ikmal eCııl.§

tir. v.ıcWet.. yıeA1 dıal'ilımlen uı!t tip 

fotlıı vcyn iskarpin yaptırarak normal 

bir ftyt! m pfynsaya ~ık.anhna&JU ve 
böylece ofta JaızımçU ba..'km fbtlyacr 
nm tatmin edltmeslnl gtSz llnf!nde- tut· 
maktadır. 

Maliye V ellili tJeldi 
Kaliye Vdiiliı Vuat Airalı din 

aPJ>a.h Arıic&1'adan ~hrimJse pt
m~tir. 

tST~CL B~~nJ 

6-ı.o-&12 Fl,raMan 
llÇlllt Ye ....... 

1.ondra ı Sterlin :i-26 
Nevyork 100 Dolar 
lladrld 100 Peııeta. 

1.Zl.52711 
13.88 

Stokholm 100 tır.cc; Kr. 30,73 

ESHAM V1!: CAB\'llA1 

okulunda komtıayona mUracaatleri. ( 1854-663) 
" .ıı; • 

Pazublill6 yQıl ton l&1tta fuulyo alUlaeaktır. llnaf ve btMUl ,artları 

komJsjollda liSrtlll!tıilll"'. Biber kilosunun mubam_.ıı bedeli 28 kunJitur. lhl· 
ıem 9.Z:M2 paaartesl gtınü .-t 13 te yapı.caktr. TalJplerilL Jlat't temmat. 
ı.iJ9 Jl.nl;retlıt YeMı fllJJ/IS1 okulunda. ~na mllıneMtl:1n 

(ltl9-l02t) 

• *'* J0,000 kD9 Jnrru rnakı Uzüm ne 2000 ti1v ~yaz ~lr pa&rlıkla 
.-. ıttı "•. 'hmf .. ., ....,..feftklel1 nUmuneierlle l7;.2,JM2 aalr sUDD 
eeat ıe dit 'l'epllapr Jfalteıpeetndelft asııı..-ı atın a.b:D& lt~ ıeı. 
melılı'L (119' l.GI} 

• • • 
2t& &del: ptt aUı n&tllye araba.ıır p.aarbJda elcslltntcyc kon?ml§tur. 

tııaa.ı 16-~ gjlııü aat 16 de Emnum~ ll81m1 atın atm& komfa • 
ycmımda yatı~acaktır. Taıu.ia '*leli 36,000 lfra ıran temlnııtr 5tOO dradrr. 
Şartna.mest komllyonda stlzG]ar. Tallplertn belll ?&Jdtte llvmiıtyona a:eı. 

nreterl, {19090-1031) 

* * • A..,.. lMllfı: mevadm pazarlıkla ek.slltmeleri 9-2-gf2 paıarteer 
gU!IU .a&t 16 da ız.uı. ~ otellndeld uJm1 eatm atma koııWty~un. 
da yapdacaktR. TallpiniD lMıllı vakitıe ttomfayau. gelmeleri:. 

a..- ,......, Tutan 

llDo Llıra 
,.,... :ıa,ooe 

40,900 

• •• ıs kalw .,.. malAaea •'•u&lrtır. ıu,aıı aat.fla eh&tmesf ıı.2.9+2 
8lin& aat la de A.Alaıradla Lv • .laıruti at.mal.. kcılllt.yaunds 7Çt~ 
caktr.r. Tanin ~l 21,IOO ııea }Jk teminatı 1"I ıtndır. 'l."lllipleri.ır ltaar 
nı ve&kalartte teknt melı...,.rmı -.ıe ..... deıa '* aat ""91 ~ 
vermeler!. (1M0--8GI) 

* * • 
.,,. tM 111 A' qt ....ıd ~dtir. Kaıf•lJ 2Sfla elutkmesf 

U-l.-942 .... wt ıl de •• Uda ı.ıa-. Aınirl«t satııt ahne ttomiıyo
tıunda yapılacaktır. Tll:ımln 1*1111 21.000 nra, f]k tallnatr ums liradır. 
Tali,._.. ııawr ı lllllllllluDa ..-ar ~snıu 1Mte .ııaetiltden btr .-t 
evvel 1 ' )~ Wl'lnellll, (JW-'f86.) 

• • • 
Afalıda j"adr ımvsdııı paaıtıkl& eJıı:lltttnetert 2f.:l.9f2 Sah ıtıntı aat 

l& da Topbp• JırattepeG!de Ubrf •tmalma komJı;yonunda. yapılacakt:r. 

TılUplertn bt'1 temtMQlrBe. be1ft nkitle ~ gelmeleri. 
- 5 

llUdmn CiMi. 

2 ... Bakır~. 
l(J .. Yedi JllııelA. 

llO meı. Jbnabbal bn:nda 1-11. 
U8 •* .. • 
12 adet Meşin dntlL 

l )dkr Slc\m. 
1 .. Bal mımm;; 

2700 1fl'llJD• ~ 

111 ...... ~-.... 

15 llılla 'nllk pud:Ut. 

19 ... a.....,....,.. 
·~ a .. Tn.._... .. .. Bo,ra ı..-. 

a • a..llt lmı.lri. 
~ ,, mı tenm ..,e fJÜ.. 

a .. Ptıllfoa, 

3 .. Gldlırt. 

38 kalem 01le t::amlna. mal*1be81. (:u.a... xo. 
dll ıtruer;>: (20M-2026) 

.llıllaer. ıe • 715 ~1'1111 ~ o1mm ft,.atla ~ bin l'lraltk aıı 
.,..u .,.ııta ~,...,. ... df pearlddlt aatm aımac:aktn". EffRt ?e ım.. 

ı 
ıruııl ,.uı.n ve tetrllm ma.ıuıııert ~ ııM111p llğ"renfrebUf?", tııaıe.ı 
19~ a1r l1lall .-&t u 4e ~trr. Beher parU tÇbı bt't teminat 
7ô00 nra4ır. TtlJliP1-rt?ı .._.,., Yedek nbay akutunda koıldlıJ'Olla mt!rac:a. 
atlaı:L (20%4-2018} 

• • • 
9m19-Erzaıam 2-7 20.0D Bil: taYia 1111& "ettrilecekUr. pazartrl<Ia eblltmat 16s2.K2 Pazıartaf 
90 7 l!Ml ~ 20.0S ı.üzıU saat 1l ele ÇapkJullıllde uıuırt llLf,aıatma komlSyommda yapıle.cakbr. 

1 _:M:;e~r.;kcz;;.;D;;u.;nk;a;sı.-____ 1.~_. _.
1 

S:f!lllf be<'ieU 7306 lira ıo kUl"Uf, kat., tt!ftlfn.'\lı: 109S J'fradrr. Tl\Dplerln belli 
'' ntmte komisyona sehrMieri. (2018-2020) 

tsıa..W s imcti 
iulldaıı: 

941/1986 

• • • 
Beher Cifti.ne ue lwrut at tabDlin edilen SOO& ~m. ye-...i kap&l: 

Z&rfi& eı.otmıeye lu.wınMjtar, thaJMl 21.2.94.2 gillıil aaat 11 ek Dnrek'dl 
uked wme•me lloaaiaJOIUll&da. yaıp1acaıwr. Tutarı 31,000 laı-a ~ temi 
natı 27'10i Uııa4ır. Nt1tmme w. ~ koaı.i.Q'ama prWUr, TllUplıeria 
kluıwd. .,... .. ,, ... l'ekUt ~ fhal• 118&!.b:ldla .ır IMt enel llO" 
mt.ycma ynmeJm. (2fft-20l2) 

••• 
1200 .UIL ısoo k8o- -1ıt ... ısoa - 2600 kilo yoğurt 4000 llA MOO kilo 

.._ eti pi? :el!r1a •tıa 1111n..-. 1baJMi ll.2.Dü Ça.....- sGDü- eıat 
10 .. T~ aıteı l.ude ...._. aat:Julma. Iuan'spmlllld& ,.pıt kM. 
Tlllipı.sta )'a.aıt aa .. t.ramat.JMu. koml.sycıDa plllleleri. (*2-20H) .... 

JOÇO MIR ..._ ...,_. adla -.,wmeye kOJllDOlblr. lbe.leıtt 23.2.M2 
Pumrte• güllft -- lı& - aeıaoı.aı. as1tcrl satınnlma komisyonunda ya· 
pllacakt.&r. Talnaba ~ I0,.000 undJr. T.dplertn ıırammı -...ıkaluila tok 
ut: .u.&.111>..._. ..._ ,_tiDılea ~ .esat evvel: komlaJYGD6 -.ermeleri. 

(2CM6-2131J 

"'* ... 
... JdlO '9112& aıwwceımr. J(apeb zadl~ ekdm•l 2'.2.9+2 gbti 

..at 16,IO da G41Wuda ..-.r • ...,.,. k.Od{llY9ıuaala yapıI.calıttt. Tah, 

......... ·- Jlııa tılr ...._ti 1200 n.llr. Tal!p1ıarin lcand ....n.aıa. 
rJlil ı.-. zwHı&7 , iMllıl' .... .., ttr ast «"'!1 .,.ltSJom nrrtM!m 

(-2811) 

Şirketi Hayriyeden 
HiHedCZTlar Umumi Hey'etinin Toplantısı 

Hlasedarlar Umumi Hey'oU 19.2 yılı Martınm Yedinci Cuma.rt.eai 
günU saat (lOJ onda Şfrlcettn Gıllat.a'da Fermenecfler'de kA!n merkezi 
ldanıılade 11mett Miyede tçuına& da'Vet oıumır. l3bu top1aıtt.l)'a Elli ve 
daha. 21yade H!aa ..ıöbl olmn ldmedatıar ittftak: ederle!' ft "1*1 eabfbl 
:>luı 1&1'. 

Ruznaınei Müzakerat 
1 - 1941 .R.n .. ı hisabatı bakkmda İdare Meellai ve llurülp nıfOI'" 

larmuı obmmam ve lleslnır lleaplann ta.diki tıe İdaN X.llal.ıdD 
ilin& 

2 - MUdcicUeri biten t.aaıann yerlerine &a eeçi1Dlui. 

8 - lf1Mırlıtamel dahlllnin Ahiren tadil edilen ao uncu madde1l mu .. 
clb!.nce tdare Mecı'lı.l bunr Ucretiııln ta.yiıli mllı:tan, 

' - Jımddetlert lılten muraklplertn 1ftlel1De 1llUı1'Htp ~ n 
ııcretııımnıa t&7'1ü-

st. Kemutanhğt Sahn alma Komısyonu ilinları 

O"aldldar ve Haydarpef&dan .-ıeye kadar a)'Jll ~ette dlll't adte 
llt ~ •ııoe ton muJac.ll! .,e :ınaddesı ta§ıttırılacaktır. t~ 9.2.IH2 paaettes! 
g9nt1 aat ıı,30 da Jsapab zarf wıu eltatltme & ...,."-De iblle 4!dlle· 
cel<tlr. ~aeel her IUA Jlomla1Glıd& IÖl'lllftbD~. ııaa.mme. 1'ede1I 69'790 
Ura oıup ınc lemınt.tı 3187 ıtra :50 nı,..mr. ı.töılteı'ia belli r&nde muy-

• yen saattm en az bir ... ı &ıeeye kadar teillt mektupl.mn J'mdı1drda k-
tmalına koml.ayonana maltlınS Jtat'§ll1tı ftl'!Mıerl. cmJ 

iatanhul Defterda-rhğmdan: 
Topa.k Tevsi KcaJılJO*lan iGtn ~acaıt UM> adet Pon..tlf br

yola ı&.2,M2 P .. rteıll ,una eaaı: 15 • Deft.el'llarbkbt. mtlt.fekldl x.o.w
yo..ı& ~ eblltme ile Ulüt edlJıMekıllr. 

K.eeff bedeli (191'7.IO) Lira. JllllValıdr&t teıniııatı (lllO) Uıa.dir • 
Relim -..! ~ JılDl Dll!Ak lılUdlWlag1l 4 11nd1 kaıtıaılDde ..... 

lebllir. (29111. 

ı.tanbul ikinci icra Memurluğundan: 
937 27M 
Bir borçtan dolayı mahcuzun 

pa:ııya. çevrihnesinıe lr4t8r verilen 
\'c tamnmma 11310 lira. k:ymet 
takdir cd1len u~ Hoca 
·Hnm7.a. mahallesinin Uzun.çarşı cad 
mirde eliki 125. yeni 278 "!i. ıı ıın.. 
gir fmndtr. 

Bina kim kadimdir. Elektrik te
sisa.t.1 olup .içj.nde bjpeda"r otur. 
Jnaktadu". Örü camdlin olup met
hal~n sağında antre<len kontrplap
Ia ayrı~ dtWi:Anda ayda 5 lira 
:k.11'3 ile Vehbi .Acar kiracıdır. 

FB"lft: K&pıdruı zemini ~to 
ve ~aı:ı ~li antreye girllir. Sol
da. tezgfth nıalWli, bir basemakla. 
ç.kdan selDlni Jar* ıunnıa tDjla 
d~r. Sağda ~rl Tcmoe ke.. 
metil oa.n. dıepom yumzda tuamı.
balı kuyu ve fır.:nm ön krsmıdır. 
Fmnın zemmi :ıtetı tuğlası döşcli-
6.ir. HalCJI börek ve çörek piıpml
melltedir. 2M eilmıek. pitirfcek 
Tils':ıttedtr. Yan tarnfmöaki ara
iıkta külhan Sapağı olup fJrmm eu 
lüllıa.n VMrtasile ısmnuıkta.ır.ı'. Fı
rının ön Dmı tavanı potrllüdif. 

slrinei llat: Ya.n tarafta 18 mo, 
:myık baAmaklıı çıkılır. Y"me sol
daki kapıdan girilen n.ra.lrktan f:
rınm UsUiııe çıkılır. Aricada fınnm 
fıstiındc Juunurhanesi vardır. Üstü 
çimento ppLdir. Merdivenden c;ı
.tılan tafbkta bir hela koridor U· 
zerine taitıta ılc ayrılmış dirl od:ı 
olup tavanı Tonos kemerlidir. Fı
nnm öniiDde evvelce mevzu olan 
~rnıer taş yerinden çtkanlarak 
lıezgall :mahallindedir. 

Hodudı9: Tapu kaydı gibidir. 
Mesahaın: Kada&tro tNblti gl

bi<iır. 
Mezkfır ga.yrimenıkw.ün 8/3 &i6. 

ıesi. 
lfı" u gayrimenkulün artbrma 

ıa-rtnamesi 17. 2. 942 tarihinden 
itibaren 937/2764 No. ile İstanbul. 
ikinci ıcra daireshtin muayyen ıw
mar&Smda herkesin görebilme&i 
tçin açrktxr. !lflnda yazılı olanlar, 
da.n fazla malüm:ıt almnk isteyen
kr işbu şart.na.meye ve 937 /276-l 
dosya num'll"S.Sile mcmuriyctimize 
mUracat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için Y'l
lartda yaztlı kıymet.in % 7.5 nil
b~tlnde pey nkccsi veya mim bir 
ba.:nicanın teminat mektubunu tev
di edecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek ı:ıah.ibi nlacaklıla.rln 
diğer :ıliıkcı.darlann ve irtifak hak
lan sahipleriJıin gayri menkul U%e~ 
~ luıJda.ruu huşuslle faiz. ve 
masrafa dalr olan idJ;laMlı işbu 
;Jin tarihi.nden itibaren 15 gün 
~ evra.tı müsmirelerile birlikt 
memuriyetim.ize bDdinneleri icap 
eder. Aksi h:ılde haklan tapu s·. 
ciHi ile .sahil olmadık~a satı!l be. 

,.... ~ ııartç h
Jldm'. 

4: - ~ gQnde uf.tJrtn&;. 
)& ittirak edenkr art.tırma. pr:t'.U
mtıliııi cıkuınut ve ınzamıu ma!t\"
matı almış ve bunları tanıamerı 
kabul etmi!t ad ve iW:ıaı: ohunır: 
ıo.r. 

5 - Gayrimenkul 28. 2. 942 ta
rihinde cumartesi günil saat 1 O 
dılll 12 ye :tad&ı' :Jatubul :Wnci 
icra me.ınurluğunda üç defa bağı
nldı1ttan eon.ra ea çok artıra.n& 
imle olulrur. Şa bd8r ld artııaaa 
lı!er o gayrimenkul fie teıaift e
dilııbı} oı.n lr.ıymeön en az % '13 
inl bulmU ve sabş istiiyeniıı al&-

eaima ~ .. ~tl9' --
Jllar ve ga.yrimenllul ile ~ c-
ailatiıf ile b Hretle rtichanı oim 
alaca.klılarm mecmuuııdaa fMla. 
olmak ve bundan başka paraya 
çevirme ve paylaşt.mna masrafla· 
Tını tecavüz etmek p.rttır. Şayet 
böyle bir bedel t*l.il eıillnezse 
e.n çok arttıranm taa.hll6di baki 
almak üzere attmD& Oll gUa da.
ha temdit~ ıo. 3. ota taıi
ıııne teea.dilfen .ıı ~ ead. 10 
dan 12 ye kadar Mteph'lll ikinci iıc
ra memurluğunda utmw bedeli 
satış istiycnin aJacab- rUıPıazıı 
olan alacaklılarm mee -3aa faz 
la olmak ve buadaıı: bqla psa.ya. 
çevirme ve pa)ialma ~ 
tecavüz etmek tuti)e en tı* .ttı
nı.na ihale ectilir. Be,'le fazla bir 
bedelle alıcı çı:lmıa:ıa :lbale ~
maz. Ve sabş taWli -... 

6 - Gayrimenbl lreıııııllliııe iha 
le olunan kiDule cierhal -.ey,a ve
rilen mibJet ~ )*1111 VdmeZ
.. ihale karan ~marak ıteo
d•jpdeıı enci en yUbek tölifte 
bulunan kim İle a:rzetaJe oldıaıiu 
bedelle almağa razı olursa onara
zı olmazsa. veya bulunmazsa he ... 
men 7 glln m&ııdetle arttmna.ya 
çıikanlrp en çok artUran& ibal~ e
clllir. İki ihale arasmd*! faık ve 
geçen günler için % 5 den hesap 
olunuak fais ve diler ararlar a\· 
:-ıca hllkme hacet Jca1pıa1rsrzm m;. 
muırtyctimlr.ıı:e alaı:ııdan taheil olu -
:nn:·. (Madde 135) 

7 - Alıcı arttı.mı& bedeli bari. 
cinde olarak yalı:iız tapa fenğ lla.r. 
cmı yirmi sencUk vakıf tavb be
"!elini ve ihale karar pullarını ver
meğe mecburdur. Mllteralrlm ver
giler, tenvirat ve tanzifat ve della· 
liye resminden mütevellit belediye 
rüsumu ve miitetakim vakıf ica:re
il a!tc~~ a R.i t olma:yıp arttırma be
ri e liııden teaml olunur. İşbu P.l'· 
l'imenkul yukarıda göaterllen ta
rihte lstaıibuJ ikinci icra. memur
luğu odasında işbu ve göater:ilen 
arttmna şartnamesi dairesinde sa-
tda.cağı ilin olunur. (3S721) 

nU saat 15 de Ayıı.zağııdakl kqmW)'onda. yapılacaktır, ŞeraitJ. Koınlayonda 
görulebfl r. İsteklilerin muanen gUn va aaat.te Kornlsyona gelmeleri Uln 
olunur. (2022-20H) 

,,: ~· 
500 ton balya httlınd sap saman paznrlıkln. satın alınacaktır. ıııaıesı 

13.2.942 cuma gUnU saat 14,30 da Eskl§ehlrde n.sk r1 satınaıma komlayo
nunda yapılacaktır. Teminatı 2438 liradır_ 100 tondan aşağı olmamak Uzcrf 
parça parça vorltcblllr. (2030-2022) 

•• * 
3.2.942 de ibales\ ilCı.n olunan on bin liralık luınia ıııc.rc tnı.lp çılcınMIL 

ğından tekrar pnzarlığa konmuııtur, Husus1 garuarı Wl nllinunest komi~ 
d& ~6rUlebillr, Beher kllosunwı muhammen bedeli ı:. kuruıtur. lbaleai 1.2 
942 pazartesi gtlnU Faat 16 do. yapıla.c ctıt. Kat'i teminatı ıııoo llradlr.-.. 
UpJıecin l:lar~e 'll6de14 subay olqınuvJa kOQaiayCIDA mib"acaatlan • 

(2032 2024) 



• 

t 

İstanbul ikinci 
Aşk ve Macera ulomanı 1 ~;~:~Iuğundan: 

Meırhu11 K;adın ~~~:Ve~: '-' Jl 'IJI. 1 ga.yrlınenkul Şehremini Ereğli 

1 Nakleden : Muzafter Acar ı:ı::::~~~;~e:~~:: 
52 mamlı ahşap ev&. 

ı----ımm--·--- ·--------· Zemin kat: Sokaktan zemini 
Inillt.a döşeli taşlığa girlllr. Bod-i'a.kat bana danl:ı:na.n için bir de kadm kurşunuyla öldUrtilm.eme 

çok şeyler yapmadan mı? Mesela razı olur D'.usun? Hayır.. hayno 
onun memleketine gittim, onun l'ıen bunu asla işitemezsin.. Esa
sablığa çı:kardığı evi aldım, bir r.en biz seninle konWJUrken dalına 
gün belki gelir yine eski evinde böyle başlıyoruz, Fakat senin beni 
oturmak ister diye sakhyonım bu sevdiğini ve hiç ibir :ı.ama.n mu.ha.
köy evini.. daha fnzlasm.ı da yap. kem.eni kaybetmediğini ve sonun
tmı .. beni dikkatle dinle Fransu • da daiına beni haklı bulduğunu bi
vaz: Gittim kendisini buldum .. Her liyorum. 

ruma inilen bir kapı vardır. Taş
hktan üç basa.m'!lltla çtkılan sofa 
üzerinde karşılıklı iki oda olup so
kak cephesindeki önil duvarlı ve 
bi.r katlıdır, Bahçe tarafta ıosmen 
camekan ve bıımen taş belinde 
zemlni çlmcnto kaplı ocağı olan 
ma.tba.htil' Buradan bahçeye ~ı:kt
lır. Bahçede meyvalı meyvasrz bir 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 

ce isterse verecektim. Bilhassa Frank Jerald fotoğrafı yava.şc;a 
icabında Günde 3 Kate A hnabilir. l-ler Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

bunun !çin gitmiştim. Ne diyor • şöminenin üze~ bıraktI. 
P.mı? Mesele vermekle, feda.karlık- - ... Sonra. Fnuısuvaz işin da.ha 
la hallol.ma.z mı? Aldanıyor mu- feci ta.rafı bu knömm biraz sa.na 
yum? Şu halde ne yapmamı isti- benzemesi,. Ben bunu on.mı karş.ı
yorsun? nn.da değil, fakat memleketlnde, 

Frank J erald kız ~~lnb res. doğup senelerce yaşadığı köyünde 
mini kolln.n arasına almış ona hi- bulunduğum. zaman anladım. Bana 
ta.p ediyor, sanki omuzlarmdan sev- anln.ttrkla:nna ogöre onun da senin 
gi ile tuttuğu kız kardeşi ile konu- gibi gen.iş bir muhayyilefri, maeera 
şuyormuş gı'bl resimle konuşu- hevesi varmış .. O da senin gibi kwı 
yordu. lam bakıp masal memleketlerine 

- Oh masum kalbinle beni bl. uçma.k istiyormuş. Ben hu meınle
raz ha.ksrz bulduğunu anlıl;Dnım ketler.in hepsini taıuyor ve orada 
Bütün kadnı.la.r erke:cier liükmd; ne işlerle meşgul olunduğunu bili
her n.e düştinUrlerse düşiinsilnler yorum. Fakat bunları sa.na 8lllat
muhakkak birbirlerinden ibazı nok- ınak neye ynrar. 
~ a)Ttlırlar .. Fakat yine bü- Bunlar sc.ıi hiç ata.kadar etmez. 
tün kadın.lamı herhangi bir erkek Nastl ki şu !ren de bunlarla kati
haltkmda olursa olsun ~ttifa'k et- yen vaktini kaybetmez .. Anca'k §U

mdk insiyakları vnrdxr. Sen de bu nu böyliyeyim ki bu hayallere dal
bdınt hiç ta.nnnadığm halde der· mış, ibu yabancı uzak meml ~ketler
hal. onun taraf mı tuttun. Hayır, deid hayatı :rıerak edip oralara uç
senı ka.ba.Iıatli bulmuyo111m, hatttı mu~ genç kızl3.rm affedilmez bU
Rına hak bile veriyorum. Evet çok yilk iıa.taları hayntında.dır. 8aadet 
~ hatala."'Im. ok!uğur.u takdir e- insamn gözü önünde uzanan m3.D
<nyorum. Fa.kat o da beni vurdu za:-ala.nn fçindcdır. Bunlarm dı§ı· 
öldllrmek istedi, demektir, hat~ na çıkmak başka A.lemlere, hayal 
son defa sn:f onu biraz olsun tat- dolu alemlere uçmak isteD"ck ba
nıbı etm:-tı: için ziy~retine gittiğim tadzr .. I•'aka.t rüya. içinde imi.ıJ gi.~ 
zaman ~er biraz ustalı!kla ırlılhı- bu meml~ketlcre bu ya.be.net dı
nı ikullanınış olsaydı, ben senin bl- yarlara uçuyorlar ve eksctiYa ora.
ric.ılt kardeşin şimdi ölmüş olacak- inrdan yaralı olarak yine memle
tı:rn. Scı:ı beni'll bir !köpek gibi hem ketlerine dönilyorlar (Devamı var> 

--------~-=---~~-=-===-=-~ 

kaç ~ vardir. 
Bi:rinci ka.t: Bir sofa U:terine bi

ri tavansız ü~ oda, heiiden ibaret 
tavansız olan odasmm ctuva.n mai
li inhidam bir halde olup iki yan
da cephe kaplaması tamire muh. 
t.açtrr. Ön cephede birinci ka.t ~
la kepalıdir. Bir odada elektrik 
mevcuttur. Binanın heyetiwnumi
ycsi tamire muhtaçtır. İçinde bek-
çi oturma.ktadir. • 

Şehir 

1 
ORAM IUSMIN l>A 
Alqam 20 30 da 

Rüzgar ı 
Esince 

Yakında PARA 
KO~DI Kl~llNOA 

Kiralık Odalar 
Hududu: Tapu kaydı gibidir, 
MeSahaıSI: Mahallen icra olunan 

mahel 113 met'X'e murabbaı olup, 
bundan 7 metre binadır. Bir taraf 1 ı 
hududu mahdut olmadığmde.n kati ~ K A y 1 p L A R 
sahasının ktı.dastrodan öğrenilme& '-------------
muvafıktır. Kadıköy nüfus memurluğundan 

Karar lizerine gayrimenkul ma. ~Ikartmış olduğum nüfus kağrdııru 
hallen vaziyet ve kıymetinin tak- 118.ybettlm. Yenisini el.aeağımdan 
dlıi için bugün saat birde elılivu- eı1kisüıin hükmü yoktur. 
kuf Şakir Tolana.nla Nuri ve 1s- Takslın Büyük duvarcı sol<ak 30 
mail ile beraber ga.yriınenıkuliln :\o .. da Hamit oğlu 310 doğwr.lu 
bulunduğu mahalle gidildi. Ga.yri Tehik Bingöl. 
menkulün eski KU~çil, yeni Bö· 
reıkçi solca.ğmda. em 14 yeni 5 nu. 
maralı a.h!}&P evin va.zi yet ve kıy. 
meti hakkında 24. 5. 941 tarihli 
'takdiri kiymet raporunda yazılı 
evsa.ftan ana ~phedckl blr kıslm 
tuğla duvar yrltılıruş ve cephedeki 
taş halindeki matbah çatısı ve eve 
çökmüştür. Bu suretle bina hara.p 
bir haldedir. 

• • • 
Sam.a.tya. nüfus d!!.i:resindcn al

dığnn nüfus tezkeremi kaybettim. 
Yenisin[ çı:karaeağımdan hükm.U 
yoktl1l'. 

Ga.ılo!'ima.npaşa. orta mektebi mu 
:t11lmlorlnden Fikriye Arcan, 

• • • 

i LAN -------.. ~· Diğer arsa: Şelıremin.i Ereğli msıhallcsinin eski Börekçi, yeni 

Birecik ilk okulundan 12. 7. 932 
tclZ'lhlnde 132 umum! numara ile 
aldığım şaha.det.nameyi zayi et
tim. yenisini al-acağnndan cskisi
ııln hükmü olmadiğ:mı ilan cde
rlm. (38725) Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

Koyımcu sokağında, eEıki 18, yeni 
16 kapı sa.yılı arsadır. Sokak cep
hesi. a<ll moloz taşr duvan olup içinı
de incir, dut, erik, kayım; ve ar
mut gibi meyvalı meyvasxz a~-• 
le.r ve bilezikli bir kuyusu vardır. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Meeahaaı: Umum. uha.-ı 365 

metre murabbaı olup b\-1an 2r>2 
metre mU1'8ıbb8.I arsa 113 metre 
murabbaı -.ı,alt arsa 70 metre mu
nı.bbar binadrr. 

İhsan Doğan 
• • • 

326 senesinde Mercan idadisin
den a.ldığmı pha.detnamcmi kay. 
bcttim. Y enlsini alacağımdan cak.i.
siııWı bllkmılJaUD olmadlimt ilAn ede 
dm. M. Nlyaı.l Atalay - .. ,... . 

''Zevcim Gozler.in~e 
İnanamıyor111 

........... - .. 
-~10 YAŞ DAHA GENÇ GO 

RÜNDÜGÜMÜ SÖYLİYOR,. 
Bayan WA~NER, Montreuil, (Seine,) 

bunu ve sebebini şöyle anlatıyor:: 

Ba)'an W~İi;er'in "81oeel., il 
yeni clld unaurU19U ' kullan- • 

mıtdın evvelki fotoOrıfı ' 

i evcim "bu cidden bir harika-
"" dır., diyor. Ancak, iki ay .kadar 

·--
Bayan Wajiner'ln blrka9 hıft.t 
zarfındaki pyını hayret deOI· 

fikllOI gösteren foto4rafı 

Ne~I'i)dllmlş olan 200 ve K. 2:>7 No. ıu karama.meler ve lktı.sat Ve
kaleti tamlm! mucibince bütUn memleket dahilinde mevcut yapaklar için 
Ziraat Bankası Şube ve ajanlarına ve bunların bulunmadıkları yerlerde 
kaynıakamlıklarn. v~rilecel: bcyarı.namelere dahU yapaklann Ankarada 
YeniŞclıirde hm.el PB.§a caddeslnde 15 No. 1u SUmer Ban,lc. İplik ve do· 
kuma Fabrlltalaın mUeS3Csesı yapak mUbayaa ekipleri tarafından, be· 
Ye.nnamcler mınt:ıka ltlb:ırlle bir ı:ıraya tabl tutularak, aı.raları geldik~ 
B§ağıaaki Ticaret VckAh!t.i tiat ve prUarile satm almaca.ğı ala.kadarlara 
bildlıriUr. 

Yapatm cimi 

Mahallinde mü. Bursa ve tırtaııbulda 
-._yaa kDo ftııtı mübayaa Wlo fl&tı 

Kuru, Kuru, 

Kty'Dleti: Ga.yrimcnkulün bulwı
<luğu mevkiln şerefiye ve blnanın 
arka. cephesi duvan i1e ahşap ba
raka halinde1d ma.1bıl:ım yıkılmış 
olması emsalinin alım ve satım pi
yasrumıa göre !bf.na Uc anaaına 680 
ve diğıer arsa.ya 504 lira olmak tlze
re tamamına 1184 lira. kıymet tak
dir edilerek aaat 18 de avdet edll

İ~de 15 lira ile beraber nüfus 
k.Ağrdımı uyi ettim. Y en:isini ç.ıka
racağmıde.n eskisinin hiik::inü yok-
tUl". (38727) 

Galat.ada Taşhanda mukim 827 
tevellütlü Nebi oğlu Sadık Tunç. 

1 

evvel alnunda ve gözleriırıle ağzı
mın etrafında çlzıgiler ve buruşuk
luklarun vardı. Hakikaten yaşlı gö
rilnü~rdwn. Bu.gün ise, bütün çiz
&ilerim •silindi ve arkada~larım, bir 

tar. Cild gıdası olan pembe renktt
1 Tokalan kremini her akşam ys 

mozdan evvel kull:ınmız. Terkibi 
de Viyana Üniversite6i Proresörl 
rinden biri tarafından keşi! ve 
kı cildim:zin ta.bil besleyici unsll 
larına benzeyen ve ıenç hay-.·afl 
ların cildir.den istihraç edile 
gençliiin kıymetli cevheri ol' 
"Biocel . vardır Gündüzleri de 
yaz renkteki T~kalon krem~i 1cıı 1 

tanınız. Bu sayede cildiniz be11l 
yumuşı:.k, ve bütun siyah no'ktaııır 
dan ve açılm!i mesamattan kll1 

tutmuş bir hal kesbeder. TokalD' 
kremlerinde müsnir ve şayanı mcı'!I 
nunt)oet neticeler. teminatlıdır. f.'!. 
takdirde paranız. iade olıinur. 

1) Kirli Merinos 170 
2t Kirıı yanmkan 150 
3) Merinos kuzu 130 
4) Trakya malları 77 
5) Tip Trakya 71 
6) İzmir 69 
7) Aydınlı 67 
8) İnce Anadolu 67 

9) Kaba Anadolu 68/ U 
10) lnce Şark malı 67 
11) Kaba Şark malı 62 I 

12) Erzurum kızıl 67 
lS) Erzurum beyaz 8.5 
14) Vllll beyaz 158 
16) Karayaka ve Koç 66 

16) Deri mallan ait olduğ·ı cinsin % 5. noksaııile almır. 

170 
150 
180 
81 
75 
'7S 
78 
72 
68 
78 

75 
78 
73 
60 

17) Besi mallan nlt olduğu cinsin fiatlle alınır. 
18) Normalden yüksek randımanlı yapaklann beher randımanı qaj'ı. 

daki tlıı.tlnrla alınır. 

Kn~ -

mtşlir. • 
1 - İşbu gayıim.enıku1ii arttır

ma !}8rlnamesl 6. 2. 42 tarihinden 
itibaren DlllXl&l'a ile !staııbul 
ikinci icra dairEsin.i:ıı mııayycn nu-

lma'l"aSmda herlresin görebilmesi :için 
açıktrr. th1nda. yazdı olanla.nlaıı 
fazla. maHlme.t almak :istiyenJer, 
işbu şart.nameye veya 939/4229 
<losya No. 9ile memmiyetimizc 
milracaat etmelidir. 

2 -Arttmnaya l§tirak için~ 
k!U'lda. ya.ztlı kıymetin yü2lde yedi 
buçuğu nisbctinde pey veya milli 
bir ba.nkanm teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
d!ğer ali.kadarlarm ve irtifak bak-

a - Trakya mallan ı,47 k'• sahiplerinin gayrimenkul tıze-
b - Tib 'l'rakya ı,ı&:? rindeki ha.klarmı husu&le faiz ve 
o - tzaıır .ı J,88 nıssrafa dair olan iddialrmı !şb\ı 
d - Aydınlı t,88 fan terlhlnden ttiba.ren on beş gün 
• - Anadolu ince ve kaba 1,88 içinde evre.'kt müsblıteleri.le birlikte 
f ·- Şnrk ince ve kaba 1,88 il memuriyetim.ize bildirmeleri icap 
g - Erzurum kızıl 1,47 eder. Aksi. Jış:Yde hakları t.apu al-
lı - Erzurum vıı Van beyaz 1,13 1 dlU ile sa.bit olmadıkça satış be-
1 - Karakı.ıse ve koç ı,ıs <ielinfn ya.-plaşmasmd.an harl!; ka. 

19) Gömlek halinde olmayan a~ğıdakt malınnn beher randrmanı 0 qa. lrrle.r. 
ğıdald flatıarla almır. 4 _ Gösterilen günde a.rttırma-

a - Knsapba§ı (ince) 1,20 yq, iştirak edenler arttırma şe.rt-
b - Kasapbll§ı (kaba) 1,08 name9ini okumW! ve lit.mriılu ma-
c - Kuzu ve gUz yUnU l1nce) ı,so H'lmatr almış ve bunları tamamen 
d - Kuzu ve gUz yUnU (Kaba) 1,20 kabul etmiş a.d ve itibar olunur-

20) Yap:ıklarda buluna'!>llecck p:ırça, deri, keç.e, koç, rıtrak, çak;ldak lar. , 
rutubet ve gllvc gibi maddelerin toıcranıı!arı \'C bunlar için yııpılacal: 5 - Gayrimenkul 26, 2. 42 ta. 
t enzfüi.tler a:ağıda g!lstcrilml§tlr. rihine m.Usa.dif pcr§embe günti sa-

n - Parça: % 8 nlsbctını: ltadn.r eıme maua birlikte kabul olunur Rt 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
Bu nLsbctten fazlası esas mal fıatının % 25 noksanlle alınır. !!:inci icra. memurluğunda üç defa 

b - Deri malı: Esas malla birlikte gelen dcrı mallan bu mal fia· l,a.ğtnldıktan sonra en ~ arttrra.-
~·nm % 5 noks:ınlyle alınır. ı;ıı. ihale edilir. Ancak arttrrma. be-

o - Keçe: Esas malla b!ı'lllttc % 3 çe kadar kabul edilir. Fnzla:P ciell muhammen kıymetin yiliıde 
sruı mal flD.trnd:ın kiloda 8 kunl§ tcnzua.tıa almır. • yetmiş beşini bulmaz veya satış 

d - Pıtraklı: % (3) çe ltad:ır sıvama pıtrakh mal l:abul olunur. i.stiyenin alacağına rtiçha.nı olan 
Bu n!sbcttcn fazla nıvama pıtra~fü mallar esaa mal flatından kiloda 10 diğer alacaklrlnr bulunup da bede. 
ltunı!1 noksanlle almır. H bunla.rm bu gn.yrimenkul ile te. 

c - Koç: Esas mal ile blrllkte % (3> çe kadar kabul edOir. Faz. nıin edilmiş alacaklarınm mecmu-
1"1.Bt yukarıdaltl 15 lnc.l maddede yazılı fiatla alınır. undan faz.la.ya ~ıkmazsa en 'OOk art 

t - GUvell mal alınmaz. tıra.nm taahhüdü baki kalmak ü-
g - çakıldak: Esas mnUa birlikte % (S) ço kadar kabul olunur w zere arttırma Oı\ güıı. da.ha temdit 

:u nlsbetten fazlam daradan tenzil edilir. edilcrck'12. 3. 942 tarihine mil.sa-
h - Diğer yabancı maddeler: .Azami % (1) re kadar kabul edilir. ciif PC'I'Şembe gUnü saat 14 teın 16 

·azıaıa Srlldııım ten.ııll 4*ımlr. ya kadar İstanbul ildncl icra ıııe-
murl1!,.~ odasmdn arttırma bedeli ı - Rutubet: Normal olneaktır. 

J _ Çuvıt!: çuvallı .mUbayaalardıı. çuvnl dıı.raııt ~ :?,15 r.lsbetlni a,a ::n.t.L°' lstiyenin alıı.cağma rilç;hn.nı 
oJ.o.n diğer alii.kalıiarm bu gayri-

m;Jı:ıilz.IİB~uİİllnİilsmbetiıllt•ı:•n•r•a•zlas•ıİİd!ıaiı!"lllİldnn••te•nz•n•o•l•un•ur•.••••• ----··~ ~ ~ cdUımiıJ a.Jıacak
~-r 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
Jı.lkimliğinden: 

941/31 
Te.reıkesh:ı.e mal*emecc elkonu

lan ölU Cemileye alt Beyoğlu Kal
yoncukulluk caddesi 131 numaralı 
evde lbulunan ve mahkemece tes
bit edilen eşyalar ~Ik arttırma. 
~etile 11. 2. 42 t.arih'ine müsa
<tiıf çarşamba. günU saat 14: de ııa. 
tJiacak.tır. İsteklilerin. yukarrda 
g&rterllen gün ve saatte ınaha.l!. 
1.lnde haztr bulunmaian ilan olu-
n.ur. (38724) 

sµIlBl : ASIM US 
Basıklıb ver : V AKIT Matbaatiı 

Umumt llef3rivatJ idare eden 
Rtfik Ah~ Sevene{) 

lar! mecmuunda.n fazlaya çıkmak 
ve muhammen kıymetinin yll.zde 
yetmiş beşini bulmııık şart.ile erl. 
çok artttra.na ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmczıie llıale ya
pılmaz ve sa~ 2280 numaralı ka
nuna · tevfikan geri btra.kılır. 

6 - Gayri menkul kendisine i
hale olunan kimse derlıal veya. ve
rilen mühlet içinde para.yı ver
meu.se ihale fcshoh.m31'8ık kondi
siıidon evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse ar.ıetmiş olduğu 
halde almağa razı oltın!& ona, ol. 
nıaz veya. bulunmazsa hemen yedi 
~ln mlid<retıe arttırmaya çıkart. 
Lrp en çok arttıra.n.a ihale edilir. 
tki ilıale ara...~dalı:l fark ve geçen 
günler için yüzde beşten hesap o
lunacak faiz ve diğer zararlar ay
nıca hükme hacet kalmaksrzm me
muriyetimizce alıcıdan tahsil o •. 
lıuiur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttnma bedeli hari
cinde olarak yahnz tapu ferağ har 
crru, yirmi senelik vakıf taviz be
delini ve ihale kam:r pullarmı ver
meğe mecburdur. 

Müterakiın vergiler, tenvirat ve 
tanzifat ve tel!Aliye resmiındeu 
mütevellit belediye ıilsumu ve 
miltcrakim .,.alo:f k:areat alıcıya a.. 
it olmayıp arttırma bedelinden 
tCMil olunur. t~bu ga.yrimcnkul 
yt&anda g&terilen tarihte İstan
bul 1!.tinci tcra memurluğu odnsın
dR ~u ilAn ve ~österllen ilrttır
ma şartnameel daireeindc satıla. 

caiİ ıjlin ~- (~) 

genç kızın cildi gibi saf ve yumuşak 
olan cildime takdir nazarlarile bakı
yorlar. Onlara, benim yapt.ılun ı!bi, 
cild un.suru olan "Blocel,, ll Toka
lan kremini 'kullanmalarını tavsiye 
ettim Evveli onların birçoiu bana . . 
l'filmüşlerdi, Fakat daha eonra bl1-
zat tecrübe ettiklerinde, ıördQklerl 

pyanı hayret, semeresJnden cid
ien .. , bcnim., kadar mentnun ·kaklı·., _ ........ .....,. ..,_,. . ...... 

PARASIZ: Bu gazetenin her okuyucu bayanı, derununda. (Beyaz 'ffl 
Penbe) renklerdeki TOKALON Kremleri llo Muhtelif renklerde Tokaloll 
Puclr8Rtun nllmoneJertnı hıwl lllk• ve gtlzelllk kutusunu alabilir. A.nbalaJ 
ft eevk masrafı olarak 20 kunt1luk bl.r Pul &§Ağıcla.kl adrese sönderintz. 

TOKALON IM'TVisl '1 C, Posta kutusu 622. İstanbul 

~ ......... ml'I ....................... ~ 

I T8rlllye Cambariyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kanılot tarUıJ: 1888.. - Sermayeıd: 1000,000,000 rtlrk Llrul. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura lkram!y• v~. 

araat Banka.mıda kumbaralı " Dıbarsız taaamıt beaapıarmcıa en u 
60 liram bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a ile 1.§agtd&Jd 

'lAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• • • • . .. 
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• 
• 

~ .. 
100 • 

t,000 • 
ı.ooo • 
l,DOO .. 
4.,000 • 

120 
120 
160 

• tO 
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• 

f,80CI • 

t.800 • 
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DtKKA.T: Hesaplarındaki paralar Mr sene tt'fnde SO tlradau llŞAğı t 
:i~mlyenıere !kramlye çıktığı takdirde % 20 fazlaıriyle v-crilecı: ıctb 

Keştdeler: 11 Mnrt, ıı Haziran, 11 Eylül. 11 Blr!zıc!k.'\nun ~rıtııe 

rtııde yapıı.ır. ı 
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