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ile /ngiltere irin •-A-me-rik-a,-1-ng-Ut.e-re-, ug ayı oruma arşı• 
iik zorluğu mesafe 

.. d~~~i~E~:f fif l oo;;~ô y,;~i~AK lığı vergisi kaldırıldı 
eyda eda. Ameri- KURUYORLAR 

ve lnailiz azmi, iradesi 
ve ,ayretı ba maniaların t1e 
zorlukların ıitld~tiyle müt11. 
nasip bir surette arlocafındo 
hiç şü~1'J.4flctar. 
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akj harbin a
mücadelesi 

tesiri ola-

Uttefiklere 1 
ydı, Mih· 

ası za-
1~ sokulı:ın 1 

·ne fngilte
. Avnıp. 

YÜKSEK HARP 
MECLiSi DON 

V AŞINGTONDA 
TOPLANDI 

Attantik, pasifik, Rusya, 
Yı~ınşark Y8 Çin'da : 

eı cephe teıkil 
edilecek 

Başvekille Maliye, Ticar.et ve 

beyanatta bulundular 
Ankara.. 24 (Yem Sabah) -ı nıma irarşılığı vergu;ınin kaldı

Bugiin sa.at 15 de toplanaı: BU- rıbnası baklrındaki kanun layi
yUk Millet Meclisi. buğdayı ko • hasmı müstaceliyet ka.rariyle 

mUz.akere f-tmiş ,.e bu arada 
bir c,'<>k hatipler söz alnuştır. 
lmki.qehir mebWRI Emin Sa:t.ak: 

- 'vergı ipka edHmeüctir. 15 
kuııışa ~kınıek yiyecek adam bu 
ekmPi"e 16 kıırua ta \•erebilir. 
Halbuki buğday ve arpa fiyat-

lan yü~mi.ştir. Heyeti umu-
r, \•e Al· 
• çok ta.7.. Ruzvelt ve Çörçil 

gazetecilere beyanatt 

EKMEK TEVZii. iSi 
mive mu\•il.fık görürse bu vergi- F•ı• • J •tL ı d d h kit 
de-.n t.o.planacak J>Rr· yı ucuz fi. ı ıpın ere aı uzon, a asın a are 

. O za. 
!Jhakşark· 
l!~ı AJ-· 

Karne usulile yapılacak tevziatın 
P ... tııt:~•Y baımda baılıyacağı hakkında 

yatla köylüden alınm1ş arpa ve •-----
bu,?'daya \·ermek doğfud11r. 

.eff!C'~.- • 
mı-

i. Uzakşark 1 

e;ikayı Al
' narı> halinr. 1 

ıni gönnil.ş olur-

bulundular 

[A.A. ıeı.ran.fıneftın verilen haberler doğru de.le.il 1 
hruAsa edilmiştir] ,,. 

~cümhur RuzveU., dün Ank:ı.ra 24 CJ'eni Sabah) - ~etin kame usulü ile sa.tşına 
,_..,"'..,ıa tn-=ıi- Bqvekili Çör karar verilmesi i&.erine her tartfta yapılan hazırlıklar ikmi.J 
~il~ğu ~~e Beyazsaray- edilmiştir. 

Dedi. Eükümctiıı teklifi 1e-
hlnde btılunan B. Hikmet Bayur 
demimir ki: · 

- Ve.rct behemehal kalkmalı
dır. Çünk1: ekmeğl dış1il'ıd.m 

(Sonu .. yfa 3 ıUtun 1 del 

du. · ! 
Fakat görülüyor ki Uzakşark 1 

hari>i bu tarzda gelişmemiştir. ı 
Bililds Uza.kşa.rkta harbin gidi· 
Iİ tama.men müttefikler al*;y~i.n· 
de bir mahiyet alını§ gıbidır. 
Japon dmiz kuvvetleri bütim 
Pasifikte kendi sularında gezi
yorla.mu.') gibi hareket serbe5-
tisine maliktirler. Bu S"ıyede hc1 
tarafa. asker taşıyabilirler. Ken
dilerine en çok zarar veren tay
yareler Felemenk müst:Mlleke· 
)erinden havalanan ~ ıvvetle-r 
oluyor. Pasifikte Amerikan v~ 

da nzetecileri kabul etmi§- En sonuncu olarak lstnnbul 
tir. hgiliz Başvekili §Ulllan vilayetinde nüfus tcHbiti işi bi-1 1 • 
söylemiştir: tirilmiş ve neticesi Ankaraya 1 H TLER YENi 
"- Singapur, Uzakşarkt:a. bildirmi~t.ir. Her vilayette evle- 1 9 

~=eg\~tarbi~~~~ı:e :k;:rı~~nc~::T.~~~~~u:it~~ HAMlELERI NI 
• - ) RANGON UZERINDE 

Antebın kurtuluş 1 BUYUK BiR HAVA 
edilecektir. lcrle ıı untazam bır §Ckılde ya-

za:~~~ bi~~:r!1~ c~~~fŞıe:7~e~~~~:ar1~~ NERELERE yapabilir? 
şundiki Alman taan-uzunun da toplanmıştır. Bazı guetelcr, 

y ı I d ö n Ü m Ü MUHAREBESi OLDU 
kuvvetln.i eksiltmiyeccktir. ,, ekmeğin kame usulile tevziine 
Çorçil müttefiklerin cenubi önllmüuleki ay baŞ!Ddan itiba • 

büyük Okyanusta bir harellet ren başlanacağını yazmışlar ise 
birl:ği hazırladıklarını, Al- de bu bab~r doğru değildir. Tev- R 1 •ıt 
mnnyada dahili bir çöküntü ziata ne zaman başlnnacağı he- usyaya, ngı e-
den 7Jyade hançte11 indınıe- nu~. k~t'i su_rettc t~bit ed!}miş reye Türkiy~ye 
cek bir darbeye güveıwele- değild4r. Eger kame usulunUn t 
ri lazım geldfğini,. Husyanm tatbikine bir a.n <;vvel lüzum ha- yahutta ispanyaya 
muzaffer. olduğonn ve Anıe- sıl ohlnM. tevzi işini İaşe Müs-
rikA ile İngiltereııin y~ ı.~,- tele.rdımn teftiş ve mUrakabe-
1ıa durduklarını g<'i'niıelft~ lf&.16nda belediyelerle mnhalle e· 
du~ duğu ferahlığı tarif ede milmessillikleri, olmayan yer - 1 r 
miyeeeğini, mUttl}fiklerin (lonu ıayfa a sUtun 4 de) 

lngi · mı.iz ve hava kuvvet-
leri halde meydanı Ja-
po ri>est bıra.kmı.şlanlır. 

B neticesi ne olacak'! 
Şinidili göze çarpan başlıca 
vikı ilipinlere asker ·c;ık:ı.-
nlml ong - Kong'un kuşa-
tılmalll. i.qgapurun tehlikeye . 

Londra basını~a göre 

muharrir diyor ki 

Onbir aylık şanlı bir 
müdafaa neticesinde 
zafer nasıl kazanıldı ? 
12 yaşındaki kahramanın macerası 

zh ya7..Jığı Antep mıid.ıfaası-

• 

21 in(i~lz tayyaresi dllitO 

Japonlar Vake 
adasını tamamen 

jıgal ettiler 

Hong-Kono dayanıyor 
dili n,, fena ~angırn 
~en, ıikt6ede Amerika ile 
lıı ·tc. onyayı kısılm·

yüksek bir askeri kuman -
danlık ihdası hususwıda bil- Hitle-r feci bir 
yUk milşküllerle karşılaşa-

25 Birincikinunu, tarih Ga 1 
zlantebin kurtukıı günll ola
rak anar .• 

na. ait küçük hi.- kahramanlık s·· t- F·ı· · 1 d levh:uıını .karilerimize veriyö- u un ı ıpın er e 
nız: kanlı bir boğuşma __..llllU..... hiç ..şüp

bu neticc
e edileceğim 

tarak bunun, 

ca:klannı ,,aruıettiğini, ha.r- PAPANIN NOEL · ıaıırtma yapmak 
bin bütün dünyaya yayıldı- ı · t T.. k • • 
ğını ve dünya başkumandan- ıs erse ur ıyenın 
lığını Napolyon bile olsa, M E s A J 1 üzerine atılacaktır 

Bu gil7Al ve kahranıan 
Türk yı•rdu tam 11 ny dcv::.m 
eden ~anlı bir müdafaadan 
80llI'a bugün filen kurtulmuş 
bulunuyordu. İstikW harbi 

12 yaıında bir j baıladı, iki Japon 
kahraman 1 muhribi battı 

·yeti iizerinde 
dilşilnmek icab ' 

hiç bir kimsenin Uzcrine ala-
mıy'""''" öını söylemiş Ye 3Uft- , Londra, 24 (a.a.) - Sabah tarihfmbıde <;ok paıiak bir 

sayfa teşkil l'dcn Antep mü
dafaasının kahraman ve öl
mez fl}('hit ve gazilerıni bura-

~ [A.A. tclg flar d n 
Muhasaranın en sıkı~k gOn f / hıılılsa eu ı ı.ı;tır.J 

----e- ............. 16.oiftm' henai v .. ..ı .. ....+,,.nda 
lan ili.ve etmiştir: p· h hl f al klar••ı ,;-....~.... r-- ~'6"" 

-·.--deniz hlUdmiyetinin (8onu aayfa 3 aUtun & d~) Xll ıe, ır .. a an 1 t1~ ~planaıı müttefikler harp IJleC• 

Jerinde idi. Heyeti :merkeziye flll.W.r'* 
haı ~.,;t~ bulunan kolorduya u.. "'"'"'• U1 

.P9fitN\l:.\htJnCSİ İngiltere ile ·--------.. takbih adıyor lisinden bahsetmekle beraber ıMıhtaç olduğu ham bqkumandanlığın Bitler tara-
deleriİı 'taşınmasını çok wr- bUyük bir UstUnlUk temin edildik 11---...ı.---------ı fmdan deruhte edilmesi husu -

~cağı 1Uphesizclir. Fakat i ten sonra dU.,ünlllebileceği &§i- Yeni nizamın temelini suna atfedilecek manayı incele-

da bir kere d.'ıhn. hümıetle a
narken. ~:'1l'din muhab~r·mı-

zorluk y~ı:ı buna inhisar ede· kardır. Buna imkan ola<'.ak mı- teşkil edecek mey .. de devam ediyorlar. 
cek olsa idi. büyük ehemmiyeti dır? lıeyli Eksrrea gazete&inin f •k 'd olnııyabilirdi. Asıl bütün bu Ame-rika ile İngiltere için en ... ____ P_r_e_n_s_ip_l_e_r_____ Stokholm muhabin, Bitlerin, A rı a a 

ld 1 · · ·ınk ğu yeıni bir darbe vurmıya "'' 1 t"tı· ham ma~ e eti yetiştırcn e- büyiik zorlu mesafe teşkil e- ~ ~ 

nmmi va.ziyf:tini bildirmek IU
z1ımıu ı JıissC\liyOl'<lll. Fakat 

(Sada 2 ıutun do) 

Rusya'da 
lerin Japon isgali altmdaı kal- divor. Hele Uza.kşarkta bütün Vatikan, 24 \a.a.) - Papa ğmı söylüyor. Bahis mevzuu o- ======-
ması tehlikesi vardır ki onun üsleri kaybederlerse mesa.f enin hal2 biı:ıcih Pie, boNoelbardmmesaanljında, lanıenn· komla.ı·t!~en:,~;a#~7yhetedi~yie-t- ' ı• NGJ• LİZLER SQVYETLER 
ehemmiyetini azımsamak inr vUcuda getitdiği mama bütün r ı, a.va m an- ~ 
kinsızdır. bütün şiddet peyda eder. Ameri- nı, sivil ahalinin uğı:adığı ıre- si olacak ve ayni zamanda Rus- ı sı· NGAZI. 'YE K 

Hong - Kong'un dilşmesi bü-ı ka.1 ve İngiliz 1mni, iradesi ve faletleri, esirlerin çektikleri L~~levn~ LJ=e gy~va~eakm~ 25 ASABA YJ 
yük bir et ayılmıyabilir. p-ayreti bu minialann ve zorluk- ıztıraplan ve harbin getirdıği .ı~ .J-

~ ı IÖ ey~e~~~:aM~~~ ~~:1tu;~id:n:~elıı: :1e\:Ji~ahkları takbih et- :ıaı:~:a~ ı:~j~ GİRİYORLAR! GERİ ALDI 
te · da ne kadat kauçuk yoktur. Pf.pa, şiddetli bir elem duy- lunuyor. , ~ 
I vardır? Uzak- Japonlarm yq>trklan bas-j makta, zira, devletler arasın- Alman hamlesini.•.> yapılabile-

miyccek bu kında muvaffakıyeti temin eden daki halledilmez görüş fark- ceği 4 başlıca istikamet vardır: 
validen yapı- amiller arasında yeni bir cep , lan yüzünden yakın bir sulhil 1 - Rusyaya karşı yeniden 
nisbettc teli.- denizalbsı göze çarpıyor. Bir de imkan dahilinde görememek· yanılıa.cak büyük bir taarruz, 
İngiltere ile tayya.relerin zırhlılara. hücum tedir. 2 - İngiltereye karşı ansı.mı 
en esaslı sa- tarzıaruıda muüaıka bir yenilik Papa, ahllk prensipleri tize- yapılacak bir taarruz. 

iki koldan ric'at adan 
Rommet kıtaıarı 

tazyik edl'.lyor 
erin ithalindeki vardır ki hiç bir harp gmı.isi f e- rine kurulacak nizamın teme- 3 - Türkiyeye karşı vapı.la.-

lık ·· .. d kalamı lini teşkil etmesi lizım gelen bilecek bir istili hareketi, Kahire, 24 (a.a.) - Orta §ark 
yuzun en 'la.ketten masun yor. Hal- 4 _ ,..._ı....ıuttarıka hu"clım et- İngiliz umumi karn'l'Cl'Uhınn teb- 1 imalatında bir buki Avrupa cephesinde böyle prensipler bahsinde ısrar et- ~ - o-

etmiyeceklerse bir o.ey görülmemiştir. Müttefik mektedir. Bu prenaipler, f\Ul• mek üzere İspanyaya. yilrümek. liğinde. lngili .... kuvvetlerinin Bin 
kat bir mag-_ asken· makamları en evvel bu !ardır: • * gazinin işgalini 6Ülatlc- ta .run · 

1 BiltU ·11 tı · hU . . . la.makta. oldukları bildiriliyor. 
• _.. ..... ve oradan siliihla.ra mukabele imkimnı - n mı e enn r- . ~~~ dl~l?m~1k muha- Şimalde Hindli ve İngiliz kıtu-

~ı~n· ~vnıpa.hrarb~- bulmak veıayni silihlarla ve ay- riyeti ve selameti hariç bıra- biri ~e ~yle dıyor. lan Barce'yi ve Bingm·J in ba· 
-~~~ıa bır mini teşkil ni tabiyelerle f-ıaliyete geçmek kılamaz. Kilçuk milletler, iltti- Mumkiln ol.~ tek hamle şu- i tısındaki Beninamn mühim tay-

( ~\-1 .- · vazüesiyle karşıJ.::şıyorlar. th- sadi zümreler içinde toplana· dur: Japon hucumunıın muvaf-
1
. . al tm' 1 rcr 

J kta galip ge- timalki daha 11imdiden olanlar da bilir. Fakat siyasi nizam için- fakıyetleri Bitleri uzun u?.adı- yaDre ıımanını ıta.şg el l ışb.c t~~· ' 
Hi ---t--ıuı · de hürriyet haklanna hürmet da .... d · ··şru· a ıa cenup zır ı ı ır u • 

,lece.il n ndistanı bir çok cep d~ arı ınşasma ya ~~ ~1u ~· . mene mensup kollar, ıic'at ha -1 
t.ehdit qtı hülya, Ameri- başlamışlardır bile. Bunlar tE>- edilmesi lazımdır. ln~l!z iler eJ?1esını ~durdur- r dek. düşmana. hilcuın etmişler 
kaya a.dker çıkı.u-ması ise bir rü- min edilmedikçe denize indirile· 2 - Milli azlklara zulmet malt ıçın Akdenızın dogu ve ce- ın 1 

yadır. Müttefikler bu tehlike- cek. yeni yeni 21rhlı ve kruvazör- mek bahis mevzuu olamaz. nup layılan boyt1nca japonlann dir. 
lerden masun bulundukları müd- ?erin de .Japon taan uzlanna 3 - İptidai maddeleri ve kine benzer bir muvaffakıyetin 
de~c şimdiki harbin asıl beıke- kurban gttmalerinden korkula- servetleri, fakir milietler bun elde edilmesini Hitlerin arzu e- Alman teliliğinde şunlar yazı-

Alman tebliği 

Almdn tayyarefari, gaca hll· 
cumıarını Moskma üze

rinde toptadllır 
Moskova, 24 (a.a.) - - Gece 

yarısı ne.şredilen Sovyct tebliği: 
Z> İJkkaımnda kıtalanmız biirün 
ceımelerde dwpnanJa çarpı~nıı -
Jardır . 

ü. rp (Ka1inin) ve cenubu gar 
bı l ephelcrinin bazı kesimlenn
dc kıtalarımız düşmanla şiddet
le çarpışarak ilerlencğe devam 
V(;; bazı mahalleri işgal etmiş -
lerdir. Bunların arasında mUlıir.a 
bır d~miryolu aynlma noktası 
oınn Gorbaşevo ile Şei'f•pof ve 
Odeyef şehirleri vardır. 

miği addolwıaın Almanya ile 1- bilir • lardan mahrum olacak şekilde deceğine hiç şüphe yoktur. Bu- bdır ı 
taıyaya karşı mücadelelerini Hasılı, Uza.k§al·ktaki bu vazi- gaspedecek milletlerin, bencil nunla beraber buradaki ı:ıartlar "Şhnnıı Afrikada muharebeler Londra, 24 ta: .) - Rus ilE>~i 1 
büyük bir ümit ile iciumc edebi- y~t en fena şekilrle bile Avrı.;pa- hesapları bahis mevzuu ola- ~ Flasifiktek:iM göre bambaşka- devam edıyor. Kuvvetli mukabil :hareketinin manidar noktası, 
lirler. da müttefiklerin elde etmeğc. maz. Böyle harbcet edilmez- dır. W"ı'Uzl:ı.r csııa ·ında, Alm:ın kı· Tikvinin batı kcsi&'ı .deki fnali-

S5 ka.9abcı 9erı alu <lı 

Fakat rnüttef'ıkler Uz.akşark- ?xışladıklan üstünlüğü tclılikc- se. kin ve kıskan lık duygulan•· Japonlar, sulh halinde bulu - taları İPgi lizl , · ı ·u h:ı.tnr. '.1sm1 yctleri olduğu ve Sm. y"tlt r n bıı 
tn nihat olarak bir mağlübiyet ye dilşUremez. Müttefikleri U- yeni harplere }Ol açacaktır. r.a.-ı milletlere hiicum etıtiler. ve ee.ı-i, tankı ı imha .... •t i l •r - rada Leningra~d mu ıasara. (.•cLn 
h.bul ed~ z1 r. Oradı da mu- ~aI.kta yU~.seJtmek için Av- 4 - Silahlanma yarışı dur- Almanlar ise tetik üzerinde bu- dir. Almafı savaş tayyar leri, şi- Alman kuvvc!.l riııın 
vaff kıvetlc diiviıc:ım ... 1{ çnr~si".'J. nıpa sahnesi bir manivela hiz- vdunıle 81.,~~~<I;!:..:~!:1~ imtahalmdi· 'diin lunan kıtalan tarafından b&le- mali Bingazide, dü.cµnan toplu- tchdid ettik ... i l..o ıi 
bulnıağa muhta~tırl&!'9 ifuııun metini görecektir. ıuu ı.C\.uı.rnu.u.w. nilen ve kuvvetli bir şekilde tah- lulU nm d :1tmı larUır. Al ele. yetli ma.htillcrindP · 

an~ delll7J r ve l111illlBİİU8eİlrlai;Ol"'i:!:::~~~~~~l~Aa~m~dır~.~~~~~~~~~~~~S~o~nu~u~yf2a~l~IGG:tu~n~l~da\:::::::..:::~S=o=nu::•:Y1:•:'::~::r::::::::~:::~~ ~~- ----...,.~--~-...~~...,,.;..,,.... 

Gerek Ameı·ikan, gerekso Ja. 
pon kaynaklarından resmen bil· 
tlil'ildtğinc göre, Filipin adal:uın 
da muharebeler r,iddctlenmi~tir. 
Japonlar Manilanın 112 kilomet 
re cenubu gaı bi:sinde kain Anti
Monant ch·arında karaya mühim 
kuvvetler çıkarmışlardır. Şimal
de de şiddetli ~rpışmalar olu • 
yor. Japon ta~yiki c:ok artmışt1r. 
Japon kııı·a.rgalumn tebliğine gö-

. re, bir kısım Japon kuvvetleri 
daha dün f eciı· vakti Luzoıı ada
Slllda klraya çıkarılmıştır. B•l't 
Jar adaruıı dl ğer kısıJ\1lnrındaki 
Japon kuvvetleıile iş bıı liği V"· 

pıyoılar, Fı1ipin hava mulıaı·e
belerinde 21 Amerikan ta' \:O.f.I!· 
sinin t ahrip edildigi bılclu ill\ ı. 

Dün Sttb h 9 Japo ı t< yyıu <'sı. 
Manita liıfüi.nını bombaı lıman 
etmiştir. Şehirde neqrediltn teb
liğe göre, Japonlar, 1'fanilaya 
doğru bir m ik ı..a r ilerlemişler -
dir. Gel'('k 1'C'hirdt', gerP.kS(' ct
nnpt:ı F"liı in kıtal.t ... ı iri'3 tle 
m1 kın em t ·<'llnektedi l<>r. Umu 
mı karargah. manilanın açık şc
hn ilan edih ıesı imkanını göz . 
dPll geçirmektedir. 

Mruıilfı.nın ba.u cenub ında sa
yı a Ustiln Japon kun etleri, A
ınerikan km vetlcrile çok kanlı 
bır boğuşmaya balamışlardtr. 

D. N. B. ajansına göre. Japon 
taarmzu kat'i bir netice vermek 
Ü.zeredir. 

Amerikan kuv\•etlert kuma"· 
daııı, Lingay~n körfezinin saf 
sahilinde muharebelerin ~ttik -
çe Riddetlendiğini bildirmiştir. 
Japonlar Agoo mıntakasnıda ha 
fif tanklar kulla.nmnktadırlar. 

H vr:ay arla'an ı~a 
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8. Millet Meclisinde 
· etmek mecburiyetinde bu

bir çok köylüler ve şehir-
vardır ki onlar sadece ek
~·emelkle yaşa.makta.dırl&r. 

l'l'lnek fivatmm indirilmesi bun 
memnun eder. 

BAŞVJllKh.tıltztN 
Bl!lYAXA.TI 

~u milsbet ve menfi mütale
ıkürsüye gelen 

L. Bra~l.. 
Sesleri arasında fU sözleri 

l§tlr: 
A.:r'kadlelar.. HiikUmetge 

· edilmi§ olan layihai kanu
nin ka.blllti muvaük olur. Ee 
tıa-erwrin mal>sıal\&il O-

saPr.13 olanlar bıaJrkında 
. . . tatmini için hükiı -
d~iinmektedir. Bu hu
bazı :kar&rlar alm&'ktayız. 

nu heyeti celilenize a.nede-
tin. 

Bu beyamttaaı sonra B. E
llııiıL Sazak, aleyhte verdiği tak
tiai .geri almıpır. 

BU.dan SOlll'a söz .tlan Malit: Vekili B. Fuat Ağralı ezelim-

- Takdim oluı~an Iayib&nin 
~ m:ucibe&inde. Berç Tür
~ sor<luklanna yüzde 90 cc
"-1> wr. Verginin sebebi tariıla
._ zail olmuş ve vergi bu yüz -
den kaldırılmıştır. Bu vergiden 
~bulacak açlık fazla tahsisıat
•k&pt.t.ılacakUr. Şayet başka 
~~-~ w.rgiler .ihdası 
~ tabii bu cihet le 
~e düşün.Ulecektir. neon VEKlUNlN 

:;özı.ERt 
Hava. te ılikesinin her saJıe.ya 

"1ıail bulunaea'ğı ve un fabri
~!&n'!'D ıa.va tehlikeaMııe manız 
~uk'anm belirten ve hü
~tin J oy ~enlerini teş
~ edici uır vaziyet alması t:ıv
'İyesinde bulunan Arık D&ımar
~ izahından sonra söz atn Ticaret Vekili B. Mümtaz 

en, bütUn meclise f erahhk 
~ren ve şiddetle alkışltQ.nan şu 
-.eyaııata buluımıuşur: 

- .A:rkadqlar, buğdayı koru-
Ct.~6!!isi namı altında fabri -

alınan ve bugün ekmek 
Cibi vatandapı ana gıdas.ııu 
~ eden •bir maddenin ucuz
latı.ımasım temın yolwıda kal
~ m&ıUıidiyle huzuru 8.
linbe sevkedllen kanunwı mü
•anei münaeebetiyle bazı ar
kadaşların nevzuu fazla şü
llıullendirerek temas etmiş ol
dukları bueuelan cevapsız bı
"'+rnek ·-edvinı mecliai ıl.li
~e ve httktimet için de yerin -
de görü~ bir hareket o
lur. Bu itibarla Başveikilimden 
~ direktif ile bazı nokta
ları tenvir etmek zaruretinde 
hldım. Kanunun yüksek tas-

dikinim arzında fayda ve vıaıt:an 
<lap yapaca:k yardım bir çok 
arkadaşlar tarafından teyit e
dildi. A:ııo&k bu münasebetle 
maı:nlekette istihsalin arttırıl
ması için çaJ.ı§llması yolundaki 
tamenni yerinde olmakla ve e 
&aaen Büyük Meclis ve Parti 
hükômetle beraber uzun müd -
det bu iş ürerinde ~..alışmış ol
makla bera.ber t.oıhuımı tevziatı 
iha.kkmdıaı muhterem Berç Tür 
ker ve Abdurralunan Naci ar
bdaltanmız tarafından sövlen 
mit olan sözlerin w mütaleala • 
rm efkin umumiyeye daha vıaı
zih anlatılması Ii.zımdır. 

HUkfunet ordunun ve büyük 
şehirlerdeki mUstehlikin ihtiya· 
cını temin yolunda hububata el 
koymak için İcra Vekilleri he
yetince alnmı..5 kararnamelerle 
müstehlikin ve hayvanatın muh 
taç olduğn gıdayı eıı geniş bir 
Ş\!kilde kendilerine bıraktığı gi
bi bilhassa tohum1nk hususunda 
da malindan dilediği kadar hu
bubatı kendisine braktıbilece . 
ğı hususunu da kabul ve ilan et
tik. lstihsalinden tohumluk te
darik edemiyecek kadar fena bir 
\'aziyetc dü.,.ınüş olan mıntaka . 
!arın da tohumluk ihtiyacını kar 
şılam.lk icin bükümet, Ziraat 
'\'ekili arkadaşımın muhtelif ;::el 
selerde heyt!ti celileye ar.tetmiş 
o.duğu gibi şimdi.re kadar 14 
milyon kilo tohumluk muhtaç 
yerlerde zürraın emrine tahsıs 
edilmiştir. Tohumlttk işinin hü
kümctçe daha hareket nokta -
sında, geniş bir mesele olarak 
ele aldığını ve müstahsili tohum 
Jan mahrum etmemek için Top
rak Mahsulleri Ofisinin aleyhine 
dahi olsa müstahsilin istenildi· 
ğı gibi serbest bırakıldığını ve 
bu hareketin istihsa.latı teşvik 
ıçin mühim bir unsur olarak te
lakki edildiğini kabul etmek la
zımdır. 

B1'GDA\'" BUHRANI 
Arkada:,;ım Berç Tl.irker iki se 

neden beri de,·am eden buğday 
buhranından bahsettiler. Buğ
l1ay ve iaşe buhranı dünya için 
bır P.mri vakidir. Bu muhakkak
tır. Bunun memleketimizde de 
~çok tesil'i olması tabiidir. Yal 
nız bfr noktayı, bir hakikati de 
o.1<ıkca söylemek ve duyurmak 
o kad&r tabiidir. 

Arkadaşlar, .geçen gün millt 
konınma kauununun müzakeresi 
münasebetile. muhtelif arkadaş -
Jarım ve hükumet tarafından ifa 
de edildiği gibi mevzuunun çok 
ve dıemmiyet.li tedbirlere mevzu 
teşkil edecek rnahiyette olmaS1-
11a rağmen bugüne kadar halkın 
ekmek ve gıda bakınundan her 
hangi bir buhrana maruz bulun
duğu mü.taleasını asla varid ve 
yeı inde görmeyiz. lstanbulda na 

Sayın Halkımızın Bayram günlerini 
neıe ve eğlence ile geçirmesiai 

temin etmek iateyen 

~ 1§'! :va ::::i :::.:. :'.:U 
M---~••-iilıılMı:~ bayram haft~8l 
Sinem.acılık diinyaauÜn eşi ve benaeri .ala görülmem~ bir 
mükemmeliyette olan harikalar haı;ttam,. ... ŞRheeerler şahe
seri, ·bqtan nihayete kadar enfes •r müsilc... ~aha tufa
nı bir mevzu... z.evkine doyuknl&.yaca.k derecede ih~mh ve 

zengin sahnelerle: 

LA KONGA 
Baş Rollerde: 

MIKEY RonnEY 
Jady Garlan • Paul Whiteman ve 

meıhur PAUL WHITEMAN 
caz orkestrası 

DIJDtA'h. Paza.ı- g~ ve mil teekip ıeceler lcfn 
koltuklar eimdidea •tılmaJıWır· 

Dnruaraılı 

-r'l:NI 8ABAR 

(_E_n_S_o_n_T_e_lg_r_a_f _V_e_A_ia_n_s_H_a_b_e_r_ıe_r_i _, 
A::aba kQrsade.o. {nmeyl 
olsun dl'l~nememif mU. Garp'ta 

İngilizler Brest .. .. .. . 
USSUDU yıne 

bombaladılar 

Almanlar da 4 İngiliz 
tayyare gemisi batırdıklarını 

bildiriyorlar 
Londra, 24 (a.a.) - Dün ge

ce Brest deniz üssü, İngiliz ha -
va kuvvetleri ıt.arafmdaıı tekrar 
taarruza uğramıştır. Diğcr bir 
teşkil, Kolonyaua. ve batı Alma.--ı 
yanın dirrer mahallerindeki he
defle-d bombalaı.nı4br. 
Londı:.ı., 24 (a.a.J - Hava ne

~areti taraf ındau çarşamba ~a
bahı neşredilen teblığ : 

Salı -~a gt:cesinin ilk 
saatlerinde düşman tayvareleri 1 
İngilterenin sahil kesimleri iıze
rinde uomuı?lardır. AıtJlan bcım
balardan birkaç ev hasara uğr dr 
mış, bir kaç kisi ölınüş ve yaı a- 1 

lanmıştır. · 

* Aınıan tebliğinde şunlar ya-
zılıdır: . 

.~üyük Bntanya ile yapılan 1 
~~cadelede, denizaltı gemiteri, 
duşm:puı 23500 tonluk 4 ticaret · 
cremisini ·batırmışlardır. Bunlar
·~. ~iri büyük bir nakliye ge- 1 
mısıdır. 

1 

diren fırınlara tehacüm olduğu-
nu göriiyoruz. İstanbulun umu -
mt nüfusuna göre bugüne kadar 
Toprak Mahsulleri Ofisiniıı İs -
tanbula tahsis ettiği miktar, nor 
mal zamulara na.zaran bir \•a
;.;ati alınak şimdi daha geniş . 
tir. üç ay evvel hükumet vesi
ka mevzuunu ele alınca villyet
ltrden bazı malümat abnmas&nı 
ve tetkikat yapılmasını ve bu il
le ilgili bazı vesikaların toplan
masını istedi. İşte bunların dı -
şanıia.ki in'ikisı neticesidir ki 
bazı vatandaşlar fırınlara hü -
CUIJ1. ederek ihtiyac;lanndan faz.. 
la 10 - 15 günlük ekmek aldılar. 

EKMEK KURUT \~l..AKA 
KAR.~I 

Ve 80DI'& bunları !1ijim haline 
getirip kurutmak çin fınnlua 
gönderdiler. 10 - 15 gün devam 
eden bu buhranlı vaziyeti bi& 
aııbarlarmım açıp geniş şekilde 
tevziat yapmak suretile gider -
mek iBt.edik. Bu suretle herkes" 
kanmıı değil, buılaruun da gö 
leriBi doyurmak auretile bu ha
diseyi ortadan kaldırdık. Bu ma
ıuzatmıla efkan umumiyeye şu· 
nu anetmek istiyorum ki Iatau
bul &eJı,rinde de, her hangi bir 
şehirde de halkın ihtiyacına kiı
fi miktarda ekmek verilmekte-

dir. Ve bunun akBi 'bugüne kadar 
vaki omamıştır .Bundan sa.ıra da 
sizin müzaheretniz \'e büldime-

tin tin aldığı tedbirlerle hiçbir 7.8. 

man vaki olmayacaktır. Bu hu
susu tavzihe mecbur kaldığım -
dan dolayı söz almış bulunuyo -
rum. 

ZİBA.AT V.liKU ... 1.1'iN 
Sü'M.Jı~IU 

1 

Rusyadada 
(Baştarafı 1 inci .Bahtkde) 

tedir. Ruslar, 24 saatte 25 kasa.
bayı geri almışlardır. 

Alman tebliği 
Bertin, 24 (a.a.) - Ordu baş

kumandanlığının tebliği: 
Düşman, şarkta, dün de hli -

cumlarıııa devam etmi!f ve külli 
kuvvetlerini harbe sUr.aıüştür. 
Münferid ve mevzii bir kaç ge
dik açma teşebbUsil, mukabil 
taanı.ızlarla püskürtülmüştür. 
Savaş tayyareleri, Karadeni

zin doğu :şimal sahilinde Tuap
se limanında benzin depolarını 
ve. şark sahilinin cenup kesimin 
de düşman demiryolu nakliyatı 
na, muvaffakiyetli lıücumlaı 
yapmı !ardır. Alman hava kuv
n~tlerine mensup külliyetli te~
killer, kara muhrır~belerine mü
dahale ederek düşmana telefat 
\ f' malzeme kayıpları verdirmiıp
lerdir. 

Alman hava kuvvetlerınin ge
ce hücumları. Moskovaya tevcih 
edilmiştir. 

Fi>ılt•r bir adoUt işgal eHtler 
Hcl::ıinki. 24 (a.a.) - Finlan· 

diya kuvvetleri, Moskova mua -
hedesi ile Sovyet!ere terkedilmis 
olan Suursaari ara~ını isgal et
huşlcrdir. Ruslar burasını kuv -
' 'etli müstahkem bir üs haline 
getirmislerdir. Kı~l ordu kuv -ı 
vetleri adayı tahliye etmeden 
~vvel bir cok binaları tahrip et
mişlerdir. Tarihi Suursaari kili
sesi bolsevikler tara.fındllll ahır 
olarak kullanılmıstır. . 

Ôlerı. A.lnttıtı. ~ 
Berlin, 21 (a.a.) - Şark cep

hesinin merkez kesiminde 2·1-
llkkanun günü cereyan eden ~id 
detli muharebeler esnasında ge
neral Bergrnan, tümeninin ba -
şnda ölmüştür. 

Ekmek tevzii i~ 
(Ba.~fı 1 inci !'6&) fada.) 

lf.rde de mahallin enıniyet teşki
Ja tı idare edecektir. Şayet kar
ne usulünün derhal tatbikine 
lüzum kalmazsa esasen pek ya
kında faaliyete geçecek olan 
tevziat ofisi, esasları hazırlan -
ınış olan projelere istinaden bu 
~i organize edebilecek.tir. 

Her iki halde de tıpkı ev ve 
nüfus tesbiti emıasında olduğa 
gibi evlere nüfus adedine göre 
birer karne dağıtılacak ve bu 
usul ile herkes ihtiyacı kadar j 
ekmek alacaktır. 

* Kunt.elif ziraat mınbbla
nndan alikadaıı reunt makam
lara kadar gelen haberler, bu 
sene mahsul vaziyetinin ümit ve 
rici olduğu merkezindedir. ŞOp
hesiz bu malumat kışlık zer'iyat 
hakkındadır. Bunu tarnamh
yacak olası yazlık zer'iyat 
için de hasırhklara başlanmış
tır. & eme havalar mahsul için 
fena gec;memi§tir. 

Ranoon üzerinde 
hava muharebesi 

(Btlf ta.raf' 1 incidir) 

Hong-Kong'da 

Bitler yeni hamle· 
lerini nereye 

yapacak 
(B•t tal'afı 1 lnol uyfada) 

kim edilmiş olan mevzilere 
hücum edeceklerdir. Şimal Frau 

Singapurdan bildirildiğine gp sası topraklan Bitler içm daha 
ı-c, Hong - Kongda çarpı§lllal:.tt" müsa.id bir zemin olacaktır. h
devam etmektedir. Adanın mer· kat Şimali Afri.kadaa yapıla -
kezinde bir mevzi, İngiliz bahri· cak bır sefer kat'ı bir mabiyetıi 
ye silahendazları tarafından ge- halz olamıyaeaktır. 
ri alınmıştır. Deyli Telgrafın askeri muha-

Kovlun - Kanton demiryolu il· Ti general Möacah fUDU yazıyor: 
?..erinde Çin baskısı da devam• .. .Kati bir .netice elde etme'lt 
diyor. Maamafih, Çin kuVfttle- liti tona Bitler, yitZüntl İııgil
ı·inin yaptığı bu taarruılar, lertfe çevirecektir. Böyle olma 
Hong - Kong müdafilerinin vazi- yıp da facialı bir ~ha.re
~etini henüz değiştirmemi tir. keti yapmak isterse Türidye
<;in resmi tebliğine göre, Çin üzerine .atılacaktır. Bununla ·ibe
knvyetleri, Japonlan Kanton - n\ber Türkiyeden geçmek sw-e
Kavlon, denıiryolu bayunca tsr- tiyle Kafkaevaya karşı bir hii
debnişlerdir. Karada müdafaa CllDl!B. ~mek pek muhtemel bu 

t . . b. tebl" - . H lunmamaktadır nezare ının ır ıgı, ong • · ş " ·· üzd~ bir 
Kongdaki Kanadalı kıtaların na .. du odn·~~•~:-: K .. üık. kaç ay 

·k · tte b 1 d kl _. h ıçın e ı&AAWU~ UÇ Asya zt vazıve u un u arını a· ,1 ur . S . ..:~-----~- :ı......' 
ber vermektedir. .ınye, ve urıy~ ~&UUC ·ana· 

lundurmamaz basıret .icaiH ola-
RANGONDA caktU'.,, 

Dün öğleden sonra Rangon ü
Krinde bir bava muharebesi ol
muştur. 22 İngiliz tayyaresi bir 
Japon teşkiline taarruz etmış -

1 tır. 21 İngiliz tayyarcı:;i düşü -
rülmüştür. 

WAKE ADASINDA 

Amerika bahriye nezaretinııı. 1 
tebliğine göre, W ake adasile ı 
radyo muhabereleri kesilmi,tir. 
Adanın işgal edilmil olması muh 

Dörtlü ittifak 
(Baştarafı 1 inci ~ıifede) 

- Birbirimize yardım hu
susunda rekabet etmeliyiz, e
sasen şimdiden Amerika ve 
İngiltere mühimmat memur
luklan arasın.da pek sıkı bir 
irtibat vardır.,, 

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

temel görülüyor. Asker çıkar -
ma hareketi esnesında, 2 Japon 
muhribi batırılmıştır. Japon im
paratorluk karargatu, adanın 

1 
i '\mamen :4şg~ edildiğini bıldir -

iştir. İki muhribin battığı Ja -
lJOn teblğinde de kaydedilmi!ftit'. 

DF~1ZLERDE 
Londra, Borneo adasl şimalin

de .Taı)()nJara ait Uç büyük nak
liye gemisile bir petrol g,emiainin 1 
batınldığını haber vermiştir. A· 
merika ajanslanna göre, Holan
dü tayyareleri de bir Japon kru
vazörile bir tayyare gemisin~ I 
isabetler kaydetmi§lerdir. 

Bir J a.pon denizaltısı, Saafran 
sisko açıklarında iki Amerikan 
Jl(trol gemisi batırmlltır. ı 

KARAR H0LASA81DIR' 
c. 41 / l 53ö 

Yozan• A. C. SARAÇOClj 

B il' a.kpm refildmlsd• 
kuduğumuz bir haber, 

yet doğru ise, 1lzerinde dunUıl 
maya değer bir yaramıa det( 
mettedir. Bir belediye ebeal g~ 
cc eri evinden çıkmacbiJnd~ 
doğumlara h1lkfanet doktorU p 
diyonnuş, bir polisbı eti de ~ 
ebesizlikten öHbn tehli.keai - ge( 
çirmif. 

Geceleri evinden çıım..E 
bir belediye ebesi! Bu vul 
k.lqısıııda baş vurulacak • 
dtinya.ya 90CUk getirmek 
buiunan h&mllelef'e: 

-- Aman bayan sakın ~ 
yin doğurayım deme! ~ bul., 
mayız,, dan başka ne olabiıtr? 

* H albu.ki beledi~ e ebeligmi 
kabul eden bayan bu res

mi olduğu kadar da insani olatt 
vazifeyi kabul ederken hiç şüp· 
he yok ki: 

- Ben geceleri evimden Çl· 
k.uea.m; ancak gündüzleri do • 
ğuracak losalann imdadına ko-
9a.nm ! dememiştir~ Şu halde bel 
naz ve istiğnaya sebep ne'! Ge
celeri şu veya bu sebep yfulün,. 
den evinden çıkamayan bir be
lediye ebesi hiç olmazsa istifa.ya 
hatırına getirmeyi ve hiç oım. 
S'l bu jılll"etle olsun muhtarıel biat 
feliketin önünü almayı olsuK. 
d~ünmedi mi? Halbuki Hoca 
merhumun kürsüye çıkıp, bir 
hayli düı,iindükten ~nra: 

- Ey ceınaat, düı]ündftm ta· 
şından, sizlere söyliyecek bir J&P 
hatırıma gelmiyor! demesi ttze-
1·ine cömezinin: 

- Hocam, kürsüden tnm• 
de hatnna gelmiyor mu'! Y o
l undaki sustunıcu ceYabl her -
keece ma1\Un bir mötearifedir. 

Çörçil, buadıuı sonra, Sta
lindeu bahtlederek demiştir 
h:i: 1 
"-Almanya rorlu bir darbe 

yedi.,, 
Çörçil, Abnanlann yeni bir 

cephede taa.rnıHı geçmeleri 
mümkün olduğı.ınu, Akdenizde 
böyle bir taarruzun muhtemel 

Mllli Koru ma kanun~ıa muhalefetten suçlu Bakırki:ıy IstanbUl cacıdell 
ull~ numarada mukim ve ayni dukkanda kasaplıkla meşgul Mustafa Oll9 
Ha~n Şahin halcklnda btanbul Aslıye !kinci ceza mahkemesinde eetıe~ 
eden muhaketn•i neticeslnde auçlunun tıli sabit oldujundan Milil K oruna; 
ka'lununun 31 ve 59 maddeleri muclb nc.e 25 ıu-a para cezası ödemesine V9ı( 
«i;ı. B{in miıddetJe dukkarunın kap tılmasına ve hbkum kat':iıep.itioda; 

ücreti suçluya ait olmak üzere karar h;.ılasasının Yenı Sabah gazetesi~ 

bWunduğunu, Gr ~Yler o1iıca. -
ğuıı sannettiğiDi, fakat bunla-
rın nerede .e ae llllD8n yapı
lacağeı bilmedijini jlave etmit
mi§tir. 

BUZVELTlN SÖZl.laİ 

Reiaiciimhur Runelt de, tn
~ilis Bapekitinin .İılgilis do
minyon1anmn Vqington mü· 
meiBBiüeriyle görttştügünil, A
vustralya ile Yeni Zelbdanın 
harp mmtakası içinde btılun
duklannı, K&nadanın at.eş hat,.. 
tında olduiunu, gör\i§meler için 
Makeuzi Kiıng'tn bir müddet 
soora VaşiııgtDne; geleceğini, gö 
rü.şmelerden R•ya., Holanda ve 
Çinle h&,.ıti aHlralan olan dl-1 
ğeı· hükfmıetleriiı haberdar edi-
leeceğini söylemifjtir. 

nctredilmesine 5/ 11/ 941 tarihinde kn::"Sr verildi. (11396) 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı Dikkatine 

lstanbul Defterdarlığından: 
Kazanç 'ersilerinin ikinei taksit tedcye müddeti JilirinclkAnAMı lMl a~ 

dır. Taksıtleıin ileride 7üzde 10 zamla 'e icra :1o1iJe toıbailine mahal !tat~ 

mıunelt füere sayuı :mükelleflerin vergi borçlarını bu ay senuna J, ,da~ 
lteik olduklllrt M•liJ"e tabiin ıubelerine ödem~ rıca olunur. (Hl8l~; 

lstanbal Def ~rdarlığından : 

Af •kada Burada tekraı· beyanata ba-t-fi laymn Çörçil, A.bnanyarun ne-
< B•ı tarafı 1 lncı '"Yfada) fesi kesüdiğine iaamnak için or-

ViM,.et Hüklhnet lwn.ılı De Deftt!f'darhk binası arn ındaki saban• 
tamtimi vesair iamirat ve ı.\iiltıt lji; kapalı ~ıf usulile ek iltmeye çıka .. 
rılmıııur. }1tslltme.; 26/ 1%/941 ~uı ıa u~u ~at : 5 ae Defterdarlıkta müte
~ll komisyorıdlı yapllacaktır. Keşff bedeli (13813,34) lira muvakkat tıe
min.\tı (14MO) liradır. Münakaaa e\ rakı, .i\llJU Emlak 4 uncu kaleminde gö
rüleOilir. iatek.Werln • az bir taahlıudcie (10800) liralık ba ile ben_. i• 
yaptıklarına dair dairelerinden al .u ota..ııtları veslltalarıı istinadoa lBten
bul viliyetine müracaatla ibaı. •imu d -tatil günleri hariç- üç 8\İll ev\el 
alınm11 ehliyet ve Hl 71lma ait Tıcarct Odaa: vesikasile mwakkat te
mm"" rnuhteıri ve S4H No. lu kanun\11'\ tarifatı dairesinde 'hauriaallVI ka
palı ve milhftrlO zarf derununda tekJi! n etrttrpbırmı ihale günü s.at 14 de 

nızde. bir büvük deniz tayyaresi tada hiçbir sebep mevcut olma-
d~ii-aı-.. t·· dıllım, Nazilerin p mtır.ıtaMa. 

U'i' l UlllUlÇ Uf'.,, • w 

Bunu müteakip Ziraat Yeki _ Rcıma, 24 (a.a.) .__İtalyan or- stokları bulundugunu, bir 9Nc 
)imiz s<n aldı. Muhtemel bir ku- dolan umumi 'kflrargahmın 579 mab.eıne i~ eitikledni, is
rakhğa kar'1 sulu mmtakalarda num•aralı tebliği : illi edilen memleketlerin mal
mısır ve saire gibi halkın gıdaı!ı- Bin~ide Barce cenııbundaki zem.esinin de eUerinde olduğunu 
nı temin edecek maddf'lerin ekil- bölP"ede muharebeler tekrar baş j anlatmıstır. 

kadar komiqyon -reialiline makbuz m ;Jh.-abiiinde tevdi etmelerı. (10890) 

meei için hiikfunetin çok eV\ el- lamıştır. Düşman makineli kı- Mt'IZAKERE EDİLEN 
den tedbirler aldığını bildirmiş l taları, devam eden hareketimi MEVZULAR 
ve buğdayı koruma vergisinin sekteye uğratmak rınaksadiyle, Rwweltle Çö· ..... :ı arasında 
kaldınlması hakkındaki J&viha - kıtahLnmlTA müt.eftddit hücum- •ya.o 
nın ilk mür.akeree.i yapılmiştır. larda bulunmuştur. mUzakere edilen mevzular Uç 

Bundan sonra Meclis, ruzna - Sollum cephesinde bir d~man kısma e1.ynlabilmektedir: 
uıesinde bulunan maddeleıtin mü taarruzu 'lüskürtülmüştdr. 1 - UY.a.kşarkta biUıassa 
2akeresine geçerek Lüleburgazın Alıman avcı tavvarcleri, 3 Sin9'apur ve Filipinlerde teh-
Karabeyli ko·· .•. n-~- Q~ı-...~ an · d'· ·· dit ahında bulunan İngiliz ve 1 .YuuuaJ -.x.u"".Y"' düşman tayyaresı uşunnüşler-
oglu Hüsmen Haylazın ölüm ce- diı·. Am!'rikan merkezlerınin mü~-
aasma ça.rptınlmaaı. Ankara ,>e terek mü<lafa.sı, 
Devlet müesseseleri memurları - liı.ihalarını müzakere ve kabul 2 - Fransız Afrika li':lleriyle 
nın askere alındıkları takdirde etmiştir. Alınanlar ta.rafmda.n istilaya 
alacakları maaşlara ait ve güm- Meclis. cuma günü saat 14 <)P. I maruz kale:bilccek mühim nok
rüklerde bulunan sun'i elyaflı toplanacak ve bayram tatili hak tala.mı himayesi. 
li~halarmı milza;'kere \•e kabul kında karar verecektir. 3 - Umwni bir stı"ilteji ku-

Deolet Limanları işletme Umum 
111/JdilrliifiOnden: 

Kıyı emniyeti can kurtaran kısmınd:ı 40 lirahk roketcilikler nriinhAa

dir. l'alipledn 8iaiJda yazılı evrak ile blrJıkte iile*memi& Zat taıeri Mli 

daılüiiine müracaatları Uln olUftCU'. 

hıtenllen veealk: 

1 - Nufus hüviyet cuzclanı ıle a ker.ık terhis tmeresi a b VeJa no-
tılrlikçı> mu&addak sureti. 

2 - bi ahlik Mbibı oldqu b kkında WliP 

3 - s.jbk ntpOn1 

4 - l ç :ıdt;t 1'otoil'af 
Aranılan evsaf: 

A - Yaşı otuzdan !a?Jı\ olmaın:ık, 

ll - Askerliğıni lıitırıniB sahil halkından olmak, 

Puar Iİllll VATERtO köpiUsU 
, rnlınası ve müt.ekabil va..c:ıta ve 

İgillwe 1' kaynakların müşterek gayenin 
•18hası 1 TAYFUN Renklerin yarattığı balıakku.ku için e.ıı iyi şcli.ilde 

C - Demz hızyatında en az bir seae müdaetı. pb .... bulunmak. 
D - Boy haddi en az l,'10 olnl3k, 

E - Y uzmek, dalmak .e ~ çekmek bDrnek, 

F - Kafi deıecede ~ oklımak Ye yazmak, •-'ille••-- ...... ~ • • • bir saheserdir. kullazıılması. 

,~------------.-----
1

, TA YFU~ .. ~ OOROTff Y LAMOUR'un ı 1:i~;~:~;:~:;~ 
Y Si.nema- susledıgı bır cennettir.. rınden mureJri<en harp mcclisi-ann TAYFUN Bütun dünyanın beklcdıği ni içtima..1. ç::ı~c;t r. İki 

• • • bir hMı-ılt d•r. müttefik devlet miimes illeri, 

k mf TAYFUN LA l E' dün ilk de.fa resmecı to lanmış a tam Si a . . . Pazar akşamı nı·n bulmıuvorlar. Mec~ ~~-y ra hl füızye}t ve C ?'Çilin rıya-

br ahim Özgür ve ATEŞ BÖcmER göstereceği Bayramlık filmdir setinde içtillla etmiştir. 
~brlmbla en meohur OAZ aan'8ıttıiıtıazut. lpl.ıiJdle D 1· K K A T GecP-ler iç-:n numaralı yerlerini- BEl CJı.."'PHE KlnırLl YOR 

it O B 8 s R • • • zi lfıtf en ı;.imdiden kapa.tınız. 1 Dipkmıatik muharrir Villiam 
v......,... .... _.___.._ Simms, "'aztyor: 
•- ._,.. .,..._. Telefon: 43595 ., • 

BAHAR KONCASI 
Camılla Hoııa ve WıllyFrbch 

gQl1 çok giDe1 blr çiftin en yenlp:heaed. 
D.t:KXA.T! Yerlerin .evvelclaı a~ 

Türlı Hava Kurumu Develi 
Şubesinden : 

"Cörçil - Ruzvelt mit.zakerele-
Ii büfün dünyada munzam bir 
harp stratejisi tesis edecek olan 
bir yüksek hnrp şürasmııı te
nı.ellPrıni atacaktır. Ayn ayn 
5 baŞkumaman emrinde 5 cep-
he kurulma ı ku le mu 1 te-

, p - b 

G - Manıncozluk, demircBik \"e aakkafçWk cibi san'atlardan birbln., 

az çok '1ikıf. obnak. (11450) 

( İstanbul Belediyesi ilanları 1 
llqıf B. Uk Tem. 

1062,60 79,70 
&97,42 5't,31 • 

~J!> 57 79'9 

4~10 ~ • 3 
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inhisarlar idaresi 1 
HE RGELECi IBRAHiM 
Yaz~m ~,. Sami Karayet ____ mm 

f Nakil oe ilctiba• lıakkı •ah/ıızdur. J 

'DıOOnız, İngiliz sef erl ınr . .:et ... 
frerl .ba<lkkımıandruu H amilton . 
ı Çan:ıklrole muharebeleri hal ır& 
la.rında ne diyor: 
l '' .... Biz senelerce boğu§s:rııaı -
.-ınn sonra Çana:kkaleden çeki -
&l'ken TU1'k askeri muharebeye 
~eni ibasla.dığını ibraz e~ bu
~wıuyordu., ,, 

Yani, Türkler, birçok telefat 
ve çetin muharebeler ~ -
en sonra muharebeye ~ 
~ ve hel ecanbıı:mıı§ idi· 

er demek istiyor. 
p ~ Hergelt.~ do üç sa:': gü
~şten sonra. glirege yeni baı1-
bamı tı. 
L Herkes güreş bitmek üzere 
\lir deı ken güreş yeni ıba.ş13ıp.ı.ş 
bulunuyordu. 

Rüstem, Hergelecinin nclra. -
liiyle h~ açıldığım hlıreet -
\nişti. o da çırpınarak ·bir na
'tı:ıı savurou: 

- Hnyı:ı.da. İbram ibe! 
b Rara Ahmet, ustMmın n8.ra
tnm işidin ·o, sevincinden: deli di
v:ıııe olmuııtu. Dem(·k ustası a
ıçılmı tı. Kavasoğlu AJiço, De
li ... urad lıep.c,i de Hergeleci
ııin a ılclığını gonuıiı--le-rdı. 

Hergeleci, iist liste nara atı
'fordu: 

' .ı,__ Hsyda. Ri.ıstem b •. ı. 
- Hayda maşa.Hah ix·!. 
Hergeleci, naralarını "'aVUl'

ijuk~a canJJ canlı çırpınd1 l:t<a 
i!:1ngeneler de as:k~ gelerek znr· 
11aları nı, davulkırııu vura.ra.k, 
~al:arnk pohlivanlannı keyfe VA 

tuza getiriyorlardı .. 
l«ı.vnsoğlu gi ılerek: 
- A liço, g iirl'.'~5 yeru i'.ıa.ı.lı • 

yor. 
. - ~vet usta.! Fakat RUbt~m 

ee mal kalmadı. _ 
- Üç saat boguşm:uu ~imdi 

ıtcendı:ıe zararı oldu. 
Dedi. Dcli Mur.ıd da: 

RUstem kazığı sökmego 
lşyordu. Fakat mümkün de
P.di. Hergeleci, bir yandan da 
pagaı &'lyordu. Rüstem paçayı 
kaptımıamak için ayağını altı
na alınıştı. Mücadele m :itht~ . 
Her iki pehlivan da usta olduğu 
için birbirlozini atlatmnğa Qa:lı
·11yordu. 

Nih. yet Rüstem tek ,aça ka
parak dizlendi. Ve paça ile be
raber doğruldu. Hergeleci, teh
likeye dü§mü.stü. O da buda.
yarak hasının altından paçasını 
kurtardı. 

İki pehlivan, te'kıll.r ayakta 
tutuştular. Rüstem, üç saat çe
lin hücumlar yapbğı halde da
ha nefeslenmemişti. Dipdiri idi. 
Rüstem esasen <adali bir pehli
van olduğu cihetle öyle kolay 
kolay nefeslenmezdi. Yağsız, 
selik gibi bir pehlivandı. 

Hergeleci, hasmını hafif, 
sağdan, soldan el eru;c ve tır
panlarla dağıtmak ve oyun vnp
rn::ı.ğa çalışıvor. Ri.iı:;teP t d.~ ılıır
madan Ye yJlmadaıı . l:a
be:lııdc• bulııııuyordu. 

Ri.istmn, i'kide b'ı < pılliyor 

\'e canlılığını g<istP ıııd~ 
ı~II1lUBJ1lk nam sallı\ l t"Clt1. 

- Ha•rdn .Hergt•!P( be!. 
- Hayda kanle:ın • be!. 
Hcrgdeci <le muk ~ b lede ku

&ur ctnıiyor(ln. Bir ftl <•lık Rüs
tem, <.1ift elalan .ı:•$tımu Kaz ka
nadı ile krırsıhHlı. Rii • nin eli
ııc p 1.;alar geqınjş b'ı ı.ııdc idi. 
Hergeleci de mitkcmıııel<>n bir 
kaz kanadı gcc;irnıi ' . 

F.akPt av<1 ııtaj Hii temdf· idi. 
Çünkii pu~::lları iyi cloldm muş -
t u. 

, ~ H.ih;t.e.m. km'l:ararnaz 
C1i kendini ... 

Hergelccı 1rnz1rn.nadı ıle haı;
mını çevjremiyecı.:ğini ve paGR
hı rını kurtaram1yac'~ğını anla -
yınca, sür' tlı bh h~rel Ptle ve 

~im- oyununu boşal'· rak tepesi uö
Dedi. Kara ,Aiıma, olduğu 

;yerden meydanı ba.ğınyor<lu : 

1 

- Usta! y.aşa • . 
- Haydi ımtn! .. 
İki pehlivan sum.nkı birbirine 

girdi. Hergeleci hamlelerinin 
ilçüncü, dördüm•iı ha.ı:cketinde 
bnsmını 91pra7At a.lara!c sürdii • 
R imtem, çaprazı sökeceğim diye 
ıuğnı.ştı.. Sıyırtıp sökomiyecc:?;i
.U anln~ınca. tehlikeden kurtul
mak için <farhal kendin). döner!'k 
yere attı. Ve dizle.'lip ç(>reklen
di.. 

nüp ync indi. 
Riıstem, Heı gdecinin kurlu -

lup wre diişm~il1i hiç <le iste
mi' llrdu. Onunla altta uğraş
mak b"yhude idi. 

Hct geleci, biil iiJdii. Derl .... niı: 
toparlanar k olduğu yere otur
du. Hfü,tenı, sağ eliyle hasnıın 
sol y:ı:k altından tuhıp. Sol eli
lc de =r yan k ı-;ı vurdu. Mak
sadı, h snıı dab:rıtmak ve sarma
ya. giı n ekti. 

BAYRAM V E YILBAŞI HEJ)./ f ESI OLA RAK__ 

VİŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
BEYENDİK 

NANE 
MUZ 
ALTIN 

LİKÖRLE 
.A 

• • NI, 
YAKLARI 

VE SiPAHi 
SAMSUN 

ÇEŞ/7 
B OGAZIQI 

YENİCE 
SERKLDOR YAN 

B AFRAMADEN 
GELiNCiK 

Q 

SIG.A RALARINI 
T A VS/YE 

Hergeleci, üç saattan sonra 
anca:k ilk defa -0larak hasmı al
tına alabilmist;i. D<!rhal kcmıa -
neye geçti.. Dinlenme,j ıı hir 
, iç kıı.zik soktu. 

Kuı •ıaz Hergelec;, hasmının 
lııı hareketine bilcrok yarcl"ım 
etti. Ve, Rili't<\ın, c-ereket ve-ı
bağfandı. Et,,eı· tetlk davrarur.a
sa idi. kıçının iiı.eı ine düşerek 

açılacaktı. ı 
(Arkası v ar) 

''' nezl AEK R "ff 

7'~y6nya.ğlarmın hallsi~etinin ak~inl isba t edene 

1000 Lira ikramiye ver ilir 
Ne11talj i, J{ırılılık ve Biitün Ağrılarınızı de rhal ke!jer 

icabında günde 3 kaşe aımabil ir, Her yerde pulh.1 kutuiarı ısrarla isteyiniz. 
Baldc:ıllardan arayınız. M rese dikkat: İstanbul Tütün 
Gümrük Kemerli sokak 21 nunıara. Telefon: 24197. 

l\TA ZİF ÖZARCA #r 7 rmkli B h:uita ve 72 devletin 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 ~~~~;~:~;;:;;.~~~-;.·~:";;:::~: 
Hayat 1"akvimi t,ktmcmlz Hıtıyacı H;in c.çık cltSılt:'l'ıe ile ıooo M3 kum :ılın:1caktır. 

Hayd:ırpasa _ Tuzla islasyonl<ın .ı asında vııgondn teslim beher l\13 lru- ı t;ıktı 
nıuo muhammen berleli 300 l<Uı ııştur. H .. yııt tnkviminin bkli<lli!t'i v:-ır-

1'Jtsillmc 7/1/1942 tarihine miis:ı:Hl ç::ırsamba giinü sıı:ıt 11 de H:ıy- dır. Ald .nm. m;ık için (Hayat Tal<-
dnrpnşada 1 lnct işletme komisyonunda ynpılalaktır. virııl) ... ıın:ı ve ( Maadf Kitophfl-

1stf'Jdilcr1n muayyen gün ve sı-fllte 'A. 7,5 kanuni tcminnt nk"d ı ıl • ~ nesi) 1mz,ı"ına dikkat f'dllnıes:I. 
komisyonda hazır bulıınmalrn ve fazl.ı i<.ahat ve şartn;ıme almak .,ıcyı ıı-ı \, _ 
Jet1n do işlctmcyl' mürncaaUarı l~.mıl<lır. (11253) 

t - -----'--__ ____;,___ ====---c j RADYO PROGRAM! 1 

( . 

--

----2stciKanun1941---
7.30 Pro,.r.ım 
7 .3.i H fil 

p ngr. ın. 

7.4 AJ. ı 

h.ıh("'lı>ri 

a.oo Hal ıf 
pı·11graıl\ 

8.15 Evin s,ı:ı•i 
R.30 Miızlk 

programı 

12.30 Progı·ııın 
12.3:~ Şarkı ve 

tür killer 
12.4<; Ajnn., 

habcrkrl 
13.00 Şarl ı ve 

türkiılcr 

13.30 K:ın;:ık 
program 

18.00 rrogrrun 
J S.03 Muhtclıf 

• t,ıarkıl:ır 
18.30 Geçit 

progı-nmı 

19.00(Dcrtıcsme 

ırnati) 

19.15 Hafif solo
lar lPl.) 

l!J.30 Ajans 

habcı·l('d 

J!) .4'> Y u rtta1 
~~!et· 

:ıu.ı:> fümvo 
c:,ıteW•l 

20.4() ::;nz eser ı ri 
21.PO Zir;rnt 

Takvimi 
2ı.10 nıühtellf 

Şarkı ve 

fürlctilcl" 
21.30 (Siir s;ı:ıtı) 
21.4.5 Radyo 

senfoni 
orkestrası 

22.30 Ajans 
haberleri 

22.45 Cazband 
22.55 Ynnnki 

program 

Tepeb şı Dram Kısmında 
Bu ak: m sııııt 20.30 da 

. . ' 
> ( 1 "·~ ,. • . -.il'; 

Nafia Vekaletinden: 
l!:ksntmeyc konulan iş: 

1 - Aydın ~u 4Icıi 4 üncıi şu'be miıdiirlilil,,ı mmı..ıka.c;ı rl .ılulındC' ı-ı;ı. 
zılh - Horı;Uıılu ov. laruun sulanması i~in 1-'cslek mc' kiınılc yopıl •• ı al{ ola 
Hq::i.illltör, ~:ıleri, Tlinel ve kan:ıl in~•.ıtuıııı iknı .• li işleri ınulı:ımınen ke~ 
şi( bc<'lcli vnh;dı Ci_ynt .ıx•sı ilzerindt1n (924004) lir.a ( 37) kunıştıır. , 

2 - EI.siltınc 8/J/9·12 tarihine r:dl::ıyan Pcr~enbe gOııü snat 15 de 1 
Ank:ırndn su • !eri re lslifi bina:.ı iı:inde ıoplmı;ı11 :m eksiltme komJs,,011u 
o'lnsındn k:ıpalı ıııd' mmlile ynpı l n<'nkur. • ' 

3 - İstekliler, eks itme şru·tnome3i, muk:wele prok->i bnyındıı·Jık i:,l('ı ı 
genel ş.-ı.ı·tnaınc ~ı;i'. ııııl.umi su .işleri 1'c11ni şartn:ımcııih~ husust ve fenni ş:ırt- l 
ıı:ıınf'lcrı ve proJclcrı (46) lira (20) kunış nıul.alııluıcfc su ielı•ri reisligin-1 
den n1:1bilirlcr. 1 

ol - F:ksiltm ye girebilmek iı;oin iste!dilcrln (40712) lirn (58) kuru~ıuıc 
mtıv:ıkkat .teminat vermeci ve el<siltmcnin ynpılacaı:ı gün den en az üç ıtiin 
enet clleı·ınde bulunnn veslknfarl:ı bırlil.te bir rlılekçc ile Nafıa vckiilcti
n~ ıııiiracant ederek bu 1 c nınh us ol n.1k iizl?!'e vesika nlm::ıları ve bu , c-/ 
Sllfayı ıbr:ız etmeleri ::ır1 .ır. 

Bu müddet içinde \'t'" kıı tal ... binde lmlunn~ayanlar ekslltm<'yc ışilrak 
eifomez.ler. 

5 - tsteklilcri•1 teklif m«ıkhiplonıu ikinci m::ıddcdc yrwlı saatten bir l 
sa<ıt evveline kadnı· su itol<"ri ıcisligine makbuz mı ık:ıbillndc \J<'tnH Jeıı i: -
zımdıı·. PoınPd:ı olan ı.ıcl'ikmd<>r kabuledı!mez.. (!'l25:l) fl1ı945) 

=========================================I 
İnhisarlar U. Müdürlüğündenl 

... 1 w~ aı:wt JLCA ma. tııt:: •= 
1 - Kc~ır ve ~artıı:ımesi mıı ıbincc Knbatcışhki Kimya Hlb<ırr-ıtuvarı

nın Mecidiyekbyü Lıkiiı· 'ı'ı:ıbrikarına nakli dolayısılc mezkıiı· fnbrık.ıcla 
yapılacak su, knnoli:w<:yon, hnvııgıl7.I ve elektrik tesi:ı::ıtı kapalı znrt usulı
le yaptırılocaktır. 

2 - Keşif bedeli c105!ll.l.fı3) lira muvakkat teminatı 795 lir:ıdır. 
3 - Eksiltme 2/1/942 cuma giinuso:ıt 10,40 da Kabata;;t.'l Levazım bi

nasında merl·ez mübayna koınisyonundn yııpıla<:nktır. 
4 - Şartname ve ke5fı sözu gc:-~·en şube veznem.nc'lcn <33 kın us muko· 

bilinde nlınah'lir. 

5 - .Münakasnyn girecekler m(ih'h m teklif mcktıtp1.1rını kanuni vc
saikle % 7,5 güvenme parnsı makbuz veya banka teminnt mektubunun ve 
earb:ım<"sinin F . fıkrasında yazılı \·es:-ıiki ihtiva ederek Trnpnlı zarfiarını 
ifoıle eünU eksiltme s:ı::ıtinden bir saat ev\'el mczkür kom1r.yon başkıınui:ı
na nıaltbuz mukabilinde VE'l'melerl lltzrındır. Pcıst::ıcl;ı vuku bulacak zayfot 
nazarı itibara alınmaz. 4lll0ô> 

• • • 
1 - Son nnlıısınn rnucibincc Almanyadrın ela alınabllecei?I .,. c her cins 

lç'.n ayrı ayrı fob ve tıit fiynUnrını gö~tcrir tekliflerin 15/XII/041 tarihlne 
kadar verilmf'sl IOzuınu evvelce Ulin olunan 153 kalem nı;ılzt ıncdcn bir 
kıımu için tckill nlınmnmış oldu[.rıındı:ırı bunlar hakkındaki tcklı!lc.rin ka
bul müddctı 31/12/9U tarihine kadar temdit edllml~Ur. 

2 - Taliplerin Knbataşta l.cvıımn Müdüriyetine mtıracantla nstcyl 
totltik edet'('k teltllflcrlnj bllclirilen tarihe kndar g<Jndcrmclcıl .ilfuı olunur. 

(11322) 

fatanbul LEvazım amirlığt satına '.ma komisyonundan 
A det 
2 Yangın tulumbaSt, sandıklı, koll\11 hortuın.__ıek.or1 lnns v.Q~ 

beraber. 
9 25 metrelik iki pa.rmak hortum, \ 
9 Otomatik rcltor. \ 
9 AıPzlıldı büyük boy otomntlk Iı:ıns. .. :--;;;"-.fts 

Yukarıda ,.azılı yangın mnlzemcsl &.lmacnldır. Pa78l'İ:ıkld eDP"'"~ 
26/12/1941 Cuma günU s:ıat 14,15 de Tophanede Lv. lmlrliil -~ 
komisyonunda yapılııcnktır. isteklilerin getircceklPri nQmune ve ka ~ 
dan beğenilmek sw-etilc nlınacnğuıdan taliplerin nümunc ve ~ 
belli vakitte komigyonn gelmeleri. (455 - 11303) 

• t! 

Beher kilosuna 27,5 Jmrus tahmin c lilcn 40 ton kadar yesll ıöefCI 
nlıuacaktır. Pawrlıkfa eksiltmesi 2/l/'J>t2 cuma günü saat la de Top e5'l 
Lv. Amirliği satın alma komisyonuncfa yapılacaktır. Knt'i temlnatı l 
rachr. Niimunesi komisyonda görülür. Jsteklilerln belli vnkitte k 
gelmeleri. 15 tond:ın B5<'1fı olmnmak üzere ayn nyrı tnllplerdcn ~ 
bilir. (456 - 11304) • • • 
. Beher kilosun:ı 22 kul'\13 tahmin edilen 20 fen nohut 
znrlıkla eksiltmesi 2/1/942 cuma aQnfl saat 14 de Tophanede"' Lv. 
ili ı::ıtın Alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'l teminatı 652 lira 60 
tur. Nümunc>s; komlsyonrla görifü\r. 15 tondan nşıığı olmamak nzete 
nyı ı hlipl<>rcforı de nlınııhllil'. tstcklilcrin belli saatte komisyona g 

(457 - 11305) 
• • • 

Bı:-her liilıı unn 26 ı~uruş tnhmin cılllcn 60 ton kuru fosulye ııbn9 
tır. !>azarJıl.ln el<siltmesi 2/1/l!H:! cu na ~ünü saat 14,30 cin Topb anecl' 
ümirli~i sntın alma komisyonunda y:ıpıl:ır::ıt:.tır. Kal'i tcmlnntı 2340 
Nümune,,i kon i yonda g:lriiltlr. On b";3 tnndnn nşağı olmnmnk ilzcte 
nyrı mliplcıaen dC' nlın, b"I .-. Taliplerin tcminatlarile belli vnkitte 
yo ır.. ı.:elnh \Pri. (4fi8 - 11306). 

"' ... 
15 k:11ı•m el' çi malzeme ı alınaca1'tır. Açık ebiltme!li 26/12/941 

üniı ant 14 de Tophanede I..v. amirliği "ııbn alına komisyonunda '1' 
C'alttır. Heps. iı tahmin bedeli D!H lira 25 kuruş ilk teminatı ?4 )lrt 
kuruştur. Şartnamesi koınlııyondn görulür. fstcltlilerin belli vakitte 
yonn rteJnıcl ri. (431 - 1 O!J09) 

• • • 
Bchel'lne l!lf> kunış tahmin edilen 15.000 ndct zincir yular snpı 

c::ıklır. P::ızarlı\la ckııiltın<>si 26/12/941 cuma giıni.i nat 15,30 da 'l'O 
nl'dc tı-t. r,,., fıınirlıgi s:ıtın :ı lmn kom·~ynnunda yapıl:ıcaktır. llk tcınl 
21!'3 llı'::ı. 7;; km u-ıtuı. Nılınune<ıi komi-,ycınıl:ı p;iiriilür. 1 ı kliJPrin belli 
:ıtte komi ·"1na gelmeleri. (447 - 11221) 

••• Dı'lıC'rine 9 kuı~us tohmin (>(!ilen •rn.ooo adet rift dilli tok mütC3 

naırı \'e h<'sabına alınac:ıktır. Paznrlıkln <.>kc:ıltn e< i tı/ ı /942 salı giinÖ 
14 }(' Tophnncde Lv. ii.mirligl :ıtın alın' ko 'İS' onund:ı ynpıl c:ıkttr• 

tl"min:ıtı 47!! lirn 50 !mruştur. Nilrr uı C' i lmmi yonda orülıiı. Toli 
bı>lli rn'·itte komisyona gelınelc•rl. · r.:--ı - 11420) 

!1111 .... ımıı ......... ..,ı:ıın ... mmı:!!!!'!:ll~'!!!Bl!!:mıı!~--.......... "2 
l.!~!~~ ı Malte~!!!E!'~ As. satınafma kon: isyonımd1n 

1 - F.Ui bin ve yüz bin kilorlıın i· parti 1: plJi':I ıılllşer IJ1n kil~ 
iki parti burç:1i[O talip çıkm:ıclığıncl n lı.ılr · 3, l/9 .. 2 rumnrtesl g{in!l 
onda yapılornktır. 

1 
2 - Taliplerin teminatım ile lrn. 1 '• nuıı•u 7n mllrac:ıat ctmı lcrl. (11• 

Deniz Leı,azını Sat111aln1a 
Komisyoı111 ilanları 

50 ton kuru fas ,ıl ,. lı.mı.cak . ı4 
1 - Beher kilosunun tnhmin rrlil<>n bcct.uli 27 kuruş olrın 50,000 -~ 

lrnru fn:oulye 26 l. inci kılının 941 cu .ı gıı ıi . :- t 14,30 dn pnzarJlY 
alınaC'aktır. 

2 - tik teminatı «1012> lira 5o ıru. olup şaı1nnmcsi lrnınlsyond' 
hci." glın aımabilir. 

:; - İsteklilerin bt.di gıin ve sa .. tte I{. ıınp.ı ıı'~" hulun. n ,(oıni yo~ 
hazır bulunmnlnrı. (11376) 

j • • 

Şıunaıuhrn ~.lın<waJ,; 
İstanbul limanında btlyuk gemi! • . b.ıuı. nma~11 <la kulbı ıl 1 ann ı' 

m;ındıralar tipinde veya bı ııl.ırdan biı Jniçuk ı I « ,ı Ye ı ı, cmette fıİ 
mandıra a1ınac:ılctır. 

Ellerinde mev:ut bulunup ta s. tm k levC' . l<'ı in G/ 2. K:'ı ,ın/942 s~ 
günü akşamına kad r tcklıfte b ıluıır. ... ı \'C daha fnzl. n .ılıı :ılıll" 

isteyenledn de her giln lnts:ıi .saatİc[ ol\\ l; K •Sil 1 ad11 bulu • • iS1' 
n:ı müracmıt etmeleri. (11376) 

• • f: 

2860 1\Tetre 2 burgntalık gal\':ınfzlı tdık ttl halnt 
63708 Metre 4 M/m kutrunda ıtrh 1 1 C<'hk. tel rı.,I:ıt 

1:l79 Kilo ı m/m kutrunda I i~ ı t• li 
5G!i Aded 2 Burgatahk }l::ırl,,. <l 

315 Kilo 3 • 5: 4 m/111 kuın ııcl, ı,·ı~n·f td! 
263 Adet 3 BurgataJık Hık:ı !{, tJ<'l 

263 Adet 2 burgofalık ;\-;ık.ı Ku-ytd 
1580 Adet 6 köşe «'Jvnt • ı; ·ı)ır un 4 • X ı ·ı 

81 - 5 k ilo O k ci:e el\'hl rı nıa c;,J• •• •ıı 211<) X ~ l 
566 Adet Uskurlu ~iyaıı • t (ll) -;.. 32 X .. 

40 Adet U:ıkurlu lııı;iık J,ıiJı '.!11 ı.: IJo> X Cf1 
18 K ilo K:ırıiı,:e> çivbı 2" ı ı ı"\/ 

64 Kilo Km·fice çİ\ lsl ı , ıı •n n 
14 Kilo K:ırı:içe Çı\. ı 120 m' n 

·on X ıoo n /m 

80 Kilo Kara çivi ıo ı 11 

145 Kilo de!:lir çı.:buk 80 ı X ~2 
23 - 920 metre mikiip çır· ı , , 

Yukarıda cins ve miltt. ı v, ı e 26/l. Kunu:ı/941 cı ı• 

· 1 .ık u:ı.cre p:.ı...rlıld,, iılJ• 
JJP<'H ':tır. 

Tstcklıltrın bdli t{iin \'(! :::mılte Kn•ımpıı atla bulunıın kom1'"'YODa ma. 
racnatl:ırı. ( 11377) 

Askeri Fabı·ika!ar ltalınalma 
Komi.'lyoıuı ilanları 

~? -3000 s.n .. tro mil.ahı ce·.i~ tomruğu 
Bt>lıer mP.tre mık.ıbınn 70 lır:ı becl<'l t. hmin edilen 2000 _ :}000 metro 

mildlbı ce"iz tomruğu 9/1/1942 cumn gı nü .:ıt 13,5 da Anl.;ua Askeri 
Fabı·ik:ılar Umum MıiclürlUği.i s:ıtııı u.ı ı.ı kı miı:yıınuncu paz.-ırlıkla satıl\ 

alır..:ıcnlttır. 200 mctıcdcn aşağı olmıım. 'i ı.!. er<' parça pnrçn nlın .b.ılir. Şnrt 
namesi 10,5 lfra mukobilincle komi"yo:ıd ın vcriliı'. İ .tehlikrin 27,liOO liro• 
lık k~t'i tcmlnatl:m ılc o gun ve an tc 1 omis3 onda bu1'.mmaları. (11436) 

Deı1let Hava Yolları U1num 
Rllidiiı·liiğiindeıı : 

1 - tclm·cmi;ı: için 30000 litre tnj"J':ırc benzini kopalı 7 .. 'U·f usulil ile alı
n::ıc:ıktır. 

2 - Muhammen luyıııcti 2a:;no lirn oluµ ım•,•nklrnt tcmiıırıtı 2122 lirıı 
50 kuruştur. 

3 - Eksiltme 7/1/9.U ~ur;;;.ımbn uOıı;ı sa:ıt l1 <1 T:1yyare >ııey1:ınınd:ı 
k:Jn Devlet Hava Yoll.ırı Umum l'.Hidiı J,ı LI l.ıımı"mc ... t ~pı'l.n c::ı.t konıis~ 
yon tarafından ya ,11::.crıl-tır. 

4 - Bu işe rut fenni şortn:ımc cl..-!ltıne ıır:n. rnC'~i nıu ·a• eı.. Jll'Ojcs 
Devlet Ha\in yollarından temin cd:lcbılı.r. 

5 - Tollplcrin ihale !lantınde!). 1 ı.nt C\V~llne 
alım satım komisyonu rcic;l ne t eli 

Snfılbl: 


