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Bugün Acılıyor Amerikaya 
_ _ Karşı Harp 

~~~~;~;~~~~:;;~~~NI ~~~~A~~~;~~;,~~~~I ~lôn ~ttiler 
~·l:a;v~k!1 a;::; ~a~ye v~~- Bu mitiuge yiiksek öğretim, li. u~ Mihver Devleti 

Arasında Ayrıca Bir 
İttifak İmzalandı 

~e .0~ ~~ ~· "b· ara t-~-- se ve orta okul talebesi de işti- 'S 
vm e soy yecegı ır nu UA.. rak edecekt' 

la açılacaktır. Bu nutuk radyo ır. 
ile yurdun her tarafına yayı . Şehrimizde biitün okuJlarda 
lacaktır. Haftanın devamınca ve Halke,·lerinde arttırmanın 
her akşam 19,45 de radyoda faydalan hakkmda nutuklar 
milli iktısat ve tasarruf kuru- verilecektir. Şehrin birçok yer· 
mu tarafından konferanslar ler\ne tasanufwı ehcmıni:veti 
verdirilecektir. Pazar günü sa- ı hakkında dövizler asılmıştı~. 

SiYASİ HALK GAZETESi 

r 
Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir ot 

ÇocukAnsiklopedisi 

"'lyatı 8 lfradır TAN 

Alınııı: • . ÇDnkO bu Anılklopedl 

ona mektep kitabı kadar ve 
belkl ondan daha ziyade llzımdır 

mOeneeeılnı:le oJe kltapcılardı bulunur 

Birle sik , 
Amerika 

\lmanyave 
i+alyaya 

-~'larp Açtı 
-o-

Roosevelt,. "Adalet 
Kuvvetleri Barbarlığı 
Y enecektir11 Dedi 

-----------······--·····-----------·,__ ............. -. 

Berlin. 11 tA.A.) - Alınan Ha 
Hariciye Nazırı dün Ribben • 
trop, bugün öğle üzeri Amerika 
maslahatgüzarına bir nota ver -
miştir. Bu notada Amerika Birle-
şik devletlerinin müteaddit defa- Rayiştağın bundan önceki fevkalade toplantılarından birinde Bitler nutkunu sö~·lerken 

HiTLER' İN 
NUTKU 

Dünden itibaren üç mihver devle
ti Amerika ve İngiltere ile harp 
halinde bulunmaktahr Burada dik
kate değen nokta şuİur ki, bu üç 
devlet yalnız Amerika ve İngilte
reye karsı mti!ıtereken ve sonuna 
kadar )ıarbetmeyi taahüt etmişler, 
fakat Sovyetiere karsı böyle bir 
vaziyet almadıkları gibi anlaşma
larına Sovyetlere karşı müşterek 
harp ilinmı koymamışlardır. 

M. Zekeriya SERTEL 

H itl~!"!n d~ Rayiştağda ver
dıgı ve bır buçuk saat sü. 

ren nutku iki kısma ayrılıyordu. 
11.k 45 dakika içindç.Alınanyanın 
harbe girişini ve SQvyetlere kar
şı taarruza geçişini ızaha, geri 
kalan zamanında Amerikaya 
h~rp iliınını icabettiren sebeple· 
rı anlatmıya çalıştı. 

Nutkun birinci kısmında Hit
lerin şark cephesindeki harbı bi· 
tır~memiş olmasından dolayı duy 
dugu rahatsızlık hissediliyor ve 
bu izahatı daha ziyade Alınan 
efkan umumiyesini yatıştırmak 
ıh_tiya.?iyle verdiği anlaşılıyordu. 
Çunku Alman devlet reisi Al-

Mussolini 

Hitler ve 
manyanın harbe girişini haklı ve M ı • • 1 • 
ınazur göstermek iç~. ta harbin u 5 o 1 n 1 n 1 n 
kaynaklarına kadar ınıyor, Dant-1 
zig ve Koridor meseleleri müna- N k 1 S~bet}yle Polonyaya yapılan tek- utu arı 
lıflerı anlatıyordu. Harp Dantzig 
ve Koridor anlaşmazlığından doğ 
ınuştu. Hitler Alınanların kafa. 
sında bu küçük meseleden dola
yı bu kadar büyük bir maceraya 
atılışın uyandırdığı istifham dü
ğümünü çözmek istiyor gibiydi. 

Sonra şark cephesinde kat'i ne. 
tıcenin alınamamış olmasından 
doğan umumi endişeyi yatıştır -
nıak ihtiyaciyle Alınanyanın Sov
Yet Rusyaya karşı niçin harbe 
girdiğini izaha çalıştı. Hitler bu 
hususta tarihin de yardımına baş
vurdu. Hünlerin vaktiyle nasil 
Avrupayı istila ettiğini, o vakiıt 
Roma'nın bu akınları durdura
nıadığını ve ancak Cermenlerin 
Avrupayı kurtardığını hatırlattı. 
l.Iitlere gore bu defa da Sovyet
ler Avrupayı istilaya hazırlan • 
nuşlardı. Kuvvetli ve modern si· 
!ahlarla teçhiz edilmiş büyük bir 
bolşevik ordu~unun Avrupa i.it.ze· 
r~ne akın etmek üzere bulundu
gunu anlattı. Bu defa da Avrupa
yı kurtarmak vazifesinin Alınan
yaya düştüğünü söyliyerek, 
"- Almanya bu tehlikeyı kar

şılamamış olsaydı, Avrupa uzun 
bir vahşet devrine girecekti, de
di. Atillanın sürüleri tekrar Av
rupayı kaplıyacak, Avrupa bir 
karanlığa gömülecek, Avrupa 
milletleri köleleşecekti. Allaha 
şükür, bu tehlikeyi vaktinde gö
rüp onu önlemek kudretini bize 
vermisti. Alman milletini ve Av
rupay~ 'kurtarmak mesuliyetittl 
1.Jzerime alarak harekete geçmek
te tereddüt etmedim.,, 

Sonra uzun uzadıya Sovyet 
Rusyada kazanılan zaferleri, alr. 
nan esirleri, elde edilen ganimet
leri anlattı. Fakat harbin bitme
miş olmasından dolayı kara kışı 
mesul tuttu. 
"- Kış erken gelmeseydi ben 

bu işi şimdi bitırmiş olacaktım.,, 
Dedi. 

Bu son sözüyle de artık kış 
içinde şark cephesınde askeri ha
rekata devamın ımkansız oldu -

-o-

"Harbin Mesuliyeti 
Y almz Bir Tek Adamın 

Roosevelt'indir11 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman dev 
let r~isi Hitler, beklenen nutkunu 
bugi.ın Rayiştağda söylemiştir. 
Hitler dünyada sulhün kurulına
sı için yaptığı teşebbüsleri hatır
lattıktan sonra yalnız bugün için 
değil müstakbel nesiller için de 
çalışan Alınan milletine ve asker 
!erine, Alınan deniz kuvvetleri -
nin ve denizatlıarının bütün se
ne İngiliz gemilerine birçok dar
beler indirdiklerini bildirmiştir. 

Führer, bundan sonra Alman· 
ya ile Sovyetler birliği arasındaki 
başlıca ihtilafları uzaklaştırmak 
üzere 1939 da verdiği karan ha
tırlatmış, Kremlin'e hükmeden a
damın dünyaya haklın olmak ga
yesini güttüğünü hatırlatarak 
"Eğer Almanya Rusyaya karşı ta 
arruza geçmemiş olsaydı. Avrupa 
yeni bir Migol istilasına maru'z 
kalacaktı,, demiştir . 

(Sonu Sa. 2, Sü. '5) 

lar bitaraflığı ihlal ettikten son- -
ra acıkca hasmane hareketlere j 
geçtiği ;,e böylece harp halini ya- r .. . 
rattığı ve Reis Roosevelt tarafın- ı MUTTEFIKLERE 
dan ihdas edilen bu sartlar al _ G •• 
tında Almanyanın bugunden iti- [ ore 
haren Amerika Birleşik devletle
riyle ··plomatik münasebetlerini 
keseı .~ kendini harp halinde ad 
dettigı bildirilmektedir. 

Yeni imzalanan ittifak 

Bir Japon 
Zırhlısı 
Batırıldı 

1 AFRiKA CEPHESi 

lngilizler 
Eladem'i 
işgal Etti 

( JAPO~LARA 1 
Gore 

aorneo'ya 
da Asker 
Çıkarıldı 

-o-

ttoma. 11 (A.A.) - Bugün İtalya, 
Almanya ve Japonya arasında Ame
rika ve İngiltereye karşı askeri bir 
ittifak imza edilmiştir. Bu ittifakta 
yeni nizaınm yerleşmesi için harp 
ıaferle netıcelendikten sonra üç dev
let arasında slk1 bir işbirliği yapılma
sı derpiş edilmektedir. 

(Sonu Sa. 2, Sü. 6) 

W ake Açığında da ' Harekôtın Sevk ve Havai Önüınde 33,000 
Bir Kruvazör İle Bir İdare~~ni ~aşkomu- / Tonluk Bir Tayyare 
Muhrip Batırılmıştır tan Uzerıne Aldı Gemisi Batırıldı 

----<ı -

Mr. Churchill,' ·Deniz M 1 d M h 
Kuvvetimiz Mihvere a ezya a u are-
y, u·. +·· d.. o· beler Devam Edıvor 
ıne s un ur._, ıyor 

ispirto 
Altına 

Devlet inhisarı lstihsalatı 
Altnıyor. Şarap lstihsalatı 

(Sonu Sa. 2 su. 2) 

Is~ Tamamile Serbest Bırakdacak . . ' 
==-====ı===================t 

An.kara, 11 (TAN) - İspirto ve 
şarap istihsalatı için hükumet ba 
zı yeni tedbirler almıya karar 
vermiş ve bu hususta hazırlanan 
kanun layihası meclise sevkedil
miştir. Layihanın esaslarına göre 
ispirto istihsalatı doğrudan doğ · 
ruya devlet inhisarı altına alına
caktır. Bu suretle senede beş mil 
yon litreyi bulan memleket ihti
yacı tamamen karşılanmış olacak 

tır Halen ıstihsal edilen miktar ,.. ..................... ~ ........... : ........ "' 

senede iki buçuk milyon litreyi! iŞARK CEPHESINDEr 
gecmemektedir. 1 : ' : : 

B
. d b k . 1. 'h ................. - ••••••••••• , •••••••••••• 

un an aş a yıne ayı a esas · 
!arına göre şarap ıstihsaliıtı ta - A L M A · N 
mamen seroest bırakılacaktır Bu 
suretle fazla şarap yapılacağı 

icin hem üzümlerimızin istihlaki 'KIT A 1LARI 
a~ttırrlınış olacak hem de alkol ~ 
derecesi yüksek içkilerle müca -
dele daha verimli·bir Şekle girmiş 
bulunacaktır. 

-o-

Kıs Müdafaası Kolay 
Olan Mevziler.e 

Ahn~yor 
Berlin. 11 (A.A.) Alman or-

duları başkumandahliğmın tebli- 1 

~i. Şarkta mevzii taarruzlar gerı ' 
püskürtülürken düşmana ağır za · 
viat verdirilmiştir. Alman hava , 
kuvvetleri düşman kollarına. ı 
tank topluluk:lanna, müstahkem 
mevzilere ve geri ile muvasala j 
yollanna muvaffakıyetli taarruz 
lar yaparak ordunwı hareketle -

. r,ine yardım etmişlerdir. 

* Bertin, 11 (A.A.) - Askeri ma 

-o 

Filipin'deki Üslere 
Hücum Genişhyor 

Amerika Harici~·e NaZ1rı 
'.\fr. Cordell Hull 

t.ınu anlatmı~ oldu. 

{&onL(• Sa. 2 Su. 3) ... 
Filipin .ıdaJarı Cİ\'arıııdaki deniz harekatı esnasında Am('rikan ta~·yareleri 

bildirilen 29,330 tonluk• ''Aruııa,. Japon zırhlısı 
tarafından batmldıj'ı 

hafilde halihazırda doğu cephe -
sinin artık yaliıız tabiye nokta -
sından bir ehemmiyet arzettiği. ı· 
fakat sevkülceyşi bir kıymet e'Ös 
termediği kaydedilmektedir 1 

(Sonu Sa. 2, Sü, 1) 

Malezya yarımadasındaki hareklt: Japonlar Kota Bharu ile daha cenupta 
Kuanton'a asker çıkarmışlardır. Şimalde Kelantant ve Kedah bölgele
rinde şiddetli muharebeler cereyan etmektedir. Prince of Wales ve Re
pulsc Tngil!z zırhlıları Singapurdan hareket ederek Malezyanın şark .-;a-

hilinı takiben şimale doğru seyrederken l:>atır11mıştır • 
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~ 

Başlık maktu ol.arak 7 50 
l inci sayfa santimi 500 

1 2 • # • 100 
' • • • 150 ------· TASHiH llANI 
Üsküdar İcra Memurlu

ğtmdan: 940 /2828 
21/11/941 tanblı "l'an garetesfnin 

~hasınin dörduncu sahi!csmın 1 

.... mci sutununda v.e Akşam gazete

.mm 2.2/11/941 tanhli nüshasının 7 
l.ncı sahı!es!:nin üçüncü sütununda 
~ çevrileceği ilfuı edilen gnyrı 

menkulün 19/121941 tmihinde yapı-

1.aoak ar.ttırmada teklif edilen bedel 
mıthammcn kıymetin % 'lS im bula
madtğı takdirde 10 giln som:rk.i 29/ 
lS/941 1arihinıe bırakılan 2 inci art
brmn gfhıOniln txıyrama tesaıd_tlf ct
tılf dhct1e mezldır % İnC1 arttınna

nm beyra:m ertesi olım Ul/942 tari
hlae miisadif Cmna günü ayni saat
:. yıı.pılacnğ1 tashihen rum olunur. 

(8858) 
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A dan Mevsimin En •Çok Sevilen A 
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13 
14 

İlk Kanun: 
İlk Kanun: 

Bilet satık yerleri: 

GAJ,ATASM.AY 
FENERBAHÇE 
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2) İpek Sinemasında 
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4) Kadıköy Belediye karşısında 
5} Kadıköy Altıyold:ı, Merkez Eczanesi "-.................................. .,,,, 

KUŞ TÜYÜ DEN 

~::.:~;;··srR'kDSYü'YU"YASTiK 1" L'ıRAoı 
Yastrk, Yorganları ela pek ucuzdur. Adro. : latanbul ÇakmakÇTlar 

Ömer Bah ~lu Kuş TtlyD Fabrlkaaı. Telefon : 23027 _, ______________________ , 

ZİRAAT BANK AS• 
Kuraluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirıü ve ticari her nevi •,anka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 

iKRAMiYE VERİYOR 
Ziraat Bankasında kuml)arah ve lhbusız tasarruf hesaplarında en n 50 
llrası bulunanlara senetle 4 defa çekJlecek kur'a ıle aşağıdakl pı,.na go 

re ikramiye daiJıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 r.ıralü 4.00IJ Lira 
4 .. 500 2.000 
4 • 250 1.000 .. 

40 • 100 4,000 • 
100 " 50 5.000 
ııc • 40 4.soo .. 
160 • 20 • 3.200 

DiKKAT: Hesaoıannrl:tkl paralar bir sene içinde 50 flradin 11•0• dilşml 
yenlere ikramiye çıktıgı takd•-de % 20 ta:ı:laslyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa. 11 EylOI. 11 Blrtnclklnun. 11 Mart ve 11 HazJran 

t;arlhlt'rlnde cekllecel<tlr 
- ..... ~ .... ,.~.,rn:ucnz~ı 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
300 lira bedeli muhnmmenli 300 lıra ıdari kefaletli her gUn mı.ite

kabilen posta nakletmek ve gidis ııelis 300 lirayı geçmemek sortiyle İs
tanbul Arnııvutköy - Yasıııviraıı '.lr ı;ında blr oto sUrücülüğiı eksiltmeyi'.' 
konulmuştur. EksiltmP 15/121941 P ıarfosl günü saat 15,30 da Büyük 
Postahane ~lnası birinci katında idari muavinlik odasında toplanacak 
müdürlük alım satnn komısyonunda yapılacaktır Muvakkat teminatı 270 
liradır. T.nliplerin olbaptakı sartnamesini gönnek \"e muvalckat teminat
larmr yatrrmak üı:Pre çalı.şma günlcı-ındc m"üdurlük işletnw kalemine \"e 
eksiltme gün ve saatinde evrakı miisbitc ve muvakkat teminat makbuı-
larjyte birlikte komisyonfl mürac:aatlıırr mm olunuı (10429) 

mıevwt hıgmz Antrasit toz kömürü 
aıçtlı: artttl'ma ile satılacaktır. KZmıfuo-

lfr aı:s:ıdn açıkta bulunm.-ı.kta olda

ı!nndan, isHyenlcr.iıı kömCirl.eri gore-

~ 1 0 S M ~tı~ ~01,.!~,!!E~ K A S 1 
TESiS T ARIBI 1863 ııS: saiıtı gfhIÜ o'lan 26/ 12/9'11 Cuma 

gfbıQ saat tl de İfl5s Dairesinde ha- , 
zır bolunarak arttırmaya iştirak et-
meleri nan olunur. (8656) 

Sa"yer icra Memurluğundan: Esas: 

9"'1/146. 1 
Bir borçtan dolayı mahcu7. olup pa-

nrya çevrılmesine kanır verilen ev eş.. 1 
yasının 25/12/941 Perşembe gunu saat 
9 dan 13 e kadar Yenlköy Çeşme 

sokak 5 No, lu evde atılııc::ığtndan, 

talip olan) r mez.kür gun ve aattc 
mahallinde hw.ır bulunan memunına 
muracaatlan ve delliilıye rusumunun 
müşteriye ait oldugu ilan olunur. 

KAYIP· Sof rlUlc ehi yctnıunesı ile kazanç 
ve 3968 numara! otomobıle a t brt1Zln alnıa 
karoclerını kaybettim. Ycrulerını alaca ımdan 
b kümlen yoktur. 0128 No ıofor Sevki Nacar 

TÜRKİYE BANKASI İŞ 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Keşıde4!r: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 İkinciteşric 
tarihlerinde yapıhr . 

1942 ikramiyeleri 

2 " 750 .. -1500,- .. 
3 " 500 .. -1500,- .. 

40 " 
50 .. 

200 " .. 

100 

50 
25 

" --4000.- .. 

.. -2500,- .. 

" -5000.- .. 
" 

Statüleri ve Türkıye Cumhuriyeti ile münakit mukavelencı 
mesi 2292 Numarah 10/6/1933 tc>hli kanunla tasdik 

edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi GazetP 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 Ingiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, FILISTll\ 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANiSTAN. · SURIYE 

LüBNAN, FHyalleri ve bütun Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Besahı .cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli kTediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine kqide 
iskontosu. 

senedaı 

Borsa emirleri. 
E.-.ham ve tahvilat altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve ..;aire. 

~~~~~ 
Enyüksek emnıyet şartlarını baız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle ( Kranbtvalı 
Kumbarasız) tasarruf hesaplan ~r. 

Tıp Fakültesi 
1 

ı adet 2000 lirahk-2000,- Lira 1 
3 .. 1000 .. -3000.- .. 

10 " 250 " -2500,- .. 

~----------... -------------...11 

Tldnci cerrah1 Kllniğl ve Radyoloji Enstitüsünde (75) şer liralık baş 
r.emşırelikler, Bırind Cerrahı. Göz.. İkinci Cerrahi, Kulak hastalıkları 
Klıniklerınde (85) ~er lirr.Ilk iki tane Teknısıyenlik w Dekanllk kale
minde 50 lira iıcreth bir münhal v~rdıı·. Taliplerin vesikalariyle birlikte 
20 Bir neıkanun Cumorte. ı gunııne~ kadar Dekanlık kalemhıe muracant-
la rı. (1092'1) 

KURTULUr ____ , 
Doktorlar, bankacılar, kfıtıpler, mühendisler. 
velhasıl bütün mürekkepli kalemle yazı ya
zanlar. murekkebin ceplerine akmasmdan 
korunmasından ve ucun bozulmnsındnn 

Fi atı 
Her Yerde 
4,5 Uradır Kurtaran yegane 

Kırmızı Halkah TiKU 

Dolma Kalemi 

Avrupada dahi tasdik olun
duitu gibı Almanyanın bu i
cadı. murekkeplı ,kalemle 
yazıyazmak mecburiyetin-

BorzuJan pmç:ıln
r:rn ,.ecieklerl tamir 

ücreti atmmak:sızın 

maliyet ftatma )'Cl"lerı-
nc takılır. TtKU kalemı 

ekiz parçadan ibaret olup, 
her bir parçası bulunur._ A

çık bırakıldığı halde, her ne 
şekilde durursa dursun. mu

rekkep akmaz lle kunnnaz. Ti 
de olan halkı hakikaten 
bu eziyetten kurtarmış

tır. 

KU en sağ_lam ve en lmllanış 
nürekkcpli kalemdir. Her ;,erd ı 

.trayını.ı:. TnkliUerinden sakınınız. 

TİK u ucu a!?ın

ına7.. Bol mi.irek
kep alır. Kuv

vetlı basılırsa 

.t kopya çı-

Uzerindekı Ti K U markasma dikkat 
edıni2. 

Her Yerde 

Arayma. 
karılabilır. 

'11ıııı ............ .;;.f'll ..... ~,~·-..... -·~tzlllll"l'""!17•t~.3191llll!llJ ............. ~-4-4~ 

Oevlet pemiryblları veliman!an !şletme id~si ıl anları 
.Mubaromen bedelı (31500) otuz bır bın beş yi.17. lira olan 7000 ldlo 

kalay 20 İkincikanun 1942 Salı günü saat 16 da kapalı zarf usul.i:y}e An
kar:ıdn ikinci işletme ıni.ıdurltiğiı blnnsında satın alınacaktır. 

Bu işe glımek istiyenlerin (2362,50) ikı bin üç yüz. nltm.ş iki lira 
elli kuruş muvakkat temınat ile kanunun tayin ettiği vesik:alan Wı tek
liflerim ayni gi.ın saat 15 e kadar ikincı işletme komisyon :rclsUğtne vcr
melen lazmıdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ankar .. d:ı ikinci işletme ve Haydaıpaşa-
da birinci ışletme m\ıdUr!rığUn<'len ctağıtılacaktır, ~ (30817) ,,,,.,.,. 

Polnth depo:.-ıına bir sene zarfında gelecek olan tahminen tıDOO ton 
komürun vagonlardan yere ve ayni miktnr kömürün yerden mMı:tnc ve
;va vagonlıırn tahmil ve tahliye işı açik ekslltmeye konmuştur. 

;\{uhnmen tahmil ve tahliye ton bedeli 80 kuruştur. Eksiltme 19/12/ 
941 tarihint musadif Cuma gilniı saat 11 de Haydarpa§ada 1. irıci işlet
me komısvonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 kanuni tcınmat akçeleri ile muayyen gün ve sa
atte komisyonda bulunmaları ve fazla Izııhat ve şartnaınc ahnalc için ış-
letmeye müracaatları lflzımdır. {10564) ,,,,,_,,,. 

Muhammen bedell (23981) lira olan takım çeligl uçlan %Z'l/942 
Perşembe gtini.ı saat 15 de kapalı zarf usulu ile Ankarada idare blnJ
~ında ı>atın ı:ılmacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 1798,58) liraltk muva:ldart temiDırt ıle 
kanunun tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat hl e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri l<l7.ımdır. 

Şartnameler para ız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydar-
pa~ada Tcsellum ve Se\·k şefliginden dağıtılacaktır. (.Ul'118) 

,,,,,,,.,.. 
l\Tııh. mmen bedel• ( 3375) lira olan 1500 adet 60 kllomclrelik 1000 

adet 100 kilometrelik ve 500 adet de 120 kilometrelik iğneli s1steın Lo
komotif: sürat kontrol ant bandı t5.1.1942) Pazartesi günü sa.-ıt (14) on 
dörtte Hayd.ırpaşııda Gar binası d hılindcki komisyon tarafından açı.k 
Pks!ltmP usuliylc satırı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (255) lira (13) kuruşluk nıt.rv;ık'kat teınl
nc1t ve kanunun t, yın etlığı ve.snıkle bırlikte eksiltme günü saRtlne ka
dar komısyonı:ı miırncantlarl lazımdıl". 

Ru ışc nit şartnrımPler komlsvondan parasız olarak dnğı:trlmaktadır, 
C10943) , 

Devlet Deniz Yolları l§letme ıdares'i llônları 

ldareınizce Kanlıo.ada yaptırılacak olan (4995,25) lira keşif bedelli 
elckt ik muhavvile merkezinin inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltme 23 Kanunuevvel 1941 Salı gi.ınu Tophanede Umum Mü
dürlük binasındaki Alını Snttm Komisyonumuzda yapılacaktır, 

İsteklılcr umumi ve hususi şarbıame, resim. mukaveie projesi gibi 
evrakı bu komisyona müracantla görebillrler. (10802) ' ~ 

Cins, Mlkdarı 

Demır boru 2 puslu. 250 metrı 
Yangın musluğu "otomatı'"k re:-t.orlu,, iki musluk 3 adet 
Tevkif musluğu 2 pu~lulr 3 ,. 
Dirsek musluğu 2 pusluk W ,. 
T musluğu 3 ., 
1 - Yukarda cins ve mikaan yazılı mal7.emc pazarııxıa satın alınn

caktır. 
2 _ Pazarhk 12.12,941 Cuma günü saı:ıt 10,20 de Kabataşta levazım 

şubesınde milteşekkil alnn kom.isyonundn yapılacaktır. (10897) 

İstanbul Belediyesinden : 
4109 numaralı kanun mucibince muhtaç asker ailelerine yardtm pa

rası karşılığı olarak Umumi Meclisçe kanıra bağlanıp 5 Eylı'.H 941 tan
hinden itibaren tntbiktna geçilen mükellefiyetler ihtiyacı karşılamndı :m
dan: 

Mezkiir kanunun 7 inci maddesinin verdiği salahiyete istin.nde:o k -
zanç \·ergisi kanunu mucibince beyannameye tabi ~ hududu içind<>
ki kazanç vergisi mükelleflerinin 941 mail yılı buhıan ve !evkalfıde za~n 
ve milli miıdafaa vergisi dahil olmak üzere namlartna ynpılan senclı • 
tahakkukatın % 5 ı nisbetindc yardım parası tevziat ve tarhlyatı ynpıl
masına Umumi Meclisin 29/11/9.U tarihli toplantısında karar verilmiş 
ve derhal tatbikata geçilmek üzere bulunmuljtur. 

Keyfiyet sayın halktn nn1.nn ittilliına vazolundu. (10951 

Sanıp ve Neşrıyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyal 
T. L. Ş. TAN MatbnasJ 


