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uzve~tle Çör
çil arasında 
ko,uşmalar 

Buğday koruma vergisi kaldınldı 

Yazan: ASIM US 
Blr kaç gün e\ \el in~iltcrede ı 
enlıire kaybolan Çörc:mn ZıLD· 
·ıcliği gibi ne Atla.ntikte. ne de : 
mla olmadığı, tayyare ile Ame. 1 
ya gidcrrk RuzYeltle Beyaz Sa- 1 

yda ba.5başa konusmağa ba..sladı
nibayet anlw_ıldı. llfuli~c hal{· 
da. Aınerikadan gelen haberll're 

~re 1n;iliz Ba..~H?kili Amerilcaya ı 

_.., - 2-2 ,_, ,_,, ,,_, - __ .... ~ ,_, ,_, ..-

Başvekil, buğdavını eskiden 
satanlar hakkında bir karar 

verileceöini sOyledi 
istanbulda ekmek sı~ıntısı 

ve olmıyacaktır ... 
yoktur 

yyart" ile g:~m~, ayın yriıni ~i.- Ankara, 24 (A.A.) Büyük k.ald.mlmasl ile ekmeğin fiyatmda ı nü ofise s.-ıtını.~ olanların tatmini 
ri günü Vaşıngtona nrnus, yır- Millet Meclisi doktot Maz.lınr Ger. bir kuru.'5 fa.rkede-ce~...ııi. bu raka 1 için hükilmet d~ilnmekted:i.r. Bu 

i biri yirmi ikiye bağlaynn ~c~e. ı menin reisliğinde toplanmıştır. mı kimsenin az görmiyeceğ!ni, ver · husuetn ba.7.ı kararlar almaktayız. 
saat bire kadar Ruz,·eltle bırlilt- Evvela buğday ikoruma ka.rı:ılığı einin ip~m edilerek bu P~an:ır:.~ u- j Bunları heyeti cellnize arze<lcx:c 
geçtl-oli~. böyl~ekadmüı::ı~~er~~er 1 vergisinin kaldrnlm.ası lıaJ.tk~aki cuz fiyatla a.ImmLcı arpa ve bugda ğim. 

ecenin~~ \'al<Unc ar ııurmuş- 1 inınun lavihasm.m müstacelen ve va verilmes'ni teudif etmiştir. Bunun üzerint> Emin Sazak, tak 
.. · nu.we!t ~·örr.ile Beya·ı Samy· takdimen müzakere edilmesi hak- • KUrsüye gelen B:-w'.;vekil Refik ı-:iriru geri almıştrc. 

hususi hır de r.a.hşma odnsı a.- 1 kmda1ti muvakkat encümen mazba- Saydam şu beyanatta bullirunuş- Bel\' Türker'in suali 
hıımş olduğu içlıı Va!iiiıı~tonda 1~~- tası kabul edilmis Vt' kanunun he- tur: Emin &>.zak'ta.n sonra küı-.iliye 

duğu müddetç~. ~emen ber 1!.Ull ,·.,·eti umumiyesi üzerinde müzake· Başn•killmiz kürsüde :,?elen Berç Türker (Afyon), Mali-
nu<;m:ıılar ' 1

' m•ı-:.c rt'•' ~·alı ... ma. »eye <>'C'<'ilml,.ti r b't d'l · ı ve Vekilinin bu teı;cbbüsiiuü öv-la ı de ı ı ·r · · => • • • • "Arkad]J;lar, te!:> ı e ı rr .. ş o an • _ 
r c ev:ım e ce' ı . . . .. 1 ~ . . . E ı . _,,:_ k b ı·· af k m·· t kk" •-le ,.e "'kme•"'p E ki B S\' kil Çemberlılyniıı :re· hursuyc_ be çn Emııı :::ıa.znK ( s-ı kanun lay.ı;unsınm a u u rr.uv, ı U". e§e ur cuıu-ı '- ol 

linc~'""'ti~ ~iindmberi 1n~ill.ere- ki5ehiı l. c;öz alarak bu verginin olur, Eskiden bu senenin m3lısulü. (Devamı Sa. 2 Sii. 1 de) 
"'""':ıı" ~- ~ • • 

~h6 ~y Çü~lin vrunttd~rr;ı~-------------------------.-1----------------~ 

(sami ni Saad01 ı<upo 1 No: 3 

ve 

L Avrupa Tarihi 

11 O kuru değeriadc 

<ılan bu iki eser, ı 

kupon 1t1ukabilindc 
;}ULıııı. U) kunı'ia "·l·
rlleccktir. 

_J 

tıı<~ilıı!< &şvP!'ili Ç<.irçil, tngiltcreııin <·Prmh ı ı rıı ı r. Hı.;i ı.ırıHl:ı, bir 
zırhlı tümeni tefti; edl~ r 

Ç<ır!;il bıı rcsimdt", \mcrB.-nclu 'nıulmıo; tir M. :~ tipi t.ankı g-ü:r-<Wıı 

l!l'~lrlrkcn ~oı:ilhi~ or. 

Çörçil ~ kıta üzerine dağılan ı>mazzam ı -- ---· 
lagııız harı) rımkiıı_ı:-:-.. ·rııı 1 <·ı~bbiis 
\'e hareket mani ;cf:ı..-.ı nuıı elımlr· i 
-Ur. G~en :•~u"toı-t.a. Britnnya ada- ı 
'-ııdan aynlıırak Run cltJc .konu'.)· 
~ için AllınO:.t• C'rkınıısı b~lc 1 

"ı.lihim bir h!'ldl<;c olmu'it u. Uıı ele· I 
fıs. yasının ~ok ilerJcmi olınasma 1 
l'ağ~;n 1n~ilterec1ehı bir da,rika j 
'4-ndi~ini rahnt hırahmyan !-ıı~·ısu. 

Hayat pahalı- ~mer?kan gazetecile

j lığı karşısında ; rıne bey~bulundu 

Hükumet Almanya 

İngiliz gazetelerine 
göre 

H ti ~r!n 
nedef 

erini bırakıp aynı maksatla tay- ! 
hreye binerek Amcrikayıı. gitn~e- 1 
"indeki ebcmmi.Y"tin kat kat Ü!ii-

tlin olduğa meyd· n hulu-. · 
.\mb:ı. 1 n g i 1 j z B l\ ş , . e· j 

\ i 1 i 0 i Brita.nndıın kalkarak 
ba,·ada.n tehlikeler 1.r7nclc \meri- j 
lcaya gitme~c ~~' kcdcı~ -~bcp ne. 
Cltr'! lngfüı hıikıımet reısı ıle .\me• / 
tiJ.aıı de\'Jct rehini ıı ynnJ~rııala 
-.ıahiyctli isti~ar<· Jıeyetlerı bu
"°1duğu hald"' b;r ~ere ;e!ip l•~1• 
'11!şmalanm\ baluhrsn bıı ıseb2b1n 
'1iist.ıweliyet 7~rurcUndcn ileri 

.ınpoıı ı,ı...,ıcerlcri bir hlieıım tııliml cımaııındıı. 

ekliği anfaşılı~·oı·. 

Japon tebliği 

Vake adası 
işgal ediidi 

22 İngiliz 1avyaresi 
aüşürülaü 

Zlrn b.ı!ıis me\'zuu oJa.u şey harp· 
t~ mu,·a.ffıık olmak «·ln ingilİ'G -· 
.\rnerikan cephe birliğini mümk~ı 
Olan süratlıe temin cı1ebılmektır. 
%1. Felemenk, Britanya <~ontlıı· 
~onları ile bırliktc 1..aferc erı~mr.J,. 
tir. Bunun i;.in ele.le me\Cut bütiiu 
\·asıta.larla miJ.:;terek bir taarnı1. 
"-reketi.ne n müttefiklerin e~
llbır· kudretinin ınü•.t.ereken hılu· 
~ın~ lüzum ~örülüyor. Japoll)'S• 
lllQ baskın şeklinde yıı.ptı~ı ı:aar- •• (A.A.) da.ıı kıınltılnıı~hr,, 
ttııllJl yıJdımn süratile ibrliyP.n Japon leblığinde deniyor ki: 
lletıcPleri karşısında bu ~aycnın Fıl'pin hava kuvvetleri lıaiiiyele _ 
tnnhaberclerlc temini imlıil.r.sızdır. rıne karşı 20 ve 21 iikJ,fınun:lalli hava 

Bu vazeyete ~öre bu dııkikacl:ı. taarruzları esnasında, 2 L Amerilrnn 
b ,ı tayyare.si tahrip edilmi§t!r. 
O\~\·eltle Çörfili l'n ziya le nıC1:tb\ 
eden meselenın Almıınyailiın en~I Bunlardan 3 bUyUk tayyat·e di.l§ü. 
JaPonyaya. kaı~ı Jngiliz - Amcrı- rülmüş, 4 büyUk tayyare ile dahıı 
kan is birfğini düzeni mel• oldu· küçük 14 tayyare yerde imbn edil 
iuna ·hükmeılllebilir. Peaı·l Har· miştir. 
btıra 'karşı yapılan Jaııon tnarrU• 1 'febUğde şunlıır illi.ve edtliyor: 
ıtlnu haber a.l•r a.Jnıa~ Çörçilin tay· Japon donanmasına mensup kuvvet. 
)'&re He Aınerilıay gltmeğe lınrııt ıer, 21.22 ılkkıiııun gecesi, şiddetll bir 
\·ernıiş oım:ısı c!a bunu gösterir. ı Cırtmaya rağpıen, Vakeye hlicum et. 

Bununla beraber Japonya.nm bil· 1 rnişler ve :nuvaffakiyetli ihraç hare. 
~ uzak şarkta Amcrikalılan !'jıı.- !(eUeri yapm~lardır. D.üımanın mu -
P,IJ1.an hareitetlerini tutmak içiıı :;;averneti kırılmış ve ada, dün saat 
t.edbir alırken Avrupa. ceı>heşir.i, L0.30 da tamamen işgal edilnıi§tir. 
hni Almanyayı da unutmamak Jii.. Japon filosu, bu harekAt esnasında 
~lllldır; zira aynı za.mamla kara or- ıki muhrip kaybetmiştir. 
«lıısunon ba.şkumanılanhğıru da Iwn- Rangon \!Zerine 22 İngiliz tayyare. 
ıli eline alan Hitlcıin şimali Afr:· sinin iştiraki ile yapı.lan bir hava sa,. 
ita, yahut Atlantik İ!ltikamet'nde \·aşında 21 tayyare dll§UrülmUştür. 
l'eni teıtebbüslere girmesi kuv\'cUi 

1 
--------------

ldr ihtimaldir, ı 

·. LMAM TEBLiGi 

Şiddetıı hav akın
ları devanı edıyor 

Fakat RuZ\"eltle ÇörçiJ askeri 
ihtisas ada.mlannı yanlarına alarak 
~ ha.rp t.edb ~lt• .. i ı:ılmak ;l'!n'n 
«!ışında olarak bir k 're de bir oda
da, yalnızca başba •• • \'eıip konu~
la.r, Avrupada bir ıuıh:.şma sullıu 
lnıimak lmkinım nrnsalar ya.lıın 
lfendi memleketi 'nin tlei{il, bu-
1;ünkii meGcni~ct ; i nıinin istil•ba~ BerüU, ~· ( \ .A.J - Ord ..ı oaııku • 
lhıt l>urhrnıak i.ml,mmıclan hayırlı mandanlıJmın tebll.!i: 
hfı. ~ gönndı? olurlar. DUşınan, • lr~t::ı u cumlan. 

llarb:n bugüne kndar iıılds:ıfları na devanı et:m'j ve ı ı. ... h '•·otıertnı 
l;östermi5tir kJ İn •ilt~re \ 'c Al· harbe sUrntüşıur. M nfcr.t ve mevzu 
l'ıla.nya ba~ta ol:ıra'c im b:iyül< mü· t.>irkaç gedik açıu;:ı. ıc:;;'t;vblıslı, mukabil 
Cll()elede 'kazanan Jı\~ bir Auııpa taarruzıar:a püııkilrtaımUıtUr. Başka 
lllemleketi yoktur. 1· ifa.:Ic edense noktalarda, dU~man toplulukl.arı bizim 
ad~e u:ıak şarlıta Japon~:uhi. Vo hUeumıanmızl:ı. dıı.ğıtılmıştır. 
trıgııterc ile Almanya ara,..mlla an- , · Kııradenlzin do 
ı .. _ k .. Savaş tayy:ıre.erı, -
....,tnAzlıl< de\'aın ett Çc Jıep böyle , _ . hT de Tuapse J!manında 
tılıteak gibi görünnıektooir. Bu ha· . biıl ş.ımal sa ı lD • ar tesialerin 
lin iııtikbal için na.."ıl bir tehlike O• benzın depolarını \:e k g hlll . oe 
labilC<'.eğini siiylemcğc ha<•et yok~ tutuşturmu~lar ve şar 158 

. nın ~ 
tu 1 nup kesiminıle düşman demıryolu ııak 

rB. •t'barl j ·ı· B .• k·ııi ç0··r Hyatın3 muvatfakiyetıı hUcumlar yap u ı ı a D!.'l z aı:;\e • , ' 
r,iJ g~,en yaz mcn;fminıle AmerlSm nnşlardır. . 
lıari~lyc müsteşarı Sumner Vel'i in 1 Alman hava kuvvctıerıne mensup 
bir nutkunda bahsettiği sullı pro· l.üllJyetli teşltiller, kara muharebcle. 
İC'sini ııra'!lrındıı konusnrlarsa bel- r:ne müdahale ederek dli§mana telefat 
!{j Pratik bir A\·rupn. anln~mnsmın ~·e malezmc kayıpları verdirmi~erdir. 
~'>at:ınu kurmağa ınuVi\ffak olurlar. 1 (DeOO?M Sa. 2 Sil. ~ de) 

Amerikan-lnglllz 
Tebllfti 

Japon~arın asker 
çıkarnı af arı 

devam ediyor 
Manilla 

Açı ~ şeblr ilin 
edil cek 

[ A.ıl. dan kısaltılmıştır.] 
Japonlar. Ma.nillaya doğru bil' 

miktnr da.bn ilerlemişlerdir. Şimal 
ve cenubi cephelerde çok ş.iddetlj 
çarprşmalal' devam etmektedir. 
Manilla l'man mahallesi bomba. 
lanmış, bir tayyare d~ilrillmüştü~ 

(Devamı Sa. 2 Sü. :~ de) 

OVYET .. TEBLiG. 
Şicıdeıli çarp.şma
ıar ve iler lemele: 

devam ed yor 
Moskat'a• 24 ( A,A.ı Gece 

yarısı neşredilen Sovvet tebliğ'İ: 
· 23 ilkkanunda krtalarımız bü 

tün cephelerde düşman1a c;arpış.. 
muşlardır. . 

Garp (Kalinın) ve cenubu 
garbi c~phelerinin ~:ızı !cesim.le 
rinde kıta.Iarımız ~u~manl~ ı:ııd 
detle rarpıearak ıler!en;e.:::e dr 
vam ve bazı _mahal1en lF""'al et 
mişlerdir. Bunların 
mühim bir demiryoıu .avrılnı 
noktası olan Gorba.şevo ıle ~e~ 
p0f ve Odevef gehir'c h 

Londra, u (A.A.) - Rus ileri ha 
reketinin manidar noktası, Tlkvlnin 
batı keslmJndcld faaliyetleri olduğu 
ve Sovyetıerln burada Leningrad: 
n;uhasara eden Alman lmvvetlcrlnin 
gerilerini lebdit ettikleri Londra sa 
HUılyetıi mahfillerinde söylenmel:;tedir. 

Pravda gazetesi, bugünkil yazısında 
Leningradın kuşatılması pHl.nmın tanı 
bir muvaffaldyets!zllğe uğ-radığ'ıru 
söyiemekteuır. Almanlar, şiındl dah& 
süratle çekilmeğe ba,jlamışlardır. Di. 
f;.:r kesimlerde Rwı bUcumıarı Jılç a 
zalmamaktadır. General Boldin ltıta. 

ları, Alm&!lıarı Tuta cephesinde sı 

kıştırmağa devam ediyorlar. Ve son 
24 saat zarfında 25 kıı.sabayı gerı al 
mışiardır. 

1942 de Akdenizdc bir 
.'1emuriar1n korun- taarruz yapabilir 

Rusya 
ngi tere 

T rkE ·e 
spanya 

ması için ıedbir 
alıyor 

,\nkara, :U (\'akıt mnhablrlnden) 
Maaşlı, llcretli ve yevmiyeli muay. 
yen kazançlı sınıfın, hayatın pahal· .. 
•UJimOSı karşısmd:ı vaziyetlerinin ko. 
runınası i"lıl alınması zaruri görUlev 
tedbirler etrafında, hUkfımet tetkik. 

!erini ilerletmiştir. Bazı t'ormUller 
teşbit ol~nktadır. Bunlardan han. 
giBlnin tercih ed!Jeeeği yalanda an. 
!aşılacaktır. 

Bu tercıh cdilccclt esasın yeni bUt. 
çe ile beraber meclise arzedileceğl 

bildirilmektedir. 

Paoanın 
noel 

mesajı -
Yaı ınki nizam 
Papa9a göre 
nasıl oimatı 
\ atlkan, 2-1 (A.A.) - Papa 12 ine 

Pie, Noel mt!sajmda, harbi, hava bom 
bardunanlarmı, sivil ahalinin uğra 
dıgı btitlin fenalıkları takbih etmekte 
dir. 

Papa, şiddeUi bır elem duymakta 
Zira, dc\'letıer arasındaki halledil 
mez görüş farkları yüzünden ynkı.n 
bır sulhu lmkl!.n dahilinde görememe!' 
tedir. 

Mihvere karşı beş 
cephe kuru.acak 
ya,-,,11gton, .?/ (.l.A.) -

günü Ruzvclt gazetecileri Kabul 
e::ma:!ında nazır bulunan Çöre 
d miştir ki: 

Singaour, müttefikler uzak 
şarkta taarruza geçecek rnziyete 
[{elinceye kadar müdafaa edile
cektir. 

!ngilterl." başvekili şunları da 
söylemiştir: 

,-\imanların Husvadakı zaviat 
büviil< bir ihtimalle !']İmdiki ha 
de .\lmaıı taarruzunun kuvvet 
cksiltı~ .; " •rektir 

( Dernnıt Sır • .! Sil. 4 de) 

e....:...... ____ ... 

J.,ondra, 21 (A.A.) - Sabah gn. 
zetelerinin hepEi Vn.şingtonda top 
lıınan mültefikler harp meclisin 

n balı etmekle beraber ba,flru· 
mandanlığın Hitıer t.amfından de
ruhte edllmesi husu una atfedilc 
lE'cc-k man .. , ı incelenıcyc de dev:ıı 
Cdi:>Ol'. 

Dcyl I:."kspre ga.zotes.ınin Sto • 
holın muhabiri, H!tlerin yenı hi 
dnrbc vurmaya çalLc:tığını söylil 
yor. Bahis mevzuu olan kolay bi 
'lluzaffrriyct elde etmektir. Btı 
muzaffcriyC't, ıı·uerin milletine bil' 
~oeı heci yesi olacak ve aym za• 

(Devamı Sa. 2 Siı. S de) 

Sivılingrad hattı için yapılan 

Türk - Bulgar görüş
mel9ri neticelendi 

.'.\ııkurn, 21 (\ aı.ıt ınııha.blrindt'Jl)
Devlet Dcmiryolları umuın n1Udih 

lüğli delege!Crı.} le Bulgar devlet demir 
~ oUarı ldares: nrasınd:ı P!tyon ve 
!:>ivilingrııd demiı-yohı hattının ! Ietn. 
nıesinc dair Sofyada '!t' lpllmakt:ı olan 
görUşmelcr neticeslnde her iki ldaro 

Si\ ılill.l:,rad La ~'Onunu mü terek ,;ar 
cı!aruk knbul etmişlerdir. 1mza.ıana.n 
protokolun ht\kıimcti.n tasvibinden 
tonr:ı tatlıi •ine g çilecelttir. KöprWe. 
r.n ı::ış ı Sulxı.t b:ıo;ınd:ı tamamla.na 
bilecc'ctlr. 

Han,~/et davası 

Papa, ahIA.k prensipleri llzerlne ku 
rulacak yeni nızamm tcmcllnl teşki. 

etmesi tazımgelen prensipier bahsinde • 
lsrar etmelttedır. Bu prensipler, şun 

Maznunlardan b·r· eni bir 
ehli vukuf teşkilin~ istedi 

ıardır: 

1 - llUttin milletlerin hürriyeti v~ 
sa!A.metı hariç bırakııamaz. KUçU1' 
nilletıer. iktlsadl zUmreıer içinde tat-

• anabilir. Fakat siyasi nizam !çind,• 
ırr::yet ba!{la rına hUrmet edilmesi tl' 

(Devamı Sa. S Sii. 3 de) 

Peten'in 
Esirlere mesajı 

Mareşal Peten Fransız esirlerin<' 
radyo ile bir mesaj vermiş, ümid 
nin hilaf•na olarak Fransız esirle· 
rlni Noel gecesi evlerinde ailcleri
!c birlesmis görmemekten doğan 
teessürünü izhar etnı'ştiı". 

Meksika Bulgaristanla 
ilişiğini kesti 

l\lekslko, 21 (A.A) - Meksika, 
Macaristan. Runınny:ı. ve Ilulgaristan. 
la .siyasi ıollnnı<e-betlerinl kesmiştir. 

Şehir liyatrosı.ında tcmsıl olunan 
Hamlet piyesi yUzUııden lml'şılıklı n. 
çıı:ın hakaret davalarına dUn d d 

\'am olunmu§tur. 
Maznunlardan yulnız Zıyad 

ziya gelmemişti, Tasviri Efüfı.r yazı 

mUdilrt\ Cihad Baoa.n, geçen celscd 
ehli vukut rapoı·u lıal~hında ıt:razın 

bildirmek üzere mlih et istemişti. Maz 
nun hazırladığı iLiraznamcyi oırnmu 
mahkemeye vermiştir. Cihad Baban 
c.hli vukuf ı aporunun lam U noktadan 
eksik ve nıUtcnukız oldu~nu tlrr. 
sürmüş, ye:li bir C'hli '\Ukuf kşkilin. 
!fıtiycrclc şöyle demiştir: 

.. Bu bo lukların 
huJ.J,ın t ... ıhürUne hl .. met edeceği gL. 
ı suç u · oldu umuzu ı.la meydan 

koyacn ktır. 
Artık az.ıa uz yan ve yllksek mah • 

ıı. meniz iş al Cd<!n bu davanın bu 
1;; lukt rın doldurulması u lehimize 

' yoı um .. 
Bundan ~ nıu Cdalcttin F.zlnc'nln 

' ki!l. Esad Mahmud Kıırakur 1 söz 
lmış ve g._ç n celsede mUddeiumumı.. 

rı1n ehli vu rnf raporunu kabul ~tme 

(Dcı•amı Sa. 2 Sil. 3 de) 

Avukat~ar hakkında 
• bir tam m 

,\ııkıuıt, :H (\akıt mu!ıablrindcn)

A.dliye Veltlı.leti a\'Ukatıarın mesl"k 
ya yıızııma vu ı ~ya birbiri ardı m'& 

ık! tak iti od m·yen avu!ta.t, lllD!l 
sigortnsın'l ynzıım J::ırı lı!l.kkınJ.ı teş.. tıd yınccyr Jcndnr ıRtcn 
k!Hltın:ı. blr tamim yaptırml{I sıgortn. , t.r. . ' 

mt>ne<111 c 



----- ---------~~--
\' ' K J --------~------------- - ---- ---

aşvexılln oeyanatı 
111.ııu&· , u .-u .. eıı 
( BQ,.) taı cı/t l mci sauf ada) 

manda Rnusyadan ve Libyad&n ge· 
Len fena hab,.rleri önlemıye yara. 
yacaktır. Hitler, yeni taa.ntıı: içiD 
kıbla.rı.nı ~imdiden t.opla..-n:ş bulu 

( Baştaraf ı ı inca BOY/ada ) 
Çörçıl müttefiklerin Büyük 

Olt~anu.sun cenubunda tam bit 
hareket birliği haz~rladrklarmı 
SÖylemiş ve müttefiklerin Al. 
.ır..aıı.vc.da dalıili bir çöküntüden 
ziyade hariçten indiri!eoek bir 
darbeye güvenmeleri lfwmn gel· 
eliğini kaydetmiştir. 

Ankarada D~ r ihtikAr· 
cı mahkOm old ( D~fJtarat~ l mcı ııay1aaa ) 

kurus da.hn ucu.::layıp ıcU7.la.•nıya. 
ğı sunlin.i sormu.c.ı, sıizleriue ~un

m ilave etmi.şt.:r: 
·ergiler tenzil (;(!ılir.::e bütçede 

ık oJ.ffia.z mı? !fü: ist.ıyoruz ki 
rıenk biıtçe getirsinler. V erg. ve 
ıerr ınerııc bütçe za.m1U11 YCI ı \•er 
m mi gcti.reeeklcr, K·~ndUerlnden 
• a diyorum bizi tenvi.r buyu.-sun· 

Berç Tür.<cr buğday .koruma ~a-
tınu tntbikatının kontroliı faydalı 
.,ca·~ını söyled ktcn 80nra •obum 

t<:vtiı ı~inc c!e temas ederex vsızi
cti aydınlntnın.srru Ziraat vekilın
cn r c:ı etm~tir. 

Moliye Vcl,illnin cevabı 
Mal ye Vekili Fuat Ağralı tn.k -

!im ı:>lunıın liiyıhanın mucip scbep
inde sonıian suallerin yüzde dok 

mına cevap verllınl!i olduı{ur.u 
)yle<liktcn sonra dc..r.işur ki: 

.. Bı.mun ncdce.;i oı..:ı.rnk ekmok 
ıy ıt!" ... r.dıı biraz tendi 1:'\zım ge 
yol'ı:.n o tcr.::ill dahı :·apu~:ı tttır 

Demu c!eğ'ıldir kl e ... xc-k fiyatına 
ııe kauar zs.m oluısa hiıkümet bu

u vergı ihdası ile karşılayacak. 
Övle bir şey SÖ)lenı.yonım. 
Dığcr bir no .ı:• bunun bütçede ha. 

cdecc~ı açı1'1.~ı maliye vckAleUnin 
sı.ırctle ltap..ı.. cağıdır. Bu U!c mu

cip seb blerlmizde tafs!Ult.ı ile nrze. 
Clilrıuştir. VcrP.:'ııin mutıaasaıı altı mil 
von liradır. Aıtı rıyl • ve hatta yedi 
ylık bir kısmı tamamen Uli:ıs!l edil. 
nııt..ır. Geriye knlan iki milyon yüz 

bln liradır. Bunun bUtc;eye olıın tcni
bugllnkU elde edilen hasllat !azla. 

ylo 'c temamlyle kap~tıı&ca.ktır 

14azba U.mızda da hunu arr.etrol§lz 
lır. (Bravo aesleri) 
G~ıecek tıı>..lle için yeni bir vergi 

.oymak Jst~mediğlmiz de mazbata . 
:nızda. blldirllıni~tir. (Bravo ıse8lerl) 

Hasan F.:hnll Ataç (GUmUşhane\ 

neden §imdiden t.aııhh!lde ı;lrıyorsu. 
uz? Maliye vekle 'Fuat Ağro de. 

ramla. b~ka sebclıledc ba§ka verc;ı.. 
er lht.!nııı ılzım geliyorsa ta.bil l>t t.çe 
de düşUnülf;cektir. Yoksa hUkünıet 

btın;le.n olayı yeni biı· vergi va.zede_ 
k değtldtr. (Bravo sesleri) Mazlııa

amu.da bunların hepsi etrs.flr suretw 
.i.zalı edltmlııtır. Fakat bu mlllıa8e -
:-etle !Kls ıKlyU:;en arka~anm belkı 

!>enim ağzımdan da &ynt tcYleri ışıt.. 

neğ1 arzu ctml;;!erdlr. nunun için 
n de burada teknır etm~ oldu11.ı. 

· 1ğe!' Zlrıı.at vekAletine a.lt kısımlar 
a burada 2.'lrnat vekllJ arkııda.şım i 

!<lbatta 'bü1ı.nurı~ r ,, 
Hillc(l.mete ~ekkür 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), 
bdurra.tıman .Naci Demirağ (Sıvns), 
runar Ankoğla {Seyhan) hUh!tm"te 
§CkkUr etml~ler, Dam.ar Arıkoğlu, 

un fabrtkatarma itimat doğru oımndı. 
ğıru, köy ve değirmenlerlnln tle te,.<ı.. 

ik edilmesi lA&lm geldiğini belirte • 
k muamele vergi.sine temo.a ctınilj, 

bu verginin yeni bUt.çeye faydnst oL 
uğunu, fakat köy değirmenlerine ma 

nl olan h r hangi bir scbob varsa ıza.. 
14>..sınc çalqrılmMmı bilkfımcttcn rica 
tmlştir. 

Abdurrahman Naci ve Bcrç Türker 
hum mcsclc:ılnc dil temas etml!!ler_ 
ir. Bunun ti.zerine künsUye gelr.n 'n. 
;ıret vekHl, Ba§vekilden aldığ-ı direk. 

er üzerine bazı noktrı.lan tenvir et. 
ek zııruretlndc olduğunu söyle~ 

ozlerlne şoylc devam ct.ml§tlr: 
"Tohum t.evziatı hakkında muhte. 

rem Beıc TUr1'..er ve A bdUITa.hman Na 
nrkndaşlnnnuz tarafından aöyleıı. 

ml!J olan sözlerin ve mUtnlenla.rm eL 
n umnmiycye huzur< nuzda. daha. 

a.7.Ih anlaulması 18.zandır. .Arkad* 
r h:.ıktiın t oıdunun ve bilyilk şeblr. 
rd ı i mUslr'..hlik halkın ihtiyacını 

mln yolunda habumı.ta el koyarken 
ra vekilleri heyetince almmrf} ka • 
rnamcltırlo mt13tahsiUn ve mUstalı.. 
lın bayvanatının muhtaç olduğu ~I

dayı en geni§ §Ckildc kendi.sino bıro.k 
ğı gibi bilhassa. tohumluk bl.IBU8Wl

da hiç bir ta.hdıd vnz e+ miyerek 
er mUstahsllln kendi malından dile. 
ıği kadar hububatı kendisine btra.. 
ab!•eccği hu.susunıı da kabul ve ilin 
tt k. Bununla arzetmck 1.stlyoruın Jd 
ıilst.ahsli hububat mevzuundıı tohum 
k için ne tahdide ve ne de kanuni 
r tazyike nsla maruz 1.almadı. trıtc_ 
ği ko.dar kendisine tohumlult nytrdt. 

er hangi bir Anza veya. 9.fct yüzUn 
n lstıh.ı!allndc.n tohumluk tedarik c. 
nıfyecek kadar kadar :feııs blr va. 

yete dlli,ımll§ olan mmtn.ka.tarm<lıı. to 
umluk ihti.ı'llcıru k r:şılamıı!< lçın hil 
Um ııraat vekili arkadaşunın da 

muhtelif ccleelcrde heyeti cclllcye arz 
tml.f olduğu gıbl. şimdiye luıdar H. 

ll'on 1dlo tohumluğu muhlal.f olan 
rlerde zürrı.un emrine t.ahniB cltl ve 

ta.hmini olarak ifade edeblltrim ki 

İngiliz ta yyar elerinin 

Breste hücumu 
l..ondra, .N ( \.A.) - Dun '• 

lk deniz tı.>sil, İ!lgilız htwn kuv _ 
rl tarnfındnn tck"o.r tnarrıı?..a 

mı r. Di er bir t . kıl K<ıirmya. 
vt 'batı AlU'.anyanm cllter ın h.,1 • 

!'lekı h~ <>'il lnmb~laııı f r. 

rakkam aklımda değil, b11n11n Uçt.e i. 
ki.\ıindc·n razınsı da çL.'.tçiyc teslim edil 
dL 

Ekmek Ml..ıotısı yok nuyoı· 

Arkadol§lar h r n :rün ın.ıll korun. Alman hamlesinin ya.prlabileee-
mıı ıumunud madd;lerinin muza -1 ği bMiıca dôı-t :i:.<tikanıet ~riır: 
ltercsi mWıasebctıyle muhtelıf arka - 1 - R:~~·aya. ka.'flJ yenıden yıv 
dutarımsz tarafından ve hüknmet ta. pılacak buyil.k b..r taarruz. 
rafından ı!adc cdlldlği gibi t>uğ'day 2 - İngiltcrcyc k~ı a.n.'3u:ru 
ınevıuur.u cıdd1 ve chemmiyct.11 tedbir vapılaca.lt b!ır taarruz. 
lcrc ıncvzu te"kU ed<?cek mahiyette a - T'".rkiyeye karşı yapılacak 
c.ımasma ratmen bugüne kadar bal. bir istila har~eti. , .. 
ı. k k e zıda !:>akımından her 4 - Cebelutta.nk a hucum et. ... m C IT'C V o ek .. İ Uril.mek 
hıı.ngl bir buhraı:ıe aıanız bulunduğu ın, , ~r? 5P.anyaya. Y • . 

U•-ı ss· varit ve yerinde gö.. I Iaymısın diplomatik muhabiri 
m ..... cası:ıı a ı .. 1 di M"-ı...::- ı t k h 
rf)meyız.. 1stanoulda nadiren fırınlar. V0 Y e y~r: wıtAu.u o 811· e nm 

d·ı tahacUm old'JğUDU göril.yonız. le. le ~asifd~~.: •-· J 
-. , P --te ansızın yapıw..'l apon 

uınbulun umuınl nüfuzuna gorc bu - hü aff""'"' ti · Hitl cumunun muv ....... .,e en e-
gtine k::.jar toprak mab.sullcti ofl:ıl- · ··---" d'" .. dii-~ü ı g· , . . r. IJZUil ..........,.rya uşun n• , n ı. 
nin tstanbula taluı:.s ettığt mlkdur, li .1 1 .. d -'··--'· · · A.k z ı er emesını uı'uur.UJ.<IA ıçm • 
normal zamanlara nazaran bir vaeııti _, . . d - ı.. ...... lan ,__ 

1 ... muzın ogu ve cenuo ...,.,. uu-
aursak simdi daha <"Cnlstlr. ki üc; J 1 -•·. · benzer bir • • ., • 'Yl::.DCa apon aı.wf.:ıne 

Gazetecilerden biri b&Ş'Vekile 
·son aylar içinde· harbin müttefik .. 
ler lehinde bir cereyan takip et
tl~i fik..inde olup ~ 
sormuştur. 

Çörçil, Rusyanm muzaffer ol • 
duğunu ve Amerika ile İngiltere • 
nin yan vana durduklarını gör· 
mekle duyduğu ferahlığı tarif 
edemiyeceğini söylemiştir. 

Beyaz sarayda Ruzvelt ve Çör 
çil memleketforinin zafere ulaş· 
mak hususundaki kudretine kar .. 
şı büyUk bir itimat besledikleriıli 
sc y ıem:!<!erdir. 

Çörçi!, müttefiklerin yüksek 
bir askeri !rumandanlık ihdası 

Aakua, U (Vakit ırmhablıinclen)- ea mnn korunma k&nunınıa göre W.. 
Yenifehirde Atatürk bulvarmda. 119 kıbat yapr!mı~tır. tluruflll& acmunda 

ayw: dUkkA.nda hırdavatçı Avram Ağ.:ramazm suçu mahkemece abit 
Atırama.zm Ankara !i)'at mürak&be görülerek 215 lira pan CdlUlln& çarp

komiayonune& 10 kuruş fiyat konınut tınlmııama dUkkA.nmuı T gQn ':ape.t.ıı. 
olan 156 nıetrelik m.akttra.lan 15 k.u. ır.asma. ve ea.ttığı ikl tnaQr&nm ın~ 
rup. •ttrğı teabit edilmi§ vo hakkın.. saderellino ltar&r verilmişt.l.r. 

Zon111ldak emniyet r Ticaret Vekaleti tefti! 
müdür ü heyeti 

A~ :U (Vakrt. - Gazı.anteb 
emniyet mUdtlrü Nevzat Armağan Ankw'a, "' (Va.kıt) - Ticaret Ve. 
Zonguldağ& naklen tayin edilmiştir. kfl.lcti tf'..ttlş heyetine bu kadroda. ça.. 

lıp.ıı MUnir Faik <>zansoy, Şevket 

Maarifte nakiller 
Kaya., Macid Kavra almm~lardır. 

Ankara, H (Vakıt) - Van maarif V k .. l • ! d 
tn.Ud\1ı11 Mustafa Noyan Ordu'ya., Ma- e a et emrıne a m ı 
ııiaa ilkokul öğretim mtı!ettigi Celil AnJmrs. %f (Vakıl) - Hariciye 
Gtlrsoy naklen VM& tayin edllml!ılcr. n:emurlarmdM Zatı Rozan wkAlet 
rlir. 1 emrine al~. ay evvel !ıUkunıet ..-esık:ı. mevzuunu muvaffakiyetin elde edilr.ıeein: Hit

el'1 alır.en vil •yctlı.-rden b:ızı malCımnt l . --2-- -· • ,. .,;·ıphe , c.nn arzu ~eguıe tl ,,. .,, 
ve tetkiluıt V>.! bu işle ilgili bazı ves • ı voktur. Bununla beraber buradakJ 
kalann topıanmasmı iııtedi. lı:te bun~ ~artlar. Pasifikteldnc göre ba.mbe.~
ıarın dışllrd-ıkl lnlkust Mtlce3idlr kL, i-.:,_dır, Japonlar, sulh halinde bu
baz.ı vatandn§lar fırınlara hUcum e~e- lunan m.:Jletlere hücum ettiler, 
rek ihtiyaçlarından fazla on beş gun. p., Jmanlar ise tetik üzerin~ bulu 
tuk ekmek aldıııır ve sonra bunları nan kLtalar tarafından bekleııiieı 
dilim oalinae yaptırıJ kurutma~: idn ve kuvvetli bir şekilde tahk.ım e 
tirmlarıı gondcrüiler. On beş g"Un de. '.!ilmiş olan mevzilere k~ hl.icum 
~·am eden bu buhrant biz ambarlan. edeceklerdir. 

hususunda büyük :ı:nUşkillerle ır-~----------------------.... 
karşıı~acttkıarynı zannetti~i ı Haroıye Yec,ek Subay Okuıunliakı Sat,n alma 
söylemh, hartın bütün dünyay 
vaytldığmı ve dünya başkuma.n· Komisyonu ilanları 
danhğmı, NaPolyon bile olsa, 1 .. ------------------------' 

mızı açrp geniş şekilde frnn:nra teslL Şiınali Fransa topmkl.a.rı, H.itlcr 
nıat yap~alt suretiyle ~\"lrke~ln kar., itin daha mtlsa.lt bir zemin olac;.ak
ı:ı.ım rleı'{ı\ rıa.zııaruım gözünü de do- trr. Fakat şimali Afrikada yapıla
yurmal~ suretiyle buhranı ortadan kaı cak b.r sefer kati bir mahiyeti ha 
dırdık. iz olamıyacıutttr. 

Bu nıaruzatrmla cflıAn uınumlyeyc Deyli Tel~f n askeri muhablıi 
şunu arzetmck istiyorum ki tstanbul gcnerai Meakoy şunu yazyor: 
!ı~hrinc de vı-:ya herbngi bir şehire Kati bir netice elde etmek iııti· 
de halkın ihtiyacrna ltMi :nlkda.rc!a. yor.sa Hitkr yüztinü İngiltereye 
elmıelt verllmc:,tedlr ve bı1nun nksl bu çevirecelrtir. Böyle olmayıp da !a
glln<:: ks.da".' vaki oımıımı§lır ve bun. cia.J.r bir şaşırtma hareketi yapmalı: 
dan sonra. cıa. sl:ı:in mUzaheı-etlniz ve isterse, TürI-iyenin üzerine atua
hUkf.ımctin aldığı tedbirlerle hiç bir ca.ktır. Butlunla bf!re.bcr, Tilrkiye
S"lln bbylc bır bal olmayacaktır. Bu den geçmek suret:l-e Ka.fkasyaya 
hususu t.o.vzlh" mecbur kaldığımdan kanıı b:.ı- hücuma get}lllek pek muh 
dolayı ~öz aınıı~· bulunuyorum. temel bulur..ınamalrtadtr. Şu önO

Amorlkaa • r.nglllz 
tebHil 

milzdeki bir kaç ay içinde dikkati
mizi KiiçUkaeya. Tü..ı.1tiye ve Suri-

1 
re üzerinde bulundurm.amJ?., baai
ret ıoobı olacaktır. 

- --- <f) 

hiç kimsenin üzerine alamıyacıa. 
i{!nı ilave etmiştir. 

Mühimmat huswrunda bir 
müttefik kumandanlık ihda11ı 
hakkında Çörçil şuıılan aöyJe · 
miıştir: 

f\iribirimi7..e yardım husu..""UD· 
da rekabet etmeliyiz. Esasen 
şimdiden Amerik~ ve lngilt~ 
mühimmat memurlukları arasm· 
da sıkı bir irtibat vardır. 
Çörçil, Stalin ve Rus mukaveme· 
tinden sitayişle beluıetmig vı 
~yle demiştir: 

Almanya. zorlu bir darbe yedi. 
Alma.nların yeni b•r cephede 

taarruza ~eleri ihtimali olut> 
olmadığına dalr sorulan bir l!IUll
le ~~il A!cdenizde bövle bir ta. 
arruzun ya.pılma.91 ve 1942 dıe 
mgilterenin i~ila edilmesi ihti
mallerinden çok bahsettiiiai 
söylemiş, bir şeyler olacafml 
zannettiğini fakat buala.rın ne 
zaman ve nerede vaptlecaimı 
bilmOOiiini iU\ve etmiştir. 

Kendisiyle Ruzvelt. Staıjn ve (B~ tamıı 1 ı;ıoi su.11/aAa) l . Bamlet davası 
Oro ı umumi karargahı, MMilta.- 1 (baş tarafı ı imi sayfada) Ş;tn~a.:vşek arasında bir konfe· . ::ıın açr.k solıir .ilin edilmeGI ınıkfı.. 

nmın tetkik edilrocdtle bu! du:ll
nu, bu sayede Eıehnn kara ve haV'a 
hücumla.rmdan imkô..n n°sbet.iııdı7 
fT1,"\6Un k-ılabileceğin, soy~ 15t-\:r. 

d il~ \•E.1.Z1yet.1n deği§tiğtııi ıAiyleml§, rans akdini kabul edip etmediği 
:-öyle dem!§t:ir: sualine knnµ- ba.jVekil ~a.r:ı 

.illn 6i(lde-lli harıı. MSJtllhıya. 250 
kilometre kadar t ır mesai ede (>!

maktadır. J r.;nl , Aggoo civ'1-
rmda karaşa çrkü.l'aJ~ ilorlc:ıneğ€' 
bMlanuslardır. ı'.nıerikan Ye Fil.· 
pin kuvvetleri tank ve top atc~ı~; 
Lle taa.rruz.ıı. b~Iam.slardlı·. 

V aşıngton da ıı bikliril diğl.ııı.: göre. 
~O Japon taF'idı Anthnoru:ın ya.km 
La:rm.ıı bliyti.k bir kuvvet Nkarm:f;· 
tır. 

H oııgkon~ ccpt:esi: 
Hongkongun müdafileri ağıı· u 

~ iat \"crmckt{!dir. 
Hongkong müdafileri parlak bit 

r.ıltkavP.mct gi"steriyorlar. ingiliz 
botları, iki .I .ı.pon gemisini batır
mışlardır. Paza1· gtinü, adaya 100 
'bomba atılmıştır: 

Bumda :lngili?.ler s'.:.ddetlc ınuka. 
vem.et etmektedirler. 

Stokholmdcn bilditildiğinc göro 
LU?..on ndn.sma Japonların hava. a• 
kınlan §iddetle devam etmektr.
dir. • 

--0---

Alman tebllOI 
(Ba.ş tara}ı 1 ıııoi M.ıtfcula) 

lAdoga göm buzundan g~cn Sov • 
yet kolları gece ve g!indfüı: bombalıı.n.. 
m ı.şl ıırd 1l': 

Uzak ııimalde, savaş tayyaresi tc,_ 
killeri, dU!Jn'aıı bataı:yalanm bomba. _ 
ıarııı harp harici bırakmrşlar ve :Muı·. 
manek denıiryolunda ia.ııe nakllyn.tmı 

tahrip olm~lcrdlr. 
Alman hava kuvvcUerinin gece hU • 

cıırnlan, Moslcovaya tevcih cdilmistir 
BUyUk Brıtruıyıı ile yapılan müca. 

deledc, derıiz•ltı ı;cmileıi, dU manm 
2-'UiOO tonluk, i ticrtrct gemisini bıı. 

lırın.ışlo rdır. Bunlardan biri bUyUk 
bir neıkJl;ııc mitidir. 

Bir Alman deni.zaıtısı: t.arnfmdan ba. 

tmıan ingUJz harp gemlalnin Unicorn 
tayyare gemisi oldıığu teı:ıbit edilmiş -
Ur. Bu geınl, mensup oldug-u sını:tm 

en modern tcknc.'li olup, i?l§aau bu 
bnrp cım.uJnda bitırileb1lmış ve İngil. 
tere donannı.asr lleteleıiııde, deni:& t<ıy. 
yare gemisi (liyıı uı.vııif edilmi§tir. 

~inıali Afrıkadıı. muharebeler de\'am 
cdlyor. Kun"tli mukabil taarnızlar 
e:ma.sınıla, Atman kıtaları İngllizle • 
rln !l:I b:ıt.-ryasıııı ve selnz tanktr.1 

imhıı et:ni§lerdir. 

EŞREF'den seçmeler: 
0-erw "lısi.ıııh ıla ı;ddi !., dl~·I' ~·o.t

ını" :,.-a:tR-teı 

,.;. ıııno.1111 p. ·1 li ~imi lwrla :&-, h .. r _ 

k~ Ilı [ır ı•dl~·or; 

- i .. t,• ı•rh11i--! clı5eltk nllnlc• 
kc~tunr.al• i<~ 

~laettt\fr ol Hı rhmftl;;l&l"I\ thlJiır 

'°diMJ\ 

-- MUddeiumumi ilk i.ddiaaı:nda bi- Söylemiştir: ' 
zlm vn M:uhslnin ya.zıla.rmı hakaret.. . Prensip itibariyle kabul ede 
W:niz görm~ Vtı her iktmizln ceıı:ahuı. nm. . 
Jırılmh.ınız.ı ıı.r.cak M.ubsinbı tahrike Rmwelt gatıetecılere bUtiin 
uğraması dolaylmylc oez.amnın ıaıta.I harp konfer~~ Prcpa~ 

. . . . pek memnunıyetı mucıp bır Jt-
tmz UJtcmışti. Raporda bızım yazının kild .. k edildi~· · beyan 
hakAret maksadiylo yazılmadıgı, llub t ~ tl!luza· erç gını 

. ....... t d • bul e mış ır. 
~ının yp.ııımm ........ re 01u un - \'a.sington, U (A.A.) _ F.euter: 
duğ;u ve bu raporu da. mUdd l:.ımumi- Diplomat'lc muha.rri-r Viliam Sim 
nlJı kabul et.ınl§ olduğuna. göre mUd. 
dclumuminio iddiasının kıymetl kal • 
mamıştır. Böylece kanaatini de~t:i· 

ren mU(Jdelumuminin yeni b\r iddia 
yııpma.'ll ve bizim bera.Atimizia Ertuğ". 
ruı :MulIBinln cezalandJnlına.snu i.<ılc

mcsi JAzımdır"" 
BW13. karııı müddeiumumi muavini 

OrluUl: 
- MakAmuruz, ehli TUkuC raporu.. 

::nı kabul etmemiş, ancak, rapora va.. 
ki itirazlar doğru değildir, dem.i§tlr. 
Bu da aynen zapta geçmiştir.,. 

Bunun Uzcrtnc mahkeme, kısa bir 
müzakereye ~kll~ ve bu nokta. hı\k.. 
kmdaki iddia.lan reddederek, takdirin 
ma.hkemeyc &it olduğuna., ta.raflarm 
idd'a ve mUdala.a.lsnnı yapmalarına 

~rar vernıişttr. 

Bundan sonra Nazmi Nuri söz al. 

mış ve raporun nihayet mahkemeyi 
tenvir cdebileceğlnl. yoksa karara kB
nşamıyacağmı e<Sylem~ Peyam1n.ln 
'llCkili Reşad Kaynar da, mahkemeye 
Türk tiyatroou adlı bir mecmua ib. 
raz ederek bumda Muhsinln yazdr. 
1,-ı bir ya7..ıdıı. Peye.mi S&fa'ya "roo
dem jumalctn dediğini ve bunun için 
dava ikame etmiş oldukla.rmr, Pcya. 
minin makalelerindeki cümlelerin ı;1rf 
tcnldd olduğunu, MuhBln Ertu~'un 
memur bıılunınam sebebi:yle yaptlaca.k 
t..•nkidlerin, f.snadların isha.tı takdirin. 
do her hıu1gi bir suç teretU,lb etmL. 
ycecğini söyıernııı, bu nokta hakkında 
karar Vf'rilmcıılni istemh-·Ur. M:ahke •. 
ıne bunn lüzum ı;örmcm~. dlğcrı.erı 

de ilft.ve cdee .. k bir ~eyleri olmadığmı 
söylemişlerdir. Neticede Cilıad Baban' 
n: e:.qag hakkında mUdafa.Mmı y:ıpma
flt için muhakemeyi cu.marteşl giinll 
12ant 11,30 a bırakrı:ııştır. 

Papanın Noel 
masajı 

(&#} tarafı 1 tıwi w11fada) 
:? - lıfilıt azlıklara zulmol.mck be. 

lı!s tn<'ITI;;uıı olamaz. 
3 - İptidai maddeleri "Ve stT\'< t • 

teri, fakir mllletıer bunhı.t'dal'l mab • 
n.ım olacak !;i13klldc "'azboJeceJ;: ınilhlt_ 
i"rjn, ben<."il lıesar,ıarı b.11ıi8 mc~u 

oınm~. Yc.nl ni:ııı.m tcc.ssüru iyin bU 
noldn kati clı mrniyet~ haizdir. Böyle 
bıı.rekct edilmezse, k!n '\.'e lnskıınçlrk 

duygıuarı ) eni harplere yol açacaktır. 
4: - Si!llhlanma yarışı durılurtıl • 

m.iıilidır. Silah lm&llnin Vt' W&b tıedarl
kiniıı. tahd<fü l&P.!Jll.dır. 

ms, yazıyor: 
Chuchill .. Rooeevelt müzaker:· ı 

leri bütün dtiııyada muazzam bir 
harb strateji.3i tesis odccok olan bir 
yüksek h:ırb fJÜrasmm temeUerini 
ntaca.ktrr. Ayn ayn 5 baş.kumandan 
emrinde 5~cebhe kurulına.sı ltuvvet
~e nıuhtemelrlir. Bu cehheler. ~-ıe
biihfünal Atlantik, Pıuı'fik, Rwıya, 
Yakın şark ve Çi.n ola.caktır. 

Londra, 24: (A.A.) -Deyli Mevl 
gıı.zete6i yuryor. 

Vnşing kında, 20 milyon kif3ili1ı: 
bır müttefik ordu:nı \"e 00 bin tay• 
ya.reden milrekkep blı- hava kuv ~ 
•;Cti tc~kil ed' mek istenildiği söy· 
lcn.iyor. Fakat bu mühim kuvvet -
!eri yetiştirmek ve iyice teclıiz et.. 
mck limr:ıdrr. Bütün dünyada mal· 
zeme topla..'UllSSI, bu m.a.lı:emenın 
fa.br•k.a.lara nakledilmesi. harp mal 
zcmeei hal\ne gefuilmesi ve cep • 
heye sevkedilmest Ji.zrmdir. 

Lonılr&, 24 (A.A.) - B.B.C. 
Birleşik Amerika devletleri retei 

H.nzvelt, lng:ıtere Başvekili Çörçil 
TO iki tarafın müdafa& liderlerin -
den milreJt4ep !ngiliz • Amerikan 
bal"p kabinesi dün ak.cıa.m ilk top • 
Jsntnımr yapmıştU'. Bu kabineye 
Ru.zvelt He Çö~il riyaset ct..rmş .:, 
lordir. 
· Harp kabinesinin toplanbsı iki 

saatten fazla sürmUştü.r. tngiliz • 
Amerikan mü.'!'.l'.kcrelerimn gu:ı~t:. 
ğjni Çörçilin yazımda. seksen me • 
mnrnn bttlunm1U>1 göster.lyor. 

o----
Amerllladald 

mihver diplomatları 
Jliyo dö Janeyro 2' (A.A.) - Dün 

Rlyodıı.n haıeket eden Portekiz bandı. 
ralt Nya-S8a yolcu remlsinin halen t. 
L.tyada ve Almaııyada bulw:ıs.n §ima. 

li A.merikah diptoınatte.rıa gazeteci -
lcri, Ltzbanda.n alıp r.ıt:mlekeUerine 
göl!lroceği halxrr verilmektedir. 

.Nyaıosa, eonra birlCfik Amerilrııda. 
k. Alman \'e tt&Jya.n diplom~tla.rla aa 
:r.etı:ıcıleri Avrupııya getirccekth:. 

Y unanistanda. yiyecek 
At.ıw., t.f ( A..\) - St.etatıl: 
it.alyadan yeniden un gclmeıli •YC. 

sinde Yunan halkı. Noel yortUSll mü 
nruıebetıylo ekmeğini drt t.a.yin ola
rak ala<".a.ktır. iş.mı makam.lan ayn. 
c.a ha.lkm en f'akir tabaıtaıan içfn yL 

) OC6k tevzi el:ııı-ek özer-0. ı,a~ :ır-.ı> 
ml!Jıct-Mn-. 

Kapalı zarf usuıııo 100 adet ı;eyyar mutıaJt miln• k-•ya koıımu,tur. 
"Fen.nı Ye huaust ıarUan komisyonda görWebillr. Taliplerin ib&Je gUııUndeD 
&iç '11Jı evvel bir nUınune geUrmeleri ve bu nümuae;ri yoklama ko.-ı;ayonu. 
mu fenni ev.ca.fma uygun gördUğü takdirde bu eeyyar mutfak mWıUrleJ»
relı: numune tutulacaktır. !halesi 9.1.942 cuma gtinll -.at ıı de yaprlacü. 
t.ır. 00 adet BEyyar mutfağa talip çıkarsa tekıt.:ı kabul olunacaktır. TallJI• 
kirin te~l! edecekleri fiyat U~erinden muvakkat temiaatla.rlle H;ı.rblye«W 
Yocı.k aubay Okulunda komisyona milracaatıan. .. WlB,, 

.Y.•. 
G bin liralık telefon direği pazarlıkla satın alınace.ktrr. E•..ı .,. b.11. 

•uıt prUan komisyonda görUlelıllir. Ve her aded.iDlll muba.ınmen tMıdeU 6 
liradır. lhalem 5.1.942 paurtcM günü saat 10 da yapılacaktır. TaliplerlD 
Harbl.,.ede Yedek SUbay Okulunda komisyona mUl"M:aatlan. (1l:lü) 

.. :(<. 

Puarlıkla bet ton benzin alınacaktır. Husuat ~tlan k.oınisyortdlo 
&ilrUlemUr. lhalest 27 .12.941 cumartesi gUnU saat ıo de. yapılacaktır. ~ 
Uplerin Harbiyede Yedek BUba.y Okuluncla koırıiRyıma. mllnu:aatlan. 

••11~ .. 

c:tanbu levazım asnırıiğmae11 verue11 ı 
nartcı asker kıtaab tlıuar 

----------------------------------.Aı&ğıda yazılı mevadm pe.zadıklı:ı. ekslltmeleri 3.1.942 cumartesi gilııU 
bi&aJ&rmda ynzılr sıı.atlcrde F.zinede askeri atın alma komil)'ollunda Y.,. 
p.&laoaktır. Taliplerin ~ll vakitlerde komisyona. gelmeleri. 
~ · mi1'd::ı.n tutan temlnııtı ibate 

kllo llra llra euatl 
Pirinç CS0,000 32,ı:IOO .243& 11 
Mıtn:lmek 24.,000 7,!00 540 10,SU 
Beya:& peynir 5,000 11,000 '71.'JO 10 

(1673 • 11865) 

* .;; "' 
A.p~da mikt:arıan yıLZJlı ııığir etleri 8/1/94! Pertembe günQ daat J.5 

<M hia&lannda yasılı ıckiU>?rdc cksiltm~lerl ÇannltltAladı:ı asker1 u.ün ald 
komJ.wyonunda yaptlacalctlr. Kapalı z:ırnar i~ln lhall'! ea.ıı.tınden blr mı.at e,.. 
vel teklif mektuplarmııı komisyona verilmeli. A<ıık eksUtııiıtıler t~ Hl"'° 
a&tlnde komlayon<la bUiunulması. 
M.lldarı ... - Tutıan Toodnatı 

Kii., LIJ"a Llrn tliato ııı*8 

6.000 ~000 {50 Açık Pi 
35,000 17.500 131$ Kapalı Z 
35,CflO 11.~ 131~ .. .. 
l.Cl,OO!'J :ıooo 375 Açtk E. 

ıo.ooo 0000 37~ .. .. 
l!i,000 3000 2zr; ... .. 
4,000 ~00 llSO .. .. 

(1660-11213) 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
ı - M.ağıda. cius ve mil~t.a.rı yaz:ılı 9 ka!ı:m yiyl!ock maddoıft nlimunıc 

'~ evsafın& fil'Ön! par.ulıkla sa tın nltna.crı ktır. 
2 - ist~kliler luı.t'i teminatı olım 71!'1 linıyı Bakırk6y ın4tmlidlltJO.. 

tllnl\ yatırarak makbw::la.riyle 27 .. ~2·194\ cuınartcaı gU~ saat 11 de Y~ 
e1Uföy 1111.Ya nııntaka. depo Amirliği satın aımn. kom.Uıyonunda. bulunmalAr'· 

ı Ton • Buıgur 
ı 

500 
500 
500 
500 
1 

1 

.. • Kırmızı ~rtimek 
• Yeııu ,., 

Kg". •Beyaz peynir 
,, .. Zeytin 
ıo • ŞP.Jırlye 

.. " .Ma.lai.:rna. 
Ton• Nohut 

(l\330) 

J 
18,42 Aluı:uay y&hgtıı yeril'lcı~ lnebey m9llaUe.!1UUn tıtlb.• 

U\p ftOkıı.ğmda 850 nci adada 41 ]lırn,el numanlı vtJ 
~. 22 metre nıurabbıı.ı a. halı arsa. 

U,.fZ Fatihte Kirma.sti mahııtıe!lfnin Boyacı kftpuıı aok.-ı-
tmda 75 nci a.<l ula. 7S. !:H ınett-e murabbılt fltbalt 

arsa. 
51..00 z.•atıhtc Hü<ı;mıbcy mallalleslnin Geı.nicilar soka

ğında. 6'l nci ~.dıllia 68 metre murabbaı ıı&hah arı!Jll. 

'hluı:ını bedelleri ile ilk tetninat mil,dıı.ı-la.11 yukıı.ı"tda yazılı Uç parVI 
il.Ha BAtıhnıık Uuıre ayrı ayn a<',z1;: A.rttırmııya konutmuc:tu!'. (Birinci ~ 
tcm..'i.c.ki 98, 22 metre muraboot sahalı arsn.ıım nrttıtınam alM~adarl•n afJ

smdR yapıla.caktlr). Şıı.rtna.rn~leri Znbrt ve M'uamcllt .MtldUrlüğü btemlrı· 
de görUlebilir. İbalo 2/1/94.:? Cuma gürı.ii sa.at H el~ De.imi Endım ade r
pıtacaktrr. T~liblerin i1k teminllt maklr.J". ve~-n. m JttuplarlJe ih&'e gUnU ''""" 
ay~ ~atte Dal~ F.ncUroende bıılnnmaıa.n. ( 112()0> 

··' ..,. " 
\o'ifa,~ot bAglT Ka.racıı.ltöy d\ı:panııı'ri l•iıı;:tıı l\Uı t..nmi~-ı tenHlidf'n _.çr~ 

ektoiltmcyc: kalıulmuslur. K~ı.ı: bedeli 617 lirn. ~S Jrnru:J ve ilk tı•n'1.n~tT 4.!ıi 
lira 34 ı..uru.ştur. K(lŞir •e ~a.rlnamfl Za bJt ,.e Mılll mclH MUdtirıun U kal•'• 
minde görülebilir. İhnle 5/1/!l42 I"'Maı te.'1 gUnlı rıaat 1 • d() Palm\ ~ı\cll• 
tııen~ yapılacaktır. Talıblcrin ilk lemin t m8.Ltbııv. T't'VA. mekhJplar•· ıhnl 
briblnden S giin C\TCl v!Jli.yct Nıüin. :r.rndllr'li~ llıı.-ı JI"llr:i~a.atla. ııl cıı.l:lıı. • 

fem!li elillyet ve 9'1 ~ alt t!car~t od,..sı v lkmnte iiıalc günı! rıı119''• 
~ "~~ D-:ıtııtt'I. E-"n<'I~ oolıın~hl'l. (11 'Z°::) 
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BAYRAM ve Y lt-BAŞ I HEDIYESı OLARAK 

ViŞr'E 
ÇLEK 

PORTAKAL 
MANDALiNA 

TURUNÇ 
BEVENDiK 

f Buiünkü radyo J 

7,30 Progr:ım ve memleket saat a . 
yarı 7,33 müzik 7,45 Ajans haoerı. ri 
t-,00 müzik 8,15 Evin saati 8,30 -
~.43 müzik programının ::.cm lmnnı Pi 
12,30 Program ve rnemleke~ saat ;:ı., 

yarı 12,33 müzik: Şarkı ve türküıer 

124:' Apııs haberleri 13,00 müzik 13, 
:10-14,00 müzik. lS,00 Program VQ 

memleket saat ayarı 18,03 mUzik 18, 
30 müzik 19,00 konuşma 19,15 ~ .izik 
L9,30 memleket saat ayarı ve b.ja.ns 
haberleri 19,45 müzik 20,15 Radyo ga 
zctcsi 20,45 müzik: S.:tz heyeti 1,00 
Ziraat taltvlmi 21,10 mUz!k: muhtel1J 
~arkı ve türküler 21,30 konuşma 21, 
'15 mUzilt 22,30 memleket saat ayan 
ve ajans haberleri 22,45 mü,zik 22,55 
• 23,00 yannki program ve ltaparuş. 

NANE 

ve SiPAHi 
SAMSUN 

ÇESıT 
SOGAZiÇi 

YE:.NıCE 

MUZ 
ALTIN 

1 

Saat tamircisi aranıyor 
Ankarada d"':'lli saat tamir i~in. 

de çalı..<ımak ;;:ı:t.. c usta. bir tamirci 
ye ihtiy~ varo r. 

SERKLDORYAN 
BAFRAMADEN 

GELiNCiK 

Mabmutpaşada Kefeli lıanınd:• 
Hi.slon sa::ı.tleri d"poouna müracaat 

(38204) 

ZAYt 
1 Liman ida.resinden aldığrın 6:S6 ı 
numaralı liman clizdannnr zayi eti tim. Ycn:s.ini alacğrmdan eskisinirı 1 

1 
hülmıü yoktur. (38290) 

Galata. Ç-esmemeydam 24G nu-
1 ııaralr kaJn·e Ömer o~lu Em:n Ay. 
1 lekin. 

TAVSiYE ED~R 

. ıJ, . . . ' ~ 

Kazanç Vergisi Mükellefler inin 
Nazan Dikkatine 

i stanbul Delterdm·lığından: 
Kazanç vergilerinin ikinci taksit tediye müddeti birinclkauun l!l41 a)'l" 

ı.Taksltlerm ilerde % 10 zamla ve icra yoluyla tıı.hslllne mahıu kalmn• 
m k Uzcrc saym mUkelleflerln vergi borçlarını bu ay sonuruı. 'kadM bağlı 

oldukları maııye tahsil §Ubelerlne ödemeleri rica olunur. (10513> 

Ayazağadaki Askeri Satın ftlma Komisyonundan: 

l'ırln" 

fon 
10 

~ı'.hrl~-e Kuru üzum 
Ton 'fon 

3.5 5 

Kuru taımlyı· ~obut 

Ton Ton 
:..'7 15 

) '°'il merci~k 
Ton 

5 

SAH1Bt : ASIM US 
Basıldığı ver : V AKI'l Matbaası 

Umumi nef:!rivatı idare eden 
Refik 4hmet Sem>nl?'ii 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğu IJanları 

JZMtR SURAT POSTA~I 
- 25/12/9il <l n itibaren i§'arı ahire kadar istanbulda.n Pe1:]emb 

~ünleri kalkmakta olan tz:nlr İkinci Silrat pc.stası yapılmıyacaktır. 

.! - 28/12/941 tarlb.inden itibar.,n, ikinci r Irat p ,,tasının yapılmadı_ 

~ı müdcletçe, b.mlr blrln<:q sürat post.ası tstanbuldan sa&.t 16 yerine 13 de 
L\ı'ılkaC'.:ık ve gidi~ ve dönUı;ıde Gelibolu ve ÇanakkRleye uğrayac-.ı,'.{tır. 

(11440) 

İstanbul hava mıntıka depo amirliğinden: 
ı - Yeşiıköy Hava Mmtaka D('po Amirliği binaları ve muştcmildtı 

tamir ettirilecektir. 
2 - İstekliler kat'i teminatı olan 660 Iira.yı Bakırköy Mıı.lmildürltiğü Yukarıda. yazılı aıu l<alcm yi~ek maddeleri o.yrı ayll § rtna.melere 

naclcn pa7A'l.rlıkla salın alm.ıcaklardır. Şaı·tnamclcri komisyonda görüle_ 
"r. ihaleleri 5/1/942 pazartesi günti saat 9,30 ela Ayazağadaki k.omisyo. 

numU?..da. yapılacaktır. İstekliler muayy.-n gün v~ '38.atte Ay,ı.zağ'adaki ko. 

ne yatırarak makbuzlarile 6.1.1942 Salı gU11U saat ll do Ye ılköy Hav::ı 

1 Mmtrıka Depo A.mi::llği Satın alma Komlııyonunda bı lunm:.ı.ları. 
j a - Husuııi, fcnnt şartll'!ımelerini ve ke.,i!namcslnl almak, binaları göı, 

mi yonumuza gelmeleri na.n olunur. "11413 .. ı ınck ~teyenıer komisyonumuza mUracaatıan. "113-10,, 

Türkiye Cümhuriyeti l\l!erkez Bankası 20-12-941 v~zıyeti 
AKTtF PASiF Ura 

Kua: 
Altın: Sııfi kilogram 
Banknot 
Ufaklılc 

Uahildel.I Mu~ı.ı ı ıer: 

Turk L~ıası 

Ul\riçtekl ~luhabirler: 

. . 
Altm: Sa.fi Kilogram •ı '• ı.osıı 
Altma tahvili kabil serocst uov. 
Diğer dövizler ,.C' Borçlu klllrin::; 

aldyelerl 

Jia:ılrıe l'ah\illcri. 
Deruhte edilen evrakı nakdlye 
lmrştlığl 

Kanunun 6-8 incı ınaJdclerine 

tm-flkan Hazine tarafından vaki 
lcdlyat 

ıscncdı\t Ouıdaııı: 

Tlcaıi senetler 

' 1' 

' ' R 

fl::$hanı ,.e Taıh,·Uit (J'üLdanı: 
T)eruhte edilen evrakı nak_ 
dıyeni.:ı kar!Jılığı esham \'e 
tahvıla.l (ıtibn kıymetıeı 

Serbest eM\am ,.,_ ta'ııvili\' 

.\vanslar: 
Altın ve döviz üzerine :nan. 
·raııvmıt Uzerine wan.<J 

Hazineye kı~ vadeli .ıvaruı 

Haz neye 8830 No. lu kanuna göre 
çılan :ıltın kar§ılıklı avans 

Hissedarlar 
:\lubt.eliıf . . 

10'l.12S.26-l,S7 
13.220. 163,50 

718.Ml,32 1 l6.ll63.t69,S9 

2ı21.;sso '.!H.lö9,80 

13.279.007,90 

---.-

61.7i7.89S,94 7.).0.)7.461 ,84 

1J8,Hf4,61i3,-

21.76-1.26~.,- • 36.sfa.297,-

S0-1.322.9-18,89 ;rnt.322.948,39 

ı .).226 !HjJ ,!Jli 
8.~96.41H,7J :>4.'.!:l8.11 ,61 

1.89:>,:>• 
i .l\O!UllMI,-

167 .li00.000,- 175.SJ:J.685,.;4 
t.500.000,-

1 f..078.f.88.6! 

"""'"" 880. 784. 202.24 

Scrmııye: 

Uıtlyat Akı;ıe&i: 

Acll ve fevkal!de 
Husmti 

redavüldeki Battlaıotlar: 

. . . . 
Deruhte c:d.llen evrakı nakdiye 
Kanunun 6--8 inci maddelerille 
tevfikan Ha:rJne tarafından vaki 
tcdlyat 
Deruhte edilen evrakı nakd.yc 
baltlyesı 

KarıııJığı tamamen ~ltı.n olc.rak 
ililvctcn teclavUle vazedilen 
Reeskont mukabllı iJlh·eten ~da. 
1'-Üle vazedilen 
Hazine.} e yapılar. altın karşılıklı 

avans mukabili 3002 No. 11 k11nun 
mucibine füı.veten tedavule va-
zcd:Ien 

)IE\"DUAT: 

'7.82:1 019,1. 
6.000.0C-O,-

138.7'8.IW.S,-

~l.'46i.~66.-

136,98·1.297.~ 

17.000 Ql'll),-

2.>0.00l>.000.-

1 U.500.00v,-

Türk Llrası 92.688.798,t · 
Altın: ~afi Kilogram ~;7 lı>O 1.238.782,C, 

38.;0 :So. la Kanuna göre haüneyc -------
ac;ılnıı avamı nmkııbUi tevdl olu-
ııan altınlar: 

Safi Kilogram .>:>.5.U ,980 

Dö'l.iz Taahhildatı: 
AlUM ta.hvUi kal•ll dövizler 
DP"cr dövizler ve s.lacakll 1Hl1. 
ring haklyel<!ri 
MohMlf 

4~.IU.167.9 ------
-.--

'!3,74o.t69.ır 

''Pkftn 

l Tt>mmn7. 11J.'J8 tarlhlnde-n ltltı8ttn: bkllntfl tmddt ~ 4 Altm tiF.erinr "''""~ fı ~ 

Ltra 

l:S.000.000.- ı 

18.822.019,1.} 

'H8.48t,297,-

9S.1'JZ.:>75,41 

78.12U67.9(\ 

l9l2 

ı adet 2000 Llıa'ık = 2000.- Llro 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

3 ., lt)OO .. - 3000.- • 
2 u 71'.ıô .. - 1:>00.- .. 

19l2 lKıtA!\Iİ\"E rı.ANl 
KEŞU>El.I<.;R : 2 Şubat, 1 

\layuı, 'l ... ğ"usto!o, 2 l.kiıı· 

cit.-şrtn tarıhlerlııdc 

• upılrr 

İnhisarlar U. 

C insJ 

3 ~ 000 ... 1500.-

l.O •. :.!f·O ., ı=: 2500.-
(1 100 .. ... 4000.-

ı !'ıU - 50 .. l500.-
j 200 2'-> ""'fiOOO.-
1 :!OO 10 .. 2000.-

rV1üdürlüğünden: 

'1 ı;.a. -
men Jl. 

Lira 1\. 

% 7,;; tc.mL 
natı 

Lirn K. 

Ek ·trik tc.sisatı mrıl
zı:m .;;!. 4 i rl nı 

Kereste 
Karyola büvllk ı 

küçük l 

1 n(ı.(•;)(j .M, '! 

10 l!detl 
VI 38 

Amc!e tulumu "iO ;ı.;;o :.ı • ı;, 

• 
• 
• 
• .. 
~ 

1 - Mevcut ~"rtnııme:'eri mucıbinc yu'rnr ln. ins ve mık.tarlan y 
muhtelif malzeme hl<.alıırıw' gösterilen ı; ıı• !erle sn tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeller:, t'1ııvıı.lrk~ t temi:ı.111.ları eksiltme gün ve I' 
atlerl bizal:ırınıJa y::ıulıdır. 

3 - Eksiıtmc \"C pa;ı:ıırlı.t t.nyi"l .ı ıı ı:,u ıl rJe E:n'>ntnşta leva./ 
.-ıtnasında merkez milbayaa k0mi.s:;onuncl y:ı.pılnc:ı 1;tır. 

-ı - Şartnameler si_11H geçı.:n şubt'dt!• p rı.ı.sız almabilır. 

j - tstcklilenn pazarlık içl;ı t·ıyi. "hı ıaıı '{lin ve saatıcnle ,.& i',5 g 
\'en ne paralar!lc ve tulı.m işine gire '.lC'r tc'\l!.f e tecP~leri nlimuneıcrl 
birllktr nıezkfu· komisyona mUracaat rr. "11235 • 

"' :y. •• 

l. - Son nnlrıiiıua ıııucitıillcC\ A! · n_va hn ı.i aıın'll)ilc~cği ve hcI' ciJI· 
•çln ayrı ayrı fob ve Rif r;y .. tl!llını gö~tc-.. ır t '·"'l'rin 15/XII !?il tarihili 

• Kadar vcrllrncsi lllzumu evvC'!ce il;lıı olu'l:ı.n l ~:ı k lem m:ılzemed ıı tıl 
ı,ısmı ıçin teklif alınamamış cıldu6un1".l.n l>•ınl, .. h'l. 'tk rı hld •eklıflcfin 1<11 
but mUddetı ~1/12/941 tarihine !:adar tem !it e l•I ıııı.ir. 

2. - Taliplerin Kc l:ıataştı:. lcvm:ırıı m'i ı· <" • mtırac:ı:ıtın 1 tt'yi tel 
kik ederek tekliflerini bildlril,.n ta" he kadar g!'n .:Jermel~ri ili\n 

lstanbu1 Defterdarlığından : 
Sirkecide Antalya nnbarı:ın alt deponun yıı:ı.ın:la t;uJ.ın ı'l 4;.) ıı.ıJe 

omı ınazot, benzin, makine yağı tenoke:3i 12'/1/!l42 Paz:ırtesl gUnl.ı ~-
15 de Defterdarlıkda müteşekkil Komisyonda açık arttırma ile s:ıt ıac\, 

•1rr. Muhammen bedeli (3375) lira t,.m·natı <253) liradır. Tc·r·rnkor• gö 
mele için mahalline fazlıL ı.r..ıhat ı'<ın Milli Enılil.~c 4 ll~U c , 
cnat. ( 114Z0l 


