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Cümhurreisimiz Almanya 

Alman s·· .. k El .. Muazzam uyu ÇiSi Kuvvetler 

Von Papen'i Kabul Etti Topl!facak 
-ı . Berlin, Son Kumanda 

İ r a n İ 1 e 1 Hariciye Vekili de Deqişikliğini Bu 

Y 1 
Mülcikatta Bulundu Şekilde izah Ediyor 

apı an Ankara, 22 (A.A.) - Cümnur- M 
reisi İsmet İnönü, bugün saat 11 r. Brauchi tsch 

An 1 a Cm a de Çankaya köşklerinde Alman· ' ' S ya büyük elçisi Von Papen'i ka- le htilc.1f Çıkmış! 
bul buyurmuşlardır. MülAkatta 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ -
lu hazır bulunmuştur. 
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Tahran Hühumeti 
Bütün Vasıtalarla 

işbirliği Yapacak 
Ankara, 22 (TAN) - Milli Şef 

ismet İnönü tarafından her sene 
mebuslarımıza verilmekte olan 
çay ziyafetlerine yarın <bugün) 
başlanacaktır. Mebuslartmız, al · 
fabe sırasiyle davet edilmekte -
dir. Yarm akpm ıoyatları A. ve 
B. ile ba§lıyanlar Çankaya köş
küne gideceklerdir. 

Ba vekilimi1in Ankaraya avdetine ait bir intiba: Dr. R. Say~am Mareşal F. Çakmakla ~örüşflyot 

Hariciye Nazırı Dün 
izahat Verdi 

Von Papen 

jAPONLARA GÖRE ı ıF:ı~ı,•.mTn,;Jldd•];lj 'AKDENIZDE "'ı F • ı · . 1 
ı ıpın er e - ı ıpın ere 
Bir. Tarik Bir Mihveri Boyuna ASker Y ARINKI MECLiSTE Muharebesi Taarruzu i Çıkarılıyor 

Japonlar, Dün _Luzon 
1 

Bekleniyor! Buğdayı Koruma Vergisinin Kaldıralması 

Hakkındaki Layiha Görüıülecek • 
Proienin Esaslarını Neırediyoruz 

Alman Ordulan Genelkurmu· 
Başkanı M&re1al Keitel · 

Berlin, 22 (A.A.) - Hitlerin 
şimdiye kadar görülmemış nis _ 

Adasma . Y enıden i it I d y .d : 
1 K. . Ç k d 1 a ya a enı en : 

Hon9-Kon9 Şehrinde 
Sokak Muharebeleri 
Hala Devam Ediyor 

Ankara, 22 (TAN) - Buğdayı dilmiş ve bunların yerine muha· bette büyük ~skeri kuvvetler top 
koruma vergisinin kaldırılması faza tedbirlerini kısmen olsun lamasını temın maksadıyle .ordu 
hakkındaki layiha bugün mebus idame ettirmek için muamele baş~':1mandanhğını el~ aldı~~ ve 
lara dağıtılmıştır. Çarşamba gün vergisi kontrollüğünde istihdam bu ıtıbarla muharebenın katı saf 
kil meclis toplantısında ilk mü - ed'lmek . . hasına yaklaşmakta oldugu Ber
zakeresi yapılacak olan bu lAyl- ı kad uzef: 1~ :ıradka~0~0 ıı- linde :-esmen söylenmektedir: 

00.000 ışı ı ar ı : A k T pi k i __ i s er o anaca : 
• 

Mücadele Her An Londra, 22 <A.A.> - Baselerl 5 Japon ' Denizaltı 

hanın ana hatlarını bildiriyorum: rad yta harf ere 8 ıtca a • Goeb6eu'ln makaleai 

Nachrıchten gazetesinın Roma 

Şiddetini Arttınyor nwhabirı tta1yada yenı sımna - Gemisi Batırıldı 
nn ..aıü altına alınacajmı bil - FiL/PiN ERDE • 
dlrmektedir. L • 

han Şehlnphı Mehmet 
Rıza Şah Pehlevi 

w • • • e mu a aza memurluğu ıhdas 
Bugdayı koruma vergısının kal edilmi§tir ki bu kadro esk· k d Londra. 22 (A.A.) - Doktor 

dırılmasına müvazi olarak bu iş- lt da 'b. . k ' ı a Göbbels "Das Reich,, mecmuasın 
le meşgul bulunan merkez vila- ronun a 1 m adardır. Kadro 
yetlerde buğdayı koruma teşki- lan la~edilenlerden hizmet müd 
!atında çalışan memur v.e müs- detJerı 3 seneden tula olanlara 
tahdemlere ait kadrolar lağve - (lonu I•. 2. ea. 1) 

(lonu Sa 2 Sil. 'Sl ___ ., 
Ankara, 22 (Radyo Gazetesi)

f ranla İngiltere ve Sovyetler Bir
liği arasında imzalanan yeni itti
fak muahedesi İran meclisine ve· 

~:t:~ ~:.!:.ric~.~r:e~t ru mali H:ı '' 
demiştir ki: • 

SARK CEPHESi 
Türk !!' Sovyet 
Münasebatını 
Bozmak için 

"-Harp başladığı gündenberi 1 n CJ •• ı ·ı z 1 er Almanların 
bttaraflığımızı ilan etmiştik. Ci-
han vaziyeti tasavvur ettiğimiz R 1 
gibi gelişmedi. ve ha~bin bizden Bingazİ ı ye 4 Gu··nde Kayıbı us şaretini Taşıyan 
uzak kalacağı ümidimız tahakkuk Bir Alman Denizaltısı 

et~:!!~' daha sonra muahedenin Yaklacıyor lO OOO K. • ~;s~a:~:ı~~~d;ö:j~~i~:~~; s . • 1Ş1 Bir Türk Vapurunu 
Rusya, İranın istiklaline, topr.~k -- Batırmak Emrini Almışl 
bütünlüğüne riayet ve saygı gos- Motörlü Bir Kecif Londraya Go··re Ruslar Moskova, 22 (A.A.) - Tass A-
tereceklerdir. Müttefikler İranı 1' 

d k jansı bildır" ı"yor· Amerikanın Pa'iı·fık v• Okvan .. • 
mihverin taarruzun an oruya- K 1 T bl 't G . e· C h . . ... -caklar İran da bütün vasıtalarla o unun ra us a enış ır ep e İzvestia yazıyor: İnanılır kay - Filolan kumandanı Amiral 

' k • k 1 naklardan verilen malümata gö- Ernest Kinı 
!!ebtilrelrii1.nilyİarapnac1:~~~1ia:m~~yet~;~ lerledigvi Bildiriliyor Üzerinde ilerliyor re, bu son günlerde meçhul bir I J J • 
" denizaltı tarafından üçüncü bir 'fi' L P N LERHE • 
tahsis edecekt~. .. 11 ~ire, 22 (A.A.) - Orta Şark Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet Türk ticaret gemisi daha batın- -V .' t 22 (AA) H b" 

1r1~n, n;ünakala!~~~~e~~u~:.~e~-~ Bber1ı!an1 fyta k~~etleri tebliği: c: h~berler bürosunun bildirdiğine lacak, fakat mürettebatı kurta - aşıng ?n, . . · · - ar ı-
nı, ıman annı! . • 'ı ln u e ar ıçınden ve cenuptan ı- gore batı cephesinde dört gün rılacaktır .. Çu .. nkü bunların ara - ye nazır!ıgı bıldırıyor: M_ anılla -
ve petrollerinı muttefıklcr n emr e le r ak · · · · 240 k l l d L 
verecek, 111zumunda milttefiklere iıc;I z·r .ıyen ıncı koll~nmız Bıng~- ıçınd~. ı~. b.~ ~~~n asker ve su sında şahit sıfatiyle kullanılacak nın -ı ometre şıma ın e :ın-
tedarik edecektir. Müttefikler, tran~a ın~. doğusunda hımaye mevzı- bayı oldurulmuştur. Alman ajanları bulunacaktır. gayen korefzı etrafında muhare-
lüzwn sördükleri . kadir' kara, denn: lermı t~tan düşmanı püskürt - Volokolamsk için yapılan çar- Denizaltı gemisi tayfaları bu beler cereyan etmekte ve bura-
ve hava kuvvetlerı bulunduracııklar- mektedır. Zor hava şartlarına raj pışmalarda Sovyet kıtalan 73 alçaklığı bilahare Sovyetler Bir- da Japonlar, karaya asker çıkar
dır. Ancak, trın ıı.ıal :~tı~~d':ı!':~~; me!1 hav~ kuvvetlerimiz Sirt ~.ör t~nk, 90 to~, 5_77 va_gon ~5 trak liğine yüklemek maksadiyle Sov mak teşebbüslerınde bulunmak -
71caktır. Hı ar~li ~ıhay Sovyetler as- fezı sahih boyunca yollarda duş- tor, ele geçırmışlerdır. Dığer ta- yet denizaltı tayfalarının taşıdığı tadırlar. Deniz ve hava vasıtaları 
~Y 

1
' 0

1
nrnia ~ıız kleerrd~: ıran Şahı di- man motörlü taşıt topluluklarına raflarda alınan malzeme 300 işaretleri hamil olacaklardır tarafından kuvvetle himaye edi · 

&er er çeaece . • k "dd r .. tank 519 t 3059 d . . : . len takrıben 80 tane asker nak-
ier devletlerle müttefiklerin !11enfaut- arşı şı . ~t ı h_ucumlarda bulı._ın , op vagon ur. _Almanlann verdığı çok gızlı e- liye gemısınden mi.ırekkep bir fi.. 
lerlne unun olmıyan hiç bır anlaı- ~uş ve ıyı netıceler elde etmış- Alman resmi tebliği mır budur. lotilla, 80 ıla lOO.OOO askerı hamil 
ma yıpmıyacalrtır. tır. Berlin, 22 (A.A.) - Alman or- . Alman Ajanla~ Türk gemisi .. - olduğu halde Luzon adasının 

Trablu Garp topraklırında dulan başkumandanlığının teb - n~ torpillenmesınden ~:"ra Tur garp sahıli açıg· ında birdenbire or 
11.~1·• kıye - Sovyet Rusya munasebet 

(lonu la. 2. su. 1) tahmin etmektedirler taşıyan birçok Mavna Agoo ya-
(aonu a.. ı, ıu. 7) • kınlarında asker çıkarmaya te-

Alman hava kuvvetleri 
Tokyo, 22 (A.A.) - İmparator 

Akdenizde toplanıyor luk umumi karargahı bildıriyor: 
l.ondra, 22 ıA.A.) - News Japon kıtalarından mürekkep 

Chronicle gazetesi, başmakalesin kuvvetlı teşekkuller bu sabah do 
de şöyle yazıyor: nanmanın hımayesinde Luzon a. 

Berlin için Japon muvaffakı - dasının muhtelif mahallerine ye
yetlerini istismar etmek sırası niden çıkarma hareketleri yap • 
gelmiştir. Denız harbinin şiddet- mışlardır. 
lenmesini beklemek lazımdır. Al Şiddetli hava akınlan 
man hava kuvvetleri A~.denizde Şanghay, 22 (A.A.) _ Manil. 
~planıyo~. Harp u~un s~:ecek - ladan bildiriliyor: Japon tayya· 
tır. _Harbın ~etıcesı. fı_ıg!lız - ~: releri Manıllaya ve civar bölge • 
~er~ka!'l denız k~v.vetının ~atı ye taarruz etmışlerdir. Taarruz 
bır &J?il. ola~ 1ngılız .. - ~m:rı~a~ şiddetli olmuş ve 32 dakika si.ır • 
hail? ıstıhsa~~tının ustu~luğunu müştür. ·Nichols - Ficld hava 
temın edecegı zaman bellı olacak meydanı cıddi hasara uğramış • 
tır. tır 

Yeni bir taaruz hazırlığı HONG.KONG'DA: 
Nevyork. 22 ıA.A.l - Nevyork --------

Herald Tribuna gazetesinde çı - Tokyo, 22 (A.A.) - Kowloon. 
kan bir yazıda deniliyor ki: "Al· dan bildiriliyor: Japonlar Hong

(lonu sı. 2, ıa. tı) 1 kong'un stratejik noktalarını el -

----------~ (Sonu 81, 2, ID. 4) 

Japonlann bir çıkarma harek~tine teşebbüs etti~leri bildirilen 
Yeni Gine adasının mevkiini rösterir harita (Bu haber, henüz 

teyit edilmiş değildir.) 
Müffef ikler 

Arasında Tek 
komutanhk 

Nevyork, 22 (A.A.) _ Kahire 

1 

a · lerinin had bir devreye gireceğini taya çıkmıştır. Her birı 150 kişi 

şebbüs etaıiş ve Ligayen körfezi- ======================== 

Roosevelt'in Tayini 
Öne Sürülüyor 

ne girmiştir. 
(Sonu Sa. 2. SD. 'S) 

ATLANTIKTE 
- o 

Bir lngiliz Tayyare 
G emisi Batırı ldı 

MAAS VE ÜCRETLER 
Bayram Dolayısile Ayın 26 sında 
Dağıtılması için Emir Verildi Nevyorlı:, 22 (A.A.) - Amerikan 

SIZeteleri Rooaevelt'in müttefikler bat 
lnamandanhtmı tayin edilmesi fikrini 
&ittikçe ileri ıiirüyorlar. 

Vaıincton, 22 (A.A.) - Mohnre 
brıı harp halinde bulunan memleket
ler 1r11mda bir bueket birliii vücu
cle ıetirmek üzere Roosevelt'in ihzari 
teşebbüslere ıtrişmlı bulundutu Be-
1'azev'den haber verilmektedir. Beyı• 
zev, Sovyetler Birliği elçisi Litv• pf'u, 
Çin elçisi Dr. Şuıih'i ve Hola 

Bayramın ay sonuna rastla • 
Berlin ~2 (A.A.) - Bir Al - ması ve arkasından da yılbaşının 

man denizaltı gemisinin Atlan • gelmesi dolayısiyle memurların 
tikte bir İngiliz tayyare gemisini ikinciklnun maaş ve ücretlerinın 

tl's• günlerı dağıtılacaktır fiu~u 
si müesseselerden bazılatı da me 
aıurlarına bu şekilde ucretıerın 
ôdPmiye karar vermışlcrdır. 

çiıini ayn a:rn davet ettii. 
eylemektedir. Cümbur relsfti 
Lord Halfax'ı kıbul ettiii ma Libyada ileri hatlarda harl>eden Britanya askerlerinden bir lrJ'OP 

,patırdığı bildiriliyor. daha evvel verilmesi kararla~ · 
* mış ve dün Maliye Vekaletin · 

Londra, 22 (A.A.) - Bir tay- den lstanbul defterdarlığına teb 
yaremiz, Norveç açıklarında bir Iigat yapılmıştır Maaş Vf> ücrPt 
petrol gemisi ile bir malzeme ge lere yeter para ziraat bankasın 
misine hücum etmiştir. Her ikisi ı oan avans olarak alınacak ve a· 
ne de bombalar isabet etmiştir. l yın 26 ncı cuma ve 27 nci cumar 

Diğer taraftan bayram 1hla -
vmyll' daha şimdıdrn <:PhırdP P 

niı- bır alış verıc baslamı<:tır Bu 
<Jenr fstanbula Anııdo udarı co 
fazlı;; kurhanlık -kovun ~etır c1 
ıcin et satışlarında şımdı:i n bır 
durgunluk göri.ılmektedır. 
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GULen GözL&R milli.Joaoi 
Ron1on 

No. 35 Yazan: MEHMET ABU'l 

ı Osküdarda Bir 
Duvar Çöktü 

Karne· 
İsrafını 

Usulu Ekmek 
Önliyecek 

Bulgur ve Pirinç 
Fiyatları B6VLE VAZMIŞLAR 

Dünkü 1kdam'dan blı "aşlık) : -

lvanoviç dudaklarında vahşi bir ıB
luıle Salihanın yüzünü, boynunu raa· 
gele öpüyordu. Genç kadın cırpını
yor, trrmahyor, ısırıyor... Güçlü!ı:lo 

kurtulabildi. Kimonosunu sırtına ge
çinp koıarak odadJn çıkı. Kocasmı a
ıyordu. Her ~eyi söyliyecekti. Bütün 
dalar• dalıyor. Göaleri korkunç bit 
eyi ıörmu, gibi buylimüı. dudakla-
ında güçlükle npted len hıçkırıkların 
olgeıl, nuarlarmda akmıyan yaıla
ın bulutu, ldeta koıuyordu. 
Kocaaı merdivenlerden iniyordu, 
enç kadın ona dotru ilerledi. Kolun
an tuttu: 
- Nerede ldini:ı, dedl1 Sizi her 

erde aradım. 
Husrev paıa llkayt : 
- Şimdi atelyeye ı;ıkmııtım. Seni 
ulama7ınca indim. 

- Gelin :çeri 1 
Saliha kocasını yatak odasına sil-

ukledi: 
- Size hiç bir ıey ıöylemedi mi 1 
- Klml 
- lvanovlı;. H!ı; bir ıeyden bab-

etmedl mi? 
- Jlayır .•. 
- Yal Bu reamo artık dovuı edi-

mez, artık duramam, anlıyor musu
z, artık yapamam botuna 11rar et
yin, bu herifi kovun, bilaenlı, bll-
.z ...• 
Goı ,aılanm tutamadı. Yanakla

nda iki 11lak yol, incecik birer ıu 
lu ılbl, mütemadiyen alııyor 

Husrev pap hlklm bir aeale: 
- Bu resme devam edilecek! De&. 
Sallhanın ıö:ı yaıları birdenbire 
ıldi. Kocaamın yilsline hayretle 

ktı. Gö:ı 1aılarmı sildi. Tekrar ıd
lınemlı bir ıeye bakar sibl U1lll a

un baktı: 
- Ya ISyle mi? Demek bu remıe 

evam edilec:ıkl 
Korkunç bir şey l'Örmü, l'ibi idi. 
Tok tılr sesle: 
- Çok mel l Dedi. 
- Evet, yarm gelecek, devam ede-

cek. 
Hüsrev paşa odadan ÇJktı. 
Ne lıorkıınc ıeyl Onun için çektiii 
tıraplara u:ıun aaun 78Ddı. . . . . . . . 
Birden karar vırmiı ııili, yerinden 

fırladı. Teli,Ja giyindi. Daiınık uç
larına bir kac fırça vurdu. Gen yaı
lanru kuruttu; kendi kendine: 

- Madem ki öyle 1 Diyordu. 
Merdivenleri koşarcasına indi. Su

avınin oda kapısını vurdu. Ses :yok. 
Ona her ıeyi anlatacaktı; artık azap 
çekmiyordu. Tamamen hafiflemişti. 
Suavi haklı iıniş. Bu adaııı için ııtt
rap celnneye delmez. Suavbe koıacas, 
onun kolla.rma sığınacak ve ıesinin 
çıktılı kadar haJ'kll"acak: 

- Seni sevlyorum Suavi Hiç kim
seyi sevmediğim gibi seviyorum. Ben 
yalnız ıeninim Suavll 

Onun vaeceii ratıraplarr unuttur
mak için her şeyi yapacak Şimdi Su
avınin aıkına inanıyor ve k()(aaından 
nefret ediyordu. Ko§tu: "Suavi, Su
avi.,. Soluk soluia ..ıona ılrdf. F.:
vet işte orada, o sevimli çehre bem-

beyaz bir tebessümle gülüyor. Genç 
iradın conit bir neies aldı: 

- Kım var dedi? Kiminle konu
ıuyorsunP 

Behlyenln se11lnl duydu: 
- Gelin Saliha hanım ıelin, ıimdi 

sizden bahsediyorduk. İşte küçük ge
linimiz, cörmek istiyorduk: Kimuranl 

Saliha sendeledi, ürkek adımlarla 
ilerledi, genç kızın elini tuttu: 

- Safa celdinizl 
Klmüran, ne,ell bir gülüıle Salı

haya: 
- Sui tanıdıiımdan dolayı mem

nunum, dedi. cok meralı ediyordum. 
Oturmaz mısınız? 

Behiye sordu: 
- Renginiz ne kadar sarı Saliha 

hanım, haıta m11rnızi' 
Saliha ıiilmeye çalıştı: 
- Hayır. Hiç bir ,eyim yok. Yu

karda ıobayı yakmayı unutmuşlar da. 
Solukta çah,trk, epey üşüdüm 

Behiye alikadar blr sesle: 
- Vah, vah, vahi Dedi. 
Suavi likayıt blr tavJTla ıordu: 
- Beni mi arıyordunus? 
- P:vetl 
- NJçlni' 
- Bir ıey söyliyecelı:tim, mıuttum. 

Hatırlarnm söylerim, Her halde e
hemmiyetsiz bir ıey olacak., 

Suavi ıenç kıza döndıi. Fazla a
li.kadar ıörünüyor: 

- Neden bahsediyorduk? Evet 
Yürümeyi ıevdijinizi söylilyordunu~ 
delil mil 

Saliha, artık duymuyordu, Sarı,ın 
kı:ıın ıöse çarpan renklerini, güzelli
linl seyrederken dütünüyordu: 

"Evet, bir hafta ıeçtl Daha dıin 
ıece bitti Bütün ümitlf'r, bütü rü
yalar, dün ıecenln siyahlrıtrnda ka
rardı. O artılı: yalrua, yapyalnrzdır. 
Dayanacak hiç kimsesi yok, Y cN hir 
sün, önünde yabancı çehreleri aydın
latıyor. Nerede dünkü Suavi? Nerede 
dünkü Hüsrev paşa? 

Herkes değişik, bütün çehreler ya
bancı. Oülcino baktı; onu bile yadrr
gadı. Bu büyük evde. bu Jüks salon
da boğuluyor gibi idi: sanki hütün 
bu ağır eşyalar, omuzlarına yüklen
miş onu eziyorlar. Odada apisünü tı
kayan bir hava var 

- Saliha hanım: daldınız ~ Size 
söylüyorum. 

f Arkası var) 

b;l'JWZ•i 
BUGfiNKü PROGRAM 

7 .ao Procraın 
7,U MU.Ilı (Pl) 
7,45 Haberler 
11.00 JıfUılJı (Pi.) 
a,u IMıı uatl 
1.30 MUzik (Pi.) 

• 12.30 Profram 
ı2.U Ş.rkrlar 
12 45 H!lberlcr 
13.00 Şarkılar 
ıs.~o M'lbik (PL) 
111.00 Proırram 
11.03 Orkestra 

19.00 Paııl 
ı9.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19,55 J'uıl 
20.1$ Radyo SHetesl 
20.45 MUrlk 
21.00 Ziraat Tak. 
21,ıo MU•ik (Pi.) 
21.30 Konu1ma 
21.45 TUrk mUdli 
:Z2.30 Haberler 
22.45 Cocbant 
22.55 Kapanrt 

1 <$.'C' G'.L'-M H~BE.ALER 1 

Y ARINKI MECLiSTE 
l:lJr Baıtarafı 1 incide 1 ti alınmış olanlar için ödenen ver-

ıiler gen verllmlyecektJr. 
3 aylık, hiımet müddetleri 1 se- • • • 
neden az ola.nlara 1 aylık ücret- Mdlet Meclıaınde 
leri verilerek devlet memuriyeti . 
ile alakaları kesilecektir . Ankara, 22 (A.A.) - Meclıs bu-

gün toplanmış, posta, telgraf ve te-
Diğer taraftan bu kanunun merl

yete gırdiği tarihe kadar geçen za
mana ait olup da henUz tahsil edil
memiş vergilerle maktuiyete bağlan
mış olan mükelleflerin 1941 malı yı
lına ait ve bu kanunun meriyete gir
d 'ği tarihe kad• JJtÇen &amana ait 
vergileri tahsil edilecek, bundan ıon
rakı k~ı terkin olunacaktır. Ayrıca 
k nunun merlyete girdiği tarihe ka
dar verilsi yatırllarak nakliye nere-

.. Baftarab ı incide 

Şark cephesinin merkez kesi -
mınde, kıtalanmızın inatla mu • 
kavemeti neticesinde Sovyetle -
rin müteaddit bücwnlan akim 
kalmıştır. Hava kuvvetleri, düt
manm sahra mevzilerine, zırhlı 
tank topluluklanna, araba kı.fi
lelerine ve demiryollanna yap • 
tığı müteaddit hücumlarla, ordu 
nun fiddetli çarpışmalanna yar -
dun etmiftir. 

Ge.rıif bir cephede 

Londra, 22 (A.A.) - Lon4ra aa
tlh.iyetli mahfillerine bucün ıelen ha
berlttre ıöre Ruslar çok ııniş bir 
cephe üzerinde ileri hareketlerine de
vam ediyorlar. 

M o.kova ,evresinde 

Moılı:ova, 22 (A.A.) - Reamt Ta11 
ajan11 bildlryor: Dllımaıun kuvvetle 
tahkim edilmiı mevıiler tuttun ve 
hücumlannuzı püskiirtmelı: için bütün 
kuvvetini topladıiı Maloyaroslaveu 
istikametinde, ordulanmıs anudane bir 
makuemetle klU'lılaımıılardır. Buna 
ralmen birlikleriınia Alman miieta.'ı
kem mevailerinl tahribe ve cliiımanı 
püskürtmeye muvaffak otmııtlardır. 
Ban noktalarda kuvvetlerimiz 4 ili 
6 ı /2 kilometre derlnlile kadar va
ran redikler açmışlardır. 

Cephelerde va.zi.11et 
Stokholm, 22 (A.A.) - Tılemon

clial ajansmın husaıi muhabiri IQ!\lan 
ig enmi,tir: 

1 - Schlusselburıı bilfiil muhasara 

lefon idaresi biriktirme ve yardım 
aandııı hakkındaki kanun layihasiy-
le ecnebi devletlerden temin edilen 
ve edilecek olan kredilere mahsuben 
celbolunacak hıırp teçhizat ve levazı
mın gümrük resmiyle sair v~rgi ve 
resimlerden istisnası hakkındaki ırn
nuna ek kanun lAyihasmı kabul et
mi~. Meclis Çarpmba günü topla
nacaktır. 

lzmirde Bir Polis 
Memuru Arkadaşını 

Ağır Yaraladı 
İzmir, 22 (TAN) - Oün gece saat 

1 de Kantar karakolunda bir hAdl.;e 
olmu,tur. Bir münaka5adan sonra 
polis Halil, arkadaşı yine polis me
muru Ahmet Bnverin üzerine taban-
caslyle bes el ateş etmiştir. Ahmet l\ç 
yerinden ajır surette yaralanm!i ve 
hastaneye kaldırılm~tır, Halil yaka
lanm~tır. Atılan kurwunlardan biri, 
karakolda yatmakta olan Halilin 12 
yapndakt oğlu Ziyanın da kolunu Sl

YQ"?DlitD'. 

Vaka hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

!C!- ıı=szz SCZ2222 !El 

altındadır. 
2 - Leningrat cephesinde Sovyet 

tuyiki artmaktadır. 

3 - Merlıeı cephesi, Kalininden Vo 
lolıolamık, Mojalsk. Maloyaroslavetz, 
Kaluıa ve Orel'e dofru düz inebilecek 
bir hat takip etmektedir. 

Vorotllof Uzak Şark Baf 
komutanı olınutl 

Helainlı:l, 22 (A.A.) - DNB.: Ma
halli mahfellerde dolapn bir ıayiaya 
ciire Mare .. 1 Vorotllof UHlr şarktaki 
Sovyet ordusunun baıkwnandanhima 
ta:ırilı ıdilmiıtir. 

Kuantunı ordu ma1ıfellerfnde kay
dedildlline ıöre bu haber teeyyüt tt
tlii takdirde Marıpla ),u orduYU ttın
sik etmek vazifesi de verilecektir. 

-J> -

Üç Kişi öldü, Dört Ucuzlatılacak, 
Yükseltileçek 

''Japonya Taylıınd ile b fak mu• 
ahedesi akdettl . ., 

Kişi Yaralandı 
On gün evve1 Üsküdarda bir yan

ıun olmuş, Ayazma mahallesinde U
ğur sokağında bir ev yanmıştı. Bu 
evin yangın duvartnm enkazınm ı:o
külmesini Tahsin ve Hasan isminde 
iki yıkıcı üstüne alm~ ve işe başla
mıılardır. Pazar günü duvarı sökml
ye çalıştrlarken birdenbire bitişikte
ki 2~ numaralı Ayeenln evinin üze
rine yıkılmıştır. 

Ekmek Alım Satımı Düze111lenecek 

Bulgur 
Pirine; 
Fiyat Mürakabe Komi1Yonu, dün 

toplanmıştır. Komisyon, kilosu otuz 
beş kuruşa sııtılan iyi cinı:: bulgurun 
25 kuruştan satılmnsına karar ver
miştir, Bulgurlar, buğday fiyıttı he
nüz y\lkselmeden önce yapıldığı için 
fiyatının ıırttırılmaı<ma lüzum görül
•nemiştir. Pirine fiyatlarmın son :iekli 
hakktnda Tlçaret Vekilliğinin emri 
beklen..'l'lektedir. Pirinç bölgeleri.nde
kl fiyatlara göre, Vekilli~ln pirinç 
narhmı biraz yükı;elteceği tahmin o
lunmaktıııhr. Bakkalların perakende 
olarak eı;kisi gibi bir iki kilo pirinç 
satmaları temin olunacaktır. Komis
yon, ia~e tPşkllatmuı ve Tevzi Ofisi
nin y;ıkmda işe başlıyacaltnı dü11U
nerek, eldeki evrakı neticelendlrmlye 
çalışmaktadır. 

BÖYLE YAZILABILIR. 
"Japonya, Tayland ile b 

ması yaptı.,. 

BÖYLE VAZMIŞLAR: 

Bu evde bulunan Ayşe ile annesi 
Şahinde ve oğlu yedi yaşmda Süley
man enkaz altında kalarak ölınıiş
tür. Bunlardan başka evde oturan
lardan Kason, İsmet Münire ve Me
tin de yaralı olarak çıkarılmışlardır. 
Tahkikatı yapan müddeiumumi mu
avini Fuat Gedik. yıkıcılarm duvarın 
bağlamalarını kestiklerinden yıkıldı
ğmt tesbit etmiştir Yerinde keşif ya
pılacak ve kesin olarak sebep öğre
nilecektir. Üsküdar itfaiye ekıbl en
kazı kaldrrmışlardır, 

Maarifte Yeni 
Tayinler 

Ankara, 22 (TAN) - İstanbul Ak
,am Kız ııanat okulu mUdürü MUcelll 
Gazi Antep kız enst!tüıü müdürliitii
ne Sivas kız enstitüsü mildilrü Halide 
tıtanbul Kadıköy kız enatitllıü mü
dürtutüne: Balıkesir Akıam kız sanat 
okulu müdiirü Nevin İzmir Akııam kn 
ıanat okulu ınUdilrlü~üne: Izmlr Ak
şam kız sanat okulu müdürü Muzaf:er 
İstanbul Akıam kız sapat okulu mü
dürlüfünro n11kt..... tl'lvfo r-!111mlılerdir 

yeni bir karar 
Ankara. 22 (TAN) - Orta tedri

sat okullarında öğretmen old~ıkları 
halde hususi oltullarda müdürlük ya
panların resmi okullardaki derıılrorl 
dolayısiyle mükellef bulundukları mü
zakere saatlerinden istisna edilmeleri
ne Maarif Vekaletince karar verilmiş
tir. -----o-

Adliyeye Verilen 
Randevücü Kadın 

Sabıkalı randevuculardan Beşiktaşlı 
Hayriye Pangaltıda Osmanbevde Afi
tap 11okaimda bir evi randevu yeri 
haline koymuş ve yakalanarak adliye
ye verilmiştir. Hayriyenin d•ıruşm?.ı>ı 

~iJn 11ekizirıcl aalivf' ceza mahkemf'ıin
da yapılmıştır. Mahkeme sonuna kadar 
ev kapıılı kalacaktır. 

Dahiliye Vekili Ankaraya 
Gitti 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak , tün 
sabah vilbette Vali ve emniyet müdil
rü ile görüşmfüıtiir. Vekil öğleden son
ra vali ile birlikte örfi idıırl' komuta
nına ıltmiıı. ve komutanla lı:onutmuı
tur. Vekil akşam treniyle AnkarayJ 
dönmüştür. 

Almanlar 
l:lJr Baıtaraı. l incide 

da neşrettiti bir makalede oku 
yucularmı çetin ve uzun bir har
be hazırlanmıya davet etmekte 
ve şöylg demektedir-

"Müstakbel yıldırım yürüyüş -
leri hakkında beslenen ümitler 
bırakılmalıdır.,, 

Değifikliğin sebepleri 
Stokhalm, 22 (A.A.) Ofi: 

Mareşal Von Brauchitseh'in, ka. 
ra orduları kadrosundan çıkarıl
dığına yahut sadece vekalet em -
rine alındığına dair henüz malu
mat yoktur. 

Evlerden toplanan fişlerin ve ya
tılt okullarla yurtlardan gönderilen 
lıstclerin yaşlara göre ayrılması :;;o
na ermiı ve dün sabah hazırlanan lis
teler Ticaret Vekilligine gönderilmış
tir, 

Bugünlerde Ankaradan yeni karar
ların bildirilmesi ve kıtr11e örnekleı·i
nln gönderilmesi beklenmektedir. 
Kurulacağı söylenen Tevzi Ofisinin 

bugünlerde çalış~ılara başlıyacaaı 
ve ilk otnrak ekmek dağıtma ısını 

düzene koyacağı bildirilmektedir. 

Yeni baftan kurulacak ve geni~le
tilecek olan İaşe MüdUrlUltüni.ln de 
yılbaşından sonra çalışmalara baş
lıyacağı. ekmek işinden bnşka karne 

Yakalanan ve Ceza 1 

Gören Vurguncular 
Çarşıkapıda Sinan adında bir ka

sabın narhtan fazlaya et satttğı ıı.n
laştlmış ve defterleri de ele geçirll
mi~ti Bu defterler müddeiumuml
likte · incelenmiş ve seçilen eksperler 
de bu incelemelerde bulunmuşlardır. 
Buna göre Sinanm, toptancı kasap 
olduğu ortaya çıkm11 ve yüzden faz
la kasaba et verdill anlaşılmıştır. Bu 
yüz kasap teker teker adliyeye ı;aı\t
rılarak ve bilgileri alınacaktır. Eğer 
bunlarlJ\ içinde de vurıunculukla il
gili olanlar görülilr11e, onlar da mıth
kemeye verileceklerdir. 

Vurgunculuk suÇU ile mahkemeye 
\•erilen ve asliye ikinci ceza mahke
mesinde duruşmaları yapılan Çarşı
kapıda Asrı kasap Ömer et, Beşik
taşta yufkacı Yusuf yufka, Tophane
de kömürcü Mehmet kok kömürü, 
Galatada mezeci tstemat kaşar pey
niri vurgunundan 211 ıer lira para ce
zasına, 7 ,er gün dükAnlannr açama
mıya mahkl1m olmuşlardır. 

Balatta seyyar satıcı Yahya basma, 
Beyoğlunda Majestlk pastahanesi ın
hlbl Todorl çörek, Galatada nalbur 
Yusuf ve Bayram çivi, Kasımpaşaıla 
bakkal Hamdi de şeker vurgunun
dan tevkif edilmişlerdir. 

----- o 

Rumen Y 11.hudilerini 
Getiren Vapur 

Romanyadan limanımıza gelen ]50 
yahudin.in bindikleri vapurun bası 
makinelerinde bozukluk görülmüştü". 
Makinelerin tamirine başlanmqtır An 
cık geminin havuzlanmadan uzun !:>it 
sefere dayanabllmeıi ,üpheli ıörül
düiünden, incelemeler yapılaca~tır. 
Yahudi ııöçmenler arasında yirmi beş 
doktor, on iki mühendiş ve sekiz fab
rikatör bulunmaktadır. 

jAPONLADA GÖJU 

!erine geçirmişlerdir. Sokak mu. 
harebeleri devam etmektedir. Şe 
hir bilfiil Japonların elindedir. 
Bununla beraber başkumandan • 
hk belki sivil halkı korumak için 
harekatın ağırlaştırılmasına ka -
rar verecektir. 

Hongkona sahillerinde demirli bu
lunan İngiliz harp gemileri tamamıy
le çember içine alınmışlardır. Bunl3r 
tedricen tahrip edilmektedir, Japon 
tııyyareleri iki mayin tarama gemi
sini bombardıman etmiılordir. 

VALEZYADA: 
Berlinde tahmin edtldiline göre, Bangkok, 22 (A. A.) - Singapur 

Hitler umumi kararılhı ve kara or- radYQSU, ınüstahkem mevki Umınt
dusu karargahını kendi uhdesinde nm gece kapalı olduğunu ve karan
toplamak suretıyle kısa bir zam.m Irkta limana yaklaşan gemilere nteş 

sonra en yakın askeri mesai arkadaş-ı açılacağını bildirmektedir, 
lartndan birini fillen kara ordusu ba- * 
~ına getirecektir. Bu t;ıünasebe~l~ T.>kyo, 22 (A.A.) _... Domel ajan .. 
Mareşal Von Brauc~ltsch ın muavını sınm bUdirdi&ine ıöre, sınıapıurun 
Mareşal ".on Hal~r ın ve _harbin ~a- vaıtyeti 0 kadar naıiktir ki, İngilte
şındanbe~ Hltlerın .umum.~ karargahı re Uzak Şark hareketleri merkeı.inı 
arasında .:rtiba.t va~ıfe~I goren Ge~e- her zaman i;iğünduğu bu "Uzak Şark 
ral Jodel m is~ml~rı s~!lenmekte?~r. Cebelitarık., mdan Ranaon'a naklet-

Stokholm Tıdnınien m muhabırıne meyi düşünmektedir 
göre, Alman orduları başkumandan- J • • l ' • kUi 
lığında böyle bir değişiklik, ancak ngllız er gerı çe Y•)T 
son derece dcil bir vaz(yet kar§ısın- Bang - Koıı, Z2 (A.A.) - Blldidl-
da yapdablllr. diiine cöre Peraı eyaletinde hııre-

Alman kuvvetleri başkumandan! lı:itta bulunan lnıiliz kıtaları intiıam-
ile kara orduları kumandanı arasın- ııı surette kaçmakta ve bU)'ilk ıayı
da halledtlemez mahiyette bir fikir da yaralı bırakmaktadır. Japon kuı
ıhtlllfmdan başka faraziye kabul et- vetleri Singapura 300 mil mesafede i
mek zordur. poh şimalinde Kualakanırsar'a varmJ\-

Dagens Nyhter'ln Berlin muhabiri \ardır. 
~yle yazıyor: İncilizler Kelantan cephesinde ıcri 

Hıtlerin, Von Brauchitsch'in yeri- çekiliyorlar. Birma"7a havı lnıvvotlı• i 
ni almış olması keyfiyeti, hatta Hit- diln ilk defa olarak bir Siyam tay• 
!erin 2 İlkteşrin tarihli günlük <>m- vare mcydıınma hiicunı otmiqlerdir. 
rinde "Birkaç hafta sonra, Rusyaoın O/GER HABERLER: 
en mühim bölgelerinden üçü tama -
qıen Alman askerlerinin elinde bu -
lunacaktır,. tarzındaki söıleri, aynen 
tahakkuk etmedi11ı gö:ınüne geti
rilse bile, Van Brauchitsch sistemi
nin iflas ettıği manasına katiyen a
lınmamalrdır. 

Taarruzun ilkbaharda, daha bUyOk 
bir kuvvetle tekrar başhyacağına, 
Berlinde hiç kimsenin şüpht>si yok
tur. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, zı (Radyo ııaııtte.si) -

fiitlerin Alman kara orduları baş
ltumandanlığmı üzerine alması, muh
telif ıekillerde tehir edilmektedir. 

1 - BirQok tnıiliı ıazetelerl, bu 
değlşlikiğin Alman halkının manevi
yatmt takviye için yapıldığını iddia 
ediyorlar. Bu neşriyata göre, Rus7a
nın ezileceği vadedilmiş, fakat bu, 
tahakkuk etmediğinden halk hayal 
sukutuna uframıştll'. 

2 - Mareıııl araucl\itseh Mosko· 
vayı almayı v~dettiil halde, buna 
mm•affak olamamış, bu yüzden de-

To\<yo, 22 (A.A.) - Pasifik har
binin baılangkındanberı Japon bah
riyesinin bir torpido muhrlb\. bir ma
yin gemisi, 5 denizaltı ve 72 tayyare 
)taybetill resmen haber veriliyor, Uır 
kruvazör ve bir mayin tarama ıeml
ııi haııııra ııtramıştrr, 

Batırılan flu• oemlal 
Tokyo, 22 ( A.A.) - J11pon ma

kamları. Japon deniz kuvvetlerhıln 
Hongkonı açılında bir SoV)'et ıernl
si batırdığmı kealn olarak 1al~nlı
makta ve yaptlan tahldkatm Kruhet 
isimli Sovyet ıemlalnl tnıillz topçu
sunun batırdıtmı lıpat ettll!ni ıtlve 
evlemektedlrler. 

ği:itirilmlı~. 
3 - Bu dellıikUlin, aslcef'I hare· 

katın takip edecetı istikamet nakr 
kında askerler araaında çfkan anlaı .. 
maılıkla Uıilldtr. 

Bütün bu tefsirleri ihtiyat kaydiy
le telakki etmek icap ettiğinc!e ıöp
he yoktur 

Ue yayılması gereken maddeler etra
fında geniş ölçüde incelemeler yapa
cağr söylenmektedir. 

l(arne usulünün başlaması. ekmek 
alımı ve satımını azaltmıyacak. yal
n~ lilzumsuz yere ekmek harcanma
sıllfn önüne geçecektir. Bunun içın 
her vatandaşa ne kadar ekmek veril
mesi gerektiti vilayetlere bildirilecek 
ve kaıııelerle bu miktarda ekmek a
hmını temin edecektir. Karne usulü 
ile dağıtma işi bir düzene konulacak, 
fırmcılarm un kaçtrması önlenecek
tir, 

augi.lnlerde vatandaşlara verilecek 
ekmek miktar! Ticaret Vekilliği ta
rHfmdnn bildirilecektir, ------

"Kurtuluı" 

Limanımıza 

Gece 
Geldi 

Yine liı:dam'dan bir baılıı 
sene muteber olacak ou pak. 
kabil askeri yardım da derı 
yor.,. 

BÖYLE YAZILABILIR: 

"On 
ii.te
' ili-

"On sene sürecek olan bu anlaşmı1da 
llarşıhkh Hkeri yardım da düşünülü
yor ... 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Cumhuriyet'tın (Sıyaal icmal, ömer 

Rıza Doğrul) : - "Fakat bu yeni va
ziyetin teressüm etmeai ve hakikat 
olması için evveli İngiltcrcnin garr 
çöl harbini kat'i bir zaferle netice
lendirmesi, daha sonra İtalyaya da 
muvaffakıyetli bir ihraç yapmaıı icap 
eder ... 

BÖYL! YAZILABILIA: 

150 tondan büyük gemilerin koor- Yunanistana dördüncü parti gıda 
di1!a:rııon lı:ararma ıöre teabit edilen mııddelerlnl götüren Kurtuıu, dün 
gündelik ücretlerinin arttırılmaıına gece sabahı kar11 limanımıza dön
karar ve .. ilmiştlr. Münakallt Veklletl müştilr. 

Deniz T oııtlarının 
Ücretleri Artıyor 

"Yalnız bu yeni durumun belirmesi 
ve doğru olması için önce Ingiltcrcnin 
batı çöl savaşını kesin bir zaferle so
nuçlandırması. daha sonra ltalyaya 
da muvaffakıyeW bir çıkarma J•P
ması lazımdır . ., 

. 
1 KUÇÜK HABERLER 

artı~ nlsbetle::foln ne olması gerektiği Kurtulu9 bugünden itibaren Türk 
hakkında tetkikler Yaptırmaktadır. Ve- Ticaret Bankaımtn yükliyecell fa- * LiMANLAR UMUM NUDURU QEL-

:·..--.··---·-··--._..... .. _....., 
....-.-·-···--······------ ....-.. 

i k ı. Dl - lakenderun limanında ııapılmalıta o-
ni llıte koordinasyon heyetine gönde~ sulye. nohut, patates, merc me ' ,..on- lan yenilikleri tetkik eden limanlar umum mü 
rilecek ve yerinde cörülilrae evvelki senre balıkları almıya ba$hyacaktrr. dürü Raufi Manyas, diln şehrimize donmu~tür. 

n + OKULLARIN TATiL GUNLERI -
ücretler değiştirilecektir. i Resmi okullar 27 Birinciklnundan s Son 

Ö Bolu'nun Yenı"çag" Nah ye- k•nuna Ladar b•yrı~ ve yılbıır tatı'll yapa-
bu··ryandan moto··rıu·· kiiçHk deniı • ~ ·•· .. c11klardrr, Ecnebi ve elralliYet ı>kulları ;ırartu 

tatıtıarmda çatıııentarın atacakları sinde Bir Çocuk Yuvası datayniyıe yarın ıaıiı edilecek ve bu taın s 
d

• L M "' son kanuna kadar •ilrecelııir. 
yevmiye de tesblt e ılere.. tinakalat B ) ,.2 (AA) Ç k E i•ıto + ANl\IESINt SOV.\N (;OCUK _ Mlrne 
Vekaletine yollanmıştır, Bu da koor~ 0 u, • · · - ~u 11 

• - kapıda oturan Mehmet adrnda bir &'enç, an· 
dinasyon heyetince tasdikten sonra me Kurumu umum! morkeııılnln ve hal~ nesi AY1tYi döverek us yüzük ve birkac altr· 
Yilrtirlü

a.e girecektir. kın yardımlarlyle Yen.içai nahiye mer-, nrnı almro ve bunları sso liraya aatnnotır. 
'" · la ı Mehmet tevkif edilmiştir. 

lcezınde yınl Japtlmıı o n çocuk yu- * SORGU HAKIMLlKLERl - Adliye 

Bolulu Dava Vekili 
Dava Açmamı, 

Evvelki gün carip bir neşrlyat da
vası başhkh bir yaı:ıda BoJudaki bir 
dava vekilinin Cumhuriyet ııazete!'in .. 
de yıuılan bir nvdım ötürü dava aç
tığını bildirmiştik. Istanbul cümhuri
yet mild(!elumumi11ği biSvle bir dliV'l 
a~ılmadıfını bildirmektedir. 

" 
Doğum Hastahaneleri 

Şehrimizin Anadolu yalraamda bulu
nan biricik doğum ıvi olan Zeyııep 
K:imll hastahaneıi o havıUnln lhtt .. 
yaçlannı karşılamaktadır Bundan bıt~ 
ka İstanbul cihetinde Haseki hastah:t
nesinde doğum işleriyle uğraşılmakta
dır Öbür taraftan hıfz111ıhhil kanunu 
na göre, .ZeyneJ> KAntil hııstııhanesin

de (etek zencin gerek fakirler için 
ücret alınmamakta.dır. 

" 
Altın Yükseliyor 

Altın :vi.ikaelmeyı 4evam ediyor. Bir 
altırı 2835 ve bir grıım kü'çe 407 lnl
ruııtan satılmıstır. 

MÜTTEFİKLE~E GÖQE 

vası dün vali tarafından törenle acıl- Vekaleti Istan':ıul adliyesindeki aorıru hllkım· 
mıştır. • li~leriııin •ayısrnr 9 d°aıı beıc indirmiıtir. 

Kurumun faaliyetine tahaiı edilmiş 
olan bu yuva ıimdiUk elli Jataklıdır. 
icabında yüze çılrarılabilecelı:tir. Yu
vaya on iki yaşına kadar kimsesız 

yavrular alınacak vş \ile tahsilleri da
hi ikmal ettirilmek suretiyle yetiştiri
lecektir. Halen yuvaya yirmi be~i 
Ankaradan olrnak üserc Jinni yedi 
yavru gelmlt bulunmaktadır. 

Trakyada Pancar Ekimi 
Edirne, (TAN) - Yeni yıl i~ln:te 

pancar ıerlyatına büyük ehemmiyet 
verilmekte ve pancar ekim sanalart 
ıenlıleUlmcl tedlr. Bunun için Al
manyadan çok: miktarda pancar to
humu sipariş edilmiş ve bunların 
yola çıkarıldığı haberi alınmıştır. 

9"1 yıh kampanyastn<ı devam et
mekte olan Alpullu •eker fabrikası, 

Asılsız Bir Haber 
Ankara, ZZ (TAN) - Kız ve erkek 

öğretmen oktıllariyle diğer bazı leyli 
okulların iki ıenellk deral bir senede 
ikmal edecekleri, bu suretle bir tale
benin bir ıenode iki sınıf birden ge
ceceği halı:kmda rivayetler dolaımak
tadır. 

Maarif Vekaletinde alikadarlardan 
öğrendltlme ıöre, ne olıullann ölret 
men lradrolan, ne do talebelerin du
rumları buna müsait delildir. Maarif 
Vclctleti, bu rivayetin tamamiyle asd-
111z ve uydurma oldulunu bildirmek
tedir. 

n ~ 

tktııadl TeıekkUllerf 
Mürakabe Heyeti Toplandı 

yakın gü.nlerde mesaisine son vere- Ankara, 22 (TAN) Buıün aaat 15 
cektlr. Bu sene pancar mahsulün!i de iktısadl devlet tepkküllerlnl mn
korumak ve zürraı teşvik etmek mak rakabe eden heyet, Baıveldl adına 
sadlyle pancar fiyatlarına yapılmış Maliye Vekili P'uat Alralmm rlyaıe
olan ıam, bu işle ilgili köylü ve çift- tinde toplanarak Encümence hazırla
c;ıimizi YOlli mahsul için dahtı bü!Yük nan Ziraat Bankasına a\t raDOnı tet
ölçüde mahsul yetiştlrmlye heveslen· kik ve taııvlp etmiştir, Heyet toplan-
dirmiitir. 'trlarfna devam odecektlr. 

AK DENiZDE AFRiKA CEPHESi · 
iJ4J fl;ı~uu .. , a- ~aştaraıı ı ıncideı star Baştarafı 1 incide 

den Associated Press'e bildirili ~ 
yor: Resmen haber verildıiine 
göre. motörlü lngilu keşü kol -
la.rı, TrablUŞa aırmıtler ve 240 
kilometre mesafeye kadar soku -
larak bir tayyare meydanmda 
mıhverın 24* tayyareşini tahrtp 
etmişlerdir. Oüprlan iatniıonu 
ımha edilmiştir. 

Tebliğde, şunlar ilAve ediliyor: manların Rusyada her an daha zi 
Birkaç birlik kar.aya _çı~~ıya yade beliren mağlU:biyetı Akdeni 

muv~~~ ?lm~ştur. B~ ııtıla t~- ıe doğru yapılacak büyük bir ta
~~busu Bırleş1k Amerıka ve F17 arnız gizliyebilir. Böyle bir ta • 
lı?ın kıtaları tarafından şidcietlı arruz karşı taraf deniz kuvvet -
bır m~avemetle kartılanmıştır. ıerlni de meşgul edeceğinden Al -
Çetın muha.rebeler oluyor manlar yardım etnıek istedikleri 
Manllla, 22 (A.A.l - Bugürı ölle- ni de Japonlara gösterebthniş o

den sonra tank muharebeleri de da- lacaklard1r . ., 
hil olmak üzere çetin muharebeler 
devam etmi,tir, Kıtalarhma dayan
makla kalmamı~. bir noktada a~rr 
toplarımız Japon destroyer ve t!\:ııt
larını püskürtmüş ve böylece bir es
ker cıkarma hareketine enıel almuş
tur. 

Krtalartmız mükemmel bir tarzda 
döğüşüyor, 

MALEZYADA 
Slngap\IJ', !! (A.A.) - Pa:nrtesi 

sabahı neıredileıı tı-bli.i: Perak'ta lcı
talarımııç Kualakangsar civarında mev 
ıilerini tutmaya devam etmektedirler. 

Dün Grlk yolu üzerinde yen.i bır 

ınuharebe olmuş ve dü,man Peralc 
nehri üıerlnden sallarla takviye lı:ıta• 
larr ıetirmittir. Kıtıtlarunıa çarıııf
mışlar ve düşmanı a;ır kayıplara ıai· 
ratmışlardır 

Kualııkanıııar. cloirı.ı tıir hat üıeriıı
den İpoh'un 24 kilometre ıimallnde
dlr. Grik ve Slngei - Krlan yolları 
K11111H ı..ıınıı:sıı r'nA blrleıme'ktedir. 

Pena ıg tahrip edildi 
Londra, ~2 ı A,A.) - Salah!yetı bıı 

kaynaktan ötrenlldiiine cöre Penarıg 
ta tahliyedon evvel tam bir tahrip ıi
yasetj tullanılınıttJr, Pari elektnk 
merkeziyle, Penang kalay izabro teııi•~ 
1cri tamamen tahriu edilmiştir 

Duff CoofNr'e (!Öre 
Lizbon, 22 (A.A.) - Stefani: Sin

rı;.pur'dan bildiriliyor: Duff Coo9eı, 
cepheden ıelen haberlerin fena l'ldu 
tunu ıöylemlıttr Malaka yarım ~da
sında hava ve kara üıtllnlUiUne ma
lik olan Japonlar tanklar v• üstün lmv 
vetlerle ilerlemektedir 

Singapur'un müda f aaaı 
Londra, 22 ( A.A.) - Çin hilkdmetı 

müttefikleri. Slnıapuran müdafaası ı. 
çln kuvvetler tahıit etmiye teıvik ı 
decek mahintte ıiddotll tedbirler al~ 
maktadır. Serbeat Çin htllr6metl. in· 
talanru Japonlann BirmanJa 10lanan 
lıeailmt1hıe mani ot.ealt ıelıildı tahth 
otm•>1 telrUf etmlfttr 

Dall1 Mail ıueteıl, 81nıapıırun her 
ne ı-haaına olana olıu kartanlma11 
icfn hUlrOmıdn kararlar vımıeli ll-
11m rıldfflnl l'Umalrtadrr, 

RONG.KONG'DA: 

NeYyork, 32 (A.A.) - tnıiliı \uıv· 
ıetlerinin Hong - Konc'u müdafaa 1-

1zmirde Ticaret Odası 
Meclhıi Seçimi 

İzmir, 23 (A.A,) - Bugün Tica
ret Odası Meclis basının seçimi ya
pdmıbtır. Bu hususta İzmir gazete
lerinde namzetler için baıı neşriyıtt 
yapılc:\ığlndan, seçim çok allı kalı ol
du. Ticaret VekAlc:tl. her nasılsa rıaın 
ıet ll•tetılne it.hal edilmemiş bulunRn 
ve 15 senedir Tiearet Odası reisli~l
pi ya-pan Hakkı Baloıoğlu'nun nıım
ıetler ıırasına alınmasını telgrafla 
bildirmibtır. B~ müdahl\le t\iccarlar 
arasfnda iyi kariılanmıştır İlk inti· 
hapta 4CI ikinci mün1ehip şeçilmi:ştir 
Oda meclisini bu zatlar aralarında 
intihap edeceklerdir, 

Almanlar ıüratle ffküi11or 
Kahıre, ll:.1. (A. A.) - Cumarte1i 

&ünli kamyonlara bindirilınia düı
man ıuyade kuvvetlerinın Bınaaıinin 
cenubunda gen çekildıklerinin &örül· 
meşi ttommel'in .ijıngaz1 limanının 

mud<ı{aası içın Alın!\n piyadelerın! 
fe<!a etmek nu-etinde olmadığını ıöş
Lernıek.ıedir. 
Bununlcı beraber, bundan Binıui· 

nın kolayca zaptedileceil mAnasııu 
çıXarmak doğru olmaıı.. 

Alman gerı ı;ekilme tuırel\etinın 
si,iratıne v~ kum Urtınıilanna rag
men imparatorluk kuvvetlen duş -
mana muvaUakıyetlç tııarruz ederek 
Yemden 12 t\lm!\n t<ınkı tflhrip ı.t
nuşler ve 8 İtalyan tankı almışlar
dır, 6 bin ltalyaıı ve 4 bın Alınan e
sirinin bır üsse eetirildiği Katllredc 
soylenmektedir. 

Bulgaristanda Vurguncular /talyan reami tebliği 
!elam Edllecek ı RQma. ;.ı, (i\,AJ - tıaıy~n tebli-

. gı: BlniilZl <,.:ebeUnde mevzii mani· 
Sofya, ıı ı AA.) - Of!: Zıra~~ na~ yette çarPılimalar cereyan eder~eı 

zırı Kttııef . Goma . Ore~ovt.z'- bölg"şı kıtalıırımızm yenı hedeflere doğrı 
bahçıva~_ları ve zır~a•c;ıler· ~ophntı- muntıııam YUrı.iyü_şü d~vam etmekte 
ım.~a ... dun. !fU sö~lerı s8yl~mı:,tlr:. dir. 

Huk6met. hal_ıhazır vazıy~tten 11tl- Du_şm<1n ,Bardia mevtllerini kesi 
fıtde 41t'feretr 11nsın olmaya calıMı:' ~ııı topçu ateşıyle döğmu~ ve Solluo 
vurırunçular• :.~mavıı kar:.r vrormıstır . .. ,, .1 ._- t 

çin çarpı,ınayıı devam ettiklerı Honıc
Kong'tan habf'r verilmektclir Mii<>
temleke valiıl Slr M ırk Vounv rad·ırı 
ile neırett•tl bir meujd;t esir eı!ilin
ceye kadar vazifesi bı,ında kalacatını 
bildlrınittlr 

PASiF/K'DE 

Vaıinıton, 32 (A.A.) - Bahriye 
neıareti Ouam •daıındarı aon alınan 
haberin ıo t•~klnun ıaat U.30 da ,,ı 
ıtltlnl blldlrmittlr Bu haberde- ~qnlaı 
ttildirlliyordu ı "Tııarruı Aııınıı ilnrint
tekslf odllxm•tlr. VerllJere mahsuıı 
haıtabanenln liri lrotuıa Ye avluııu 
mttrabö:ı nlma~ •'tındı kıtlm~tır 
Jap0n tebııılannın 16ıaltı edildikleri 
1'frıılar bombıhınm"tır,., 

Y MI GIM'de mıl11tt 
Can),erra, H CA.A.) - Reamen bil

dirildltin• 16re ~vustra)yı hükftmeti 
Veni Oinı'n karıı l•POftYannı tHrruz 
cttliinc dair hiç bir haber almamt,tır 
Bu hıaber dün ıııcc Roma ra4yon ta .. 
rafından verilmişti. 

musta.tı .. eın ınevıı erıno nUCYfll e mı 
ise de petıce alaınamlş\ır, ••~lan 
gıçta d~~ınan tarafından i~gal edil~ 
biı ılerı {llevıı ıutalarmııı: tarafmdaı 
gerı 11lınmıştır 

Alman rı6nıi tebliği 
Serim,· llll (A.A.J ''Tebliğ,. Şi 

mali Afrikada, geni9 ölçude hareka 
haberı verılıniyor. Hava muhareoe 
lerj eııPIJIUlda 7 İngiliz avct U\)rya 
resı düşürüinrnstür. 

Alm1111 tayyare te~ek~üllerl, Valett, 
lıınarıındaki gemilere. benzin ve mü 
himmal depoları11ıı ıeco gündUı. ı. 
ve daha iri cıapta bombalar atm{i 
lardır. Alman teıekki.ılleri d\ijlllanı 
4 avcl tayyaresinı dUsUımüıler, ken 

teri hiçbir tıasara uğramam~lar~ır. 
-~-....... <> 

Roosevelt, Mecburi Aıkerli'k 
Kanununu imzaladı 

Vaşington, 22 (A.A.) - Roosevelt 
18 yaşından 84 :va,rns kadar bütün er· 
lııekJerin kaydedilmesin ve 20 ya~mdar 
M ,.şını kaı!ar olan erkekle in de 81· 

kerUktertnl mecburi kılan kanunu bı: 
sftn imza1amı,ur 



Japongada Halle 
Nasıl Yaşar? 
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TAN 
,- Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

Umuml kan tahlilc\h, frengi 
nokta! nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayıbnası. Tifo ve sıtma 

hastalıklan teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
liUtı, ültra mikroskopi, hususi 
a11ılar lstihzan, kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollestedn mlktar
larmm tayini. 
Divanyolu Na. 11S. Tel! 20981 

Tecrübeli Dadı Aranıyor 
Bir aylık bir çocuğa bakacak tec

rübeli bir dadı acele lazımdır. Tak
sim Bahçesi karştsında İnkılap Aot . 
1 Nr. ya müracaat. 

1cabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan fsrarla İsteyiniz. 
• J • ~· •• ~ .. .• J. -

•' - l • ... • 'ıı "' ). 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastahanesi için 40-00 metre gaz 

l!rofil açtk eksiltmeye konulm~tur. 
1 - Eksiltme 24.12.941 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh

hat 'ft İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher metre gaz idrofil için 22,5 kuruştur. 
3 - ~uvakkat teminat 67' lira 50 kuruştur. 
4 - Istekliler şartnamesinl çalışma günlerinde komisyonda görebi-

l!r'ler. • 
lS - İstekliler 1941 yrlı Ticaret Odasr vesikasiyle 2490 sayılı kanun

a.. ~Ilı vesikalarla bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban:Ca 
mektubiyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (10706) 

1 - Son anlaşma mucibince Almanyadan da alınabileceği ve her 
cins için ayrı ayn fob ve sif fiyatlarını gösterir tekliflerin 15/XII/941 
tarihine kadar verilmesi lüzumu evvelce ilan olunan 153 kalem malze
meden bir ktsmı için teklif alınamamış olduğundan bunlar hakkındaki 
tekliflerin kabul müddeti 31/12/941 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

2 - Taliplerin Kabataşta Levazım Müdüriyetine müracaatla listeyi 
tetkik ederek tekliflerini bildlıilen tarihe kadar göndermeleri il~n olu-
nur, (11322) 

""""""" CiNSi Ek•lltme şekll GilnQ Saati 

Muhtelif ebatta storln 
perde 14 adet Pazarlık 26/XII/941 9,40 
Elbise ve kasket 5 takım )' 

23 - 12 • 941 

Adana Belediye Riyasetinden 
l - Adana şehri içme su tesisatı için !Azım gelen 5 adet dalma to

Jıı:ımba kapalı zarf usuliyle ve 45 gün müddetle münakasaya ı;ıkar~
nr. 

: - Muhammen bedeli (250-00) liradn. 
3 - Muvakkat tem1natT (1875) liradır. • 
4 - İstekliler bu i~e ait şartname, proje vesııtr evrakı Ankarada 

Dahiliye Vek!ıleti Belediyeler İmar heyeti fen sefliğinden veya Adana 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden (125) kuruş mukabilinde alabilirler 

5 - İhale 13/1/942 tarihine rastlıyan Salı günil saat 16 da Belediy~ 
Mnasmda toplanacak Beledlye Encümeni tarafından yapılacaktır. 
• 8 - Münakasaya girebilmek için teklif mektuplarının vesair evrakm 
!hah!den bir saat evvel Belediye Encümeni reisliğine 2490 sayılı kanun 
mucfbince makbuz mukabilinde verilmesi lfızımdır. 

Gocuk 2 adet ) 
Palto 2 • ) " . .. 
İskarpin 3 çift ) 

.. 9,50 

Lastik çizme ı ,. ) 
Bidon kapa~ 1000 adet • " • • 10 20 

1 - Yukarıda cim ve ıniktan yazi:ıı malzeme pazarlıkla satm al~a
eaktır. 

2 - Pazarhlc hi:ı:alannda gösterilen giln ve saatlerde Kabataşta Le-
TI.ZUn binasmda merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktır. (11095) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava Mnsteşarlı!ı teknik tabura için otomobil ve tnldö.r makinisti 

" meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardrr 
Verilecek ücret miktarlan yapılacak imtihanla g(ıste~ceklerl ehliyete 

göre 50 - 120 lira arasmdacllr, TaJiplerhı dilekleri ile Hava Müsteşar-

d)ed~li1ei 
"'Ksf t1l'ileriH• 
öd~IJe" "*fJKl 

Bu iş hakkında fazla malömat almak iı:tiyenlerin Ankarada Dahiliye 
Vektleti BelediyelE'!" İmar Heyeti Fen şefliğine veya Adana Belediye 
!'en İşleri dairesi.ne müracaatları ilan olunur. (10360) 

................... 1 .................... .. 

IST ANBUL HAVAGAZI ve ELEKTRiK 
Ve TEŞEBBOSATI SINAIYE 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

MÜHİM İLAN 
İstanbulda. Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Smaiye Türk A

DOrlirn Şirketi, memurlarmm 1941 senesine ait "Pembe,. Renkli hüvi
~ kartlarm.tn 1 İkinci Kfınun 1942 den itibaren iptal edilerek 1942 
Senesi için muteber olmak üzere "Turuncu,, renkte kartlarla değişti
rileceğini saytn müşterilerine arzeyler. Bu kartların baş tarafında 
Sirke(in ünvam olan "lSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK V~ 
TEŞEBBÜSATI SlNAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETİ,, yaztlıdrr. Yu
lcanda gösterilen evsafa uygun olmryan kartlar sahte addedilmeli ve 
hAmffierl polise haber verilmelidir. Şırket, müşterilerinin bu ilana 
riayet etmemelerinden çtkabilecek neticelerln mes'uliyetinl kabul et
miyeceğini tıimdiden beyan eyler. , 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

\, 

bA'ma mQracaatlan, (9310) (11054) 

Selimiye Satın Alma 

Komisyonu llcinlan 
Selimiye qlasında mevcut 1000 

arabaya yakın Hayvan gübresi tümen 
müzayede komisyonu marifetiyle pa
zarlıkla satılacakb.r. Teminatı 67 lira 
50 kuruş olup isteklilerin 25/12/941 
Perşembe günü saat 11 d~n itibaren 
bir hafta müddetle her giln Selimi
yedıe komisyona müracaaUan. 

(11344) 

FRENGi 
VE 

BelaoOukluOun• 
tutulmamak için 
EN lvl iLAÇ: 

PROTEJIN dir 

Her Eczanede 50 IU. Satılır 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden : 
Galata Karamustafapaşa caddesindeki Liman hastahanesinin tara

sastnm yeniden asfaltlanması işi aı;ık eksiltme ile ihale edilecektir Ke
~t bedeli bin beş yüz seksen lira, muvakkat teminatı 118 lira 50 ~ş
tur. İhalesi 5/1/942 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat an beşte Ga
lata rıhtunmdakl Umum Müdürlük binasında toplanacak satm alına k<>
misyarıuna müracaatları, şartname ve teferrüatı her gün sözü J?eçen ko-
mis~nda görülebilir. (11247) 

KocaeD P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 1zmit pazar yerinde in~ edilecek otomatik telefon santral bi

nası inşaatı 13.12.941 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 25296 lira 83 kuruştur. 
3 - Bu işe ait keşif evrakı için tatil günleri hariç olmalt Ozere ta

lipler her gün Kocaeli P. T. T. Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - İhale 12.1.942 tarihine müsadit Pazartesi günü saat 14 de Ko

caeli P. T. T. Müdürlüğünde yapılacaktrr. 
5 - İstekliler 1897 lira muvakkat teminat akçesini İzmit P. T. T. 

muhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya şayanı kabul ban
ka mektubu ile ihale tarihinden iki gün evvel ve bu gibi inşaata ait ta
ahhütlerini ifa ettiklerine dair ilgili makamlardan alacakları musaddak 
ehliyet ve vesikalarl 2490 numaralı kanunun hükümleri dairesinde ha-
zırlıyarak eksiltme komisyonuna müracaatlan iltın olunur. (11060) 

Oevlet pemiryolları ve Limanları , işletme idaresi ılanları 
Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden: 
ldaremi7ile kurs ve staj görerek makinist ve başmakanlııt teknik 

büro personeli ve fen memuru yetiştirmek üzere lüzumu kadar sanat o
kulu mezunu almacaktrr. Yapılacak kabul imtihaninda gösterecekleri 
muvaf!.ak.zyete göre sanatkar ünvaniyle ayda yüz liraya kadar ücret ve
rilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler bir derece ter
fian maaşlı olarak tescil edilir ve müteakıp kurslardaki muva!fakıyet
lerine göre merkez, atelye ve deDO teknik kadro:."\l dahilinde terfi e
derler. 

Aranılan ıartlar ıunlardır: 
1 - Askerliğini yapmış bulunmak.. 
2 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak. 
3 - Ecnebi ile evli obnamak, 
Talip olanlarm kısa hal tercümesi, istida ve bonservis suretleriyle 

4.1.942 gününe kadar İşlet Müdürlüğüne müracaatları ve bilahare ad
reslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana gelmeleri 11.izumu il!ın o-
hınur. (9379 ~ 11165) 

flıNtıN 

D. :D/201 No. lu tenzilAtlı eşya tarifesi 1/2/ 942 tarihinden itibaren 
kaldırılacaktır. Bunun yerine ayni tarihten itibaren ayni numara altın
da yeni bir tarite mer'iyete konulacaktır. 

Yeni tarifede 1700 kilometreden fazla mesafeler için de tenzilat te
min edlbniştir. Fazla tafsilAt için iı;tasyonlara müracaat edibnelldir. 

(9551 - 11325) 

Umum Müdürlüğü 

Müdürlüğünden : 

inhisarlar 

Baş 

lstanbul 

Myi ve eczahanelerde satılan şişeli, saf, tuvalet, iyotlu, yaknacak 
ve cila U;pirtoları ile İnhisarlar kolonyalanndan ellerinde mevcut bulu
nan bAyi ve satıcılar şişe hacimleri göstermek şartiyle 24/ 12/ 941 Çar
şamba akşamma kadar en yakm İnhisarlar satış depolarına birer be-
yanname ile bildirmeleri ilan olunur. (11349) 

iHTiRA 1LAN1 
«Çerçive anten,, hakkında 9/1/940 

tescil günlü ve 338 sayılt ihtira mı1-
racaatı bu defa mevkii fiile konmak 
i.lzere ahere devrü!erağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galatada 
İktısat hanında Robert Ferriye müra
caatlan ilAn olunur. 

lstanbul Üçüncü İcra Memurlu~un. 
dan: 941/509 - Dairemizce haczedi
lip paraya çevrilmesine karar veri
len Yemişte Derebaşı sokak 72 No. 
lu mağazadaki 500 kilo soğan açık 
arttırma ile .27/ 12/ 941 Cumartesi gü
nü sabah saat 9 da sattlacaktır. Bi
rinci açık arttırmada mahcuz emval 
kıymetinin % 75 lni bulmadığı tak
dirde 5/1/942 Pazartesi günü ayni 
mahal ve ayni saatte satılacağı ilan 
olunur. 

I 

r •SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Hallaçaltı Pamuğu Müzayedesi 
lLAN TASHİHİ 

23/12/941 Cuma günü münakasası yapılacağı ilin edilen 8S 
ton pamuğun münakasası 23/12/941 salı günü yapılacağı 'Yaiıl~ 
ması lazımgelirken 23/12/941 Cuma günü yazılmış olmasından 

1 tashihen ayni şeraitle müzayedenin 23/12/941 Salı günü ;rap:ır
lacağı ilan olunur. ' ~ 

Tahmin B. ilk Tem, 

726,00 54,45 Sari hastalıklar mücadele merketlerl memur ~ 
hadeınelerine yaptırılacak 66 çift fotin 

625,0-0 46,87 Beykoz ağaçlama fidanlığı için alınacak 2500 adet . 
peynir tenekesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminatmiktarlan yukartda yazıll ~ler ayri , 
ayrı temdiden açık eksıltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mu.., 
amelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2/ 1/ 942 Cuma gUnü saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ve 941 yıllna ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (11366) 

Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden: 
İdaremiz motörlü trenlerinin elektrik tesisatmm ~letme ve tamirin

de çalıştırılmak üzere beş elektrik U!itası almacaktır. İmtihandaki mu
vaffaklyet derecelerine göre birinci smıf ustalığa kadar derece ve ayda 
yüz liraya kadar ücret verilecektir. Bir senelik staj müddetini muvaffa
kıyetle bitirenler tescll ve 3173 No. kanun dahilinde terfi ettirilil' 

ARANILAN ŞARTLAR : 
ı - Sanat okulu mezunu obnak, 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak, 
3 - Röleli, komplike ve ince elektrik işlerinde calışmİş olmak, 
4 - (3) de anlatılan şekildelti tesisata ait Şemaları anlıyabilmek 

ve tesisattan şema çfkarmal{. 
5 - Bobin sarmasını bilenler tercih olunur 
Talip olanların kısa bal tercümesi, istida ~e bonservis suretleriyle 

4/1/942 gününe kadar Zat İşleri Mjdürlüğüne müracaatları ve bllAhare 
adreslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu ilfın 
olunur. (9378 - 11164) 

Nafıa Vekiiletinden : 
Eksiltmeye Konulan Iş: 

1 - Manisa su işleri üçilncü $Ube müdürlüğü mmtakas1 dahilinde 
Marmara gölü seddesl ile Gediz -ıehri ve besleme kıınaliyle boşaltma 
kanalı arasında takriben 13500 on ti<; bin beş yüz hektar genişliğindeki 
arazinin Nirengi şebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile şimal 
versanından sularını bu araziye Jkıtan Kemer. Cerkes, Poyraz, iki ko
talı. Çapaçll ve Adata derelerlnln seritvari haritalarmın almması .işi 
muhammen keşif bedeli vahidi fiyat esaı;ı üzerinden 40500 liradır, 

2 - Eksiltme 16.1.942 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de An
karada su işleri reisliği bimı!;ı içinde toplanan su ekı;iltme komisyonu 
odasmda kapall zarf usuliyle yapılaca~tır. 

3 - h:teklikr, ek~iltme şartnnmcsi, mukıwcle proJesı, baymdırlrk 
isleri genel şartnamesi, umumi ~u işleri fenni şartnamesiyle hususi ve 
fenni şartnamelerı ve projelerı 2 lira 03 kuruş mukabilinde su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !çın isteklilerin 3037 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksıltmenin yapılacağı günden en az üç 
gün evvel ellerinde bulunan en az 5000 hektarlık bir arazinin Takeo
metrelik haritasını muvaftakıyetle yapmış olduğuna dair vesika ile bir
likte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ıve ':ıu vesikayı ibraz ·etmeleri şarttıi. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye işti
rak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yaztlı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde verme
leri lbımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (9494 - ı 12.ım KAYIP: İstanbul Şehremini nahi
yesi Merkezefendi mahallesi hane 
No. J7, cilt 14, .sayfa 81 de kayıUı 
bulunduğum nüfus tezkeremi kay-

sinin hükmil kalmamıştır. Aksaray 
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