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Hitlerin 
son kararı 

Almanyada, bütün dünyanın 
dikkat.inl uyandıran bir değişik-

J~ponlar yeni Dağıtma ofisi projesi 
Gıneye asker ki. • Id' 

çıkardllar son şe ını a ı 
lik oldu: Devlet Reisi Hitıer ordu ,.. 
Başkumandanlığını 4a üzerine A vuatralyada tel at Buğday koruma vergisinin kaldırılması 

layihası mebuslara dağıtıldı aldı. baıladığı ve müdafaa 
Bu değişildiği haber veren tedbirleri alındığı 

tebliğde de söylendiği gibi, cıbü- bildiriliyor 
Ankara 22 (Telefonla) - Yenlden ı tedblrlerlnl kısmen olauıı idame et

faallyete g~et olan tevziat otıa1 tlnnelt lçln muamele vergtı;t kontrol
hakkındakl proje dlln allkadar ma- lfttünde ıstlhdam ed1lmek üzere 100 
kamlar tarafından tekrar gözden liradan 60 liraya kadar ücret alacak 
geçlrllmlf ve 800 şekli vertım1ştlr. 100 adet muhafaz& memurlutu 1hda& 
Proje bugllnlerde :Bqvetlıetin tas- edilml§tlr ki bu kan!o eat1 kadl'Onun 
vlblne arzolunacak:tır. Memlekette altıda biri kadardır. 

tün kuvvetlerin bir elde toplan-

masııı ve harp hazırlıklannın Londra 22 (A.A.) _ Roma radyosa 
yapılması için, kendisinde ayn- blldlrlyor: Jopan kıtalannın Yenl Gl· 
ca bu işlere «şahsi bir tstidatı> ne'de karaya. çıktıklan birçok mem-

- li ti .. kl k balardan teY1d edilmektedir. 
goren, ve «mesu ye yu enme Llzbon 22 CA.A.> _ cstefanl): Ha-
istiyenıı Hitıer, harpten önce za. ber alındıtma göre Flllpinlerde 80D 

ten Başkumandan olmuştu. Fa- Japon hareketleri Avustralya halkını 
kat bu defa kara orduları Baş· tellp. düşürmü.ştrır. BafVetll Curtlıı 

' ' Avustralya'nın zannedlldltinden çok 

bil6mum tentat lflerl tek elden ve Kad.rolan lltvedllenlerden hlmıet 
ofis tarafından idare ed!lecettlr. müddetleri 3 seneden as olanlara 

Ankara 22 (Telefonla) - Buğdayı 
toruma verglainba taldıhlması hak
kındaki llylhanm baaılınaa bltmif ve 

3 aylık, hizmet müddetleri 1 seneden 
az olanlara. 1 aylık Ocretıert verUerek 
devlet memuHyett ile allkaları lte&t
lecektAr. 

kumandanı Mareşal von Brauçl- daha tehlikeli bir vaziyette balundu-
çi vazifesinden ayırarak onun ~unu beyan etımıştlr. Japonlann pet 

Llylba mebu.slara datıtıllİllffır. Haber Dlter taranan bu kanunun mert
verlldJtlne göre, MeelLsln çarpmba yete ıtrdll1 ta.rlbe kadar ı.n r.a
güntü toplantısmda. llylbanın 1llt mil- mana ait olarak ta.hükut etm}f olup 
Z&kerest yapılacattır. Encümen ta- da henüz tahatl edllmemlt vergilerle 
rafından bul deliflme utrayan bu maktulyete ballanmıf olan mllkellef
llyihanm ana hatıann1 blldlrlyorwn: terin 941 maıı yılına ait ve bu kanu· 

yerine geçiyor. yakında karaya asker çıkannalann-

Değişikllk ld k hemmi et- da.n korkuldutu lçin alelAcele gönWll 
o u ça e Y k.a.ydına başlanm14tır. 

lJdir. Bir Devlet reisinin, millt Port-Darwin'de harareUe müdafaa 
kuvvetleri temsil etmek bala- hazırlıklan yapılmakta ve blr Japon 
mından nazarı olarak Başku

mandanlığı üzerine alması fay-

dalı olabilir. Fakat, kara ordu
ları kumandanlığı gibi yüksek 
ilme ve uzun tecrübeye dayanan 
zor bir ihtisas işinin ağır mesu
Iiyetini - böyle bir zamanda -
yüklenmek, ya müstesna bir ce
saret, yahut çekinilmez bir za
ruret eseri olabilir. 

Bahsettiğimiz tebliğ, Führerin 
<ordunun hareketleri ve sllAhlan
ması üzerinde en büyük tesiri 
yaptığını, ve bu sahaaa verilebile
cek bütün ehernmlyetU kararlan 
şahsen aldığının bildirmek sure
tile, harbi bugüne kadar esasen 

Hitlerin idare ettiğini anlatmak 
ve harbin şimdiden sonraki yü
rütiim ve güdümü bakımmct.an 

değişiklik olmıyacağı hissini ver
mek istiyor. Fakat, ne de olsa, 
büyük bir harbin en zor anında, 
kara orduları kumandanının de
ğişmesinde herkes birçok sebep
ler sezmeye çalışacaktır. 

Bu sebepler ne olabilir? 

İşler yolunda gittikçe ortaklar 
arasında ayrılık olmaması tabii 

sayılırsa, Alrnanyadaki kuman
da değişiminin sebebini Rus har
bin in iyi neticeler vermediğinde 
aramak l!zım gelir. Hesaplann ve 
tahminlerin yanlış çıkması, kış 

gelmeden önce Mo!;kovanın bile 
alınamaması, insanc.a çok ziyan 
verilmesi, nihayet, bütün cephe
de gerilenmek zorunda kalınma
sı ~bl vaziyetler Hitlerle Kara 
ordulan Başkumandanı ara~ında 
görüş aynlığı doğurmuş olacak
tır. Bazı yabancı kaynakların ilk 
gündenberi ileri .sürdükleri gi
bi Rusya seferine, ordunun «Ola
mazıı düşüncesine rağmen Parti
nin karan ve Hitlerln emrile mi 
başlandı':' Mareşal von Brauçlç, 
bu işin çıkmaz olduğuna mı ina
nıyor, yoksa Hitıer, harbbı iyi 
idare edilmediği fikrinde midir? 
Bu sorgulara cevap bulmak im· 
kAnsız olsa da, Hltlerin Rusya 
harbinden sonra söyledill nu
tuklar, ve kumandayı e1e alınası 
dolayısile orduya neşrettiği son 
beyanname, bu harbin karar me
suliyetlnl kendi üzerine almaktan 
çekinmediğini v~ şimdi de harbe 
devam mesuliyetlni yüklendtğlnl 
açıkça gösteriyor. 

HattA, Hitler orduya beyanna
mesinde ukış birdenbire geldlğt 

!çin, şarktaki ordulan yeni mev
zilere yerleştinnekıı lft.zım oldu
ğunu söylemek suretile cephenin 
haylı geri çekileceğini haber ver
mek istiyor, <eteşkil edl1ecek yeni 
ordular ve orduya verilecek daha 
!yi, yeni silft.hJarla)) ilkbaharda 
düşmanı tamamen yok edeceği

ni tekrar vaad ediyor. Bu sözler, 
kısır kalmış muazzam bir hare-

hareketine k.a.I'fı vapurlar oo.aıtıı
maktadır. İş Nazın blzmt Port-Dar
wln'e giderek yapılan lflerl tedkik et
miştir. Tehlikelt addedilen bazı mın
takalardan halk tahliye edllınlşıtlr. 
Canb~rra 22 (A.A.> - Resmen bll

dlrildl~lne göre Avustralya hütümetl 
Yeni Oine'ye kartı Japonyanın taar
ruz ettiğine dair bir haber almamıf
tır. Bu haber dün gece Roma radyo
su tarafından·verllmlştl. 

Butda:rı koruma wrglsinln kaldı- nun mertyete girdili tarihe kadar o
rılma.sına müvazl olarak bu 1lle meş- lan zamana alt vergi mlktan tahsil 
gut bulunan meMez ve vUlyetlerdekl ve bundan sonraki 1ruımı terkin edl
bulday koruma klUplerl, baş kon- lecektılr. Aynca kanunun meı1yete 
trollan, kontrol memurları, memur- girditl tarihe kadar vergtst yatınla
lan, odacı ve beltçUerlne alt memur ralt nakliye Ocretl alınDUf olan unlar 
ve mnatabdemln kadrolan ll~e('lll- için ödenen vergiler gen verllm.lye
mtş ve bunlann yerine muhafaza cektlr. 

Fil ipinde 
şiddetli 

muharebeler 
Japonlar karaya mühim 
kuvvetler çıkardılar, ce· 
...,_ diiı a ileı liıoı lar~ 

Milli Şef 
Von Papen'i 

kabul etti 
Görüımecle Hariciye Ve
kili B. Şükrü Saraçoğlu 

da hazır bulundu 

Ankara 22 (A.A.) - Cömhur-
Londra 23 (A.A.) - (B.B.C.) Dün reisi İsmet İnönü bugün ıaat 1 1 de 

Japonlar, Fllipin adalarından Luı.on'- Almanya Büyuk Elçiai von Papen'i 
da Lingayen'e a7Jter çıkarmak ıat.e- kabul buyurmuılardır. Mülakatta 
mlşlerdlr .. Bu lnlalar 80 - ıoo b~ Hariciye Vdcili Şükrü Sarac;oğlu ha· 
kadardır. iki karaya çıkma tefebbu- zır bulunmu,ıur. 
sü tardedOm}ftr. BU'. teşebüalerin bi-
rinde Japon muhriplert tıtaata top Milli Şef'in ziyafetleri 
at.eşiyle ~ardım etmek için körfeze b ·· ba l 
glrmete kalla.pnlJ. fakat aabil batar- ugun ' ıyor 
yalan kendilerini uzaklaşmağa mec- Ankara 22 (Telefonla) - Reiai-
bur etmiştir. cümhur Milli Şef lımet lnöoü tara-

3 üncü bir karaya çıkına teşebbUsft fından her ıene mebuslanmıza ve• 
daha muvaffakıyetli olmuş, ~aponlar ri!er. ziyafetlere yarın ıaat yirmide 
k.a.raya çıkarak Damortla köyüne dol- b ı '- M-'- ı tf-'-•-+ıta tind 11 1 ... 1• 1 aı anacaıdır. c:ıuuı arımız a a.oe 
ru cenup ~~ me e er ~~~er- . · E l d · 
dir. Bu muharebelerde tanklat ve sıru:ıb zıya et ere avet edılmekte-

Batırılan 

Türk ticaret 
vapurları 

lzveatiya gazetesi, 
Almanlann gizli bir 
emrinden bahsediyor 

Moslı:on 22 CA.A.> - Taas aJıınsı 
blldlrl10r: bvestıa diyor kl: 

dtJmad edilir haberlere göre önü
müzdekl günlerde bir üçllncU Türk 
ticaret vapuru mllllyett meçhul blr 
denizaltı tarafından batınlacak ve bu 
vapurun tayfası kurtulacaktır. Çün 
kü içinde birkaç Alınan aJanı buluna
cak ve şahit olarak kullanılacaktır. 
Denlzaltmm mürettebatı ise Smyet 
işaretlerini tqıyacaktır. Ti kl aon
radan bu alçaklık Sovyetler Btrllttne 
yükletllebllsin. İşte Alınanlann ver
dikleri gizli emir budur. Almarr aJan
lan bu Türt gem.W.nln de batuıı
mam üzerine Türkiye ile SovyeUeı 
Blrllitl arasındaki münuebetlerin fe
nalaşacatuu umuyorlar. topçu tuvvetıerl de ltullanılmwtır. dir. ilk akpm yani yarın (bugün) 

Japonlann Llngayen clnnnda katı ıoyad1annın ilk harfleri A ve B ile 
neticeye vannü için blltlln kuvveue- başlayanlar Çankaya köıküne gide- Memurlann maaılan 
rinl topladıkları anlafılıyor. ce]ı:Jerdir. 

Mindanao adasında da muharebe- -------- cuma günü verilecek 
ler oluyor. Bir Alman denizaltısı bir Hültdmetın. b&Yr&m mlinaaebetlyle, 

Manlla 22 (A.A.) - Flllplnlerdekl l . . . . . memurlann llttlnun aylıtlannm cu-
Amerlkan ordu.sunun tebUtl: .Tapon- ngılız tayyare gemıamı ma güntı wrilmeahıl tararlqtırdıtı-
lar Llngayen körfezi bötgulnde btl- babrmlf m yazrn1fbk. Bu husuata:kl emir dlin 
1Ük ,ayıda tunetler karaya çıkar- vlllyete blldlrllm••• B iUbarla 
m••lar ve derhal Flllplndetı Amerl- Beırlia 22 (AA) - Bir Alman _r. u 

oy memur m.aqlannın cuma giinft aaba-
kan kıtalarlle temaaa gelml4lerdlr. denizak. gemisiain Atlantikte bir hından itibaren tevzllne bqlanacak-
Llngayen ile Agoç şehri arasında çar- lngiliz tayyare gemisini batırdığı bil· tır. ttcretıı memurlarm maaşlal'l da 
pıpalar olu10r. Saym belll olmıyan diriliyor. ayni glln verllecektlr. 
bJlr miktarkliJapon dall pazartesrlnd ~,~gnllallnll ••••E••ımıııııııı•••••••••ııııııııııııııııııııııııııııı ,1,1•11111111111011111111 apon na ye gem e en .....,. -
nın 180 kilometre flmalinde bir yerde 
karaya çıkm)ftır. 

Malezya' da 
vaziyet 

İqiliz kuvvetleri yeni 
mevzilerine yerleıtiler 

Loodra 23 A.A.) - (B.B.C.) Males
ya yanmadumda aUkClnet devam edi
yor. Brltanya kuvvetleri yent ment
lerinde Japon hilc~unu ltarşılama
ta hazırlanıyorlar. Bu lruvveW mtı
dataa mevzU nehir kenarındadır. Ne
hir tepeler arasında batak bir vadi
den akmak~ı. 

Dün Slngapur'da 3 düşman tayya
resi düşürülmllştür. Brttanya tayya
releri bir Japon hava meydanına hll
cum etmişler, G Japon tayyaresi tahrip 
edllml.şUr. 3 Brltnnva avcı tayyaresi 
donmemlştır. 

Japonların deniz kayıbı 

'lJ 

BU SABAHKİ 

B. Churchil 
Amerikaya 

gitti 
Beyazev' de B. Rooae· 

velt'in misafiridir, mühim 
görütmeler oluyor 

TELGB.A.PLAB 

Mareşal 

Brauchitsch' 
• • 
ın mesaıı 

«Önümüzde çetin ve 
önemli muharebeler 
vardır, bunları da 

kazanacağız• 
Hitlerizmi imha mücacle· 

le.ine yardıma bütün 
devletler çağırılacaklar 

_. _ Bertin 23 CA.A.) - Alman ordular 
Londra 23 CA.A.) - <B.B.C.> IngUlz başkumandanlıtmdan çekilen mare 

Bafvekili B. Churchill Vqlngton'da fal Brauchltsch orduya blr veda me 
dır. Beyaz evde B. RooeeTelt'ln mlaa- •:lı göndeımlftlr. Bunda denlllyor ki. 
flrl olarak kalıyor. Dün gece iki ön- t.Kalb hastalıtındaıı dola:rı vazı 
der araaında bir konfeRm aktedll- temden ayrılmak huauaundakl rlc 
miftlr. B. ChurchW'e LeTUUD Nazın Ftlhrer kabul etti ve ba41tumanaaı1µ1~ 
lord Beavel'brook genel kurmay bat· kendlal denıhde eyledL Blzl idare e 
kanı amiraller ve teknik memurlar Lltfm 4 sene zarfında ordu zate 
refak.a.t ediyor. zafere koştu, dünyanm en bllyftk or 

Beyaz sarayda, yapılan konuşma.la- dusu olan Alman ordu.su katı muha 
rın başlıca gayeal Httıerhıınln mallüp rebeler kazandı. Fatat bun•x.nıuwm 
edilmesi olduğu blidlrllmekted!r. Bu daha çetin ve daha önemli muharebe 
mün83ebetle §U tebliğ neşredllm~tır: ıer önftnil7.de bulunuyor. muerın tu 

•B. Roosevelt ııe B. Churchill ara- mandası altında bunlan da ~ıaıı.,.. 
sında yapılan görüşme Sovyet. Rus- catınıza emlnlm.• 
ya, Çin. Felemenk ve Brttanya do-'------------..
nıinyonlarının da dahil olacaklan 
bqka toplantıların baflangıcı sayılı
yor. Diğer devleUer de aon gayeye 
vasıl olmak için ellerinden geleni yap
map davet edllecetıerdlr. Konfe
ranslann nihayet.ine kadar bafka be
yanat yapılmaması muhtemeldir. Fa
kat diter devletlerle dalmt temaa ha
linde bulunulaca.tı şuphestzdlr.• 

B. Churchlll Amertka'ya hava yo
liyle gelrntş. hava meydanında B. 
Rooseveıt taral'>1dan karfJlannuştır. 
Dün B. RooSevelt, Çin, Sovyet 'Rusya, 
Felemenk sefirlerlnl kabul ederek go
J'UfDltlftür. Bu g&ilpne 11blrlJA1 için 
alınacalt miıhlm tedbirlerle allltadar 
sayılıyor. 

lngilizler 
Apolonya ve 

Cyrene'yi 
aldllar 

Şimdi Bingazi'ye 50 
kilometre mesafede 

bulunuyorlar 
Kanada B34veklll B. Klng'in 

Churchlll - Roosevelt goruşmelerin- Londra 23 (AA.) - (B.B C.) Ingllls 
de bulunmii'k uzere ynıwı:cıa 'Viiştnı;-, kunetıeri Llltya'ct. Apolonya Y9 
ton'a gideceği haber veriliyor. Cyrene'ye glrml§lerdir. Apolonya de-

çunking' deki gö.W••meler nız kenannda ve Deme·nı.n 70 tllı»
• -s metre garblndedir. Cyren lQeride ve 

Londra 23 (A.A.l - B.B.C.) Mütte- Apolonya'nın 16 kUometrc arblnde
ffk devlet adamları arasında Çin'in <Ur Brltanya kıtalan mlhvercilerlıı 
merkezi olan Çunklng'de de mllhlm Cebell Abdar'da bıraktıklan her clns
goriişmeler yapılıyor. Dün Amerika, ten harp levazımını t.oplauyor. 
Inglltere, Felemenk sefirleri Çln hil- Italyan kıtalan Blngazl cıvarınd• 
kiimet adamlarlyle pek mühlm ~ö- Elabyar havallsinde rlcatı örtme ha
ruşmeler yapIJlL1lardır. Birtcaç gune reketi yapmağa. çall§lnaktadır. Şimdi 
kadar bir teblllt neşredilmesi bekle- Brlta.nya kıtalan Blngazi'den ?;O Jcllo
nlvor. metre mesafede hulunuyorlar. Sahll 
Moıkovada görüımeler boyunca rlcat eden duşmana. hucwn-
Londra 23 (A.A.) - CB.B.C.) Dun lar yapılmaktadır. Trablus vllA.yetlne 

Moskova'da İngiliz ve Sovyet makam- de curetkiirane bir akın yapılmıştır. 
lan aruında mllhlm müzakereler ol- Nev,.orll: 22 (A.A.) - Kahlre-
muştur. den Auociated Prese e bildiriliyorı 

Polon va 
Başvekili 

Şark cephesindeki 
vaziyet hakkında 

beyanatta bulundu 
Londra 23 (A.A.) - CB.B.C.) Polon

ya Başvekill general Slkonıkl Tah 
ran'da TasB aJanaı muha.blrlne fU be
yanatta bulunmuştur: Rusya'da.Jd IOl1 

Resmen haber verildiğine göre. mo
törlü fngÜiz keıif kolları, Trabluaa 
girmiıler ve 240 kilometre meaafe
Y"' kadar sokularak bir tayyare mey
<!.ının6 Mihverin 2.f tayyaresini 
tahrip etmiflerdir. Dütman garnizo
nu irnba edilm.iıtir. 

Sovyet 
ileri hareketi 

muharebeler hakkında gazetelerin Mal 1 t 'd 
rdlM habe ı hakikate tama ı11e oyaros ave • e 

vıe &• r er m Al il . l 
muvafıktır. Rua ordusu Almanlan man mevz en yarı IDlf 
durdurmakla k•lmam'f, geriye atmJf-
tır. En mühim hldlae cenupta von 
Klelst kuvvetlerinin imhul, Moeko- Londra 2 3 ( Rady? 7, 15) - ~ 
va cephesinde stratejik mffkllerln ce yamı Moıkova da netredi1ea 
ele geçlrllmesldlr. Şimdi MolkO'V&, Le- Sovyet tebliği: 2 2 ilkkillun günü 
n1nırad ve Kaftuya'nm ı.tlkball te- ordulanmız bütün cephe boyunca 
mln edllmlftir. batbetmiflerdir. Kalinin"in garbindı. 
Stalln bana Alman1ann, Napoleonun ve cenbu garbiıinc:le. l..ıeningrad"m 

vaziyetine düfUlklerlnl -6Jlemlftlr. bazı cephelerinde dütınanla anuda• 
Bana taiırsa Napol~'dan daha va- ne çgrplfrllalar olmllfhar. Birçok yeı
hlm vu1ye"9dlrter. Bllertnde ihtiyat ler ıe::i alınm11tır. Ayın y.İrmi birin
kuvvetıerl yottur. MaamafUı llltba- de .f Alman tayare.i imha edilmir 
harda yenl hücumlanna hazırlanma- tir 
lıyız. O zaman Polonya ordu.su da · ~ 
Sovyet ordusunun yanında yer ala- Lonclra2 2_ (A.A.) - B. B. C.ı 
ca.ktır. . Almanların en çok mukavunet et• 

- -- tikleri nokta Maloyaroılavetı civa• 
Tayland'da Hind nndar.dır. Bunıı rağmen Moıskova 

heyetleri radyo.u burada Alman mevzilerinin 
Bonıkok 3 (A.A) T 4 • 6, . kilometre genişliğinde delin· 

harrlrlerd swa~ - aa=a~~ di~ini bildi~iıtir. Volkofu Tı.kvin·e 
reisliğinde bir Hind heyeti Tayland bagııyan yo.un alınması mühım te
başvetill tarafından kabul edllm1ştlr. likki ediliyor. l..eningrad'ın ıarkın
Başvekll Tayland mllletinin Hind daki Şlusselburg\sı yakında muha
mllletine karşı tyı niyetler besledlği- saradan kurtarılacağı ümid ediliyor. 
nl heyete bUdlrmlştlr. • • - --

Nasyonalist Debnat.hdas'un reisllğl Amerıkanın Orta Şark 
de başka bir Hind heyetl Bangkok'- mümeuili Beyrut'ta 
tn.kl Japon makarnlan ta.rafından 
kabul edilmiş ve heyete Japonyanın Londra 23 (A.A.) - B. B. C. ı 
Hind milletine hilrlyetl için açtı~ Amerikanın Orta Şarka gönderdiği 

Necıneddin Sadak 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

Tokyo 22 CA.A.> - Pasifik harbinin 
başlangıcındanberl Japon bahriyesi
nin blr torpido muhribi, bir mayn ta
rama. gemlsl, 5 denizaltı ve 72 tay
yare kaybettiği resmen haber vcrlll
yor. Bir kruvazör ve bir mayn tara-

- Pek keyiflı görünüyorl .. 
- Elb.!:ttel.. Bulunduiu evin ıabihi •Çıkiö:dük. edeceiim 1 

mücadelede tam bir muvaffakıyet dl- mümessil B. Bulitt, Bcynıt"a gelmi'" 
. lcditl beyan edllmlştlr. dün Lübnan Cümhurrei i ve Hari• 

dıye 1 Tayland'da. oturan Hindliler yann ciye Nazırı tarafından kabul edil· 
büyük bir mıtıns ıerUp edeoe&lerd1':. !mittir. ma gemill hasara Uil'MDlfbr. 1 do1aplaııru yiyecekle doldurmuı 1 ... 



Sahife 2 AKŞAM 23 Kanunuevvel 1941 

r M&MEWH+ asa i*tWM awa * ••• Mi! RffH M 

) Dün Gecek· ve Sabahki Haberler 
F 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 22 (A.A.) - Alman ord-ulan 

Başkumandanlığının tebli~: 

Şark cephesinin merkez kesiminde 
tıtalanmızın inatla. mukavemeti ne· 
ticesinde Sovyetıerln müteaddit hü
cumları akim kalm.Lştır. Hava kuv
vetleri, düşmanın sahra mevzilerine, 
zırhlı tank topluluklarına, araba. kA
filelerlne ve demlryollanııa yaptığı 
mütea.ddit hücumlarla, ordunun şid
detli çarpı.şmalanna ya.rdım etmiş
tir. 
Sava~ tayyarelerl, dün gece İngil

ter€nln doğu cenup sahilindeki liman 
tesislerine bombalar atmışlardır. 

Şimali Afrikada, geniş ölçüde hare
kat haberi verilmiyor. Hava muhare
beleri esnasında, 7 İngiliz a.vcı tayya
resi düşürülmüştür. Alm.a.n tayyare 
teşkilleri, V:ıletta limanındaki gemi
lere. benzin ve mühimmat depolarına 
gece gündüz, iri ve daha iri çapta 
bombalar atmışlardır. .A1ma.n teş
killeri, düşmanın 4 avcı tayyaresinf 
düşürmüşler, kendileri hiçbir hasara 
uğramamışlardır. 

İngiliz savaş tayyarelerinin, Manş 
bölgeslnlde ve Alman körfezinde yap
tıklan akim kalan hücum teşebbüsle
ri esnasında düşman 1k1 bomba tay
yaresi kaybetmiştir. 

Italyan tebliği 
Roma 22 (A.A.) - İtalyan umum! 

kararg!\hmm 568 numaralı tebliği: 
Bing:ızi ccbellndc mevzii mahiyette 
çarpışmalar cereyan edel'ken kıtala.
nmızın yeni hedeflere doğ"ru munta
r.a.m yiirüyfışli devam etmektedir. 
Düşman, Bardiı:ı. mevzilerini keşif 

to~u ate~ile döğmüş ve Sollum müs
l:a.hkıem mevzilerine hücum etmiş ise 
de netice alamamıştır. B:ı.şlanıçtn 
düşman tarafından işgal edilen bir 
ileri mev-zı kıt.alanınız tarafından ge
ri alınmıştır. İtalyan ve müttefik 
tayyareleri, düşmanın gerisini bomba
lamrı k ve yürü~ halindeki kıtalarln 
makineli vasıtalar topluluk.lannı çok 
alçak ucar:ık mitralyöz ateşine tut
mak suretile yılmaz bir ta.allyet sarf· 
etmişlerdir. Hava muharebelerinde 
11 düsman tayyaresi di.i.,ürülmü.ştür. 
Bunların 10 tanesini Alman avcıları 
düşürmüştür. 
Düşmanın Trablus, Bingazl, Barro 

lizerine yaptığı akınlar, birkaç klşiriln 
yarıı.l:ınmasınn sebebiyet ve~ ve 
uz ehemmiyetli hasar yapmıştır. B1n
gazl tayyare karşıkoyma topçusmıun 
mermilerine hedef olan blr düşman 
tayyaresi alevler içinde düşmüştür. 

Alman ba•a kuvvetlerine men.sup 
mühim tcşldller, Malta adasında, de
mirli bulunan gemilere. tesislere ve 
ve depolar ~ ve gündüz tesl-rll hü
ctımlar yapmışlardır. 

Mareşal 
Voroşilof 

~ zak Şark Sovyet ordusu 
baş kumandanlığına 

tayin edilmiş 

it" ,44# 5EE & EYJMfea•w ., 5 

Rus ileri Almanya çok fH~-;-P- v~· ;ny;i:i""'lı 
büyük kuvvet- \\.~!!~- - sr -~e!~~J hareketi 

Hitlerin 
son karan 

ler topltyacak Japonlar Filipin'lere devam ediyor (Baş tarah 1 itci aalıilede) 

ketten sonra gelecek baharda ye
ni bir ordunun, yeni bir cephede, 
yeni bir taarruza geçeceği hissi
ni uyandırmaktadır. 

Son kumanda değitikliği 
Berlin'de bu suretle 

tefsir ediliyor 

Berlin 22 (A.A.) - Bitlerin §lmdlye 
kadar görülmemiş nlsbette büyillt as
keri kuvvetler toplamasını temin 

yeni kuvvetler çıkardı 
Yeni Gine adasında Japon kuvvetleri çıkanldi. 

Libyada İngiliz ileri hareketi devam ediyor 

ına.ksa.dile ordu başkumandanlığını ele Uzak Şarkta: Uz.ak Şarktan ;lô !erin yeni mevzii-erine karşı taanuz 
a1dığı ve bu itibarla. muharebenin mühim haber gelmiştir. Bunlardan başlamak üzeredir. Japonlar nehir 
kati safhasına yaklaşna.kta. olduğu birincisi J.aponlann Filipin adaların- yoliyle ıve ıallarla takviyıe kıtalan 
Berllnde resmen söylenmektedir. dan Lızon'da Lingayıen körfezine getiriyorlar. Borneo adasında va:zi-

Stoklıolm 22 (A.A.) - (0.F l.): M.a- asker çıkardıklarına dairdir. Japon· yet•e değişiklik yok.tur. 
rcşal von Bra.uch1tsch'in, kara. ordu- lar bundan evvel Luzon adaeının l.ı'bya'da: Libya'da Mihver ltuv· 
lan ke.d.rosmıda.n çıka.rıldl~a. yahut şimalinde Apari ve Vigan, cenu- vetlıerinin geri çeki!mes:i devam edi
sadece vekAlet emrine alındığına. daır bunda Lagaspi noktalanna asker çt- yor. Bu ricat çok acele yapılmak
hcnüz malümat yoktur. Berllnde karmışlardı. Fakat bunlar nisbeten tadır. Genetal Rommel Alman fır. 
tahmin edildiğine göre, Hitler uınuml zayıf kıtalardı. Bu defa 80 nakliye kalarını motörlü vesaitle naklediyor. 
ka.ra.rg8.hı ve kam ordusu karargahını vnpurundan 40 bin kişi çıkard1klan İtalyanlar ardcı muharebesi yapı
kendi uhdesinde t.oplamak suretile bildirihnektedir. Llngayen adanm yorlar. Şimdi Bingazinin 40 kilo
k:ısa bir zaman .sonra en yakın askeri 
mesai anad~dan birini fillen ortasmda ve Manilla'ya timendifer metre cenubu ,arkisinde muharebe-
kara ordusu ba.şına getirecek.Ur. Bu hattile bağlıdır. Buraya çık.arılan ler olduğu bildirilmektedir. 8 inci 
münasebetle Mareşal von Brauchitö- kuvwetler doğrudan doğruya Manil- İngiliz ordusu Bingaziye yaklaşmış· 
ch'ln muavtnl Mareş:ı.I von Halber'in Ja'ya karşı harekete geçmişler ve tır. Mihver kuvvetlerinin Bingazi 
ve harbin ba.flndanberl Hitlerln umu- şi<ldetli muharebeler başlamıştır. mıntakaaını bırakarak Trablusta 
m1 kanı.rg!hı arasında. irtı'bat vazife İkinci mühim haber dıe Japonla· muharebe etmek istıedikleri anlaşıl
sl gören Gimeral Jodel'in 1s1mlerl nn Yeni Gine adasına asker çıkar- maktadır. Diğer taraf.tan İngiliz 
söylenmektedir. dıklarına dairdir. Bu haber henüz motörlü kıtalarınm Trablu:s mınta· 

Stokholm Tidningen'ln muhal>l.rine teeyyüt; etmemekle beraber doğru kasına girdikbri ve butada bir tay• 
göre, Alman orduları Ba§kumandan· ise çok mühimdir. Çünkü Yıeni Gine yare meydanını tamamen tahrip et
lığında böyle bir, değişiklik, ancak son ~ilipin adalarile Avustralya arasın· tiklexi bildirilmektedir. 
derece l\cll bir vaziyet karşısında. ya- dadır ve Avustralya•ya çok yakın· Sark cephesi: Sovyet kuvvetleri· 
pılabillr. Alman kuvvetleri Ba.şku- dır. Adanın yarısı Hol1anda'nın ya· nin taaTI'llzu devam ediyor. Volo
mandanı dile kah rllaedolrldulan kumhl~: rısı İngiltere' nindir. Japonlar bu kolamsk' ı alan kuvvetler Smol-t.-ısk 
nı ara.<:m a a emez 1ll!l r·~"" d d 1 · ı ,_- d A ı " bir fikir ihtuafmdan başka. faraziye a a 3: yer eşu erse oura an vus: yolunda ıler emege ~lışıyorlar. Do· 
kabul etmek zordur tralya ya akınlar yapmaları kabıl neç havzasında Stalmo civarında 

· . olabilecektir. şiddetli muharebeler oluyor, Ruslar 
_ D1~ns Ny'hter'in Bertin muhabiri Uzak Şarkta <Jiğer cep-helerdıe Finlandiya dephesinde de şiddetli 

şoy e yazıyor: cHitler'in, von Brau- · d H K • d har tazyik l Dü k" Al 
chltsch'in yeriol alınış olınası keyfi· vdazıyet ~~.ur: oJng·ı· on~ a 1 ~ hr~· Rp7or ar. k nd u k m.adn 
yeti hı:ı.ttıı. mtıerL.-ı 2 ilkteşrin tarihli evam ocııyor. ngı ız &UVV'Ct en te ıgı us ann mer ez e ço şı -
gmtlük emrinde cblrkaç hafta .sonra bombardımana. pike tayyarelerin detli t..arru:ziar yaphklarım bildiri· 
Rusyanın en mühim bölgelerinde ' ateşine rağmen mevkilerini muha· yoT ve bunların tardodildiğini ilave 
üçü tamamen Alınan askerlerin~ faza ediyotlar. Male2l)'a'da İngiliz· ediyordu. 
ellnde bulunacaktır.» tarzındaki söz
leri, ayn.fil tahakkuk etmediği göz 
önüne getirilse bile, von Brauchltsch 
aısteminin iflas ettiği m&na&na 
katlyen alınmamalıdır. Taarruzun ilk 
baharda. daha büyük bir kuvvetle 
tekrar başlayacağına. Berllnde hiç 
t:1msenin fiipbesi yoktur .• 

Bir senede iki j Pirince dün de 
senelik ders! narh konamadi 

Maarif Vekaleti bu Dün pirinç tacirleri ve 
çeltikçiler dinlendiler 

Bab cephesinde dört 
günde 10,000 Alman 

subay ve askeri 
öldürülmüı 

Alman crduianrun Rusyada 
u~an kış zorlul<Ian orta
sın.da, ve Alman milletinden kı.ş-

Londrı. 22 (AA.) Londra hk giyecek toplanması karann-
sa!A:lıiyetli mahfillerine liusün ge- dan birkaç gün sonra haber ve
len haberlere göre Rualar çok geniş rilen bu değişiklik, bu münase
bir cephe üzerinde ileri haıeketleri· betle neşredilen tebliğ ve beyan
ne devam ediyorlar. namenin yazılış şekli Japon har-

Moskova 22 (AA.) - Sovyet . . ' 
habetlet bürosunun bilditdiğine gö- hının Almanya lehinde yeni bir 
Te batı cephesinde dört gün içinde safiıa açtığını söylemeye lüzum 
1 O bin Alman asker ve subayı öl- görülmesi, ve ordudan «sonsuz 
dürülmüştür, Volokolamsk için ya- kahramanlıkla ve en ağır :feda
pı!an çarpışmalarda Sovyet kıtaları kt\rlıklan kazandığı yerleri «ilk-
73 tank, 90 top, 577 vagon ve 35 -
t ak.t.. ı · · 1 di D"' bahara kadar muhafaza ve mü-r or e e geçırnuş er r. ıger ta- . . 
raflarda alınan malzeme 366 tank dafaa etmesının istemek mecbu-
519 top, 3059 vagondur. riyeti, Almanyarun durumu hak-

Moskova civarinda kında türlü tefsirlere yol açacak 
Moskova 22 (AA) -Tass bil- mevzular ele veriyor. 

diri)-or: Sovyet1er Moskovanın ee- Bugün için bu hadiseden çıka
nup bahsında Almanları ya.kından nlacak tek doğ'nı netice şudur. 
takibe devam ediyor. Sovyetler Rwı harbine karar veren fakat 
diişmam çevirerek ve imha ederek . . . ' 
·dd .... I' hü l el _ -' ' ılk tahrnınlerınde yanılmış, de-

şı "''" cum anna evanı C"Oıyor- . . . 
lar. Ve birbiri arkasmdan köyleri dığını bu sefer yapamamış ol~ 
geri alry>orlar. Bir günde 100 köy Hitler, herşeye ve herkese rağ
geri alınm1şhr. (T) fehri yolunda men bu kararında ısrar ediyor, 
b:ilh~ şiddetli bir muh.arebe eere- bütün mesuliyetleri yüklenerek 
yan edıyor. Rusya harbine devam edeceğini 

lngiliz - lran
Rus ittifakı 

İmzalanacak muahede
nin esasları bildirildi 

Tahran 22 (A.A.) - Reuter: 
Pazar günü imzalanacak olan İngi
liz - Rus - İran muahedesi gereğince 
Büyük Britanya ve Sovyetler Birliği 
İran hakimiyetini himaye ve İran 
arıuisini heT tüTlü taarruza kartı tnÜ• 

daf.aa etmeği vadeylen»elc.i.edirler. 
Büyük Britanya ile Sovyet1er Birli· 
ği, memleketin siyasi ve iktiladi ha-

Alman milletine ve ordusuna bil
diriyor. 

Muvaffak olabilecek mi? Bunu 
ancak zaman gösterecektir. 

Necmeddin Sadak 

Dahiliye Vekili 
Dün akıam Ankaraya 

hareket etti 

Filipinde tank 
muharebesi 

rivayetin aslı olmadınığı 
bildirdi - _ __ yatına müdahalede bulunmamağı 

F1at murakabe kom.tsyonu, dlDl. öğ- d ta hh"t t k...._d. 1 M _ı__ - _J 

Birkaç gündenberi şehrimJzde bu
lunan Da.hlllye Vekili B. Faik öztrak 
dün sabah vllayete gelerek bir müd
det meşgul olmuştur. Dahiliye ve
JdU, TIIli ve belediye reisi doktor Lütfi 
Kırda.rla ve polis müdürü ile görüş
müştür_ 

Japonlar Llngayen 
körfezi bölgesinde ka· 
raya kuvvet çıkardılar 

Ankara 22 (Telefonla) - Kız 
ve Erkek öğretmen okuUarile diğer 
bazı leyli okulların iki senelik dersi 
bir seıc.ede ikmal edecekleri, bu su· 
retle bir talebenin bir senede iki 11· 

mf birden ~çeceği hakkında riva
yetler dolaşmaktadıT. 

Maaıif Vekaleônde a1akadar1ar-
llıuıila 22 (A.A.J - Bugün öğleden dan öğrendiğime göre, ne okullann 

sonra tank muharebeleri de dahil ol- öğyetmen kadrolan, ne de talebıele
ma.k üzere çetin muharebeler devam rin dunnnları buna müsaittİT. Maa
etmiştir. Kıtalanmız dayanmakla rif V...ıka.Ieti bu rivayetin tamamile 
kalmamış blr noktadn aıtır toplarımız asılsız ve uydurma olduğunu bildir· 
J~pon _ destroy;r ve taşıtlarını püs- mt'ktedir. 
kurtmuş ve boylece bir asker çıkar-
ma hareketine engel oınıuştur. Kıta- Taksim _ Eminönü 
!anınız mükemmel bir tarzda dövü-
şüyor. otobüsleri 

leden sonra geç vakte kadar süren ~ .. a ~ e me ""' n er. U~e<ıe 
bir toplantı Y&Pl?llftır. Toplantıda hükumlen §unlardır: 
bilhassa pirinç narhı üzerinde durul- 1 - İran orduıu yalnız memle
muştur. Bazı pirinç tacirleri ve çel- ketin dahili müdafaumda kullanıla· 
tik sanayicileri çaÇılarak dinlenmi')- c:ıktır. 
tir. Kom.1syon, uzan tedkiklerden 2 - lran, Britanya ve Sovyet 
sonra dün de pirince narh koyama- kuvıvetlerinin İran dahilinde bulun• 
mışt1r. Pirince narh koyma. işl önü- malanna müsaade edecek, fakat bü· 

Vekil l5tleden sonra vali ile birllkt.e 
örtt idare komutanını ziyaret etmiş 
ve akşam Anka.raya. dönm~ür. B. 
Faik öztrak Ra.yd~a gannda. vali 
ve belediye relsl, vlllyet '9'e belediye 
erkanı tarafından hararetle teşyi 
olunmuştur. ------

mü7dek1 celselere kalmıştır. tün yabancı kuvvetler, mü.tareke· Mecliste dün kabul 
Diğer taraftan Tlca:ret Veü.letl den 6 ay sonra veya sulh muahede-

Hatayda plrlnç fiatlerlne narh koy- ıi_.Un akdinde memleketten ayrıla- edilen kanunlar 
ma f.aallyetdne baş~tır. VekAle- caklar-dır. Ankara 22 (AA.) - Büyük 
tin, ı-stanhul satışlan için de narh 3 _ Sov et ve l iliz kıt 1 ril Millet Meclisi bugün toplanınıt P.T. 
koyması muhtemeldir. Y ng a a e j . . . . 

levazımının İrandan ıerbee gıeçme- T. daresı bırıktınne ve !Yardım aan-
Zahire borsasi ve ticaret ~in~ mü.aade edilecek, ııak.Jiyata clığı ~akkmclaki kanun . liyi~ası ile 

f "'d'• l"kl • Jr~n amelesi yardımda bu1wıacaktır. ecnebı devletlerden temln edılen ve 
. o ıs mu ur u erı . 4 - lran, şimdiden mevcut bu- edilecek olan krıedilere mahsuben 
Istanbul zahire borsası komJserliği- Iuna.n M.nsüre yardım edeoektlr. celholunan harp teehizatı ve levazı· 

ne eskl ticaret müdürlerinden Meh- 5 1 M"h ı _ı,. a mının gu"mrük resmi ile IAİr vercri 
t Ali 

0:11-1., - ran, 1 ver e Te <ıuşm n .,. 
me • Ticaret Ofisi kontlser.ue;u•e tarah d · ı d ·ı · b 1 ve resimletdeın ~tisnası hallındald 
de Konya t!earet üdürü M sut tayin n a:-ı ışga e ı mı~ u unan A . 
d-1 · 1 rdir m e memleketlerle diplomatik münase- kanuna ek kanun layıhasını kabul 

e ı mış e . · · M ı· ha .. •· betlerini kesecektir. ıetmıştır. ec ıs çarşam gunu top-
Hsinking 22 CA.A.> - CD.N.BJ M.o.- Müttefikler işlemiyecek mi? 

halli mahfillerde dola.şan bir şayiaya. Belediye daimi encümeni Taksim -
göre mareşal Voroşllof Uzak Şarkta.- Batkumandani' Eminönü otobüsleri için beledlye reis-
ti Sovyet -Ordusunun ba.şkumnndan- llğl tarafından ~kut edilen 12.5 ku-
hğına tayin edilmL,tlr. Va.tingtoh 2~ (A-.A.) - Ame.~A ruş ücreti kabul e~J.şı ve evrakı 

Kuantung ordu mahfillerinde ta.~ ka.:1 ~azeteler~ Reıs Roosevelt ın 6 ncı şube müdürlüğüne la.de et~
dedlldlğinc göre bu teeyyüd ettiği 1 Muttefıkler Yuksek Başkumwndan· tir. Belediye Tünel kayışı geldikten 
takdirde mareşale bu orduyu tenslk j lığma tay:W edilmesi fikrini gittikçe 1 sonra. bu hatta esasen ihti:ııaç k.alına-
etmek vazifesi de verUecektir. daha kuvvetle ileri sürüyor. 1 dı~mı sanmaktadır. 

İtalyada bir tren kazasi İran muvasala yollarının Sovyet Ja ... ~caktır. -----

Roma 22 CA.A.) - NaPOli civannda. ve Britanya kuvvetleri tarafından İzmı·rde bı·r polı·ı, 
Cercola'da bir makas hatası yüzün- kuJJarulmasına ve İran iktisadi h.a-
den bir trenin yoldan çıkması neti- yatını koruma usullerine ait mali arkadaşını yaraladi 
cesinde 20 kişi ölmüş, 50 kişi yaralan- müzakerelere, muahedenin taadi.kin- İzmir 22 (Telefonla) _Dün ge-
m~tır. dle;ı sonra başlanacaktır. ee ıııaa': birde Kantar Polüı karako-

~~~~~~'!!!!!!!"!!!'~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!~~~~~!"!!!!!~~~!!!!!'!!'~~--------~~mlll!"~~!!!!!!!!!!!!!!!!~....,"""'!!!"!!!!!~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!~--~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!! lunda bir münakapdan sonra poÜs 

E .,. 'RP A D E llfS1t ! E.minenin ilk parlayıştan sonra bu kendilerini yakın ve büyük bir aaa- - Çiflik işkrinde ihtisallm var. Halil tabancaaını beş el ateş eder~ 
A &~ .&'& &'1it.I _, emri vakii sükunetle kabul etmesi ve dete namzed telakki ediyorlardı. Senelerdenberi Sökede Dalaman ·f. atkndaşı Ahmed Enver Hıdın aaıı 

talihine boyun eg"er gı·bi görünmesi Hafızıo. hali, Fahrinin gözünden lig"inin kahyasnr-ı çı memesi ilzerinden ve sol kolımdan 
Aşk ve macera romanı idi. kaçmamıştı. Kahveler içiliken, B 'ffik"~. ~ ağır surette yaralamışhr. Mermiler-

E H H 1 1 . Lomşusuna do"'ner___ı_ aordu·. - u çı ın den birim polit Halilin braltol ya• 

Tefrika No. 120 
mine, ahzın a ime i e nışan· ~ eg. H · edan:ad V dibi 

Naklede • (V.ıt NA) 1 d " ,_ - d - Gal:ı:,,___a. ,_ __ ralı deg"ı'Lı'n12' ? - azın e . paşanın tı.1tl.n<C9indeki t 2 y--ında oğlu Zi-n. u • u an ıgını ve oo ~o gün sonra a ro ou uı "'] R" hi ı..--: -... 
E B

. b 1 og u usu ..,..,.,n... yanın kolunu 8""'+~••tır. a.·-lu ttr 'k'hl k 1 "' b' t Hafız- - vet. ır 1- ;...;.. uraya ae • •r~ .... .,. ..,~ 
M 1.h il ,_ ı__ __ d G-'--"'- - V-ı__ nı u arı ıyı acagını ızza d' d " ....... "' Falı..: Vehbi p•••nın og"lu Rüsuı__' tulmu•tur, Adlivıece ta'--'-"-_,. yap-~-e' ıı. e .:ız ~ eşi ıınue, en• una~ 7'izÜnÜ yıkayarak tuva- elan öğrenince, tahmin hilafına ola- ım e... _ı_ • ., ..,,.. .1U " -,, IU'11'...-• ı.r 
bi pllfBillll yeğeni Perihan hanımın letin; "8~ aonra da aşağıki salo• rak küplere binmoemiş, 9erzeni§li bir _ Belki Kozalak sifliği için sel- awm duyunca, yerinden ııçrama- maktadır. 
ö. k.ızlan idiler. Eğ::r lih(yayı JÜP- n- inmişti. sesle: miş olacaksınız} mama1t için kendisini zorla tuttu. 

hey.e ~üşüreceiinden korkmasaydı. Salooda. üç dört müşteri daha - Bunu bekliyordum. Baıa ge· - Nereden bumı kctfettiniz? Talib kendisine yaver oluyordu, ·Ko- Kız Sanat okullari 
9CWU'Cuıdem zıp zıp sıçnyaeaktı. L,. oturuyordu. Fak.at bunların jrinde, 1 k l u ki ,___ l B d -'---dla eld' zalak çifliğjnde topladığı kıymetli mftdürlerı· arasmda ..... en ce i ir. manm ·, ı;Jeni çın· - en e .,.U JnlWUNl 8 un u 
rediğini fazlasile öğrenmişti. Artık Fahrinin en ziyade naz.an dikltatini maJGrr.attan oenra, tesadüf, gene ay• tayın· Jer 
'fl''-t f zl c! w 1.. k 1 çıplak kapı dışarı abnaz, geçinecek de... nı' -''--m" ı.:_ m.nh-:z _ 99.,. bil- . 

Çl l&; c a a urmaga uzum a • cdbedenı,' k.a boylu, dazlak kafalı, a:uen •U!!i r-r ........ --~~ ..... 
Ç fl hfr para verirsiniz, d~=di. Çifl'Y' b " _ı._, '" '- • .__, ___ 22 (T ''-L 1 ) • · -

rnamıttı. j iği §Öyle iiatünk:örii göb'}kli, yüzü kıpkırmızı, küçük göz• . . .... • ._... v - ıgı egenUJOJZ mır iıdnci hir adamı önüne ~ordu. . ~ e1CIOD a - uıan-
gezdikton, k:uvetli olduğunu ve sarp !eri fı .. fır dönen yan şehirli, yarı 1-!afız, mil lcetlresının bu u~sallıgına - Hoşuma gitmedi: çorak Yi! Fahri, bu fınatta.ıı iatifade etmeğe bul Akıam. Kız Sanat okul~ Müd~ 
bir dağ etekI.erind~~?~Iun~~ğu ~bet- köylü elH beşlik biri idi. Bu tarif-ı8ynı uysa.~ a .. ~eva~ v-erdı: _ .. kasvetli bir yer... Almaktan nz· karar verdi. Fakat ihtiyatla hareket M~~~~~tep Kıır.: ~ ~· 
Je,ho§Una <ptmedıgıru soyledikten ten, Fahrinın' dı.kkatini üzerjne çe- - Tabu degıl mı) S1111a omru· geçtim. h:n'e-· d )" 1 .. .ı- Ç!'-•-" dürlugune, Sıva. Kız Enstitüırii Mil• 

l e gı e uzınn u goruu. ı.uau d'' .. H-''d t . ') K- ~·· Kız 
aonra, çiflikten aynldı. kcn adamın Söke civarında Vehbi nün sonuna kadar yetecek bir ge ir Bu söz Hafızın çok hoşuna git- Hafız Celal, Kozalak ç:ifliğinin uru ... ~ e .. ~. mıo-oY . 

Fahri, ancak alt~ama doğ-yu Çu· paşaı;-11n çlflik kahyası Hafız Celal, temi~. edeceğim. Aynca da para vıe· mişti. Çünkü o, Kozalak çifliğllri yok emektar kahyası Haydar gı'bi, bmıak Enstıtmü Mudurlugun-o: Ba~~ı~ 
ln.ro'VI' oteline d?ndü. Vakıa dokuz olduğunu anlamışsınızdır. Hafız Ce- r:cegım.. Yalnız ~~nden pek fazla pahasına almak için bu uzun Rya- değil. cingöz herifin biri idi. Bu m. Akş~İ ~ Sanat okulu Mudul 
saat süren hu yolculukta çok yorul- lal, Kozalak çiflic:;nin sahlıg" a çıka~ l~· şey ıstememelism. hate katlanmışh. Karşısında rakip barla kar•ısındalcinin .iipbeaini Nevm zrnır Akpm Kız Sanat oku u ... " ...- uyan- M .. d .. 1-v.. İzmi Aı--~ Kı 
mustu. Fakat ö;;,renmek istedigı".ni nldıg"ını haher alarak yok pahasına Emine: talip çıkmayınca, r-iflig"i az para ile dı:nıamak icab ede d' O · · u ur ugune, r ~" z • ~· ~ • r ı. nun ıçm Sa ı__l M"d"' .. Muzaff ı 
öbeınmi~. mükafatı milyonluk bit satın almak maksadile Misise gel- - Söz veriyorum, ıenden fazla kapatabilecekti. meseleye ~nemmiyet v4e i.b" nat 0~ u u uru er Ja• 

t k 'l d b N • · · d · d t__•_ • .,,. ukab 1 H f C 1 1 .. .. ek .J mıez g 
1 tanıbul Altpm Kız Sanat ohıJu Mü· serve teş ı e en u muammayı, mış •. eşe ıçın -e yüzüyor u. DIT şe: istemıyecegım .• m e e- a ız e a, Fahrinin cevabından gorunet , soruu: d" )"" . kl . ~l di 

kolaylıkla çözmi'ştü. Muammanın Eskişehirde Boğaziçi oteli sahibinin sinde bulundu. duyduğu neşe ile, eözüne devam - Bu Vehbi paşa kim> ur ugimena en tayın er ıı. 
anahtan dind bulunuyor, V ehbi tombu' kızı Halime ile söz kesmişti. 1şre Hafızın neşesi, bu Si eebep- e..1erek: - TürkiyenCı. en büy-iik ve .ayılı 
paş&.nın rnuaz.w.m ~ervetini avucu• On beş gün sonra . da düğünleri ya- ten ileri geliyordu. Otelin salonun• - Zaten Kozalak çifliğinin büyük zenginlerinden biri idi. 
nıın içinde tutuyordu. pılc c;ıktı. Hamın neşesini arthrarn da, Fahri i]e Hafız Celal yan yana bir değeri yok.tur, geliri azdır. _Serveti 0 kadar büyük mü 

~•• diğer b~· sıebep de scnelerdenberi oturmuşlardı. İkisi de neşeli ve iş· Dedi, ve bu işlerden anladığını sa..nkiı. 
Fahri, otele gelince, doğruca oda· be.abe. yagadığı çiflik hizmetçisi tahla ;yemek yiyorlardı. İkiN de gö.sterme~ .için ilave e~ı (AıUısı yu) 

' 

Yurddq! •• 
Birilmıit paralarım elinde tat

ma. Bankalara yatır ki 'itteRn ve 
~ ıenillesin. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA KVÇOK. HABERLER 

larlcı Yalova Kap1ıcalan 
OTEL TERMAL 

Ameı6.a Cllled h llüm ..... 
4111rinde sli..AHIN KANUN 
~N ICUY.VET olda
la iptidai deftlllrde ~ 

ÇILGIN SURUCU'nün 
lıCLDICELJ ........ kadar MO'IHŞ MACERALARI 

a.. rıP11•J 
WAUM:B mıtT ..., cuhıo ... llAXTlll 

.azla nüah 

Son -.Gnlerdea istifade ediniz. 

~lffA~ 
, ~ ... hlrd. 

CASUS 1 GENC A911CLAR 
Tüıkce 

Claaclette Colbert • Oluk o.1111 

BEL AMi 

ŞARK 
\llNDIASINDA 

(GUY'de MAUPASSANT'ın romanından) 

BEL AMi 
n ·• ., ... u' '· 

... ild-. ,_. •••• •*-·• ...... eo .ca• Plla ..._ ............. ~--• Ba akıam 

............ 7 nil• uyat •encek... 8Gtiin aöniillere ... 
N' ..._ •ta nt .. JlwM naiaalerde bildin bJMeri hu,;ıleı,ectık 

Senenin en büyük sinema hadisesi 
Şark musiki•inin en büyük zaferi 

ABDÜL VEHAB'ın 
W..eoa. eaa"•..t 

MES'UT GÜNLER 
Türkçe eözlü • A•pp .-m. 

29 K• ı ..n.& .,....... •et'nslw._ lllaum 

SUMER ve T KSiM 
•emaıu.uta ... .,. ........ 

lzmirtle TAYYARE rinemaauwla 

~1ELEK 
Sol'<[MA.SI"') 

ıc.r:;. layrama,. ' • mah
tetıem alnema m•- ı..e ola. 

m &aamUzdtll PAZAR 

... AKŞAMI eoa ••elı• • te1C el sa 11 - n l ı udık 
,. ' $AHEBI 

REBEKA 
S., rolde: 

LAURENCE oıJvlER w JOAN FONTAINE 
N......ıa ................. ··•ıl .......... 

ı:.:btı S.eain • M,,iik ~olu 
VATERLO KÖPROSO 

5inemammla Pam ~ " ~cfl'.._ bdar 
dnam edee4 dı. 

örecetiniz 

'IORICÇE aozı D ..... 
Uttacl SAıDETdN KAY· 

NA~'m pbeleri .•• 

,.... .... WA-.tu
W.alıh• 

u..s.~ 
"Ilı .... Şul Yddai 

OMlmGOLsOM 
SARAYSim-ı•eiada 

o-...-w.._Y.,_ 
DEANNA DURBiN'in .... ,. ... " .... 

SÜMER Sinema•ında 
88lllıa .. mkn banık ..,. ~ ........ 

BAHA ESMI IEÇIDI 
ca..ı ... Bir hafta daha 

SARAY •İn••··--~ c... ......... -- 8 '= ... ,., s ''ı ılol-. _., '' , •• 1 - ... w 
-.1wwa ...,_ ... l R ',. Csı nlmle .. lri'apta, •H• .._. 1c1a de.- ill.ft ede:rimı 
.._ ınlrsl mı ..nı n!k ._ ....... ,.ı.. .... ... ... -. - O• ı W.- Olllnr da XXL 

lııdı •• w HOU.YW<>Oa• • aa..ı Bhzlea n Zınk K=s. bd 

W,lsloa- .. A•' sı ... lcııltW .... tllil ... ..,r .. 1 _,,... ..... _ ... , .... _zn 
• H' •• 4'ellls si• alllcsll, • Bir.._.._.., .,..,. tlJle ... ••hin Z...O ...... ,..,, ... _. 
,.. el••• ............................. ..,_ .. •••••• ................. .. 
lılll W W........,.. t.rlııu Qm tıs- IOOO Jlla vat'I - ... Ewt... .. , '6-
M * tst...r.m Msr.le m'wa .._ a•' Wr .. _,, ıln - ... 
...... Kim .............. ı• ...... ,...1ıldllcl ........ ~ 

..... Wr • .::: .-., Y..a _. ~ _,.. '.t ,.• J6j; :1 ,_;.:: :::t;' I' D ı 1 ~ = ,, r .... su 

ANNE SHERiDAN ve HELEN ~RiSH ......... 
KARNAVA 

1.z---··• .. • ..... ıuıllk ..., 
Bay Amcaya g&e-
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IRADYOI 
Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Türkçe pllk· 
!ar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 Türlc
çe plılklar, 13.30 Müzik CPl.), 18.03 sa
lon orkestrası, 19.00 Fasıl heyeti, 19.30 
Ajans haberleri, 19.55 Fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Müzik, 21.00 
Ziraa~ TakvimL 21.10 Müztk1 (Pi.), 
21.30 Kon~ma, 21.45 Kl!sik Tü.r'.ıt mü
ziği, 22.30 Ajans ve borsa. haberleri, 
22.45 Cazband (Pl.). 

Yarın sabahki program 

23 Kanunuevvel 1941 

7.30 Program, 7.33 Hafif parçalar 
wı.ı, 7.45 Ajans hıı.berıeıt, a.oo Haru Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
parçalar CPU, 8.15 Evin saati. 8.30 
Müzik (Pi.). 

Kaşeleri: Baş, Diş, 

Ağrıları derhal 
Nezle, Grip, Romati~ma ve bütiin 

alınabilir keser. Gande 3 kaşe 

En son modaya muvafılt 

~e2ıe:e~o~ olan~t~b~ d~ ~ız: P! a ~!ş~~a ~/:. I 1 
AHMET FEYZl'nin ASRI MOBILY A 

• Mağazasından alınız. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Maliye Vekaletinden: 

Mevcut şartnamesi mucibince Mayıs 942 nlhayettne kada.r Beşlktaştakl 
kırtasiye deposundan civar ı.üeleye ve iskeleden depoya nakl.ed.Uecek eşya 
için bulunan fiyat haddi layık olmadığından eksiltmesi temdit ed~tır. 
Isteklilerln 8/1/942 tarihine mllsadlf perşembe günü saat 14 oo 120 Ura. te-
mlr..at parasile birlikte depoye. müracaat eylemeleri. dl359a 

Memleketimize yeni gelen ve pratik Sınai ve Ticari tecrübesi bulunan 
Almanca, İngilizce ve Fransızca mükemm~l bilen Türk tebaasından ' 

MAKİNE ve ELEKTRİK 1\-ıfJRENDİSi 
Mühim bir fabrika veye. teknik bir büroda mes'lullyeUl mevk1 anyor 

(Teknisyen) rümuzlle İstanbul 176 Posta kufusiii:üi. yazılması. 

Istanbul Havagazı ve Elektrik 
Ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

Anoni m Şirketi 

Mühim ilan 
İstanbulda, Havagazı ve Elektrik: ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Ano

nim Şirketi, memurlannın 1941 senesi.ne ait «Pembe.a renkli hüviyet 
k.arUannın 1 İkinci Kanun 1942 den itibaren iptal edilerek 1942 senesi 
için muteber olmak üzere 1:Turuncua renkte kaıtla.rla. değiştırlleceğlnl 
sayın m~te~llerine arzeyler. Bu kartların baş tarafında. Şirketin Un
vanı olan cISTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜ
SATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ• yazılıdır. Yuk.anda gösteri
len evsafa uygun olmıyan kartlar sahte add-edllmell ve hamilleri poli
se haber verilmelidir. Şirket, m~terUertnln bu ilana. riayet etmemele
rinden çıkabilecek netloelerin mes'ullyetlnl kabul etmiyece~i şimdl
den beyan eyler. 

Deposu : 

Z. SAATMAN 
Sultanhamam. Camcıbafı H. 

Beyoğlu Yerli As. Şubesinden : 

Aşağıda sınıfı, rütbesi yazılı Yd. su
bayların acele şubeye müracaatları 
ilan olunur. 

Yd. Tbb. Yzb. Ahmet oğlu Gallp 
(38206). 

Yd. piyade Tgm. Hilmi oğlu Süley
man Hllml Kutmnn 04585). 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KOCOK lLAN

LARl'nı dikkati"' okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
vonılmadan bulabilirsiniz. 

ZAYİ - Sinop limanından almış ol
duğum liman cüzdanını zayi ettim, 
yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

İsmail oğlu Yakup Yamak 

Or. IHSAN SA.Mİ 

1 Gonokok aşısı 
Belsoğukıuğu ve lbtilll.t lanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
Sultanmahınud türbesi No. 113 

ZAYİ - İnegöl askerlik ş\Jbesinden 
verilen Beyoğlu yabancı askerlik şu
besinde mııka.yyed askerlik tezkeremi 
kaybettim. Yenıstni alacağım.da.n es
kisinin hükmü yoktur. 
322 doğumlu Ahmed oğlu Ahmed tTzül 

l~okman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilhpe mütehassisi 
Div.nyolo 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~fü 2,5 - 5 Tel : 22398 

İstanbul Sıhhi müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bakutı:öy Em.razı Akliye ve Asa.biye Hastahanesinin 600 ton kok kô

mürünün nakliyesi açık eksiltmeye konulm~ur. 
1 - Eksiltme 24/12/941 çarşamba günü saat 14,30 da Cabloğlunda Sıh

hat ve İçtlma.1 Muavenıet Müdürlüğü bina.sında toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen fia.tı Dolma.bahçe gazhanesinden Bakırköy Akliye has
tahanesine kadar beher ton kömürün nakliye. tahınll ve tahliyesi dahil ol
mak üzere c4• liradır. 

3 - Muvakkat temlnat «180• Uradır. 
4 - İstekliler şartnamesini her gün komisyonda görebl.lirler. 
5 - istekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikaslle 2490 sayılı kanun.da ya

zılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbıu: veya. banka. mektu-
bUe birlikte 'belll gUn ve saatte korolsyona. gelmeleri. u10707a 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : J ._ _______ _ 
1 - Son anlaşma mucibince Almanyada.n da alına.bileceği ve her cins içl;ı 

ayrı ayn fob ve sif flyatlannı gösterir tekliflerin 15/Xll/ 941 tarihine kadar 
verllmesi. lüzumu evvelce ilan olunan 153 kalem m:ılzemeden bir kısmı için 
teklif alınamamış olduğundan bunlar hakkındaki tıekliflerln kabul müddet.l 
31/12/941 taıihine kadar temdit edilmiştir. 

2 - Tallp~erln Kabata.şta. levazım müdüriyetine müracaatla lısteyl tetkik 
ederek teklinerini blldirllen tarihine kadar göndermeleri Uan olunur. 

(11322) 

Deri Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul vilayet şubesinden: 

Kurban bayramında. teşkilatımız tarafından toplanacak kurban dert ve 
barsaklannın açık arttırmasına 17/ 12/941 çarşamba. günü başlamış ise de 
iştirak eden zevatça verllen fiyat haddi layık.ında görülmediğ't.nden ıı.rttınna 
?4/12/941 çarşamba. günü saat ona talik edilmiştir. . 

Taliplerin arttırma için mezkO.r gün ve saatte Cağaloğlundakl şube mer
kezine ve şartnameyi görmek için de şube merkezine ve İstanbul vilii.yeU 
dahlllndekl ha.va kurumu şubelerine müracaat etmeleri. «11206• 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör makinisti ve 

meydan ve yol inşaatına. vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 
Verllecek ücret miktarlan yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete 

göre 50-120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleri ile Hava Müsteşarlığına 
müracaatları (9310) (11054) 

Türk Hava Kurumu Çanakkale şubesinden : 
Bu sene kurban bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak kur

ban ~1000 - 1200• derı ile 1400 - 600. barsak 25/Kanunuevvel/941 gününe 
kadar açık arttırım.ağa konmuştur, 

İsteklilerin ~rtnameslnl görmek üzere İstanbul şubesile Çanakkale şu
bes!ne ve pey sürmek için de Çanakkale şubesine müracaatları ilan olunur. 

dl133ı 

İzmir Hava Satınalma Komisyonundan 
1 - Beher kilosuna 46 kuruş fiyat tahmin edilen 36 ton sığır eti 25/12/ 

941 perşembe günü saat 10 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 

İsteklilerin gösterilen gün ve saatten bir saat evveline kadar kanun! 
ves!kalannı ve 1242 liralık llk teminat makbuzlannı muhtevi teklif mektup
larını makbuz mukab1ll Güzelyalıdaki Hava. Satınalma komisyonuna ver
meleri. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görfileblllr. 
3 - Yukarıda gösterilen saatten sonra. verilecek ve j)OSta ne gönderile

cek tekllf mektuplan kabul edilmez. (5138) (10'715) 

Devlet Demir Yolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz motörlil trenlerinin elektrik tesisatının işi.etme ve te.nılrlnde 

çalıştırılmak üııere beş elektrik ustası alınacaktır. İmtlha.ndak.l muvaffakı
yet derecelerine göre bl.rlnel sınıf ustaıı~a kadar derece ve ayda. yüz Ura.ya. 
kadar ücret verilecektir. Bir senelik sta.J müddetin! muvatraıkı}'letle bltlren
ler tescU ve 3173 No. Iı kanun dah ilinde terfi ettirilir. 

Aranılan Şartlar: 
1 - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - Askerıııtını yapmış bulunmak, 
3 - Röleli, komplike ve incıe elektrik işlerinde çalışmış olmak, 
4 - '3• te anlatılan şekildeki tesisata alt şa.malan anla.ya.bilmek ve te

sis& tta.n şama. çıkarmak. 
5 - Bdbl.n sarmasını bilenler tercih olunur. 
Talip olanların kısa. hfıl tercümesi, istida ve bonservis. suretlıerlle 

4/1/942 gününe kadar Zat işleri müdürülğüne müracaatıan ve bilahare ad
reslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu 11An olunur. 

(9378 - 11164) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Şubemizin muhtelif servislerinde 50 - 120 lira kadro tahsisatlı memu

riyetlere blllmtihan memur alınacaktır. Bu münhallerden 50 - 100 lira tah
sisatlı olanlara. lise ve 100 - 120 llralıklara da. yüksek mektep mezunlan ba
rl'me göre alabilecekleri ücretle tayin edileceklerdir. 

Aşağıdaki kabul şartlarını hatz taliplerin 25/12/1941 perşembe giınü 
saat. 14 de yapılacak imtihana. iştirak etmek üzere 24/12/1941 akşamına ka-
dar 11.i.zumlu vesaik.le birllkte şubemize müracaatlan ilan olunur. «11144• 

.Kabul şartlan: 

1 - En az lise veya. buna muadil bir mektep mezunu bulwımak 
2 - Askerlikle ilgili olmamak 
3 - Yaşı 18 den aşağı 40 dan yı,ı.kan olmamak. 

Mi L Li 
PiYANGO 
1942 Yılbaşı Plinı 

İkramiye İkramiye İkramiye 
Adedi Miktarı Tutan 

Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
5 20.000 100.00.0 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 
400 1000 400.000 

1000 500 500.000 
4000 100 400.000 
5000 50 250.000 • 

50.00Q 5 250.000 

60.584 - Yekfin - 3.000.000 

il Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

1 Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (750- lira olan 3000 adet pirinç gömme kapı killdl 
a%ası (6/1/1942) salı günü saat (14) on dörtte Haydarpaşa.da Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksutme usıılile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (56) lira (25) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(11147) 

* D.D/201 No. lu tenzilatlı eşya tar!fesl 1/2/ 942 tarihinden itibaren kal· 
dırılacaktır. Bunun yerine aynı tarihten itibaren aynı numara. altında ye
n!. bir tarife mer'iyetıe konulacaktır. 

Yenl taruede 1700 kilometreden fazla mesafeler için de tenzll~t temin 
edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

~9551 - 11325• 

Devlet Demir Yolları Umum Müdürlüğünden : 
İdaremiz de kurs ve staj görerek makinist ve baş makinist, teknik büro 

personell ve fen memuru yetiştirmek üzere lüzumu kadar Sanat okulu me• 
zunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaftak.1-
yete göre sanatkar ünvanlle ayda yüz liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj müddetin! muvaffakıyetle bitirenler bir derece terflnn 
maaştı olarak te3cll ed111r ve mütlea.klp kurslardaki muvaffakıyetlerlne gör" 
merkez, atelye ve depo teknik kadrosu dahilinde ter!l ederler. 

Aranılan şartlar şunlardır: 
1 - Askerllğl.n.1 yapm14 bulunmak. 
2 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak. 
3 - Ecnebi ile evli olmamak. . . ' 
Tallp olanlann kısa. hal tereümesı, istida. ve bonservis suretlerlle 4/1/94' 

gününe kadar İşletme müdürlültüne müracaatları ve bll!hare adreslerin" 
bfldirUecek yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu ilin olunur. 

(9379 - 11165) 

T ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Erzi.ncanda Oğuzluağlu bay Osman adına yazılı o:D• sınıfı birlik 2509'1 
No. Iu bir adet bankamız hisse senedl kaybedilmiş olduğun.dan artık hfilt• 
mü olmadığı ve sahibine baŞka No. lu yeni bir senet ,13rlleceği. blldirllir. 

.. 11338• 

Türk Hava Kurumu Develi Şubesinden: 
Bu sene kurban bayra.nunda Develi şubemizce toplanacak kurban dert

leri 26/B. Kanun/941 tarl.hlne rastlayan cuma günü açık arttırmaya. konu
larak ve peşin para Ue satıl~cağından isteklilerin pey sürmek ve şartname... 
slııi görmek üzere Develi şubesine mü racaatıan Han olunur. d134h 

inhisarlar umum müdürlüğü İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Bayi ve eczahanelerde satılan şişeli. sa!, tuvalet. iyotlu, yakılacak -re 
cila isplrtolan ile inhisarlar kolonyalanndan ellerinde mevcut bulunan ba
yi ve satıcılar şlşe haclmlerl göstermek şartile 24/ 12/ 941 çarşamba akşamı
na kadar en yakın Inhisarlar satış cltepolarına birer beyanname ile bildir-
meleri ilan olunur. dl34lb 


