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Japonların q;ıti 
silanları : fedailer I I 

Yazan: ASIM US 

1 
Gün geçtibı:.e uzak doJhırla.n ;c- 1 
~ yeni Irnlıerlerle Japonkı.ım A· 
'ıerikan ,.e İngiliz ha.Yu. rn denb l 
~lerine ya.ptdJan b:ı.s'ıcm taarru· 
llnon ehemmI~·eH da.ha. i~i anlaşı. 
ur. Tokyo hilkfımetiniıı lcldiasıu 

öre Puifiktcld A.merika.n donan· 
ı harp kabiliyetini tama.m0u 

Ydet.mjştir. İngilizier de çok a.~ır 
yara almL~tır • 

.Japonların bu muvııffakıyeti s:ı
~ bir baskın taarruzu ile haı-oe 
lrnıi' olm.alarmd:ın, milletler a.ra.-

t Samimi Saadet Kupon No: 4 
• 11 o k.ıı.ı'uf <leğeriftfic 

ve 

L Avrupa Tarihi 
olan bu iki etlel', 7 
kupon muk3bll.ln~ 

ya.kuz 65 lnJro,a -~ 
rilooektir. 

~i:l' .... ?S~:~:::::~ Amer~kan-lagUlz vı·ıayef iç i nd ekı• bugv day. arpa. ({ ... -...... · 
berkesin zilınlnde tabü olarak bir 1

1
9blli l "' 1 ıq ,, ~,. . 

~~~b~!!:i~:eti.ı~~i:.u::°n~~~ f Ma,ez~Aada yulaf çavdar mıs ıra elkondu1 
\. i 

~~~~::j,::.~~~:~~~l!~ ) i gilizl r ny.t m.:...bo komisyonu, ~un oakt<r. Ç&tal" SiliYri, Yalov• kaza. • 1, 
~ahların büyük ro.ıı mü olmu:;;tur~ ı d sn.na.yt birliği umum! ka.tibi Halid lannda mllsta.ıısil, mlitevassıt ve tüc.. ?\ <\- _· 
' •but Japon tayy·ır"lcri İngifüı ~u " 

11 
n u GnleryilZ ve idhalıU ihraca.t b.rlikler car, diğer kazalarda mllstaruııı olma.. ' 

1

'\ ·~· 
~ Amerikan tayya.rcbrine n sbet- umumi k4t1bi SalA.hattin Cuhnık'un •ığı için yalnız mlltevassı:t ve tüccar f · ı 
~at::;:? t.c~irli bir htısus~yetj mi o• v --o--l 

8 
d da iltihaldyle yeni şekilde ilk topla • elindekl mallara el konacaktır. Bu hu. 

lger Cep M)~er e tIBlnt yapmıştır. Bu top"antıya vali susta vertıecek beyannameler bugün_ 
.J:ıpoo harp filosunda. cep deniıı· l\lf . muavini Ahmet Kmık rıyaset etmiş. 1 den itibaren 1~2 senesinin ilk aymlll 

'it.ısı adında ilrl J{şj ile idare edi· J i • E tir. 5 inci pazartesi günU akşa.mma kadar 
~yeni bir silii.' bı:Iun uğunu her· apoı sar her liyor Toplantıda, Çatalca., Silivri, Yalova tevdi olunacaktır. 
f es hiliyoı·. Diiroenli rırııil cli~·c bir li ve diğer İstanbul kazalanndakl buğ. Mal saklayanlar, depoları arama .sa. 
b'Pon fedai i::ı 11 elinde düşman Neryork, ~5 (A .A.) - sıngapur. day, arpa, yulat, çavdar, mahlut ve ta.hiyett ldare Amirlerine verildiği i<;in 
trp gemilerine yüzde yüı isabet dan Ameriktın ajanslartıı:'I. bildirili • mwrın beyanname lle bUcllrtlmesi kıı.. meydana çıkanldığı takdirde mllll ko.. 
~en ba.5ka bir t.l.hrip n.sıt:ısı ha- yor: ra.n alA.ka.darlara tebUğ edllmi§tir. runma kanunu mucibince şiddetle ce. 
ı duğuno l.5itiyornz. İhtimal ki tngillz kuvvetıerl, Malezyanm batı Bu husustaki koordina.Byon karan mu zalandırtlacakttr. 
b •ııon bomba.rdıma.n t.:ıyyarelcrinde ( Deııam-t Sa f Sü 3 de) ciblnce bu matı ara hllkftmet el koya.. 

§.~::F~i":::r:E 1 i_c_r_a_V_e_k-iı-le-· r_i_H_. e_y_e_ti __ B_a_ş_v_e_k_i_l ___ B_i_r_F_r_a_n_s_ız-

toptandı ıran.!:,_~ke~:[isini generalinin • Japonlann elinde hem bütün bu 
~abhı.rdan ayn, hem bu siliilıJa.rl" 
~leŞeret< t~iriııi artıran başka Ankara, 25 (A.A) - İcra. Vekllleri 

ilet va.nlır ld bu da mahir fe- Heyeti bugün saat 15 de Ba.fvek11 
tlat]~rdir. Bu fedailerin Japon ta. Doktcr Refik Sa.ydam'm bqkanlıtm. 
~l'ruıunda oyruulıklan rolü billıuıı da mutad toplantısmt yapmıştır. 

Ankara, H (A.A) - Başvekil Dok.. l f a t 
tor Refik Saydam bugün saat 11,30 ş a 1 

'!' ."Prince of Wale5" ismindeki İn• 1 -------------
~ilız haıp gemisinin batırılması ht. 

da tra.n bllyl1k elçi.si Sebah BMl'yt 
b&.§vekAJette kabul b-Jyurmuştur. Londra, 25 (A.A.) - Son za

manlarda Vişi hükUnıetinin Afrika 
şimalinde, Tun'US ve Fa.eda hava 
kuvvetleri kumandanı olan gcn.e .. 
ral Robert Adle Britlı.n.ova o.ja.usı 
mUmeaalline "° be)'snati yapmıe.. 
tır: 

Japon tebliği 
Hong-Kong 

düştü 

DO Gol 
ıki Fransız adasını 

işgal etti 

liisesinde gördöJc. nu harp gcmt. 
iti taamu:a ağladığı ~n ti7,erbt.; 
tle bulunan Amerikalı g&11eteci 
~l'ol'lt bi.tıral:ırmı anfatırken CJa
llna tayyareclkrinin gö"terdilderJ 
~ti kaydediyor ve: 0 Batmak 
teh!ikesl anla.şılrlığı zaman gem:nlır 
Goo metre oı:ıJJ.ığmda altı tane Jn· 
lıotı bombardmınn t.:ıyyare&ln'.n ı Toiıyo, 2li (A.A) - Hoıı.gkcmg'un 

cll~t1lğllııü bildiren im.para.borluk umu 
mı ka.r&rgaJımm aaat 21,!~ de Dı8fl"' 
dilen tebll~indc şöy1.e denilmektedir: 

Stokho1m, 25 (A.A.) - İngiliz 
radyosunun blidirdiğine göre gena
ral dö Gol kuvvetleri Tenıöv civa. 
rmda Senpl:yer ve Mikelon n.da.l~ 
mıı işgal etnrlı=lerdir. Bu adalar 
Fra.nstzla.ra aittir. 

"Fransa daima müttefiki Büyük 
Britanyaya sadıktır. Eğer Vi§i hll· 
kU:ıneti Bitlerle işbirliği siyasetine 
devam ederse Fransız milletinin o
nu tutmayacağı muhakkaktır.,, 
General Odic ve diğer Fransız 
subayla.n şi.mal Afrika.smm kime 
karşı olursa oLc:un müdafa.a.smda 
general Veygandı zımnen takip et
mişlerdir. Eylul a.ymda general 0-
dic, general Veygand t.arafmdan, 
henüz malı yetini üı;a edem.iyece;;.; 

dij!Jlllil!J ve :ı.l;e!; almış olduğonv 
R0J'düm.,, diyor. 

i\.merikah ga.7..etccinin bu görü
~ isbat eder ki Prlnce of Walcs'J 
ı.tı:rao ne cep tleniza.ltmı. ne de 
bir fedai kuma.nd!!sında dümcnli 
tol'plldir. ~i sadece :ı.Itı Japon 
~Yya.recisinin kendllerini feda e
tler şekilde harp gemisi üzerine 
~-.Jaııdao b~bd.rdıman etmeleri 
lletl~dc batmıştır. Aite .Japon 
layYareclsl tayyareleri ile birliltte 
lcaybolmuş, fakat en kıymatli bir 
trıg;ıiz. gemisini de yol· edilmiştir. 

Bir fedai idal'esine "'·erilen botn
bvdıınan t.ayylll'C8i Ue büyük harp 
ttemlleıinl batırmak usulünü Ja
ıaonlardaıı e\'Vel it.aıyanlar düşün
~lerdi. Ha.beş harbi esnasına. 
ltlaya ile hıgilterenin aram açıJdı.o 
iı vasdt tıç yüz lmdar İtalyan tayı 
Yarecisi hükümetleriııe müraca
at ederek ailelerinin geçinmeleri 
teaıln edilirse ha.\"adan tayyare ile 
heraber İngiliz ha.rp gemileriniD 
liKt.üne inerek d~ yok edecek. 
&erini blldlrmi,le.rdir. ttaıyaıım 
bal'be girdiği günden · ~imdiye ka
ll&P bu tanda kendini feda etnüş 
bir tek İtalyan tayyarcci111I görül· 
•lledi. Fakat ltalyanla.nn iliın et• 
likıeri bo fedailiği &essiz, sa.dası:. 
nlarak bu defa .JaponJ&r gös~rdi. 

Demek istiyoruz ki .Japonlarm 
tlhıde gizli l!ri.Jah ywtur. o kadar 
kt fedai tayyareler sistemini de 
onlarda.n en-el İtalyanbr dü~ün
-~, fuk&t bu slst~i Japon feda.
ileri tatbik etmi,tır. Jııpon tayya
teciler ,.o dcniwtıcılar arasında 

ıı.ynca bir fedai sınırı ;reil§tirlyor· 
lar. ımm ananeleri arnsmda bulu
nan "Jıarnldri·, iüyadı sayeısind• 
lıu fedaileri kolnyc:ı bolabll yorlar. 
.Japonlar1a harp eden tngilizlcrlo, 
·\merika.lıl:ırm, Çinlilerin mücade
lede mu,·affak olmak için bu yeni 
Javoıı !->ilahına ltar~ı aynr ~de 
'İlitiılanmıı.la.nna. iht.iy:ıı: 'or du·. 

lngiliz l"ralı
nın m /leline 
beyannamesi 

( l ' o.ı:w ~ Wcide) 

Ho.ııgkcmg'u mtıdalaa e<ion dUfman 
ı..-uvvetlert taarnızlarn:nıza dayanama. 
yarak 25 İlkk&ıund& .at 17 de te.a. 
lim olm~a.rdır. Bunun tlzerine Japon 
imparatorluk h,taıarı saat 17,80 da L 

tefi kesmek emrtni alml§lardn.-. 
Almanya bir vazife ile Vo.şlnğıona gönderil. 

mi:?tir. Mumaileyh bu mevzua n.it 
olara.Jı: şunları söylemi11tir: 

y, • b • ep "Veşingtona gideli Uç hafta.dan 

Ll.BVA HARBı· enı ır c - az b:r zaman sonra general Vey. 
~dm. i.stlfaya mecbur olduğunu 

he açarsa ogrendım, Vi.:;i üzerindeki Alman 

R 1 
srkis.uıın ·nihayet Be:rlinin Afrika om e Şİlnalini harp gayeleri uğrunda kul 

k Uvvetlerl. Müttefikler nasıl ~a;:;na~=i ~~::a ı:?; 
d 1 

tı ettiğini anlad1m. Bundan sonra ge-

T • bl hareket e ecek er r ne~ ~ö Gol'ün Vaşingtondald mU-f a usa aog'" ru . ıııessıline müracaat ederek tama. 
V...... ......... not. (A.A ) _ Rö•,..6- 1 men emrine hizmet etmeğe hazır 

' -,...ıne.....,.., ..,u • J -.çı bulunduö-ı.,.. b"ldi-':.-

r f c a( edf.yor ln.giUz - .Amerikan konferansı b ...... u .. ı nu=.,, . 

Kahire, %5 (A..~) - Böykır aja.mı.. 
nm be§mUbaniri bik1irqw: 

Çölde ricat h6ilnde bulunan dÜ§IZla. 
nt takip etmekle 1'e tembleme ha.re. 
'keti ya.pmakla megul ~ kıtala. 
r.UXUZ .noel yortuaunu kuUam.ağa .._ 
kit btJlıı..mamaktadıriaı:'. Slrenaik ıJim 
di bııtlll mnttetiklerin etindedir. Ro. 
mel .AJma.n Atrlk& latalarmm bakiye. 
sinl JtUrtarmak için nennıcıaııe gayret 
ıer sar:fetmektcdir. Pek lUzumıu olma 
yan ma.tzemel&rl bırakan Alman strh.. 
ıt Jruvvetierinbı '" piyadoeinln ba.kL. 
~eri SirlO körte:ziııin ık.eııa.rla.rm.daıı 
geçen ?e TrabJıum giden :rotu taklb 
tıtmektedirler. 1ngiliz: kuvntlert buıı.. 
lan ya.ıanda.tı t..ıı.kib etmekte, bqka 
kuTVetW de bWılamı yan.1..-ırmı vur. 
ma.ktadırlar. Umumt wretbe ricat g1lç 
vt- maneviyatı sarsan bir harekettir. 
Fakat Romel kıtalarmm kal"§lla§tık.. 
!arı ınUfkiller bomba \le mitralyözler 
le .ınUtemndi1en hanlbıı ya.pıtan ta. 
ıtrruzıa.rla. artmaktadır. 

ltaJy&n ye Almanların nıa.lz.emece 
kayıbları pek büyüktür. Slnmaik'iD 
temızlenmeai Alman tayyarelerin! tak 
,·iye etmek ~ gönderilen t&yyarele. 

j r1n ellmtuı dU§lllğ\l §eklinde anlqll 
malıdır. Sirenalk'in lngllizler tarafı:n. 
dan i§galt ltaıyaJlların maneviyatı O. 
&erine pek btl)"Uk btr tM.ir yaplDl§tn' 

'l ÇUnk1l ~ suretle !taıy& ve ondan da 
h& fazla "l'rabhıa dl\h& ~ndl\n teb~ 

dJtdall. lbJIMı'i!. 

"Büyük strateji, fikrini ortaya. _ 1:'°ndra.nın JYJ haber alan ma.hfıl 
atarken belli oo.şlı iki mesele ile ıerın~e gene~ Odic'~ ismi Golist 
aı.eşgııJ ··.rilnmekteclir: asken heyetinın Va.şıngtonda ku-

go .. nılması muhtemel şefliğine geçiril 
(Devamı &ı. B Bu. 4 de) mck lizerc zikredilmektedir. 

( CEPHELERDE DURUM 1 
Müttef ikLer Tunus nuduau
na kadar dagaiıacaktar mı? 
ŞABK CEBffESlNDE: 
Şark cebhe-'rlnde Alınanlar tayyare 

aJanJ.a.rı.ııa ta.zla ehemmiyet vermekte 
ve flddetli b0mba.rdmla111ar yapmak.. 
tadırıar. ı.enıngrad civarında çolf 
llddeW muııarebelerin devam ettiğl 
Mııılmaktadır. ADCak ııenUz inki§af 
etnıenıtş olduğU ıçın tebliğlerde b3hLt 
mevzuu oJ.m&ına.ktadır. 

LlBYA VEBUESlNDE: 
MUttefikler aıııgazl'yl Iııgal ettik. 

t.eıı 80Jlra ileri harekAta devanı etmek 
tedirler. İngiliz tebllğinde nıibvere a. 
ızr t:aylat verdirildiği kaydedilmekte. 
dlr. 

Britanya.J.ııar Binga.zi'den sonra iJe .. 
riye d(lvam edecekler mi 1 Bundan ev. 
velk1 BingaZI l§ga.!inde tngllıZ kuv • 
veUeri u.yıt oldugıuıdan ııerı. gitm•
rulşlerdi. 

~ sefer harekAtn :.!O tümenle beş 
4rhlr Ulmrn ~tirak elnılş olduğtll2dall 

vaziyet İngilizler lehine çok müsait. 
tır. Britanyalı kuvvetlerin h:lreka.tı 
devam ettirmeleri ve Trabtusgarbı 11• 
gal edlb Tunus lıududuna dayanma. • 
9arı muhtemel görtllmelttedlr. 

PAS1FtKTE: 

Hongkong Japonlar ta.rafından 
~aptedlim.iştir. Hongkong Çinin ce
nup sahillerinde bir 1ng,ijz sömür· 
gesidir. Ada 1841 de İngilizlere bı
rakılmış ve 1842 Nanltln muahede· 
s1. ile de teyit cdilıxci.şti. İ.ng:lizleı 
Singa.punı tahkim etmiş ve burayı 
ihmal etmi13lerdir. Bu adawn iş 
gall mühim olnıaltla bcrabel" Sin· 
gapur kadar mühim değı1dir. 
Diğer cephelerde harp, şiddetlf' 

devam etmektedir. Kanada clvann
da bir Japon dcnlzalt.mmm batını. 
dığı hakkındaki haber, Jı:ı.pon de. 
~izaltıla.rının faaliyetini ~östcrmek 
t~. 

BugUnkü harbde en büyWt rolü tayyıırezıln oynıMhğına biç ıııüphe 
yoktur. Almanya hl\J'bin ba.şl.ıvıgıcmda binlerce t:ıyyaro Ue hl).reltete 
ı;e<;mek suretiyle i gaJler yapmll'tı. Japonya darbeyi ta,yyare bücomla.n 
ile vurmayıı .;alıştı. Onun ı .. wdlr, ki Amerika, 50 bln tayya.re rnoydaaa 
getlrmelt içlo foaliyet.e b:ışlamış bulunuyor. Bu kıymetli reslm, tayya.re. 
terin deniz ku\.-vetlerlne kar,ı yaptıktan bir hücumu göst.ermeltteiir. 

.. L·MAM 'TEBLiG · 

H ava akın
ları devam 

edıgor 
Berl.bı, 25 (AA.) - Alman ordı:lllın 

başkumandanhğmm tebUtf: 
DUn doğu cephesinde muharebe fa.. 

aliyett kesif olm~tur. Cephenin miır
kez keslmlnde Sovyet taarruzlarına 

karşı yapılan mlida.faalar esna.smda 
kolordulanmızdan bir.ne men.sup kuv. 
vetıer Sovyetıerln 21 zırhlı a.rabasını 
tahrip etmişlerdir. Savaş, Stuka \"e av 
cı tayyareleri~ cephenln merkez 
\'e cenup kesimlerinde dllııman asker 
topluluklarını dağıtmışlar ve her smı 
fa mensup dllşman kollarına taarruz 
etm~lerdlr. Kikvin doğusunda ve Mur 
mansk demıryolu üzerinde birçok Rus 
t.ahş!t katarları bava lmvvetlerimtz 
ta:ırruzlarllc ağır surette hasara uğ. 
r:ımıştır. 

Dcınız harp lmvvetlerimlzin uzun 
menzilli topııırı dlin gece Duvr açık. 
ıa.rmda bir düşman kafllestnt topa tut 
muşlardır. 

Afrika ;:imalinde kuvvetlerimizin 
hareketler! rnetod dahilinde devam et
mektedir, Alman savaş tayyareleri 
Sircno.ikte İngiliz motörlü ara.balar 
toplantılarına taarruz etmiş "e bir 
hava meydanında bulunan tayyarelere 
tam isabetler kaydetmiştir. 

Libya ktyııannda bir dllşman muh. 
ribı bir Alman denizaltısı tarafından 

ba tırtll"uı;ıtır. 
Alnı.an 'lavaş tayyareler! avcıların 

hi.mRyesind.:ı Malta adasında Valeta 
lmıanı tesısı.-rlni gündtiztln bombardı. 
mao etml§!lerdir. 

Trakyada şiddetli bir 
fırtına 

Sofya, 26 (A.A) - Sel halinde ya. 
ğan yağmurlarla kaI"!şık şiddetli bir 
fırtına Traltyanm Ege bölgesinde za. 
rarlar husule getirmi.F.tir. Nehirlerin 
ve bilha.ssa Ncfta'nm sulan taşınış. 

t1r. Halli: bir c;ok köyleri boşaltmı~tir. 

Moda 

Kalinin 'e 
şiadetli hücumlar 

yapı ıyor -
Üç Alman 

tabutu imha 
ediJdi 

Moskora, 25 (A.A.) Sovyet kuv.. 
vetıerlnln Tulıı bölgeaini teml.z.leme
~e devam ettiklerini Pravda gazeteal 
yazıyor. 

Aynı gazete izahat vermeksizin 
b!rçok kalnbalık merkezlerin yeniden 
işgal cdlldlğini bildiriyor. 

"A" kesimi civarında üç Alman 
taburunun imha edildiğinl yazan 
Pravda gazetesi, Rusların K:ı~ 

bölgesinde ciddi Alman mukavemeti.. 
ne rağmen terckki etmekto olduklıı. -
nnt l!Ave ediyor. 

l\lo ... ko\u. 2.> ( .A.) - Savyet 
gece tebliği: 

25 ilkkanwıdn kıtn.larnruz bütün. 
cephelerde düşmanla ça:rpIŞDU9la.r
drr. Garp "Ka!inine,, ve cenubu 
gnrbi cephelerinin bazı kesimle -
rinde kıtnhnnıız dtişnıanla ff ddet
le çarpu:ıt.Iktan ronra ileri hareket
lerine devam ederek bu saıbah ba
Z! mahalleri işgal eıtmi.slerdir. 

24 ilk.kanunda 24 alman tayya
resi tahrip edilmiştir. B z 11 ta)'
ynre kaybettik. 

Kanada 
Başvekilı 

Yanında ı fi nazırla 
Vaşin tona gitti 

(Ya:ıst B incide) 

vaouru 
D ün saatlerce deniz 

doiaşlı üstünde 
Dün saat 14,30 d:ı. 36 ııumarnlI se. 

feri yapmak üzere köprüden kalkan 
Moda vapuru, Haydarpaşa iskelesine 
yana§aınamı~. lmdat dUdUğU çalmaya 
oaoıamxıı, bir tara.itan clıı. direıtıerine 

ıkl küre çekmiştir. 
Bu cıın:ıda Haydarpaşa iskelesinde 

bulunan Suvat vapuru \'Crilcn emir 
Uzerlne akıntı ile sUrüklcnme~o b~ ... 

!ayan :>loda vapunmun yardmıma 
k~uş. fakat bu esnada Moda vapu. 
ru yol aımaya başlamış, I{malJ adayn 
kadar beraber ı;itmlşlerdir. Suvat va. 
punı buradan İBtanbula dönmüş, Mo.. 
da vapunı da Kınalı adada deınlrle • 
ml~tir. Yoloularm bir kumu Pendil 
olr kısmı dıı. üıcv vapurıan tıtrt1fm. 

dan ta§uıml§tır. 
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O..let Demiryoll.,rı •e Limanlan lıeJ.e.. ... _ 
Umum idareıi ilin!an 

' Muhammen bedeli (7455) Ura (70) lcuruı olan 29 lcalem muhtelif 
müstahzar UA.ç (12.1.19'2) Paz.artes1 günU saat (15) on be§te Haydarpa. 
ada Gar binaar dahilindeki Komlsyon tara!mdnn kapalı zarf UBUtnc satırı 
ltnacaktır. 

Bu l§e ~ek iatcyenlerın (669) llr& '{18) kUiıl§lu.k muvakkat temi. 
nat, kanunun tayin ettıgt vesikalarla tekllllerln! muhtevi zarflarmı &ynl 
ı;{ln oaat (14) on dörde kadar komi8yoıı Ret.eılğinc vermeleri lAZımdrr. 

, Bu işe aft prtnam.eler komiayondaıı p&ra8lZ ulara.l .. dağttılınaktadrr. 
(114":ll 

ıı dl'll•ye t;nmnarıyeU ' ZiRAA T BANKASI 
Kurutuş ıaribt: ı~ - &er-)'tlmi: ıooo.000.000 l'tırk Lll'MI. 

Şube ve Ajanı a dedi: 265. 
Zirai ve ticari her nelJİ banka muameleleri. 

Para blriktıreıııere 28.800 Ura lkram~ye veriyor. 

Ziraat Bankaamdn kumbaralı ve lhbararz ta.ııarruı hesaplarmda en • 
l50 Uruı bulunnnıara aenede f defa çekilecek kur'a ile a..~ğ;dalll 

ı>IA.n.a göre tktamiye d:ığıtılacaktır. 

• • ' . . .. 
C4J .. 

<>00 
508 
ı.50 

100 

ı,ooo .. 
ı.ooo • 
1,000 • 
4.000 • 

l f f\ 

IJO 

180 
• 

DIKKNT. Hcsapıaruıaııkl paralar bir eene içinde SO UradaD &fağı 
dtlfmlyenıere ikramiye çıktığı takc1lrae ~ 20 tazıasıyıe verUeceıctır. 

K~tdeıer : Jl Mart. 11 Haziran. 1l EMOl 11 Rırlnc1klnun tarnıte 

ı1Dde yapılır 

BAf RAMADEN 
GELil\CiK 

ED ER 

c:tanbuı 
11arıe1 

-----------------------------

Levaznn imırıiğinde11 verııan 

uker, kıtaaa. nlnıar. 

Hepsıne t&hndn edilen fiatl 20,900 Ura olall 380 tane saç bidon kap:ıll 
zarfla ekeiltmeye lcoa.mu,tur. 1haleal 8/1/Nl Per,embe gtınU aat 15,SO da 
Ankan.da il. K . V. Satm atma komlayonunda yapıl&c&ktır. nk tem!J b 
3183 liradır. TallplertD kammS TealJtalarUe teklif mektuplanm ihale r:ı.a. 

Underı bir aat ....a ~ ~lerl. <1848-11271) 
.;: 4 ~ 

Hepal.ntı talımin edilen ti.ali 33,920 lir& olu 56 taııe bilyük ve 472 tane 
ldlçUk dolu aatd karboeJk ttlp T/119'2 C;ar,am1-. g11DQ ... t 15 de Anka. 
rada il . .il. V. 8&tıa alma ~ kapalı zartla ekal'tmeleri yapı. 
W;aktır. Taliplerin 2HO ttra1ık teınl1S&U&rile teklif mektupl&rmı ihale sa. 
atmden bir .. t enel lcolnf.,.ona vermeleri. H~ birden ihale edllebllece. 
~ gibı l50 oer tanelik p&rtller ballnde ayrı ayn taliplere de ih&le edilir, bu 
takdirde teminat t.kllt mtktan tlılerladen verilecekti... (165'-11275) 

(: * ~ 
Beher metnımae 18,ll kurut tabmin edilen 169,Sıt metre G. Tip çama. 

Flık bez puatldda euutm.,. konmuttur. thaıeet :!/1/942 Cuma gUnU aa. 
ıt 11,80 da Ankar&da M. K. V. •tın alma komLsyonundll yo.pılacaktrr. 
Kat1 teminatı 9229 llra ıe kurUftur. Şart.name.:ı 308 kuruşa lwmlsyond9 
alnur. Tallplertn 1'e"1 .aklttıe ~ gelmeleri. <1686-J 1418) 

• • * 
j Beber ı;lttlne M kunlf tahmla edilen pamuk kan,ık '°,000 çift yün 

torap puarbkla ebOU.,. JtomnUfluı'· th.'\IUl 3/1/IMı Paz!lrteai gilnU saat 
13 de Ankara.da K • .il. V. aatm atma komi::ıyonundıı. yaprlacalctn'. TallpJ.
rln 3240 llrahlt kat"! temtnatlartle belli valdttc l\on.ıtsyona gelmelert. 

<16S2--UU81 

Behe.r kiloeu 160 kur1J1tan 20,000 k'lo ~yun 3•ağı pazarlıkla satın 
lıııAcaktır. Taıtpıertn 3/1/04~ Oumarteei gilııQ saat 11 de Bahkuirde aı. 

L:et1 aatm a.ma kntnl"Yonun11. mnracalltlıın. l<at'i Mmlnatı 8000 liradır. 
(1686-11482) 

f;~ * 
29 kalem apor mall'Arrıesi &lmacs'ktır. Pazarlıkla. cüiltmeııl O/l/!>42 

SJı.Jı gibıtı aat H de Ank&rad& J,N. Amlr'liği l!atın alma kotıı!!yonunda 
yaprlaeakttr, Taliplertn kat'! tem.lnatıatile belli '"akitte komlayona gelme. 
teri. NOmunelert 1tomlayonda g6!11Ulr. <t688-1148il .. ,., 

A{ağıda yasılı mendm puarlıkla ekailtmel11ri hlzalarmda yurlı gUn 
ve aaaUerde Çor'luda ıuurt •taı atma ı ~unda ynpuacaktır. Talip. 
ıcrtrı. belU vakitte Jl~on& phneterı. (1890- 114&6) 

lllkiarı ,,.,., htaltı &'Üll \'f' 

Claııi. llllo l(tlftlt ..... 
Kuru odUfl, 300,006 ı,?5 :?i/12/941 9 
Sığır ptt. 10,000 46 26 •• .. 11 
Sığır eti. 100,000 ~ 27 •• •• 10 
Slğır e•i. 90,000 45 27 .. ,, 12 
Sığır eU. 5000 llralk. 45 26" " 16 
Sade 'yağı. G,000 18ô 2/ 1/9!2 11 

1 

Zeytin yat<. 1t50 92 
Gaz yats. lM Z'3 ) 
tç yatı. l ,&OQ lJ(I ) 2'7/1~ 941 11 
nııc :ır•.ııır ..... t'J'JJl,tk .. 

·~ ,,., .. lı,81) 

26 • 12 • HMl 

Haroıye Yeuek Subay Oku un ak 
Komısyonu anları 

19.12.Dn de pazarlıkla mllnakasası illin olunan 100 ton sama.na 
çtkmadığuıdaıı tekrar p&Zarhğa konmugtur. Evsaf ve bU3uai şartlan ""; 
ıntayonda gö~bıllr. Beher kılosunun nıuhamm.!n bed 4 batyell o.drall 

1 
k\1.l'\lftur. İi.aleat 8.1.94.2 aaıı günU Mat 10 da yapılacaktır. To.I!plcrin l<6 t 
temiD&Uarllo Harbiyede Yedek SUbay Oku unda. Satın alma komls~nuıı' 
milraca&t11Ln. l 11333 l 4-

* ~ * " 
Pazarlıkle. ''9504,, adet deve boynu satın macaktır. NUmunı:ıen ~ 

mLsyonda g6rüJcbllir. Beher adedinin mutıa.nımen bedeli 51 kuruştur. ~· 
lesi 2.1.9~ cuma. gUnU saat U de yapılacaktır. Taliplerin temınauarU' 
R:arblyede Yedek Sübay Okulunda komisyona mUracaatJıı.rı "11S3S·• 

"" "' ,. 
Paza-lıkla. 20 bin semer urganı l&e 20 bin araba urganı sat.m ~ 

caktır. HUBuııı prUan Ttı nUnıuneleri komisyonda görUleblllr. Semı>r " 
ganmm beher kilosunun muhammen fiyatı 130 ve a.raba urgaııııısı' 
~ k.iıo.wıan fiyatı 1"5 kun&ftur. thalesi 5.1.1942 pazartesi ı" 
nll ,.at 4. pe yap;laeaktır, Tallplertzı kat'ı temlnatıartle Harbiyede ye~ 
&ube.y olı ılundöı. ltomlB'l'Ul" mUraca.aUan. (ll291) 

• • * 
Kapalı zarf WllilUe 4 ton yeJU mercimek mlhıa~cı. ko=ımuftur. ~· 

n.f -.e huswd ~an k!'.>mlayuııda g!SrUteblllr. 200 tondan aşa.ğ'1 olma~ 
11%cre talipıcrln teklül kabul olunur. !halesi 8.1.94.2 pe~mbe gtınU saat 1 
de yapılacaktır. Muvakkat temin.:ıtı 6250 llra1·r. Ta.Uplerfn llw.lc s;ıaUı:ıd~ 
bir saat ~-el tekli! mektup.arlle Harbiyede Yedek SUbay Okulunda kOO 
nılayona ml!racaatıan. "11114,, 

~ ~ ır. 

Kap:ı.lı zart usullylc bin ton kuru fasulye mnnakasaya Jtonmuıtur. Efl' 
saf ve huswd prtıan komts:ı.onda gö:111ebtılr. lhaleSi l.J.942 çarpmba gl 
nU saat 15 de yapılacaktır. Muvakka ~ aıatı 14150 liradır Tallplerl' 
lhble saatinden bir sao.t evvel teklif m~ktupıe.rııc Harbiye Yedeksllba:Y ti 
kulunda komisyona mUracaatıan (11040 

• :r. * 
Kapalı zarf usulile 225 ton ı>lrlnç mUııakasaya konm~. Evsn! fi 

husus! oartlan ve teallm mahalll komisyonda s-ısrnıup öğrenilebilir. tıı.aı1 
si 8.1.942 aalı gUnQ ııaat 15 de yapılncelttır. Muvakkat temtnatı 6650 Ur" 
drr. To.I!plerln ihale aaa.Unden blr saat eV\·cJ tekli! mel\.tuptarlle Harbıyed' 
YedekJSubay okulunda komlııyona mUrac:ıııUarı. (110451 

.. ~lf. 

Kapalı zarf uaul!le 450 ton bulgur milııa •• a sa.ya konmll§tur. Evsaf ti 
bwnısf p.rtları ve teslim mahaUI komisyonda g6rlllllp ağreıılleb1Ur l~ 
lesi 6.1.942 salt gilnU saat ıı do yapııacaktır. Muva kkat temlııatt' 6811 
Ura.dır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel tckllt mektupıaı·ııe •"' 
mlsyona mllraeaatla.n. (11<>'6) 

il' ~ 

Kapalı zarf usullle 300 ton onhut mUnakıısaya konmuştur.· Evsaf ~ 
ıı.uausı prUan ve t.eall:n mahalli komisyonda görUIUp öğrenilebilir. nı.ı' 
af 7.1.942 çar,,amba günU sant l1 de yapılacaktı:-, Muvakkat temin•" 
4700 liradır. Taliplerin ihale ııaaUndcn Dır aaat evvel teklif mektupıarll' 
Harbiyede Yedek8llbay okulunda komi.l!yona mUracaatlan . (ll047) . ~ ., 

18.12.&U günü mUnakBBa.81 illn olunan 100 ton ı;aman& talip çrkm-'1 .. 
ğuıdan tekTar pauruğa konmuştur. Ev33f .,-c h•~ prtlan komlııyorıd• 
görüleblllr. Beher kilosunun muh:ı.mınen flnlı Balyel! olarak b<:§ kuru~tıJI'· 
lhalesi 7.1.942 çarıamba. gUnU s:ıat 14 de yapılacaktir. Taliplerin temin•; 
ıanle Hıırblyed~ Yedek Subay okıJlundıı. ltomlsyona mUracaaUan. ''1133 

-T· 

19,12.941 go.nu pazarlıkla ınUnakasası tl<ı.n olunan "100., ton kuru fll 
11ulyeye talip ı;ıkmadlğmdan tokraı• pazarlığa konnıuıtur. Evsaf ~ huııu' 
f&rllan koınisyonde. görülebilir. Bclıcr kilosunun muhammen be<kll 26 Jc1J' 
nıttUl". thaletl 6.9.942 salt günü saat H de yapılacaktır. Taliplerin ıcal" 
temınatıarll~ Harbiyede Ycdclt Sub:ıy Qkulund'\ kom!ııyo"a mUracaatlııfl' 

"1133w 
.;: -ı.'.• ~ 

~ı. 
18.12.941 günU pazarlıkla mUnaka688ı ilA.n olunan 100 ton ycı;il m., ~ t4 

ıneğe talip çıkmadığından tekrar pazar1ıh.ı konmu~tur. Evsaf ve h,jtı'J 
" lCU• prtıan komlayonda görillebfl!r. Beher l<llr>sunun muhammen bedeli 21ıc t'S 

ru§tur. lhalıesl 6.1.942 salı gUnU saat 14 de yapılncaktır. TaHplerln a 
temlnatlarlle H arbiyede Yc<k'k Sub&y okulunda komisyona muracaatıarı-

''11,sf" 

* * ~ 
Kapalı zarfta Wl2/9U gimU nıünaka&w UA.n olunan .. 800,, trP t>eıı. 

zin ''300, ton motorin "100,. ton mot3r yağı ve ''500,, ton maklne yııfll'' 
talip çııu:ıadığmdan ayni miktar yağlar i)ir ay müddetle pazarlığa pm~ 
tur. lh:ılesl 7/2. KA.nun/lM2 c;:ırp.mb& gUnU saat 11,5 ta yapt1acakt1f'· ~ .. 
teminatı tM23 Jl'radır. Taliplerin Harbiyede ·cdck Su y okulundl kom 
yona mllracaaU:ın. •'114<>' .. 
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