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~ KaradenizdeAlman 
denizaltısı yok 

büyük elçisi hükiı
metimize resmen bildirdi 
Aııkara, :!3 (A.A) - .Ana.<lolu .A;jansınuı sa.lA.hlyeuı .mahfıllcrden öğ'. 

re.ı:ıdiğinc söre Almanya. hUkflmeU, bir UçtlncU Türle vapurunun da mUret. 
leba.tı Sovyet J~rcUerinl taşıynn Almnn Ajanlarz olacalc milliyeti bilin. 
lneycn bir denlzal tarafrndnn battnlacal;"I hakkında. Tass nia.nsmm dlin 
!rece nc"lrcttij;"i habere atfen l\:ııradenlzde bir tek .Alman denİzaltısı olma. 
<lığını Anl.-ara.'dakı bUyiik elçiliği vasıtasiylc lıUkfmıetımlzc resmen bildlr
llıi§Ur. 
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:~ Hrıricil}e Vekilimiz 
~ 

:: Meclis grupu umwml heyetinde 
ı ~: harici siyasetimi~ hakkında 
:: iki saat süren izahatta bu lundu 
~ .. 
~ • ~ 

~ 
~ • ~ 

Rumcı . .mcdc mC\·cul l\!nııka ı.ı • 
busu Refik lnc1.:nin t en knzalL.-

ı .. u -iıU\igo -&o.-~ 

u ıw ba ild l.."'"61', 7 
liUJ>Qn mukabilinde 
3 ııLıııı. 55 ı..unışa ' c
:rlloocld.lr. J 

Milli korunma değişik- 1j 

.\nkar.ı,, !!3 (.\ • • ) - Mcclı" 
brupu umumi heyeti buc;Un saa: 
15 de reis vekili Tr.a.bzoıı mebu. 
su H n.san Sakruun reisliğinde top 
landı, 

Celsenin açılmasını müt~1• 
geçen um1Ulu h~yet topla:nlısuıa 
nit zabıt huliı.sası okunarak tas
vip e<lildikton sonra kürsüye ge
len hariciye vekili Şükrü Sarar 
oğlu, son beymı.atındmıberi ~.en 
altı hıaft& za.tfmda. m.eml~et.i..'l 
harici si~ ilgili olarak ce
re;-an eden belli lbaşlf Uünya hfı.
disatr haklrnıda. iki saat sürcıı 
:zahatta bulı.uıdu ye bu İr.a.hat. bir 
bir ist,lı:ah ve suale m~>IZıı olmn
r!an tr.sv.i.p edildi. • 

:rmdn ölenleıin nile!criue '\le y,mı
laııanlara tazminat Yeı ilme i v ... 
bu kazalnrııı ı;eb<'pleri hakkında

ki ı-u:ıl tn.kıirinc mlinnkalU.t 'eki· 
li, Bursa mebusu ı 'evzut A; u rı 
ce?,a lıukulm etratmdrıki su::ıl tak· 
ılriııc :ıdli~c \'e mannf 'ekillerı 
\"e Elclzığ' mc>-busu 8 ıbil S:-ı~ıı'Ott• 
!unun 1940 duhullil ; edck sub.l) • 
lar lıakkmd:ı.ki sual takririnc mil
li müdafaa vekili tıı.rafaıdan cc· 
\•aplar Ycrilmlc; ve bu mcvzular
da n ba?4hır U~eri ııclc söz söyle • 
.. en h ıt1pleı in mütaleal,ı:n iııcc

leııdiktcn sonra sa t 18.211 de toı 
luntrya son vcı ildi. 

liği meriyete girdi 
iaşe müsteşarhğı malların aranınası 
için v~layetlere bir taıniın gönderdi 

.\nkarıt, '!:J (\ al. ıt mul1a.birhı- 1 or<Uği bir tamimde yeni kanunlb.ki 
~il) - Milli korunma kanuııunwı clkoyma iı;iıır.ı ehemmiyet verilme

' ~ maddelerinin değ"stlrllmcsi cini haki.ki Ye hiikmi ~ahıslarm el
~mda kanun bugiin neŞreclikli !erinde bulun:ı!l. malların aranma _ 
~.~ ıneriyete kondu. 1a.'5e müst~r- <ına bıı~lanmasm ı ist cmi~r. 
~ bu mlinasehetle vilayetlere göu 

Nafra Vekilinin Vakıl'a beyana:ı 
-- ~~- _,_ -re::._. 

1,5 milyona ihale edilen liman 
tesisleri-Yeni ErzinCanın iman 

Ankara, %3 (Vakıt ....... ~ bU ~ ~ ~ " 

Gece saat bire kadar 
lngiliz başvekili ile 

görüştü 
O' a=ısı ;, i11cidc) 

MalillJa jelıiincJen bir gör0n8f ~) - N afia vekili Ali .Fuat C. im.Jrinmı bula.nWtik. En 800 bılr ,.apoaya ""' mötıemc: kuV99tler ..,...mda r ok kanii bartllere &almc olan Hong - Kong ~lr 
~Y beni kaıbul ederek gazete - İngiliz finnııat bize müracaat ede- --------------. -----------------------------------------... 
lııif.e şu b~yanatta bulunmuştur: rek 1akend61"Ull limaıımm JSlah ve ı A 1.,8 lagUlz ı Japon tebliği 

Mındanao 
adası işgal 

ediLdi 

TDrkive "- Gerek Akdenizde ve gerek tc-vsi"nl ve Mersinde mevcut bi r mer • D• 
~enizdeki liman ve iskelele- i9kelenin karaya birleştirilmesi •---· Teltllll -
l'irı yen "den hışas! veya tamir ve k eyfiye tini mevzuatımız dahilinde 
~ nokt.a.smdazı m uhtelif proje- yapmaya taıtp olduğun.u söyledi. H K 
~ve plinlar haz?rlanmı§tır. 1s- Mevcut u&ullere göre ihaJesi yapıt- ong- ong 
~enderun limanı hakkında hazırla- dr. İşe ba.şla.nmış bulun.maktadır, 
~ proje de bunlar arasındadır. İşler iyi g:ttiği takdirde bu t.c&s-
~ dilnya harbinin başlaması il-' (Dcı•<mı.ı Sa. 2 Sü. e de) 

--------------------------~----------------

~·Alil U: J E ! 
Alm nar 

Y olkov nehrmin ötesine 
sürüldü --

Rusiar. 
lta.r fırtınaları ortasın· 

da takibe devam 
ediyorlar 

'. LMAM TEBLiGi 

Atlantikte 
Bir İngiliz ·a vyare 

gemis· batır lldı 
Bcrlln, 2S (A.A.) - Alman orduları 

b~kumaııdanlığtnm tebliği: 

şarlt cephesinin merkez kesim.inde 
tıiddetll muharebeler devam etmekte. 
dlr. Kıtaıanmız muhtelif noktala rda 
dU.,manın kuvvetli hücumlarını mu . 

&loskova, 2S (A.A .) - 1zvestia ga. 
~teslnin muhc.blrl. Tikvin'den batıya v::ıf!aklyetıc pUskUrtmU§ler ve bu sı. 
ltotru Lcnlngrad istikametinde flerltt. ·adn, 19 Sovyct tankı tahr ip e tml§ler. 
l"cn Sovyct kıtalarmm şimdi Tlkvin' ulr. Savaş \ 'C S tuka tayyare teşkil. 
l:ıı 80 kilometre garblnde Volkov neh. ıerl !•ara mulıarebclerino yardım et 
tl .. mloler, düşmana müteaddit kanlı za 

ne uıaotıklarmı, Almanlan nehrin o. dirmlıılerdlr Bu ta 
ltaıne sUrdUklerlni ve nehri bir kaç yiat ver ~ · yyareler, 

(Devamı Sa. k Sü. 1 de) 1 (Devamı Sa. 2 Sü. 2 de) 

-Çok tiddetli çaTJ>ıtma
lara sahne oluyor 

Bır tü\J general 
vuru.du -

_Japonlar 
Baagon•a da b cam 

ettiler 
"Bu lıa\adislcr (A.A ) ınduıı hillü. 

ı.a edll~tir. ,, 
Singapurdll.Il ver ilen :!3 larilıll 1n. 

glliz tebliğin~ söre Japon tayyareleri 
Sampur tayyare meydanına hUeum 
etml§ler , fakat a.veııann mukabelesi 
ile §iddeUI bir hava harbi yapılmış.. 
tir, Japonların Qslerine dönmUş olma. 
lan imko.nsızdrr. Japon tayyareleri, 
Kuşunge'de bUeum ederek evlere, so. 

(Devamı Sa. f Sii. S de) 

Cinayet mi, hırsızlık mı 

Fransa, İtalya. , .o Japonyanın 

ı 
Jrakt.ald menfaatlerini koruyacak 

Ankara, 23 (A.A.) -- lı"ransa, 
ltaıya ve Japonya hU:kümetlerinb 
talepleri ilzerinc Türk hUkUıneti 
bu memleketler!n Iraktaki monfa
atlerinin korunmasını deruhte et. 
nıişth-. 

Uir ingiliz gnzct.esinc göre 

livas · oııol önünde 1 

Şıddetli 
ınuharebeler 

OlUIJOr 
--0-

Hitler Ruslar 
Mısıra ~:atir darbe bir leoey, 
Londr.ı, 28 (A.A.. ) - HlUelin. 

~~\~=/~~; ~:~b~~- bıraktı lar 
m t>den Deyli Telgraf gazetesi Al-
ın:m. dc~let reiıfnln Mısır üzerine ı !\lu~l;o,a, :.::> (.\.A.) - lius gıız.cte. 
büyük hır darbe vurmağa karar v..,r !erinin harp muhablrlt'rl, Sıvnstopol 
'lliŞ olmasnuıı mümktin bulunduğu· öntindc çok ı;ılddctll muharebeler ecre. 
llU muhtemel görmektedir. yan etmiş olduğUnu ve Sovyetıcrin 

.sayı b:ı.kımınd•ın llstilh bir dil.,manm 

Başı 1 k b k t.ızyfül nltmdu burada bir kpeyl 
ş em e aza tahliye mecburıyctlndc kııldıklannı 

haber' crıncltlcdlr. 

nına giren ç•rak Almanıar tarutnıdan kU\"YClh.: tuh. 
kim edilen Maloynroslııvcç kesimin • 

Kaldırıldığı hastaha ne- de Alman kuvvctıcıuıin mukabil ta -
de öldü ı arnızıı, geçtikleri Volkof _ Tıkvin 

_ • ecyhcsindc de çiddetlı ınuharebclt'r 

) 
c,.,reyan etme;ktedir. 

l\lo~lW\'t.L 23 (.\.A.) - :Uüşınun, Sl-
\dBt.opol önüne takviye kıtaları getir. 
meğktc ve tazyikini arttırmakta. ise 

1. do her tnrtı.fta. şlddclll bir mukave. 
ı • metle ko.rşılaşıncı.kt.ndrr. Bahriye slltlb 

c.ndazlarilc clblrllği ;> upan H'.ızılor 

dunun bir blrlı~i bir tcpcy! ı,"'Crl nl • 
mıştır. Sarıyer ormanında lastikleri sökülmüş, 

1 
camla rı alınmış bir otomobil-bulundu ~ J 

Muhasara. altında bulunan • lırtn 

içinde b ·r palto ile bir çift .. ~~~~;~~,:~ .. ~~~~\:; 
çoraptan başka birşeg yok ::=~;f::~:"·.~u:ı~: 

dükkanmds olmuştur. Burada ça. 
l~mı 16 y~nıdn Ali adına b!r çırak 
k· ynar paça kazanını kaldır.rken 
ayağı knyarak b:ışı kazanm i1;inc 
girmiştir. Ali etraftan yetişip kur
tnnlıncava kadar kaynar sularla 
adamakıllı yanmış ve hemen kal
dmld·ğr Beyoğlu, lmstanosindc de 
ölmfuJtür. 

l>:ı.rıyer mUddciumunıill.;i iki ı;Ur~ lıp bakıldığı zaman, bunun Uı.stikleri. 1 lırilcrck, öldtirilldtiğU ve şimdi bir 
enberi c raren~iz bir yııko.nın tnhkl. nln sökUlmUı;, camlarının çıkartılmı§ hayli para eden ıa.sUklerl çalındığı S3. 

·atı He meşgul bulunmul;tadır. Bu, \:esair eııyalnrının ça l ınmı" olduğu ruı nılmakta ise de, hırsızların bu otomo 
dltcnın bir soygunculuk olduğU sa. l~ılmı§lır. bUi her hnns-i bir yerde çaııp buraya 

ılınakta ise de, bir cinayet oımo.sı Otomobilin içinde bir J!alto ile bir eoktuktan sonra. kaçtıklan da hatır. 
' kun·~ll- muhlcmcldlr. rlft do çorap bulunmuştur. dan uzak lutulmamaktadıı. Bir cinıı.-

Pc.ıartcsi gi.lnli, saat ıo sırolarmdıı. Otomobllın kime ntt oıduğU ve ban yet olınası şüphesini en fa.zla, arab:ı-
rıyer ormanı clrnrmda devriye ge. gı ~oför tarafından kullanıldı!:-ı henUz da bulunan Pl\1lo ile çoraplo.r kuvvet. 

"" J:lnd rmalar ormanın 20--W met tcııblt cdUemcmigUr. Otomobil sahibi lı;ndirmektcdir. 
, dıır , l ııri bo!\ bir olomobU oıo!örlin, belki mUttcri gibi görllncn Hudiscnin aydınlanması ,çın ehem. 

11 11 ı ır. Otom biıln yanllla f:ldi- ı bazı kimseler tarafından burayı ge. miyeUe tahkikat yapılmaktadır. 

\'akaya mliddeiumumilik clkoy -
muı;;, cesedi ınua) ene eden adliye 
dokloru defnine ıı.ıhsat vermiştir. 

durumu, va.lıameUm mulıa« :ta etmek. 
tccUr. Zira, dU man faaliyetini azaJt • 
mamaktndır. 

Doncc C<!nup cephe l.rıdc 8ovyı..t bir 
lllucri 4G Jmsa bayı gcrl almışlardır. 

LcninL'Tad cephesinde, dll~mo.n hnt. 
ları gcrisind hareket ) .ıp n kııy..ıkçı 

mUfrezdcr, Almanlar..ı ağır ım:rıplıır 

vcrdirmekt;ıclirler. Ağaçlık bOlgelcre 
yayılan ıııızi tUnıcnlcıı So~yct kıta _ 
iıırı tara.tından tcmızlcnnıcktc ve or. 
mnnlarda soğuktan olmUg Almanlara 
tesadüf edilmektedir. Ynlundan ko _ 
vaıannn Alm:ın kıtnlnrının irnh sına 
d~vam ediliyor. 

Tulıı ltesimınde, general lloldtn kı . 
u.ı ıı .• 'azi muKnbıı uıarruzlarına 

rağmen, 25 kıuıaba:ı. ı ~rl aldıkı:ınn • 
dan, orad:ı da. buna b nz r ileri hıı . 
roketler olduğu haber \:erilmektcdlr. 

Han-Kong 
Müstahkem kalelerı 

zaptedudi 
LBu haberler (A.A. ) sından ha. 

liısa cdibnlştlr.] 
Tokyo imparatorluk barl>zyc \O 

bahliyc dairelerinin tcbLğlne göre 
Mindn.nao adasına ç.ılanış olan J a
;>on kıta.ları deniz kuvvetleri ile SI• 
kı i5 birliği halinde bu ad3mn mer .. 
kezi olnn Dava.oyu şjmdi tamamile 
i~gal etm~lerdir. 

llon~lrnngda ıılımuı esir 
'l'ok.} o domeı ajansmm bildırdiği

ne göre Japon krta1a.n Hongkong· 
ua 1ngilizlerin son mukavemetini 
kınnışlar ve pazartesi ak.5amı son 
milstnhkcm mevzilere hücum et 
mi§ler, istıhkiımları bir gece hücu 
mu ıle ele gcçirmişle1Uir. 

20 ilkkii.nuna kadar Hongkong 
ı;ıvnrınd:ı alınan esirlerin sayısı 
1119 drr. 118 i lngi.liz 814 ü Hint 
'.i ve 178 • Çmlidir. 

Gizli bi! radyo söylüyor : 

Al111anyada 
Huzursuzluk 

başladı 
Yolları mi"aalyözlü muha

fızlar bekliyor 
Loııdra, 23 ( .\ ,.\. ) -- Vi§t r~·ı 

rndyo.,"'U ıı~şriyaüna müdahale et
mekle olan yeııi bir giü.i radyo ü:
tnsyonu, Alman) ada huzursuzluk 
ba.~"'ÖSLE."rcliğ.ni ve ana ) olln.rı mit
raı~:'özhi munafızl rın beklediğim 
bildirmektedir . .Aym radyo şunu <l 
Uiı,·e ctmettt.cdir: 

Bel ikad:ı uç clcktıik Sllliralı 
müth · infilıiklarla talırıp edilnıi .• 
ur. BrUksel Alın:ın komutanı gc:ıc· 
ral Hamemtcin. failler NocldClJ 
evvel bulunmadıkları takdirde ha 
le~ mevkuf bulun:ın bir ~ Be1ı·• 
kah undakcılarm idam c<liek ' 
rini blld rmistir 



\ \ R l T l.! - 1941 

F 
Yahudııere yenı 
ernırname 1er 

U \ Si . a ı 

a.tnl a ~ 0 c ur 
l"a a 

LonJ .. , 28 (A.A.) - B.B.C. 
tnglliz b:ısveklll Çörçll Vaşington 

dadır. Bey, z evde Ruzv lttn mlsa.flrl 
oıatak lm!lyor. DUn gece !ld önder 
ıı.rasında bır konferans nktE:dılmlştlr. 

ğıtla sıvannuş bir odasına götilrdü· 
lcr, ilk gözllme çarpan şey, bu du
varlar ve tavanda siyah siya.b bö-
ceklerin dolaşması oldu. M::sailt 
ev.inir. sahibi. soğukkanlrl!kla: 

-::1 
-.:S -

sın: ftİphe içine girdiği dakika ate 1ler basıyor, içinde 
bir canavar çırpmıyo us g:bi ye 'nden fırhyarak bm .. 
dini kır? .ra atıyordu 

Hüsrevi uçtlneiı meL-tubu "Allaha dua etmekten 
bat a ne yapabiliriz. Kader, kısmet ne ise o olur,, cüm. 
lesi ile bitiyordu. 

Dördüncü mektup bir hafta son .. a geldi. ra.,fi bu 
mektubu bayılmadan, · lbi d ·muı&an nasıl okudu? 
Bunu bilmiyordu. Yal.., ı: -t? tnek :ıbı okuduktan, par. 
çaladıktc.:ın sonra bayıldı-

Ht:.s v, sevgili efen.:lim, diyordu. Meğt.r Mul JdE; 
Hanım sıze son se ;rn ı bu..- 1 n d"r'L posta ev z, 
mı~ .. HAkiır.lerin bütün yretleri cnu kur'" ram C1•. E. 
riye, eriye, izi sayık ayo. sayıklaya o gt 1 gozle:-inı 
kapadı. Günlerce avladım .. Sizin de ne l --'~r göz yaş. 
ları dökeceğinizi biliyorum .. Bu sahrlerı ·reğim sızlı 
y r yazryoru'tl. K l kale!l 'm kırı a, a!bim tut •I. 
sa da yaz as ydıın. •a va .. ·fem.· isterdim, ki bana 
zevk veren bunca didin cleıimin mür~vvetini göre. 
:rm 

nı 

l\'.I 

_ L ~rı ıord Btverbnıg 

g nelkurmny ba. Jr..ıını amiraller ve 
teknilt mcır.urlnr refakat ediyor. 

Beyo ... _ rayJa yapılan konuşmalar 
ı n ba!jlıc.:ı g ye 1 Hltlcrizmin mağlQp 

4 sene evvelki ve 
bugünkü 

z t 
edllıncnl oı'iuğu bUdirUmektedir. Bu Samih Tiyrn:kio~lu Ulusta yaz. 
mUnaseb ttc. u teblığ neşredılmtştlr: dığı •'Memleket iclnden,, be~liklı 

Rui\•elU • ÇJrçll art.ısında yapılar. seri yn.zıs'llm ilkinde "Dünkü Der
gbrUşme Suvyct Rıu3a Çl:il, Felemenk s m"i anlabyôl'. Bir cümlesini. iki. 
Vl Brltanya doınlnyu:ı:a.rının da d:ıbil Uç, dört. beş defo okuyor ve sonrn 
olacakları oaşka toplanuınnn baş.lan öekikıı.lıırca dti -Untiyorum. ''Yolun 
gıcı yıuyor. D.!ı..r devletler d son kenarı:nda kurı!UDi renkli iki tıiyülr 
gayeye vasıı olmak için ellerinden bina görillüyor: Bunlar, Hozat 
geleni yapnı a dave ıııccckıerclir. luşlnlarıdu·. İçlerinde knlörlfer ve 
Konferan:: rm nlh&.yet ne kadar baş elektrik tesisatı vo.r.,. 
ka beyan.ı.t ynpılmamn~ı muhtemeldir Dört yıl geı 'ye gitliyorum. Hcı-
Fakat ditcr devıeucrıe da mi tcmns ı mt'a bir gece gu'Jlli: Um. Sahte 
halinde buluuuıacığı şUphc-lzdır.,. eey'tlcrin kirli cmelleı.:.ne uyan 

Çor<;il Amcrlkaya hava yoluyla cahil Tiirk kö\lüleri hüküm.ete 
g ımı h v ~C.) .Lrunda Ruzve.ıt ta. !ılll'f1r gelmek kü-;tnhlığmda bulun
ra ... ın1 n l...ırşılanmı,..tır. DUn Ruz\elt mu lardı Cümhuriyct ordusu altı 
Çın, Sovy..:t ft ıııya, Felemenk scfır. ~iiz ki~r yılaır vah.'ji bir tabiatın 

rinl ıuıbu. eder k gör şm~tUr. Bu lrocn~ ııda yoı.::ızıcrm elinde inle
,ı, urft mc lı::bıı·ll • ıçın alu:. o.it mUhiın ~en bu znvallrlan kurta::mak için 
tc Jbırleı lı • ıtı.kada.r sayı.ıyo:-. n:.ücade~eye gi~cmı · t'. Hozn.tıu ye-

K. ııada ı:. v 'kllı Ktng'tD ÇörÇll "liııe mis,>ftl' h n rfne g rdiği.n: 
r.uzv lt glf ıl m<'I rınC'<' tnılunrr.al< U ~t tnvJUU, duvnrlıırı beyaz ka-

- Korkmayın beyim ded:. Bun
hrıı Büyü derler. Diyarbakmnki
Ier öldürür ama, bizim Büyüler so
karsa da bir şey olmaz. 

O soğuk t."!Ceyi otomobilin Jçln.
rle Utreyer~A geçimıiştim. 

Dört scn-e eıvvel ve dört senıı 
sonra_ 

Cümlıuriyel.in fej12i'ne inan vo 
iman-ın ohnusaydı Tiryakioğlunun 
sözleri bana belki ştiphe. verlrd!, 
b'r gün Hozat'ı gene görmcğe gi
cicccğim. O topı'S!klara. ayaık bastı
ğım gün, a-sırla.r gl'irmüş, as:rrlal'
ca yn.~alJlLJ bir insan hiiviyet.i:ne 
bııruueceğime o ke.de.r l.ns.nıyoruın 
ki.. Niyazi AHMET 

~, ............ l J.'"ıı.,._·· .. ,·~ .. ~.; _.· .r. ', __ ..... ; 

MilH ve iin1 btıyra:n, Jı:ıDrtakJ yar
dnn heycC!lnmın toplu bir gııyt';} c te'4-

clhlne ~'llmy&n aztz bil' vesiledir. ~a

t.'Uld.-ıı;! Kurban Baymmnu Havıı Ku. 

rumuna )ııpscağm. mllli bir ;,ardunlo 
bu gn~eyc va!llta. etmı, ola<2lal'll. .. 

• 
z.:r~ V ~ı:ngtL!l:ı gldcec:ıt ============================== 
tlll r ver' u~ pr. .. (: ..,. 

m nrlerln toplantılar: 

~~==dnm: d~:e yaı:~~ 
1 Inl!. sı ayrılmıştır. 

"' * • l 
Lcıt dr:ı, 28 (A.A.J - İngı:tz matbu 1 

atı bu .h bUyuı.: ıın.r.li ba. lıklı:ı.rl.ı 

< örç!.lın V tona vardığını bab r 

vc.rm"ktcair • 

sian~u Levazım amırıiğmôeo veruep ı 
r c, sker kıtaat. .ıamar 

.G•1m111Z1mıiıı~aa::=ı:ı:=:~-..~.._,...._==iiııa::."~he~------!!m! .... ,_,..,. ..... ._.,.. ............. 

Aşat;'ldJ. yazılı mevaum pnzurlıkla ctsiltmclcrl i/1/912 Çarşamba. günü 
lıizal!lrmda y !.Zl.Iı aaııtlerdo Dabkesirdc askeri satm alma komisyonunda 
yapılac:ıKtır. TnJ.p.crın bclll vukıttc komuıyona gelmelcrL 
Uiusl. M.1kta.n TuWı Temmatı tlıMle 

Kuru ot. Ten. 
Çorap. Çlft. 

soo 
40,000 

Kartı. Ura Saııtt 

Ci,5 
00 

2475 15 
3000 lG,30 

(1659-11277] 

Aş.ı.ğ1d3. yazılı mevadın p:mı.rluda. ekatlbn<-lhi f.J.12.841 peJ'!Cfttk gü· 
c.ü saat 16 da lzıı"d.: askeri satm ~mıı komI.sıonunda yapdacılirtır. Ttı. 
ıiplcrln l>"llı vakitte k.om.isycma. ~mererL 
Cın l mlkdan '.l'utnrı teırJnıMı 

klkı Lfm Llnı 

Bulguı 75,000 1 750 2Sl~,.'l0 

Odun komilı u 100,000 7,000 ıo;;o 

Zeytin yağı . 10,000 10,000 1000 
Pir ıç 75,000 33,000 4 o 
;.:'.de 16,000 ::s 820 ~t 

{1670 .. l13v2) 

:. =.-. * 
bom!:. 1 rd'.ln b r ı.aç yangın çıkmış. 

tır. H n t.ım m Jtmnt alm.ı.mamı:-

Tnym;.s gazctc"ci diyor ki: 
M1lzaJ;_ re c<fileeeffl 8ö ı !!ilen ~ 

l:ı5,000 kilo sığır eti alınacaktır. KııpalI z11111ıı e:IU!!ltmc n 13/1/114.2 S il 
gtlnU saat 16 da Bandırmada askeri ~tın alma 1 aıni.s)'onundıı ).tpılacak,. 
tır. Tahmin beeı 11 6,400 lira ilk tcmlnau 2780 liJ:adır. T lipkrln r,nnuni 
,.-cıiikalarilc t.ltlir mektuplarını ihale saatin&m bu· ıreat C'V'V~ komi.<ıyoıuıı tır Fakat tayyare rşı :oyma n • 1• L 

ı dört du an tayy r 'sin:.n d U."iil. bü n vasıta! ıla mtl!;ıtc:r : bir tnnr. 
d lfü sanmyor. ruz "!I'Cketinin zır , mUttc -

Kalure, 23 (A.1\) - Orta şark !n. 
tiz umuru! l:.arorgiilıının tcbllr,t: 
Diln b11ttın gUn Bitız z.i'yt örten 

:ıncvz !erdeki dllşman talrviye kıtal:ı. 

ın gel[l" s.t netle .ndc m;ltl"m 
n artan l:ir tı.z)'ıl ltm tutuııııu , 
yyar ko'I:ınmı E n,gazi cc ıubunda 

ı Sirt ldlrfczi!l.üı ıU e varını !ar. 
ır. ş.mdl ha'>"r v r ldiğin~ göre, dilf 

kıtaları, Mlkili b..;;ı:,"Illdan çckU. 
t l t(' ve killlıye:tll m~ me tc• h t • 
tr. ktt ir. Taldb kıtularımız bir çolr 
Al ~n v ttn.lyam esir c~ rdir. 

t bUtJ.n d:kknt, henüz l!nllmUz. 
tutun n d ,-man ku"cUcrfnJn ta 

1 ıb!ne ve ımhaanıı. luısredltdlğtnden 

irl r1n ıyısı ha.kkmdıı he:.nUz taf ~ 
t yo tur 

----o---
Sovvet - Japon münasebatı 

tiklerin cndUstrl kudretinin mUştcrc. 
kcn inkişaf ctlliilmesi. 
Deylı Telgraf gazetesinin dtptom.:ı... 

tık muh:ıbirl öyle diyo:-: 
Vıı§lngtonda pek mllliiın 1 rarıar 

verildlği a lkArdir. flkler bu 
ltararln.rın stirat!c tntbıki için ı zım 

gelen makliıtıyl htızırıaın:ıkto.dırl .lr. 

Dcyli M yl gazete l tı.ytıı zamanil:ı 

r.Ioskovada mUhl.m mllznk relerin c •• 
reyan ett.Jtlni blld1rmcktedlr. 

D .. 11 Eksprc.'l şiJJ.e yazıyor: 
Çörç!l Japon! rm Paırl - Harbuıa 

ta rnız cttlkleriıu ö rcıı:..r ö~enm<:z 

Ruzvelt il<' buluşroağ'ı lılzumıu addet. ı 

ml~tlr. 

ÇUMi C.!l Kt GORt ~ .. ı;LI,R 
LQndr.ı, t (A.~.) - fi.ll.C. 

t fı • d vlct adnm rı , rımın 
. uin merkezi olan ~'un1'tngdc de mU. 

ı.ım gortlşmcll?r ynpılıyor. Dllıı AmerL 
ka, lngUtc.rc, Fcl menk !irlcrt Cin 
hll."1mt-t adamıarııc pek muaını gorUş 
rr. ı r yapmıRia:rdır. Blrkac gliııc kn . 
aar bir tebliğ n şrcdlln:ıe&i. beklcnıll. 

Tvkyo, 2 .. (A.A.) - Japun sozclls;,ı yor. 
Hori, gaz"tccilcr toplantısında, Sov. 

Loneı., 2. (A.A.) - B.B.C. 
D 'in Mo İ{ovada İngiliz ve Sovyet 

makamları arasında mlihfm mfu:akc. 
rol r olmll!'tur. 

Hü!rev mektubunu şu cümle ile bitiriyordu: "Ar. 
tı İstanbula g .... lmsn~ de hic lüzum kalmadı. Burası 
me:n!e eti:ne dnha yakın .. Dola§a dol a vatan gidi. 
yorum.,, 

Vusfi isy n ett' .. Jı. -• dı, sızladı. Bu ne feci şeydi 
yarabbi?. Bu tnh~~ "! edilmez azabdı? sıcaklığını, 
sesini vücudünün bütün şeklini ruhu .da yaşa~bğı, göz. 
erini kapadiğı vakit elle tutulacak gibi kendine yakın 
.ıisset iği r. tıtlladdes'i kara topraklara gömülsün.· Akıl 
bur:~ nasıl kabul eder, b:ına nasıl inanırdı? Hayır Mu. 
kaddes ölmemi~ti. Bu, Hüsrevin bir muzipliği idi. O 
neşeli, aadık köle, efendisine en büyük müjdeyi vermek 
için bu oyunu yapmıftı. Gelecek postada mektup çık. 
mazsa, mutlaka Hüsrevin her zaman kendine alışık ba. 
kışları ile karşılaşacak: 

- Gör ün mü Küçük Bey, diyecekti. insan her 
gücliığü nasıl yenermiş. Mukaddes Hanım geldi .. Hay. 
di, B0 ybabana söyle de lıazı Jansm .. 

Acı hakiknt karşısında insanoğl !l tek teselli ta· 
rafı, kend :ıi hüly •. Jur Lap..unıası, ldatm.ası, yalanın 
kucağında uyumak istemesidir. Vasfi de §:mdi öyle ya. 
pıyor, Mukaddesi ebediyyec kaybettiğine inanmak iste· 
miyor, ona tekrar kavu acağını umuyordu. Fakat bu 
tntlı ümit cok sürme i. Günler geçti ve Hüsrevden bir 
daha haber alamadı. 

(Sanrı var) 

verm~lerl. (l!i76-111l i) 

ağıda yazılı mev tlın pazarlıkla cksiltmc~n hizalarında ya:!:i1ı gUn 
\C ı:..aa.tıerde Ihdımköy civarınQa. Ya.uıviran köyünde eıttı!l nlına komiayctw 
nund:ı. yn.pııacaltbr. Tali_plcrin belli valdUerde kom!syonıı. gdmctcri. 

'J'ırt:ırı '~ah lJıalo g1io 
Cin i. Li rtı J.Jm Te 1111!\ti. 

--~ 

Havuç 1000 150 25/12/941 14 so 
Btyaz tı •yııi:. 1000 15n .. H 
Kuru Jun. !!500 375 .. •• .. 13 
L:ıhamı. 1250) 
Prnsa. 1.250) .. .. 15,to 
Kuru ot. Toıı. S7H . ... ,, u 
{{uru o. .. 3714: 2ı .. u 
['ı.Ul'U ot .. 37H !JS ,. ., l-1 

flG78-llSS9) 
:;. :;. e 

ş ~:d.ı 1 Zilı mn· dm pazarlıktı c.hsı.ltmelcıi 5/1 94-2 Paznrlf:~ı gtlnU 
nt 15 d<' P ·., J0 :ı kn1 satın nlnı:ı lmm~'3yonmı.d yıı.pılac:ı.ktrr. H..,r 

ksl rn yrı t llb \ erJ ... bJli' • 

Beyaz vaketc. 
Sr~'lr köıs .. I 8i. 
S f;ır küıı~ı ·• 
A 0 <; ı;f..-L 

~eten ipliği 2 kat. 
ÇirL"I. 
nc,.lııc. 

P rafln '< ı. 

Tonık. 

Bıl mumu. 
Be zıt zımpnrn 

.ılktu.rt 

:mı.-. 

3000 
2100 
3600 

60 
30 
30 
60 

150 
24,000 

30 
2000 

'J'uturt T f'lllh&aıi 
Kurus l..r. IKr. 
~~-... 

420 1 !)() 

350 121)0 
500 2700 
=:oo 27 
400 18 
50 2 25 
70 (; 30 

lGO ~6 

-0,(0 14 40 
210 9 4:> 
14 

., 60 ... 
(1674-11357) 

----~--------~~---------~------

[ ,::: .. , İs;~nbul Belediyesi ilanları 1 
Temizlik l.şl rt nmelc~l.::ı iaşesi itin alınac:ık bulgtır, yefil mercimek. 

kuru fasuJy • ve nohut açık eltsiltmeyc konulmu,tur. Mccmuunun tahmin 
bcdl'li 30~0 liro. vo ille tcmln:ı.tı 227 lira 25 kunıştı.ır. 

S!irt.nrune zabıt ve muamcl:lt. mn:ıarIUğll kaleminde &rörillebllir. th:ıl? 
2/1/9 2 CUm::ı. t;Untl s:ıat 14 de Dıı.iın! EncUmende yapılacaktır. Ta.ılp!erin 
!lk teminat makbuz veya meklupl:ın ve 941 yılma ait Ticaret odam vesika-
lartle ihale g1ln.\l aaat 1' de DeJınl BlncUmende buluamalan. ( 11088) 

Ayazağa Askeri Satın alma Komiıyonundaıt: 
Pamuk Şeker Hayvan 
tohumu pancarı !Jancıı.rı Yer elması Havu~ 

Ton Ton Ton Ton Ton 

90 90 90 90 90 
Kaplıca Fit Susıım Ay dre~ 

Ton Ton Ton Ton 

90 00 00 90 

Yuka.rda. y:ızılı doku~ kAlcın yiycıctk mad:kılcti döraer parı.-a oıarak 
ayrı ayn faftn:ı.mcltte :lsUnııden p::ı..uı.rltkJ.a satm almac&ktır. lhaleleıi 25/ 
W 1 ı;ıe!'f'"_,cmbc gtlnil saat l4 d' Ayaza~ada.kl 1'omjayonumııSd& yaptıa

caiı:ttr. rırt.eliınc.1.· ll:l.Wl.yy n. gtın ' Matte .4-vbeJadüi .k&mlisyoo~ 



2. - ı ... ı· 1 VA K 1 1 

u ue sa11 at 1 (5 ~ 00 /, .. ~dID ~ [e) n ~ rı;) A 
cü ıTie b s ı ıo ve --~~~:J!!!llBm:~----~~~r.ll'!!!:ID~c::.ıımll!ll!aLnJ:rni:==-LSızzmmunıl5~-LnJ ... 9ıl!llUd 

Uünva g··raş· 
ccmi~ete l l'cl bir m::<l._ni,. 
ı!hniyet, z....-v , dıinya gü.-U
nde a'jıl:ınnuısı nnc:ık 1 ... 

\'erimli t~r ü e devi kri ile 
olabiiiyor. 
Yunım zevk ve toLl:hür 

ma ıınc:ı.k Yun:ın r · ~r.i. 
nslımlın dıı ·n <'e\' h ıl.k

'-trn. :::yn!i b:ı. a.hi!di. 

SADRI E"1Ef1 

--- o----
Baı-baros türbesinin 

tar dan 

p n tr.ımv y çocuğu 

ırctt v • lamıcıtır. 

11 1 

Trlmv y idnrC"inın cUıın h:te 
duğu b:ınJ-ıjbrd:ın 177 &i Sivılin. 
rada g lmlııtir. Bur. .mi rJ hududu 

rek tstanbula g ı,c t1r 
Ayrıca İBV'.1'r den wm r1 nal' 

tür. ı k )'tçı da Sıvllin::!l'tıd gdım 
lruJunmaktnd.r. 

:-~EYE'.:Aı !il...I BUYUK POLtS ROf~ANI 
{J in., ·uzceden çeviren: H. MUNIR 

eaiy • ·· akı i 
ıe cu ar 

ha!< ~r da 
Ademi takip kararı 

verildi 

~ap •• .; • .,;,.ı ... 

-E~l 1 
- Şu h alde. öteki mi..ıfirlerl 

ne-den ço.nır·y,jı-;:lu e.cıı.ba? tnsn.nh· 
rı sever h r t!.' m oldt "•1.4 ifti'l nıi" 

Tım b'r :iz ~ihl m('k üzerev
ket d n bir tab ne ı 

y :.Jekkal.lırnnı 

9.d.2 Yılbaşı Planı 
llı.rıın i 11~(' tkmıni~t. 

.\ ~I lli!ll'I Tutnrı 

Lirı Ltr:ı 

1 00.000 
ı 0.000 

00 
., -,!)000 

60 000 
... ~'i {, o 50.000 

20.000 100.000 
10.0t' 

, 
200.000 

o .... or 1 250.0 
250.000 
400.000 

Zilhicce : 15 
Ktı.sını: 4"1 

er \ ' . 
ı. 2.l:HI .. 

12.11 7.U • ! il 

14.S !l4 1 4.St '' 18 
16.!5 l".00 ıu. ·.., 12.0(1 
18.U 1.89 18.U ı .su 

5.S 12. 1 tı.SG 12 ül 

SAHIRl 4Sf M US 
Bac::ıldıcı ver V AR.l'l '\.1ath 

Umumt n(lıl!ı..,m1 ıdqr.: "'<!@'!' 
Re/ıl' Alırnet 8f1tlfMıil 

• 
rı 

~ t esliyordu. 
Gsrı tlin l ~irk<: , kendi me • 

faali!: i kollayarak elır:iın:zdc 
sol· :mı tamlrinc mani 0 1amam. 
F ' at n rl-ll, Yüksekkaldmm dJ, 

:.1. blr ta.mir gö·cmedi. Sene 
rce o hnlJc knl:dI.. Dediğım g· • 

bi, lxlx:i umur sırası gelmedi. 1s.
t uJ n dıı.h3. L'-OZtlk ve beııba.t 
v.u: .vette bulunt:.n sokaklannm 
yeni'cnmesı ir.;i, bu küçük, pej
m 'ele k . ted.a:\.'isine hnMn 
v~rc-mcmi olabil"T .. 

Fakat artık, mesele hnllolmn.1 
vilir... r iıı şurasI d.ikkaıto 

d<>~cr ki. hem yüksek kaldırım 
tnm · ulilw ve yolculamı eski· 

e nısbetlc d~a. rahat yurüy~. 
ecegi bir h:ı.le gelmiştir ... Hem 

rak bi olan Tünel nsıi· 

HiKMET MUNJR • ---, Bugünkü radyo 

-------=---------------i ~ ı ı. •. nı \<! m mickı:t s:ıi 
y ı. 7 :il müzl.:c 7,45 ajans Iırıberıeri 
8,00 ı ı. ~.ı~ evin saat! 

2Z,OO yarm. 

Kayıb çocuk 

. 
ııd 

ı 1 

l'lh 1 nl. i;; h:v 

' nk 

a olunacat!:ttı· 

RUsumıı tellfllıye ibate pullarJ, 
tapu harcı ve 20 senelik evkaf ta,. 

•., bedeli nl'crya aitti!'. Hııldan ta· 
u ' c ili ile sabit olmıyan ipotekli 

ı.. khlara cıiğer uaır darı rın 'A 
trl ak h:ıkkı sa?upkrlnın bu hal.-
nnı lain m bitelenle b' liktc 

itibarc.ı 15 glin 
tftnd mahkemeye bildiımclcri 

ı.fu:uncı r. Al.: 1 t 1{dirde lıaklnn ta .. 
u ... cililc .ı !t ofamaı:all11ı atış 

beddiııın p:ıYl:ış.?I!..lSı:ndan haı 11,; 

k • , r. Fazla malfınıııt alm ~ ıs 
t yenler h rke ·n gô.~bilmESl ijıı. 
m hkenıede aı:rk IT.ılınıdurnlacruı. 
arttrmu şartn::ımesini ve 939/3 "'" • 
yılı dOS}'.l) a miırc .. ca.a.Ua. do:::, d 
me .. ut vesaiki ~örebilt!ce leri ıa 

(38157) 



inhisarlar idaresi 
BAYRAM ve Yll_BAŞI HEDİYESJ OLARAK 

e abah öale ve Akşam 
ViŞNE 

Çil EK 
. PORTAKAL .. 

~r yem ek en.sonra g üo de 3 defa m unt?.zaman dişlerinjzi fırçalayın MANDALiNJ\ 
TURUNÇ ' . • • ·•' ..,,.; ~ -. .~.,. *": .-:J.\; .... • • • ·~. •. ;· r ·~: • ·...,. • ._. 

Emlak s e~ın almHk sti e nıerA 
l:.nıliU< ve t.y an1 ~ aukasu1dan 

~mlak sa· .. m almnk istıyenlcrin bankamıza mi.lra.cant. 

la pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik clınelc
rı ilan olunur. (10151) 

---·----
Duukt ~m;,.,.oU arJ •I'! Lin1anla rı ı:.ı .. '1• 

Umunı idareıi ilinları 
ı 

;':., -· 
,.,._., ..................... _..~----------.... ...,. ......................... ---

MuhamlL :ı ood U • :ıd:ı ynzılı :: Ustn mUht..•\ iynt ı el 
, 21 2V10i2) l' zurt 1 r-unU • :.nt ıı:; 80 u~n ı•i •. :ır r: ı"i\ il 
ile Anlmra'<la İdare t.lnn....ınd.ı ~tın ::ılmacaktır. 

Eu f :c , ırm ı~ tcy<ml nn JiPk hiz:ıl:ırı ıd ~ ı · ,.. U\ ,k t t mhıd 

ı • h;ınunu.ı ta,>in llll ! v ikal:ırı ve tclrlifl"'rlr.l ynl r,İln s::ı::tl 14,30 n kn. 
<l:ı.r Komisyon ncısa,;in · vermeleri ıcızımdır. 

~nrtn:ımcb'r p:ırnsı.z olarak Ankam'da Malzeme Jıılr inde r UayJar. 
~a.'dıı 'r m?Iltiır ve Suvk Şefliğinden da[;-ıtıl.:ıcalttır. 
u.tıe Muhunrnm bedel Muvakkat ~t 

w.. • Uıa Ula 

1 38.000 
8.100 

t111S7l 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
13~ No. lu il!ın • 
21.12 9H Çarş:: mb~ günUndcn itibaren bulgurun kilosuruı. toptnn azami 

22 kuruş 50 mmt!.m, perakenı!e kilosuna ıtza.mi 25 lnınış aatış fiatı t.cSb!t 
edllm1§ olduğundan bu fi.n.Uardan fazlaya sa~ yapanlar hı:ıkkıncla :Mili! 

1".oruıının ka.'lununıı gö takibat ynpılacağt flQ.n olunur. ' '11305 .. 

. ,, :-~• , 

ti':,.. : . . • 

T ü RKiYt:. 
iŞ BA ~KASI 
Küçiik Tasarruf 

Hesapları 
2 

= SJOO.-
nu -1500.-
;oıı . ıımo.- R 

BEYENDiK 
NANE 

MUZ 
ALTIN 

Saat tamircisi aranıyor 

Anka.ra.dn. el.nimi sa:ı.L Uımir i~iıı. 
c.e t;alı§ma.k üzere ustu bir tmıti;ci. 
ye iht.i) ~c vardır. 

afahmutp:ışada Kefeli lıanınd:.ı 
l:lls1on ı::<>-ıtlcrl dcposun:ı. müracaat. 

<3820:1) 

!- K A Y I P L A R i 

LiKORLERiNi, 
KANYAKLARI 1 

ve 
1. c. z; < • b.~?ai.bı lstnn.tuı 

,ubesindc bulunun 24289 No. lu tn 
,;arruf Jıc...~bon için isUmııl ettiğim 
tatbik mülıi.i:rümil zayi ett.im. Yeni
f'ini nlacağm1daıı ffi.dsiniıı lıü1rnıv 
•)lmadrğmm bildiririm.. (38261} 

Fahrııı. K~-.kiıı 

SiPAHi 
SAMSUN 

ÇESiT 
BOGAZiÇi · · 

YENlCE . : .. 
213 ÜDCÜ aJay tümen 61 taiıur l 

b6JQt 1 dea .. ., ......... ıe. 
keremie ~Hl-'*'* ..,& ettim r eailtn1 ....,..,.,MJau e*Wntu 
hnkmil yolrtar. 

• 
SERKLDORYAM 

BAFRAMAOEN 
GELt CiK Beyoğlu Yrnızaia Ounii1erif kar 

şmmda 6 numantlr evete Yahya oğ. 
lu 33Q doğumlu JJaean Gökçe, 

138262) 

Hasköy :ıılif: ... C:.esirıden aldı-1 
ğrm nüfus t ezkeremi kaybeWm . 
Y'en.i!!in1 ıılar,ağmıdan celdainln hülı 

SiGARALA RINI 
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Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satan alma 
Komisyonu ilanları 

l 6.12.9U gUnü pazarlıkla münakaeası ilb ed!len a.şı:.tıda cin.8 ve mik. 

1 dan yazılı ,yedi ;kalem balar mutfak edevatın" talip c;ıkn1adlğmdan ayni 

l 
mlkdar bakır mut.tak edevatı tekrar pa.uırlığa koomugtur. Ev.saf ve h\1$UIJİ 
eııı.rUan ·komiByonda görUlebllir. Bu edevat· toptan blr talibe ihale edilebl. 
leceği gibi kısım kısım da taliplerine ilııılc olun;ıbU.ir. İhalesi 26.12.~1 cu. 

j ma. gıinU saat 10,5 da yapılacakbr. Kat'i teııtinau 11050 liradır. Taliplerin 
1 Harbiyede Yedek Subay Okulunda ltomieyona müra.CW!aı-ı. (11243) 
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Kapalı zart uBU1llo 150 ton yeşil mercimek münakasayn konmuştur. 

En.af VC' husust ~arı ve teslim mah:ılli komisyonda go llUı• öğr<:ulle-
1 bilir. 

İlıalesi 2.1. 942 cuma günU saat lCi de yapıl.'lcaktır. Muvakl<ııt temi. 
nııt~ 2812 lir.ı. 50 kuruıstur. Taliplerin ihale ı;aatlnden bir sant evvc1 ~klı1' 

1 mektt.plarile Harbiyede Yedek mıbny okuıund:ı. komisyona ınUracaaUan. 
1 (11014) 

: .. :.:. * 
l'azarltkln Gt. bın ldlo benzin, 3960 klhı vakum, 1320 kilo va.valin, 660 

kilo gres, 660 kilo gazyağl satın alınacaktır. !halesi 2!>.12.941 pct'§CmbO 
gilnü saat 10,5 de yapılacaktır, Kat'i teminatı ~100 liradır. 'J'allpıenn Har. 
biyedc Yedek ~ub:ıy Okulunda komisyona m'ıyacaatluı. (1JZt'2) 

:;. * ::. 
1 Kapaıı zarf usulilc 00 ton ı~bun mUııaıu.a:ı.yn. konmu..,tur. Evsaf ve 

hususi ş:ır ıa:ı ve tenlim mahalll komisyonda görUIU ö~en.ilebiıir. hıalcal 
• u.1.942 pP.:Artı>si gUnU ııaa.t 11 c!:: yap~lncaktır. Muvakkat temiıı:ı.tı 40f0 

1 
iiradır. 'l'ollplcrln ihale saatinden bir naat cweı teklif mektuplarilc Harbi. 

1 
yede Yııdcl< slibay o!rulunda komisyona mllracaatıan. •'10393,, 

. ~; :;. 

'I l~spalı zarf usulilo Mi ton 7,eytinyağı ınıl.ııalwsaya. ~onmuştur. ~vııaf 
•·c huSUSi r:nrtıan komisyonda. gd. f!iı>l;!Ur. lb.aıe.si ~.1.942 pazartesi gUnU 
taat 15 de yn.pı''lcaktır. lluvaklmt t.cmi.nıı.tı 4220 liradır. Taliplerin ihale 
saafüıdC!l bir cant evvel teklif mcktııpla.rile Harbiyede Yedek sUbay o1ru. 
tunda komisyona ıntıracıuı.tl:ı.n. •110994,, 

J * :;. 
l<:ııpalı zarl' uırulile 4JO ton Jmru faBulyc mtınakasaya. konmuştur, .r,;, . 

saf ve hususı şa'rtıarı ve tcsı!nı mahıı.Ui korr.!c.yonda görtilUp ö,!;'Tcn llebllir. 
lhıılcsi 2.1.942 cuma. i;ÜJlU saat 11 •i• )'ilP~lacnktır. Mu,:akkat teminatı 7325 
liradır. Tnllplerln ihale saatinden bir :;ant evvel teklif mcktuplarllc H arlrl-
yedc Yedek .sUbay okulund:ı. l:om!Byonıı müracaatııı.rı. "10993,, 

......... ... ... ... 

Beher a dedine 70 lira fiyat t.ahmlr. ed!Jcn 700:100 adet JU.I 
<!onu 26/ 12/SU cuma günü 1!18&t 16 da ~apalı zarf ı.:l!Ull eUlltlDe ile 
almacaktır. Şartnam~ bs;r ı;ilıi'. koml'Jyonda. gör ;ölebUlr • ..,....." 
5:J.WO lira olup ilk temln:ltt 3815 liradır.· :t steklllertn belU slDde 
saat ten en az bir saat önceye kadar t.lt~l.f ınektupıannı mal!M:s 
Fındıklıda ~tm alm:ı komisyonuna vcrm~ler!. ~ 
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)!;lcktrik tesi::utı r~~-
~·cmcs!. 4 ka'"m 

l'l.Cri!iit<ı 129.056 :M. :} 
Karyola bliyük) O adet) 

küçUk) .,- ) 1305 00 97 88 ,. .... .. 
Anıeıe t ılumu M <ı{;O 00 2G 36 

1 - Me\CUl şutnar .. e:crl ıııucibincc ~-ukarda cins ve mlkdarlal'I 
muhtelif mal~me htzall.I'lllda göııterilen usullcıie satm ••maaıktlr. 

~ - .M:uhıımmc::ı. bedell.-:-i. mu\'akkat tcr.1':.-at!rı e•·lltme .... .J!!' 
atleı·t Mza.lıınnda. yazılıdir. . 

3 - Eksitlme "o :r, zarlı.t tayin olunan siinkrdr> Kabata,t& l 
bmas-.ııda merkez müN:yaa ırnmleyonundR. yapılacaktır. 

4 - Şartnameler sik:.tl ı;eçcn .ubc~n paramz almabllir. 
5 - İstcklileıin ~_zarlık lc;!n tayin olw1ıın gt1n ve ...,tinde 9'o 

venmc paralaıile \'C tuluıu ı,tne girocektcr •e,ktif cdeoelderl ııııllııı_, ..... :
birltlitc r..1c~r komisyona mUı-aeııatıarı. 

(: :.~ .. 
ı. - Son anlaşma muelol.nce Almıın:>"l!.dan <.la aıawablSeoell 

it:in ayn ayrı fob ve s!f fiyatlarrnı gösterir tcl;litlerln 15 
kadar vcrilmesı lUzunıu c\'\'clcc ilin olun:ı.n 153 kalem malaır/llA_. -
lmınu için teldi! alınamnnuş olduğundıııı bunlar bal<kmdakl t.aı..sJlll'llJ 
bul müddeti 31/l!l/941 tarlhtnc kadar temdit cdilmi,tlr. tiJ" 

2. - Taliplerin I\'.abat.D.şta le\'azım mUdilriyetlne mGracaata./.-.,t 
ki~: ederek tekllflerini "tılldlrilcn tarihi! kadar '{l'Ünde~ ltl6lf ~ 
... . ·"""· .. "! 

r 

1942 lKRAl\.JlYE ı·LA~ 1 
KEŞİDELER: 2 Şnbat, 4 
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t>lt{'<Jrin tarlblcrlnıl• 
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16.12,941 de pazarlıkJ.ı. mUnnkasası Udıı olunan 100 ton k,uru ot.a t llp 
çıkmadığından ger.o pıı.µrltğa l<mımuştur. Evsaf ve hü.Suk-'lbarlta\.i İ<oruıs.. 
yonda. görUlebllir. Beher kilosunun mubammcn bedeli 6,6 kuru,-tur. th3lcı.I 
., 1.942 cuma günü ennl 10 d:ı. yapılacaktır. Taliplerin Haı'btyedc Yede~ temlnatlarile Hıu biycde Y'cdck SU bay 01.."Ulunda Satın alma •mn:lafl_. .... .. 
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!4uroy okulunda kC\mlsyona mUracaatıarı. (11245) 

-:: .;r :ç. 

ıu.12.941 de p~zurlıkla r.1Unaluuıa.sı ilan olunan 100 ton samana. ta.Ur 
çtlonadığını1ıı.n tekr:ı.r pazaı lığa konmu~tur. };,•sar ve hu.c;u.s1 şartları ıtc. 

trJsyond:ı. gtlrillcbllir. Beher kl106UIIUll :ın\lh3!'."lme11 bedeli balyell olarak r 
uru~lur. hıale"l G.l.942 salı ~Unu mat 10 da. 'J'l"f>ıiAca.ittrr. T altpter'.n lra.t't 

müracaatları. 


