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Vurgun, istif, .Hile 
Tenkil Ediliyor 

Mihver Kıt 
Limanını da· 

rı 

, 

1 
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Milli Korunma Kanununa Yeni ' Tunusta e· 
Ve Ağır Cezcilar Konuluyor ilk büyük 
HDkDmleri krt'i "ihtiki~la mD
cade·ıe,, h e yeti eri kurulacak 

---
HARBİN 
EN SIKI 
DEVRESİ 

-------
A.fmanga en 
çetin saf haya· 

girdi •• 

r Her vilayette kurulacak hey' etler 100 bin\ 
liraya' kadar para cezası ve t;carethaneyi 

\....1 sene kaFahna cezası veıeLiltce.kler_J 

Ankara, 20 (İkdam ımuhab.l"in
den) - Milli koru.cma kanununda 
yapılacak tadilat hakkındaki ka
mm projesi son şeklini almıştır. 

Projede şimd:ye kadsır milli Jro
ruruna kar..ununun tatfbo<katında 
görülen noksanların ortadan kal
dırılması, ceza tahditlerinin daha 
müessir olması ve ce'a mü~yye
deler1nin arttırılması hususunda 
ye!li hükümler vardır. Bu proje e
saslarını bildiT.ıyorum: 

Milli korunma kanununa göre 
kurulan teşkilata tayin edilecek 
olanlar, barem ve bankalar bare
mi kanunları hükümleri.ne tevfi
kan aldıkları maaş veya ücret tu.
tarile tayin ed.ldikleri kadrolar
daki maaş veya ücret tutarı ara
sındaki fa.rkı aylık ve maktu ola
rak alacaklardır. 

Bu teşk.Iat lağvedildiği takd.'ır
de başka bir vazifeye tayilnerine 

(Devamı 4 üncü sahifed-e) 

Birçok 
Edildi 

Alman Tankı 
Ve A lmanlar 

Bcrlin, 20 (A.A.) - Alman tebliği: 
Büıtün a~llli •tesisatı tahrip e<lildlık· 

t.cn sonra Bingazi tahliye edi!mişt:r. 
K ahire, 20 (A.A.) - Rommel'in Bin

ga.zlrlek i ına.1.zemcyi vapurlar:ı. yüıltliyc· 

rck kaçı rın.ası imkfulısız olduğu: sarul
nıak.tadıır. Bu yi.!OOcn inıglllz uçakları 

tercihan Trablusa hücum etmcktodir
Icı-r. Bir petrol gemisi ba1ırılmıştır. 

ORTA ŞARK TEBLİGİ 
Kaılür.e, 20 (A.A. ) - Oı-ta ş.ırk mliş· 

teı•ek tebliğ!: 
Sekizinci ordu dun Bingazinin şim<ı., 

vt1 cenubunda i]ıcrlcmcyc devam etmiş 
tıı·. :\.1:-al'İuba ik Shın.da ara3ıı)(ia kltala. 
rım:ı:z 28 tank. 24 top ve 250 ot.omobil 
za:pt VC'Y.a tahı-!p ctnı.ışlc:-d: . 

Bb'GAZİDE YANGim..AR 
ÇIKARil.DI 

K ahir-t', 20 (A.A.) - Orta -ş.ıııktaki 
A·merik.an t(!b}lği: 

(Devamı 4 üncüde) Sovyet Rusyaya karıı Al
man hesaplarının altüst o
lufU muhakkak ki Alman
yayı 1943 Je harbin en çe· 
tin sal hasına sokmuı bu
lunacak .. 

Dünkü Fırtınanın Tahribatı 
Yazan: Ş0KR0 .. AHMED : . 1Rüzgôr 28 metre sür'atle eserek şehirde tahribat ~ 

~-y~·pt·~- ~Ôtö .. ~ler ~battı;~ d,~!mlar--- uçt~-
0 

L 
ihyada harp müttefiklerin 
lehine devam ediyor. Tu
nusta da Amerikan ve İngi- 1' ---------

g-liz askeri birlikleri hedeflerine 

Tahrip 
Çekildi 

• 

Alman elçisinin üç l 
ı.iihim ziye:treti l 

Bu:.n, 20 A.A.) - Madri~:rı 
~d·r ld"ğine gö .. e. Va'as :'l)lge

s ndeki büyük .marevr.;;l."f' dün 
sabah b·tmistır. Orduva verilen 
vazife diişmanmın kütle hal ndek1 
bir çıkarm hare-ketinc 'karşı h
panvo' sah rn· müdafaa etmek-
; Nt> :ce p k rrıemnuniyet V{;r·-

ci o1aı k k 1 ed lm"şt·r. 
N vyork, 20 (A.A..) iy· h"ber 

a1an A vruun ll' ~~1f1ler de söy'en 
di ·re g ·re Mad..;d<leki Almam· 
s r· ır r.e F r vu a"' -
.etm"<?tir. Bu z1ynretlerin ilkinde 
Alm~nyanın v·.şivi ;ynet ettiğini 

doğru ilerliyGırlar. Buna karşı Mih
ver de kendine düşeni yapıyor. 
Ancak bu bir netice değil, Avnı· 
pada ha·rp etmek if n. bir hazrlık
tır. Müttefkilerin Şimali Afrika· 
yı tamamiyle temizlemeleri ve 
hazırl.k görmeleri takd'rindedir 

Bir kadın lloQu ~ du .. 
evleri su 1 ar has f ı i 

Bir kaç günd enberi yağışlı de- 1 
\~Gm eden hava, evvelıki gece bir
denlbire istikamet~ni de~ştir€rek 

bı ldirmiş kendisinde lsr nyanm ha 
c " ta ı h kkın a · · b vnnna

ki, harp ancak Avrupa kanısı-
na bir veya müteaddit noktalar
dan infkal edeeek ve ancak o va-
kit Müttefikleri~ Nihnr arasın-
da kıta üzer~nde hakiki harp baş
layacaktır. Şimali Afrikada Mih
verle Demokrasyaların harbe ha
zırlan ·s vaziyeti buykrn bir de 
Şark c~phesi vardır. Sovyet . Al
man harbi hala bütün eheınıniye
fni muhafaza etmektedir. Alman 
hesapları bu cephede şaşırmıştır. 
1941 Hazir&ıımda beş, nihayet al· 
tı hafta isinde ordusu yenilecek, 
birliği inh ·ıale se~-tolunacak fa.rz
edilen Rusya bütiin bu hesapla· 
r-n ~ksinc gayet kuvvetli çıkmış.-
tır. İki yıldır en ş"~detli muka,.,,. 
ınetini göstermtite devam ettıği 
g"bi hırpalanmasına mukabil he
nüz mtıdafaa kudretini de kay
betmemiştiır. Ladoga Fı3'onuıdanı 
Voronej kesimine kada~ ikıpırda
mıyan bir Rus cephem durdutu 
gibi StaJ!ngratda dtijürülmemiş, 
Kafkasynda da tevakkuf devri 
betmemişfır. Ladoga cenubundan 
tebliğine nazann son bir Ç&J'P' IJ• 
mada A imanlar 5.000 ölü t« tank, 
'10 top. 2350 motörlü vaJJta bU'ak· 
mışlard-u. Kış milnase\tetiyle biç 
~iiphes~z Alma.o taarruza her 
ncı.ktada imkinsız ol.-cak, buna 
mukabil Sovyetler ge\en yıldaki 
tecrübelerinden de fayclalanmıt 
bulunarak yıpratma ta~
nna ve baS'k:ınlaınna dn·am ede- · 
ceklerdlr. Böylel'k1e flltbahar ge. 
lip çatacaktır. Halbuki, 1943 ilk 
baharı He harbin Alm~nya için 
en s 1n devresi gelmiş olacaktır. 
Önümilzdeki bahar 'çindo maııu. 
raıuıı şiSyle olmaa. muhtem.I· 
dfr. Şimal Buz denizinde11 Kaf • 
kas etekledne kadar kuvvetli bir 
hasımla çatışmakta devam et· 
mek ve Avrupa karanun muhte
lif noktalannda ya mfi~fik çıkar· 
mala.n :ıe karşılaşmak veya bu çı· 
karmaları tetik elde beklemek. 
Anoeak, görftniiş Müttefikılerin 
1M3 ilkbahar·nda Avıupa kara
-sına harbi intikal ettirmeleri 1h· 
timalini daha kuvvetli gÖSt1mttek
tetf r. 

Bu takdWe, Almanya harhin 

Çarşıkapıda ftt~nanın söküp attığı ağaç yolları kapaınıştr. Tramvay 
amelesi ağacı keserek yolu açmağa çalışıyor 

==C AMERiKADAN MDIJABEDELER :;~= 

Amerika çok uzun bir 
harbe hazırlanıyor 

Yazan: ABİDİN DAVER 

fırtınaya çevirmiştir. Takv mde koç 
katımı naınile anılan ıbu frtına. 

cvvelk gece 21 den Wbiaren baş 
J:ımış, satbHha kadar devam ettik 
ten başka dün bütün gün hızını 
kayıbennem'ştir. Kara yel - Yıldız 

isli.kametinde es n rü:zıgar. evvel
ki gece 24 e 15 kala saniyede 17 
metre süratle esme&'€ b~ciliımış, 

sabaha karşı üçte bu sürat sani
yede 5 metreye düşmüş ve dün 
sabaıb 8,35 de san'yede 28 metreye 
çıkmı~tl. Bu hız, bir kaç sene ev- ' 
ve!: rekor sürati ol.:ın saniyede 32 
metreye pek yakındı . 

:' Fırtınanın Hmanmzda .~ahirde 

yaptığı ahrilbatı yazıyortı lf: 

KARADA 
Fırtına dün Sa!bah Çarşık~ıpıda 

feci. bir kazaya sebebiyet verm·ş-
rir . Ç.iirşılk ap<la polis noktasının 
·bulunduğu kısımdaki mezarlktm 
15 metreve yakın uzunluktaki bü-

(Devamı 4 üncil sahifede) 

Topraklarında şiddetli çnrp•şmalar · 
başlayan Tunusun yerlilcr:nden l; 

dört nıuhtelif tıip ; 

·tir. Sf:-

t"r. 
V ·nvt 20 (AA) - Hari-

na7 • Cl"r f'11 Hull t ıan'V anın 
·,.• c::;k A,,, 'kava ven· dPn temi 

nat v-erd"i'1;ni ve İ"nanyarıın kat'i 
ir t rafs zhk P"Ühnek nıve~;nde 

oldu"l'"J bi r- re a~ba teyid et
l·:tin' söv1l'l"e:cm-. 
Nazır bu temnatnJ rl "k Ame

r"ka tı.ıraf·ndan ı ' · ta '<'p vu1:cu 
ı'll.adan Vf' i'ıd"v;n· W' etrrı:s-

tr (Devamı 4 Uncüdc) 

-
Dün ü U nutma.o. 
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bfiloLITik~ 
İSPANYANIN 
ENDİŞESi 

____ 
Yazan: Z İYA ŞAKİR No. 61 

-Sultan Hamid, bunleıı ı cirntyet 
mahkemesine se\ kedcıc.k kanu-
ıı('n r:czalan<lırılınasını islNIİ. 
Fakat. her tarafa \'C \elci bir 
ucdik-odu yayılacagır.dc.n end 'şc 

c:t!eııck bu fikir<lcu ·v;.ı geı;tı, Buh 
rı Pa~dnın i~ko<lıa.; a, digedPri
nin de H ı1gazi 'e Trablusgaııba 

cıarı. IM:.ıc.lam Mnni) hadisesi vu- TAL E BE M J, 
kua r.:!eld 

1\1 ;:~!um M ari, Sultan ve şchza-
z.ı~lc ı,araylarının ebes ve 'bütür 

11 HAMAL M J ? 
o rımhitleriı1 en göze çarpan bir • 

sürülm~lerini emrettı. 

~aiısiyoti idi ... '.fıpkı b:r erkek gi- [ 
b ke~uıcıiği kıranta saçıariyıe, Bir ilkokulda talebeye 
baklıklarmır. kalblcr:ne kadar nü-

k •• .. ' t B ftız etmek istiıyormuş gibi ::ıab1t omur taşıtı .mış ır. u 1904 senes Tcşriı:ievvel ayı

nın 1"l inci gecesi ıdi. \'akiıt, gece 
yarısını ikL saati geçnı ~ti. Zapt -
ye neınr.eti binasıııın kaı:;.ısr..dakı 
kaclınlar hapi::;hancsınjl' önüıı'!e 

kapal b :r araba getirildi. Leyla 
hanım, bu arabaya bindirildı. 

ve dur.gun nazarlari~le, sertıhare- gibi hadiselerin tekerrü 
l,dlerıyle, kalın sesıyle kadından 
~ ya<le erkeğe benziyer. mndam 1 rüne mani o,unmahdır! 
I\farinin hayatı, pek esrarengizdi. 

Onun hakkında, gfalider. g1zJi.-

KuvvetL bir muhafaza ultın- · 
<.la, Siı kcci iskelQg !1e i:r.dirildi .• 1

1 

yc b~r çd~ rivayetler deYeran ed:
v ordu. Bey<ığlunun kibar fl'enk 
nıahfilleı ir..ıde bazıları' btı kadının 
aslen Lehistanlı olup, ·vat§Ova şeıh 
rinio belediye hastahanesinde, Oradan da lbir sandal ile, Yalı

köşkiı önünde deınlı lı bulunan 
(Bahr. Ccdid) vapuruna nakle
d ldi. 

Fakat bu hadise, pek kolay ol
n.adı. Leyla har.ım, uykudan kal 
<.lmlaı ak cebren arnbaya biııdiri
lırkeıı, lüj lcri Lirpcrten bır çığ
lık lnıstı: 

- Beni nerej t göti.ırüyor:m-
mız'! .. G Lmem . .tıiç bi J ere git.
mem. 

D j e, feryad <:tme~1" H' son de
rccedt: şiddetle muka\ cmct gös
tNnıeye haşladi, .Fukal, kend siır..i 
e\ ke memur olan Zaptly.e nazi-

• ının yaveri b nbai'ı R ... mazar. a
!'!ıı ile diğer memurların göster
dıkleı ı cebre dayanamadı Onla-
ııı küllarınır. aı asındn bayıldı. 

hastabakıcılığı etti ğ;ni, ve si.yasi 
c.lere k<ırı!,tığınd;m dolayı Rusya
dan tarclcdildiğini söyli.iyoı·lardı. 

Bazıları ise ctaha fazla tııfsiliıt 
; vPriyurlar: 

- Rusyadan t.ardc<.lıld kt<?n son-
ıa Romanyaya geldi. Orada pek 

\ 

karışık bir a-ıayat gcçirmiye başla
dı. Romanya zabıtaı;ı t.iı mi.idck·t 

1 
bu kadır.ı şiddetli bir torassut al-
1 ıııa aldı. B ir çok g~ı:ç kadınlarla 
rr ünı st~brtte bulunarak onfar cin-
'l fuhtı~ ve mü.r.aselıctlcrc Sl'vkct
tiği aııln~ıldı. Bunun iizcrine, R~ 
manya hu<lulların<lan da dışarı tı
tıldı . 

Diyorlardı. 
( ilaha 'ar) 

Bu bm"gnlık, vapura kadar de-
\ aın ctt;, Vapurda. ZC\'ci To~un Mükellefiy ate tabi 
bey i.c biıl~tı~i ı:am<ı.ı <ıklı ba- 1 kamyonların 
şına f,CJcbildı.... Bu hıldis€ de, 
. ıöylc.:e hitama crdı. 1 ücretteri 
Vcliluıd .Rc~ad Efcııdi~·e hii~ iı.k j jstanbul v\la dıudeıı l(~h'ıig u-

bir iftira 'u t\'11l1Şt ur: 

190-! sene~inir. sonlarik. 190;:. 1 - Ücrctlı i-.. muktllGfi~·cl'nc 
sı:nesinin ilk ayları, İstanb~'l muh ı t:·b· nıttıl,ın ve ;.;imıı:.' ı.:: 1-;:lclar üc-
dii ' c mühim hadiselere sahne • (~ktıni aiımıını~ rnulunan kaın-
olrnuştu. j \On ~ahipler·nm 'ah kkLık eden 

YukarJda naklcttigımiz \: ak'a-

1 

ı:;tihk~klıarmı almak üzere seyırii-
daı~ kısa bır müddd sonra, Sa- .sel""•· ı•uz iaıılı: l'\'h birPktç salı 
ı açhanebaşırıda Fehim Pa~anıı: günler~ HadımkÖyııüdc Ta1,ki ı1at 
adamlariyle Fu<td Paşanın u;;kları ı Komutanlıgı D irdtincli :-ubc l\Iü
arasmda _kaı!lı bir miisdeme vu- I lü'i.igünc 'eya ı.:uma giınl<>ri is
kna geldı. Bu ,·ak'a yüızünden, ' nıbul:da Di ·~n' ı0lu Bin!.bir direk 
ba,ia Fuat paşa olmak üzere bir ı' ınc' damndak :okeri g1-1rajdu bu 
Jıarar kim;:.e siil'günc gitti. Meşru- · un an Knnıut.aııl K iı t;;bı.ı~. ı:;u'lxıy
t yetteıı sonra, Babıali baskır:ın- 1 l·g1ncı mi1 1'<H'.ı,ıt ctınrlı>ri tdbliğ 
<la, 'Y uKUp Cemilin miınaı:;ebct::>iz- 'un ur 

t; ) üztinden maktuller vefat, e-- 1 
den Feıik Niızım pasa il<ı, btınh-
rın arasında icf • 1 
Arası ger.e çok geçnıHli. Bey

oğlunda, Tokatlıyan gazinosunun 1 
kapı:;ı öı:ünde, büttin Beyoğlu 1 
halkım heyecana veren bi-r vak'a · 
zuhuı etti. Sultan Hamidin göz, 1 

dclcrmder. ıbi:ri .n~ı biraderi ve en 'ı 
glizide yaveri olan (Güzel Riza) 
nu.mi~ le m<?~ur olıııı R za pa~a 
Aafas. goz.1i patlaymca\ a kadaı 
Fehim pa~aıı.ın adamla~·•ı!<lan bir 
ck;yak ,vedi. Ve blı vak cıvı haz.me
dcmi) eıek kaylıı hırudeı:i mabe
~ine Arif bey He Avrupaya fira 
ett. 

Bıitüu Be.}·Dğlu ,.c> lstanbttl 
halkmı işgal ve alakada: ede.r. bu 

İş arayanlara 
C. H. P. Eıııiııö11ii Jia!.kerı Iş 

nuı•na - Kurtarma Yurdtmrfaıı: 
\şagıd,1k· is1 ıdc ""1ıı,-n1ru- ıs

t \enieri11 NurU;)Sll1cıni~•t:: iı11<n·ct 

oinasnırlaki nırdl! husmılıal kiı
gım \ {' ik' re,•ml(• miırnc. •atı. rı. 

'.:\1cının0oz. tes.,.Jycc . tıorırncı. 

0d.ıc·ı, hı ·ıne~çi. clckh·ö,kçi. t<'lll'

·'C' ·i. amele, kalörüerci. 

1 _1; 0Ç!Jı( HABERLE~' 
* K·t~ ın,ıkuınlıır cfüıı öğl.eden 

0nra \. · l\Iua\ mi ,\lımcr Kını~ 
1 

u1 l>asknnlığında toplanmışlar \'C ı 

\nuı\ır.ııı ~:ısc i~l<>ri elralındtı İZ«lı- ı 
ıa1 \·rrnı~skıdiı.'. 

Ev\·elki gün Beyıoglu ilk okııl

larmdan biıincle g:ırjp bır hadise 
om'.u:; ye talebenin bir kı. mı ev-

ic rııf' çok geç gitrneğt' medbuı-

;;;ıılmı..;;lıaclır. Brr arkactc~ımızın 

b 'd:ıdiWnc göıe; oküi taloocsin-

ıcıı hi~ kısmı sagnak h;,ıliıü:k 'a-

ğ<m j ağmunın altınch cıkulun J,ü 
Jlılirlerini htımcıl gbbi karnıyı0nclan 

Jrnl <lc-po:o.un.ı ı<ı:;;;ınrnğn m~chur 

i-:.ıttılmu~ ve sın;ıklanı obn 1.) ka

dar ilk okul tal.c-ilicı;' saat 17.~lO a 

k:ıclaı- bi.ıı b' r güclüklc künıi.iı· la

~ı.yıp durmusl:ırdır. Oğhınuıı nor 

1n:ıl zam-ıncl cv'ıll cıönmcdiğini 

gü Pn bir t<ılebe \eli okul:l gi

ctrıC'k ''H:t.'.' et: ögr••nnwk i~l<1mi:-). 

o~ium:n kömü~· tasıdıgını g;>ı·mü~. 

oı.u· dın•k tör iin" v~u . .'"<'fi sılrnyct 

f'tmiş~ir. Okul d;n:4kıöı·ü k(imür 

nııkli i{n Macıı·H :i.\'lüdfü·!üğiiniin 

kendileriıw 4 liı a \-•:rdiğini, bu 
par. 'Je ancak ktınıyıvn tedarik 
cdtıb'ld ik'cıini. buııuıı içın o.klıl 

hadem ... :t.· ile bir'ktç talebe)' de 
çalı,.tııımak nwolıun\ l ıind( kol
{ligını ~ö\'leın.~mi§tir. 

lhıdi--c' i böylecl' hiilasa cWk
ı~ n sc;;rn gL:p b'r noktaya ve 
uizt' tuh ·f gelen bir mantcılile~·c 
dokunm:•iktan kendimizi alamı
~ oruz. J\{~.;ır'f :vitidi.iı-Jiiğünün kö
mür ~_akı· ·~·n a..: tcıh<:isat ,·ernıc· 

~: he~ halde ht!nüz nc~"ü ıwm:• 

~agında bulunJn b: cak kadar ço
cıııl, ia··ın ham;ıllık vıup:nalarına 
s~bep olm.ımalıdır. Zira okula öğ
renmek ilöin giden y.ocuklar yağ
mm at~ıııda zatürr <' l€'h'.ik1:~nc 

maruz k<:ı!arcık :lıaırnıllık : aparlar 
sa -clıiı- ı;ocuklrımn sıhıh<ıti bakı
mından f<'l'<l ıbir ~xıl;ı ndını <ıtıl· 
mH ola.:aktır. Bugün Lthsi.s::ıt yok 
ugu ~-üzünMn kömi.ir tac.:ıyan 

ç-o:.:tı.kbrın ) aruı ) iııf' nynı yı0k-

1ıı~ yfo.ı.indcıı ukul hademeliği. 

~dba ~akıcılığı iş!~t"l" t:w-/Jlf 1edil

ın:,,·u:ekku:ini 1~1m ı.e-müı .e<le.bilr'? 

Her hulctı> ou nilııierit J,,ıdisc 

ıı iı'nılı makamlcırca incelenmcl' 
'<' nt'ıne.-i lıadi~clt'rc ::;efoobiycl 
vcrdirilmeme~i ~c-h ir t'oH!ukhırırı ın 
sıhn ~ -:· )):ıkp 1ınchııı U.\!Tli11 ed;lımc-

ıi<lir. 

* Vdi , c Bclenı) c reis Dor. 
Liıtfi Kıı-darııı bugün An.karadan 

ı;Phı-imize gl'\mc-i bı.::klıcnın klc

dir. 

Yıl ı olabi l ir/ 
J' zan: Jl,\YRl MUHtDDlı\' ------ Ali Kemaı Sunm.aıı 

V :•rl 1 lı olnıı \c olı111~aııııı lnı ıl irin 'kğil. asıl gelecek ~ılı O "[ı<ın~a<lıı hıızı ~mıf askerin -.i_ 
lıiiliiu ~a' a~ıırnlıırınıı !rnkı- 'll.l'illmak ;c'İn cıınımı7.ı cfo~iınizc O lalı cılt·ıw alı. n:ıuı!'.ı ile kısın_i 

1 · t. 'tk·ıı ak ı·ul~ ımılar 'Niınl\ olnhi- ı f ı. 1:1. ı J nu: Hrınc.n herke::; hurıl haı·ıl t r • • · lll se ('fut'r ~ .' apı mıstır. ~ 
yılhk yivccek, gi~(·c·c•k. ~ak:ıc"ık lir. Her ~P)İ hir ,\ıl (inden •~ii- pan~aııın bıı harp:c :.m;uııa ka· 
iht iyacııı ı -.ağlama k<ı~ gı ... ında... siiıılip hcsnplıınıak ruhuna .. gı~· rl;ı ı hi ta raf l<a lıp lrnlnıı:\ ~cağı rlörl 

ı · ı k ı · · ı ·· .. nwli.~ iz. ~~JcceR 19 t:ı ~·Jlı 'fuı kı- sc•ıı"ıl'ır \"·•kı'• '.·ık•'t ı>ek 111l'ı'naka".' l\lcsc a, ge ece .~ı ı~ın comu- 1 " "' • 
ık. k" ·· '} t' k '· c·ııin. cllwHc k;, bollu], yılı 0 ıı- sıı cı'ilir. İ<>,"11,' aı1111 ~ı·111dı' kısn1·1 rünii, bu yı ı omur ı l ıyacı n- 1 .,~ ... ·' _, 

d~ir önemi<· dii~iincn lıcıncn hiı: hitir. sdcrbcı liğ'i iizeriıır dı· c. bahs · n 
k imseler ~·oktm. Bıı yıl için hm·- Bu yıl hizt• biitfüı mahrumluk- f:ız41lendiği11i söyleıllcğc liizum 
canan sinirli gayn•tlcl'İ faknt ~c· hırını birden bire ikram ettiği yok. 
lecek yıl için gös1crilcıı şa~ıl:ıcıık idn acı gddi. Frılmt. ;\'anna doğnı Mihver tar.ııfındau İı:.pan) ;ı~ 11 

Ja'kaytlığa bakarsanıı. sanırsın11 diindeı1 duho zararlı :iiriimck az. ı•ci, uaıip vaitlcr edilnıi~ti. İspanya 
ki gelecek ~·ı.J tak,·imdc ~·okıtur. ıniııric olıııı İMan için. hu yıl,~ ır- harbe girmcklı• I\Tihnr hırafııuı 
Yalnıt da gclccı•k ~·ıl ha 1•11 l.ıi tİ\'C· ı ık ve• sökiikhı-ri baştan başa füıii- 1 :iiyatln miicssiı· bir surette Ytır· 
rccektir, miize sermiş hir e\" kadmımn fa~ - clım ctmi~ olsa~ clı, haı hin sonun· 

rlııl• ,.e tı) andırtl'I hırçmliğini da \'C zaferin kazanılmn•ı halindt• 
Denilecl·k söz kestirilı•nı!) ec·c·k 

,.,«i)sfrrmiştir. Faı·k ~--ıır:ıd~ ki ~·ır- bpaıı~ cı~·n ''asi iiJkelcr verilc-
bir şe~· d~6ril. Kim. dcn:ıc:cck, hir j 

• tık s;;kl·,·ı<i;ınli:ı:ii gelct>ek ,,·ıla ta- c~kti. l<'azla olarak ~inıdiki span· 
,nl sonra.\ ı rlii~iinccek haldt> kı? " ~ • 

111·1. cclcrck çıkmı~ olmak ic,in hizi ~anın L\Iiln er tarafımı karı.ı hii· Bu ·ılııııt'lt sağltt~ alın• fla gclcfr.k -
k . ~ ) i.ik bir borcu olduğu hnh~latıl 

) ıl. Allah kerim... iğıw i11liğc dl·ğil, çapa ıire~e "'fi· 1 

• mal,üın geri kalınnıan.ı:.hr: 
]. J •• d 1 ı·ı k l ı ılı11ak km·lar:u·aktır, · · stc ası nrnca e c ı·c ı ece ru ı !)36 • 8 dahiH harb' esna~ın. 

chı;umu buradathr, İnsan iiyll' )''eı-t ve fl;•vlct, gelctc'k ~ ıl ta· dıı ,\lın:tn \'t' halyan .. gönüUü .. it·· 
sanrr ki h;zi çok ıaman kö--teklc· vtıgtıınu-u· hir ymnurt,ı yerine iki ri gelerek general Frnnkonun 
mi~ olaıı tevekkiil ruhundan en ~ ıııuıırta ~·tmnırtlıılımık için bnr- km·vetle.r.İne yardım etmişlerdi. 
olagırnüsHi 1.amand<' bile, aııcnl\ h'l ı· Halbtıkı' dah'ıl'ı lıarp bı't('r bı'tı11c t•nırncak emeği nıukııdcks ı mı• ı l 
hir yıl İ!,'İn s1j"l'ılahili,yoru7, On· ~ ahan<:ı yardınıJarııı bir an evvel 
d.·ııı son·r"'·.··1 ı·c.·ı'n?. 't' dökülcccı. frri cıı r:ddi hcspp 1 k ı· b k l ) ... .. ~ _ meın e e ı ıra ıp ~· mc en ırın 

c'lıazlari;\·lc tar.tarıık ~imdiden İspuın.·ollar•n ıw ka\inr ~ahır ız~lık Ondan sonrası iı;in tekrar h:'-
''ekkiil :ruhunun mistJI, karaıı Jı. J.1111 j rol et 111<.>liyiz. gi)s{crdikkri unu hılm.,uu~ı r. 
ğın ıı bir dervi~ postu gibi, hağd<ls (,'iiukii gelecek ~ ıl ic;in hl'I' ter Üç sP.ncj c akın siireıı dahili 
kurm•criyoru z, Hakiknf !judur ki ılııııı l a"ı ıııcın lckef mchcokindc harpten ~ılmıış olaıl İ ~:lan~·,,~ ı bir 
~;r vaki ~mir haline girmiş olan bir ıuücevhMc bedcldiı. de dünya harbine karı~t ırınak mc· 
--- --- -----=--=---·---------------- selctıi baş gö terince i ·paııyollar 

Pekmez Vurguncu larl pek ciddi h;r \aziyet 1 .. arşısında 
·kaldıklarını gördiiler. Onun için 
Mihverin etmiş olduğu o yardımı 
diişiinerck ispanyadn ı-onuna ka· .. ~~-----~ 

Belediye bekmezin k i 1 o s u n u 200 
Mi I 1 i kuruşa satan 6 v u r gun cuy u 

Korunma Mahkemesine v erdi 
--~-~~~-.. ~-~-~~-

4 Klşlaia de şeker sıllladıkları 
aaıa,ıldı, bakları ,da zabıt tatatdu 
Belediye müfettişleri eli' ıı lbil' <:ok pekmez vurıguncusunu yakalıa~ 

ıL :-.lır. Bt• , ıırguncıılıı:- nıı - 100 kıı rııs ;o •·~ 11Jı.ı s::ıhnal;ın ; ·np ı deıı bir 
ı,..· u µe~mc:zi ~Ül) 1rn ·u:icı ~cıtrn ~ı.ırcl ~. Du ~ü7dcıı mı ı i kvnının ın:ıh· 
keme.sine 'erilen peknıf'ı; nırgune ulwı ~ıın.ıırd ı ı 

Tarı.abıı~ında Nikolcı oglıt Niko. (~rn'>Prlita~l; '\.lnntct \.ır;ııuıot 

J~·ı:. L~ıl"'h .. lc İsmn·ı Alluğ ve Yu -tıf Tu· tuandır 
J)Ün · k~am gC($ \'cıkıt iki pekm CZ \ Urgtıl1Cl\SU daha "rlkaianını~ 1l'. 

Htı11'a1· hakl~ındcı ela 1,,;l't.a zaptı tutulmuştur 

Şela•.r ~cıJ<:lıy,ı·ı ıa ı· 1 1ıılrnlcıııdı 

Bdedıyc lldJsu' l\liidürliıgu be \annaıne.,'z ~."''C" olnnlHrı dun de 
tr.l<ip etm·s 'l Ycııic·cı·'kı· l'nd<lesin tlı m "wl!cbiei Mm-i·ıf, Yeni ıw~
t<.!'lıanc c;,dclc~fodı.: ,\hmcı f<cıdri 1\1utlu 1~ ltı "' Hrılıkpaznrmdn Voııgi 
Gaz.i';ısın diikikanınd;ı ool miktardı;, : keı .:rniu ımuc; u lular m'1li 
korunma ma'1keırnl.'lcrine \ erilmişk rdır 

Fındık ihracı • 
A nanlara 1 O bın ton fındık scı

tıjm~·:ı içın \u~unıcliı hiı anlaş- r 
rn :-·a ,·al'llnı•~Ur. l·":vatıa:· linıaıı- 1 
da tı.:ı-'im ::m 'İİP 1H4:l ma:1<=uliı idrı ı 

120. 1941 mahsulü içm 115 kuruş 
1 ur. 

Muğla'da zeytin bol 
\l ı,gla (ltn:;ım) - Vı·<lıyf\tın .he ta- 1 

ı :ıtında ı;c ;ı. tııı ııcılı.,u' L i lum:ı ne 
!ııı 111şiır. fl{'koJte, gcccıı r.cnc<lcn faz- 1 

la lı ._ Fiyatl:.ırı l lophn :{0.-.35 ku ·u~ı 1 
;ı.., mıJ·ac.ı[!ı uııııı •ıı::ık.tarlır. Bu nıre~- I 
lı • ~- ııi ın.ıhrm tamamen plya:oı~::ı ç·k-
tııotaıı &.ııını fı~ ııtl;ırcl ı bi.ı clli-;;Likl ik 
11l:ıcaktıı:. 

B~yoğlu 
cinayeti 

dün ikinci 
başladı 

Duruşma 
AğırcezaCJa 
Bır mtıddet n \CI bır g<>ce yarı

:::ı Teµ~ba,..ıııda Zi' ;ı adında b'.ıi

. · ııi n H ü ... ı·: in j.;rrıiııdckı bır gen
ı•i ~ı :ı ~ gıncl::ın bıçak İl\ arak öklii
riil liiğii nııılı."ımdur. 

dar minnettar kalmak i~Hlenlerin 
dedikleri gitgide di)eıımez oldu. 

Madridi.n iyaseti iç-in en kestir· 
mc ;yolun geçen sefor olduğu gi. 
bi bu harbin karşısında da bitanıf 
kalınakta•ı ibaret olduğu kanaati 
geld;. Geçc.n 914 • 8 harbi senele· 
rhıdc de İspanyada · Alman fa. 
raftnrları ~alış\naktan hiç geri kaJ
mauıı~ludı. Bu sefer dt Mihnır 
taraftarlar' ~·alışıyor dcnıekti:r. 

Bunlar İspanyanın Fu .. taki ara
zisinin elinden aluıac.ıgını. Anglo 
Saksoıı m~nnfii •ile İspanyol meııaf.i 
iııin hirle~eıuiyeceğini. eski İs 
pan~ a İlllparatf'-l'luğuna indirlmk 
•!ıı biiyiik darbelorin denizlerde \'<' 

ıııii.,teııılekeciHkteki rakibi lngil
trc tarafından geldiğini, daha 
kırk sene c\ 'el Anıcrikulılaı-ın du 
İbpnn3 a i l e muharebe ederek 
clindC'.n FiHpiı adalarını aldıktan 
nı. . 'es.gir~ ileri siirenJer eksik 
omı\ acaktır. Bunlara gore vak. 
tind•' .Almanya da İtalyıı ile be· 
raber olarak harbe girmemi~ ol. 
makla lspan:wı bii~·ük fırsatlar 
kaı:ırnmtJr. Faht l\Jadrid hüku
mefoıin siyac;etine hakim olan 
bunlrır değil tlaha maddi lıcsaplar 
nlmuşıur. İspanyanın İııgiltere 
V«! Birlc~ik Amerika gibi devlet· 
leır :ıit•yhine herhangi h:r herekelıe 
gc~ınc•·i İspan3 amn mo faa11erint' 
nygun görüiıncdı. 

Diger taaftnu yukaı·ıda işaret e
dilt'ıt bh- haJcti ruhi:n· va"'hr: 

------ - -----
.:\lotör ııwk ·n isti nhHl Zıyanm 

nııı1rn:1<cnıcsi <Hin sa'bı-ıh birinci 
nğır ı.::Pzn nı.ıh'kcnı<">mdc başlan

ı mıştır. 

Ha~p ıralarırıda l\lih~e-rın et11ıis 
eli J ı>aıı~ olludn pek hiıyilkf-aı ·ıi 
olduğu yarduın hatırlatarak şim. 
di İspanyollardan pek büyUk f•" 
flakarlıklar isfenıek de ispanyada 
haşlangıç1anoori hoşn gitmem?~
tir. Şimdiki İspanJ n Mihver t;. 
rafuıa olan dostluğunu her ,;esi
le ile göstermiştir. Bitaraf kal· 
nıa);J da gene bu dostluğun icabı 
Hı~ ılınrılı, Lakin bundan fazlası 
istenmemeli; d edile.-. 
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- ı,eını yapJb·lır? El.eni yanı-
11a alı.; Fransis ŞtanhQpa götürür 
ve ihdycıra bi.i.Wıı hakikati nnla.
i.ır. 

Kaz;mir böylP bir ilıbmali irn
'bul edi,·oröu . 

- O zaman .. izin vazivetiniz 
haJd~.iten çdk miişklilleşfr. Bd
k'i d0 sizi 'eraset lıc hilekarlıK ~tı 

çu il.e itham ederler. Ben de bun
dan korkarım. 

Jü•lıt zoraki gulümS(:di 
- Yan; böyle bir irham karşı

sında kalırsam? 

- Zannıma kalırsa eczası en 
aşağı üç .ene .. 

Kısa boylu ac.hıım, geni kadıııın 
bi~ kadellı ş rtroz gcürc'! 

- Mis Jüdit, size bir şey SÖ.)

liı:,rey;m mi? dedi. Ken<l.ı: L o 
kadaı üzmeynı;., Dostumuz Se
b3b"iiyen~ ç k ihtiyatlı lmasım 
tav~iye ettim. 

- Bilyorum. Zaten ben dD o 
bu ak-

sı.ıııı M'~ Eleni almış. danse1 gö
tiirnıiış. Her ikisini ~ dönüşle
ı inde gördüm. Benim gözlerim 
kör değil. Bir kaç giin kadar &
O>asty en. bu kızı a\ uolarının · çine 
alacaktır. 

Kazimir dudak bliktü: 
- Bu sözl'2rinize hakıkaten 

2rnni 'buhınuyor musunu;:;'? 
- Kat'iyen kani:m. 
Kaz:imır ~entJS-llni kaşıW: 

- Fakat ben kend ıs:ne ihtarda 
ıbulundum. Dün akşam buraya gel
miştL Ne söylemek lazımsa royle
dim. Demek ki benim süzlerime 
pek o kadar kulak asmıyor. Ne 
diyecektim? Ar.mond .Haldakıi va 
~iyet h:ı.ıklkında kendis'ne lb.iır şey 
söylediniz mi? 

- Söyledim. Bir budalalık et
tjm de söyledir.J. İhtiyar Fransis 
daha yaşadıKıça, Sebast !yer .. için 
bir çok şeyler y:..pmak kola~· ola
caktır. 

- DoğnıdUır. 
!{!:Z~""'l"" tal'olar...m ke;a.....,..._,. s '!>!-

raktığı sönmüş yaprak sigarasını 
aldı, tekrar yaktı: 

- Evet, dedi, ben de Sebasti~·e· 
ııi gid p ıbir dah3 görlllek istiyo
rum. Siz işleri. oaı:a bırakınız. 
Ona kendi düşünceleri.mi kaıbul 
,~ttıırmeğe muvaffak olacağıımı 
1ahmin ecliyorum. 

Jüdit Tay.mis kenarındaki Kara 
e\' der. aya-ılmadan evvel, dalha lbir 
saat $..adar konuştular. Fakat buı 
sefer ·bahis mevzuu Elet Stamhop 
değild. 

- 13-
Ertesi s~fuah Nikolo Bardon! pat 

ronunu asık sut"atla görünce hay
ret etJti: 

- Azi!Zim Sebastı!yen, dedt, siz 
galiba lbu gec~ hiç uyumadım::? 

Sebastiıyeıı elindek' kalell'i su
men'in üzerine •bırakarak sordu: 

- Bu oturc':.uğumuz evin brcur 
sut &Itır.da bulu:nduğn söyle.:sem 
ne deısiniz? 

Bo.rı..iK>ni p:aı~onunun yüzuı1t: 

oal~t! Dudak!3"":.::.dllk tebe~ 

r 

zail clmu.,tu: 
- Eye!. tloğruyn ~öyııı~·o~um 

Nikolo! Yahut. bu gcN tarassut 
altında bulundurdular. Belki ele> 
~; -...: ism1nck~ıı 1bahseltiğint Laiimer 
binayı tara:;sut ediyordu. vahtıt dH. 
pulis .... 

r;kolu dedi kı: 

- SkoUan Yardan dıı b.ir sivi·l 
memur gelm~ti. Sızdeı: Misterş 
Nortkot'un öhimü hakkıml<ı nrı-

ı lı'.'ımat istemişi . 
- Ola·bilir, fakaı i~ i bi·hni.'"orum 

Her halde Latimerin tarassut et
tiğine iıhhnal verıiyrum. Fakat bu 
günler<.le lbu adamla daha ziya -
([e meşgul olmak kararmday;m. 

- Acaibrı polk Bev·ız l;;ulüp 
ha::kında bir şeyler mi öğrendi'. 
Y.:m: Mistcres Nort:.kot\111 evinde 
ag1ıiıba bir ş~.)1('~ bulnus olacak
lal' demek isti.;oı um 

Sebasti~ en nıen.!tl t.ar4da mı;~ını 
:•alled.l 

• • 
- Kaırito bu işle de v.czife~ni 

gördü, 
- BHiyoruın . Fakat daıhil e\· 

velden aruşLıı:ıL.a~aı· ya.pılını~ mı;; 
<lı? 

- H~yır bizJm ıçin tohl;keli o
l n ölen ,değ:iJ. :ııeşay.rı!ıdır. 

Nilrolo Bonlorıi pencerenin ke
narından ayır.lma.k için,.şöyle ge
:ilemi§Li kj, bi~-der.. dredi. 

{Daha \'ar) 

71' · . hadiSl' hakkında nıah H' 
1 mede su ifadl'y: Yerm:,t'r: 

O .ık;;~:ını ar:,aclcışın ı 1'le1ıınct 

le i<'ii'k. Ala'b;ındaya geçivorduk. 
Y(ı1.du Hüsc~ ine r.,.:;tkıclık. Hfo;r
~ n ile :\khınt t km···ıı~ a iuıuştu
lıır. hamı da iıuc\ım cWkr. K~ıı
climi ını..i.dafna ı~t n ~ h;iıı hı~·ığı
ını ı•e"ıdiJ11. SoıP«·~ını bilmiYc
··um. 

1\lLıhakeme, g<ıyri m<>vJmf bulu
naıı Mehme<liıı ceLb; icin b;,;:ka 

Kömür. fiatları 
dün arttlrıldı 

l~Pkdiye Daimi Enciimeni. Malı 
uk~t Ofüi Umum J\füdürli.ığünür 

tckl ıfi iızci·'rıt kömür fiyatlarını 
bir miktar arltırnııştıı. Daimi En 
cümcn y.trlıi marı.gcıl kömiirünün 
kil{)sumı 12,t> Bulgaı kömürünür. 
ki1o::ıunu· d'l 14 kuruş yükselt
mi{/r. Bit .kaç gündenber.i kömiır 
[ ~ ,mamoıe.<: i~in dükkanlarını k -
pıılı bulunduran bir ço peraker. 
<lec leı bu !i.rat iızer 11e omür 
satışlarına ba faml§lardı1 

f.Jli.ıkalıları't:' <>eylediğine göre 
odun fıyatbrnJ yükseltmekte de
vam etlerlerse, beled ye odun fi
ratlanna da Ofisin odun satış fi-

mı E1'as ut.arak r.ath 'koyacak 

İspan~·aya hi~ bir urct1l' ili if. 
nıi~·cceeine dair Anglo Sakson a· 
km inin de\ Yet adanı hm tarafın. 
dan son günlerde vcriJen teminat 
tn 'aki olan beyanat Madridde 
kanaat \ e e.;,nniyetlc karşılan mı< 
görünü;)·or. Kısmi bil' seferberlik 
~ihi alınan ~enj tedbirfe>rin ·Angın 
$ak oıı tarafına karşı değil. fakai 
jspanJ anın bİt.araflığmı muhafa· 
2a için olduğu bilhas:;a tc;k rar e
dihnelitc olma. ı ~u sıralanla "1' rı
l:a manahdıı. 

i plik t evziatına 
tekrar baıl~nıyo ~ 
Durdurulan ;plik te,ı:ıiatma b'u

gunl rde ba lan caktıır revzi lis-
ekr· hazırlanmıştır Teıvzıatta 

pamuk pliği alanların dokuya-
1..a :Jar:ı malları.n miıh!m hr Jn9-
"l iı ipliğı alanlara a;t imala-
ın yut.de d ksanı hiikunıet tara
n l<!t satıı· ·'ırı~"oi1ece.:~ 

----------~-...--------_,,. ...... ,.... 
tır. Zire:. havalar soğuyunca 1a.
zı odum.ular bir çe~ı:ıi odunu 15 
lıraya :kadar :aLmağı:ı b<l§lamış-

la.rclır 
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!( Macera dolu bir hayatın hlklyesl ) 

General Jiro, Almanlarm elinden 
iki defa nasıl kaçabilmişt ı? 

lstanbııJ Levazıin Amirliği01den veri· ı 
len askeri kıtaat ilanları 

._....,................... -
Paıarlıkl<.ı 10 ton domates ~alı; Hl' &atı" alınacaktır. r~vsaf ve hu

>SUS'l :;;artlar komisyor: ı 6Öı-ülchili r. Ci ten snlça tıopfan bır ~tekliye 
.iıbaı1· • riilr'obilc-ceği gföi daha '''- ili ktaı ıııa ta :p ~ıktıgı takdirde de 
ihaie l!J.ic 1 ib. l .. ı 'umi~y;mun mıı lı·rnımen fiyatı 1~5 kı.ırı·;-tm .• tha
lesi 2~/11/942 çar~aınba günü .-,aat OOJ da yapılacRgır.dan isteklile
,..i?l kat' lteminatlariyle Harhiyedet>ski yed~k :mba~ okultUldaki ::;atın 
alma komisyıonuna mÜ\'Cıcaatları. (1728 - 1533) Garip l?ir tesadüf le bu Fransız 

kumandanı iki cihan harbinde 
de ayni yerde esir dUtmUıtu 

Hem kendi i lll28siyle, hem 
mü ·te:ır isimlerle bit' çok 

yazılar yazan Re~d f'cyıiııiı1 iyi 
bir mııhal'rir, ayni ıı:.nrnnda hayli 
kun etli bi:r hikaye \'e romncı ol
duğunu bffrdinı uruma oouı1 ti
yatro işl~rin-den bn kadar derin 
anlRdığını 'bilmezdim. F'akat oııun 
enelisi günkü Son TcJgafta bir 
tiyatro piyesine dair yazını;; ol· 
duğu kısacık yazı, kcndsiniın ti
yatrodan da pek gtVel anlt\dığını 

K:J 1~" (İKl.),'\l\U Me' L :mı~. 374.671 lira öa kuı o~ keşif be dell Kırıkkalede hasta.han~ ir.şaı:;.1 
ı.u.-b ıııdc v'aıı K'Ony<-ı •" · e"' ıcı' 111 i· pazarlıkla eksiltmeye Jmnmuştu:ı:. İbnles 24/11/942 salı günii saat 
·,c.<ı .vı;mdcn ıb r i,"OK ~C"rh·rk zl'ıısin- } 16 da A.ııknrad~ M. M. Y. 4 !No. lu :>atın ;.ılma k?~ıis~omn:~a yap!la-
1 tının i~tıı. M ·vJt"viJiğ~ a't eserler caktır. Ilk temt.natı 18,736 lira 86 kmu.;;:tur. Talıpıerııı bellı vakııtte 

• 
--------~---.. ~---------

Mareşal Jofr, 
bir gün bu 

general Jiro için: 
adam kurtarabilir" 

"Fransayı 
demiıtir 

tasıı f cdılm.\~Lir. B ... ayı gcı.cıılcr bu j komisyona 
ı..ıı·ı.rnt;ı n t 1n~tllu kıyaıfı t ve ht~ın:ı. 

, ~rıt ... , c;ınh 'b'r şt•.ıdld<' -.:t:<il' L-dcbi[c. 

ıgelrneleri. Ü761 - 1610) 

* .. 240,UOO kilo stğıı· etı kapalı zarfl, cksi'.~ml'·) e konmuştur. Taıhınm 

M ıı,rı·şa' Pc-~ ~ı hı:Jiiu: l:ı «a·: ve 
hain !t(.:uıtl'leraıl J:~~lmtl~ı 
Fıcıns.ız C• .-:.a. i Ilı .-~ ı r ıh:, 

blt:ii.n dıüt'lJ'R hııısl) y<ıkırn:la;ı n 1ı.fılı;.:ı. 
du; o1na.-.itn:d..·. n .. a](ıl9', grı:,'r<ıll.1 
s ınd· a ııiıııl Daı·.~nlın cn1riıı.:k, F ·:ın
SLL Afr'kı:ısı kar;. kıu;1; \11..-tlcrı ba~ iku 

F"<.msu. yÜ.Z.lıö;-lSn.uıı bu ya Lva.ım:ılann· 
;} ...;<ık edih•l>';ııti. T•'akaı Alınan do&t.oru. 
<t..~ ı p,•Jc mUtı Cı,, ... .- <ılımuı,. y~ kendi jrn
;ısı vrusılfl:.~ilc hilataf Jıii· ın:nıleke~ 
P' '~llKl:ın faY'Chlaıı <ık yii.zıba§ının 
hayıt;ta oh:!uğlllıu, dc~J!ı bir k-edı·r iıcİn
d<.' ohıı lrnnsına tJ;]d:nnı..,ti. 

L-c..:i..::-d ı. ~lüzt sahd:ıu 'b:ış'ka her gün bt..>deli 240,000 l'ra ilk temir.atı 13,250 lirndn'. iihale,;i 7 /12/942 pa
zartesi günü saat 16 da Geb"ıC aı:;ke ti satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin kanun; ''e-sik;ı larilı: tekl ..r mektqplarıı: i:hale sa-

n:ınıd.:ıı:ıılıgını , rıı::- alaı-.ık hwrp sa
lıMı,ıd:• Y'L'ni<ltn Jvrnıımc:;ı o'll.itıgu 

kadar, hu.;u.'li h"ll'"ı;'uı'd:m .i:kri gd
:rncl<. ;ea ir. 

191~ de umu rn1 haıı·v pa:tladıgı za
n.Jll, JTL\nri j ı'<.ı, yüzıb:.ı~ı idj, 2'.Crılıof 

arJYllllU döt'dilncü IJÖl~u buşıııtl;ı 
:ırlı Vi"la'dak ça.rpıSJnalart:ı.a, bl · 

.ililgü 11licu mt:ı(i;ı gögsfüıden ~·:ııa 

1 ı.nıırn" vı.: gögti:; ı-:enıı11clorını 1nrnı> 

wı~uıı ın t.e rilc iı::eygın b ı 1halde 
'· ıc ı;C'l iJnıl,$1 Bunu .g&ı cu u:ı§ Ç<J \ •.ı;, 

Soolani, .YZQ'\,}llllll. ol<ltl:gtilıil. zaımc-

•)CTeıh: cd.ıiıırlL'n ı.wrakıı.u aımınk ~111 
.· anuıa h.~ı·kcıı, rlüuc· 'bi: ktı1'§llll 
';ı:ıid~ini yii2b~ıı1.n tam üstüne eaın ... 
:;ı:ı: olaraıl; yC•'ı:! M.'l'm(~tl Bunu görı·n 
;l>öliik t deı iıııd 'n Pıyer, yüı:ba,,ınu1 "' 
b:ı,ş çaı\ ll1>LU1 öldügC. 1:ıbuı· ltomul;.m· 
Jıgına i"Hr raıporla h,ıb~r \'O.'lı~ti~ Jüır
')\ye mızırlıgı. bıı acı haber· Dijonda 
oturııu bu zlb·:ırı,:t jırvnuıı g~ıç harı

~ uıa J.>iJ<ıjl1Tıek zorunıia kalll' 1ştı. J•'a~ 

ltat rc.~mi tılbrğı• ı-agıncıı gem;;_ kad111-
<!~. ko-.:nsının öl. ı\!diğın•· ct!liJ.· q;,iJ ~ 
iı..:k·ıud:. 

• • • 

H akikatıc ~ lizilxıl)t .i l"Q ölmı nııit-lıi. 
Ahnaıııl:ır, Giz ki>) iınü aldıkları 
zaman J<' ·n:ısıız ölü;erini ıkaldı. 

ı ırh.ırken y:Cirübıı~ıyı b~gın bir luılfü• 
·hu!ııllı. iar. 'C;)~yııı bir lıa'"'tahane:r( 
kııl<l1rım51cır :ve tı:da.vı altına ah111~
'a.ı-dı. Ynroaı..ı jiro kenld.!sine g~ld1ıği 
za ııaıı Alıınau dokt-0run:dun baya~.'!..." 
• l':-ıuğ,ııı., cı:ı:ı·. ::ıe.\•c,ıısinc biı· m<..•ktuu 

göıı.d::."111;:; ııe mü::;a-ıc l ı:tmesııı istc-

m'şii HaHH c .ı ı •r.İ{ı .:ıilel••ritıc 

nrkıt.uı1 kal'ı suı-eut, 

fil-ım•t iıa!Ja·Lı - ;it'oya ,.,, keıı~ih: 
)t'!tın!Jrı· es.b· nlrın ;,rkadaşı yiizba§l 

S.•nit.c çok ağır gdi.~"oı"<.hı. İki aırkadaş 
b ı· ka~· plan ha·zı!'la.ciılar. Ve bir gün 
mclınüzl<ırı alclaliJrrak katılıfü. J<'ıııc~ıt. 
RetheldP Al tmmla•· üu·aJmtla~ı yam
lanra~ !ıa.stahan<!yı• ı:ıdt· cdit<rIC!', 
Y dL:..>!lş1 jiro huııd,m yıfo>m.tı. Lcrn.eı· 
ııfun<la bir Fı·anMz ·nı.htnnazcliın.ı.u yar
rlıınite- yırıe ka-çı l. SL'r. - K1.·nıtendc 
lwlediye reisi jibıer. iki yÜil!baiwı biır 
ay kadaı· gi:z.r bır YEl'<le l-Jadı. Bir 
c::ın-"'a.olıaneyt giren jiı·o ve Şmlt, ni
lııı.yot, Hıol·hıııdıtıyn k.ıçn:~~i mı.ııvaff<ıik 
• klvlıır 'c Fle-,~ng !ını.'uııından bh· ingi 
l:z 'apur,:un:ı b'ıwre:.: FoUt€'ftovn'a var
<iıl:ı ı•, 

• Q. .;ı ~ 

J :ı-oııun yeıııi mı:rpt~ 4>kllllıtırıcu 
rırdu. k.ım:.ırı:daı:ıı ikt.:Jı \'I garip 
b r tc~ruifrll~ yi..~.:ba§l iıken esir 

· ltl~ı K.is n<:hr yal•ı.ıımJa yinç <e-siı ol 
ıno~ı Vt y;nı: J~ıcc;maı:ı, :ışa.gı ;)'ll!.kan ;ıy

ıı dckol'lu ı..ılımı·; tur. Hu sefer gcııcı-cıl 

j' rv, l.udın kıyafet!!le girnn•k ikaçma
y-.ı ımuvaffak c.•lmııştur. Vişi'dt' ve Tu
.)::LY.,kı li,; lım:nk 11~ kadaır Jralmı.ş, P€
;;ıiııtlc olaı' büı~ün emniyl't teşkilatuım 
~.·nd,:ıı kur~ulnıayt• muvafiak olmuş
tur. 

Geuel j;ro, ı;ı nelcı cc l<'ı an~ız Afrı

ku.sııııdtı \ c F'~fa hi210roi cbnl&;jtıi !'. Mt'!i-
· ıın· Rı j{ı:ılırmanı Abdııılkerımıi o esir 
c:mişti. Şimdiı yPni vaz•fesnde bu lıu
nı~iy. tı d.~ıl~·ısiL• .nuvaıffaBt olmaısı bek 
ı .. ı tıı.·Jtjlc:Jir. Muı·eşı-ıl jıl.fr; füv hak
kındı • J.Uhırı töylc~ni:,ıt.lı·: ..._ E'ı-.ı.nsa
.~ ı b r gün buı nıdan. k.uttar:ıbilir! ~ 

Ba uılın'I' hadiseler ı.;11 ~öı·u.:w tıC' d<:
n:cc hal< \ ClL'Cck ••• 

SATIŞ ILANI 
İstanbul Beşinci icra M~murluğundan: 
SeıTet Ye Sa~det tarafından V · ~:lf P.ınılar ıdarcsincie!l.U271 .ik.rcız 

nuıı1aıasile l>urç cılııı.:1fl _pcıra.~'a nıu sabi! b:rinci derecLd€ ipotek gös.te-
rilm.i~ o·up bbrcun edcnmemesindc .:ı rloh.ıf1 satılma.s1ı1a kan:r 1leri1en 
'1.: t.amamına yem inli U\) ehli ,·ukuf tara!mdan ·1480 faa LIO Kuruş kıy
met takd:1: edilmiş 0Lao1 Beyoğlund .1 I<'irutağa mlılıa1l€siııin B.:yoğlu 

caddc~inde eski 50, 50 mükerrer ye ı.: 16. 16/1, 48 laj ~03. 205 No. Lu bir 
teraf ı Zıya Zt'-VC!.!Sİ Ünımiigiilsüm h~'nes· "'"' b.ir tamfı Y.sni ve zewe:;i 
mnc.lam Kalyopi 1ıant>sı ve arkcısı ~ ma11~t ımıh an;a \e ~~phc~i.ttt-iki
:lllı ile mahdut altında cli.ikkam h uh·111r.m bir .b<LP hanenııı evsaf ve 
mc-sahası ısı~ağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Sokaga kapı"ı o1aıı 'bodu1 um ,.e rf..-pbes· ~anwk$.n. 
yup::ak deınir kepenkli ve zemini m cılt·ı dö~eli dükkandır. 

Biı İhci kaz: Mer.dh enle çı·kılıır ~') {ı:ı~l 1rnl)ısmcl<ın iceı·i "'İrildiktt> . ... ~ ~ 

merm€r bir untrc YC' nıcrnıt-rl: tag !ık üzt'ı·ind~· bir vefa, bir hela, zemi-
n; knmız.ı çini clöiel muıfak, b r hıı ımım mahalli var.dır. 

lkiııci k.ttt: M<'rdiveıı blşı canıc ka1ılı rı:r -:ofa üzerinde cepl'ı~dc ib:r 
vt· ark•.da iki odu biı· 1ıd.1 yarclu·, Tnvaııln-ı; y.ağlı boyal~dır -

'Üçiiııcii kat: İ1kinci katın ayni olt~p boy<ısızdır. 
Dördiindı kat: Bir çatı aı:ıchı ,.c oıuıı itzcr: zemini çinko tarasa-

fa11 ibaettfr. ........ . 
Diırnda clcktri'k n havc.. ,ga..:ı v ,.rdı .... 

MesaJwsı: 'Tuımamı kayden 206 zir.c:ı 2 parmu ve fahvileıı 118 met
rt> 15 dcsimere murabbaı ,.c ehfö ıı ·\ııf raporuna göre de 12!) metre 
ınura'bbaı olup bur:;dan 81.5 m<tl"(' mıırabbnı binı~. g~ı-i kaalnı !bahçedir. 

Yukarıda hudut. ev::>af ve m<:s akıs· yazılı g::ı~·.rimenkulün Lartıamı 
al'ık artt•~m:::ıyıı konmuştur. 

1 - İ~bu gayri menkulün· arttı ~·ma sartnamesi 25/11/1942 tari:hin
dpn it:baren 938/4503 No. ile İstlıı~v td .1 i~ıd İcra dairesmin muayyen 
nt mar,:sında herkesin gareıbilınes; ç•n a~ıknr. 11fındu yazılı .olanlar•· 

·d<:ın faz)l malUmat almak isıi~"'('nle ı i~Jbu ~artıııaıme~·e v~ 938/4504 dos
ya mımarasill' mcmuri~·otimizc mü ~~..:aat etmelıidir. 

~ - Arttırmaya !~tira'k i~in yukarıda yazılı kıymetin yfüıde 7,5 u 
nısheiinde pey .~~,çesi ''e~ a milli bk bankanın teminat. mektulbu revdi 
cdileceki;r. {Mcıdck-.124}. J ı 

3 - tpotek sahibı alacaklılarhı diğe· ::ı1alrn-darhrın ve j,l"tifak hak
kı sahiplerinin gayr:rnenkul üzerind c:<i hakLa.rını. hususile faiz ,~ mas
rafa dan· olan iddiı3~arını işbu ilan tariıhinden iübaren on be5 gün için
de evrakı müifotelerlle birıJ.iküe me mUriyetimize lbildinneleri icap eder. 
:Akc;i halde haklan t~pu sicili .~!e sa bit oknı:ıdılkça satış 1becle1iniıı yap
la~masından hariç kalırllr. 

4 Gfü:teri1en günde amrrnr~·ya ı ~ı·ak c:dcnJıer artırma şartnamı=sini 
"lkum~ı) ve lüzumlu malfı.ınat almış VE: bunbn ıamaml'!n J-abuJ. etmiş 
:ıc) \"<.' ititbar olunurlar. 

gösforiyur. Reşat Feyzi o yaZJSİ· 
Je ~imdi Şehir Tiyatnı_sunuıı ko
medi kısnıındıı 9ynanmakia olan 

I. bir Yunan piye~inden bahsedikyor 

1 
1·e bu piyesin artık komedi ıs· 

mmdan alıiıarak dram lo~nuna 
geçirilmesini ve bundan sonraki 
temsillerin dram kısmında göste
rilmesini ileriye sürüyor ki bu 
pek il!H!e ve derin anlayış-la Reşad 
Feyzi gNçekten çok doğru bi·r 
~e.} ~ylemi~ uluyo~. Bturünkii 

z,\•·ırefç!Jcrc açııttır. 

f 
Sinemanın pek zi~·ade sevilen 

İki büyük ve güzel artisti 

. TYRONE POVER • 
BETTY GRABBLE 

tarafından emsalsiz bir ta.I'7Jda 

raraıtılan 

KAHRAMANLAR 
FiLOSU 

Gu~l. lıarekeUi \o'e kuvvetli Film 

SARAY 
sinemasının 

Bu haftaki zar~ proğranu<lır. (;;

diniz, ıöı-üni.lız. ve cancıan alılc~14l 

meşhur YUMn nıuhıırriTlerinden ı 
IUelasın •AsıriJeşen Baban diye . 
Türkçeye çe~Tilen btı eseri için 1 

daha Hk temsillerde bu piyes bi- ı 
raz kQmediye, biraz melodrama, 1 

biraz vodvile ve daha doğrusıı a- J 

cayip bir .aşureye benzey~n bir6) '-••••••••••••" 
~ydir ve o, bir piyes değil, bir 
re\'iidfü diyenler ne y~:zık ki on· 
dan bir şe~ anlayamamı}lardır. 
Bereket ki en hatırı sayılan tiyat
nı tenkidciıJerlıni·zden Selim Nüz. 
hd neden sunra yazdığı bir ten

kidle bu pek ku\'vctli ese.re Ja~m 

olduğu önemi vermiş ve onu bu 
yılın en bıişanlı eserlerinden biri 
ohmık göstermiştir. 

Yunanistanda yiizlerec, Polon· 
yada yetmi~ defa oynandıktan 

sonra Polonya akademyasmın al
tll\ tcfne mük&fatiyle taltif edil. 
miş o-Jaı:r bu meşhur eserden 'be· 
nim anladığım da şu idi. O eser 

komedi kısmıııdan ziycıd~ dram 
kı~uııncla oynandığı zaman daha 
muvaffa~ olııcıı'k bir es('l di. 

Hatta bunun teınsilinl• baş~.ın· 
nıadan önce Son Telgraftaki bir 
;rıuımla ben bunu zımnl'n anJat
ım~tıın. Şimdi bizim Rqad Fey· 

.ı:de bu crheti ileri sürmekle bu 

işde tam bir hakikati müdafaa 
etmi~ oluyor. Umarız ki Rqadı11 
dediği çıkaı.: ve Şehir Tiyatrosu 
böylelikle tiyatro br..yatıınızda 
yepyeni bir ~ey yapını~ .. hiT deği
ı:iJdik gö'.)fermi~ olur. 

Osman Cemql Kaygılı , ............................... , 
BIGDAD HIRSIZI 

CONRAD VElDT • SABU • 
JUNE DUPREZ 

2 nei mur.raffak.iyct haıftıısı 

"!<~~ .. L .~ -~,S• I i PEK 
12 - 14 -- 16,15 18,:IB ve 

18,30 ve 21 d~ 21 de 

'İnsanlığın... Doğn.ıluğun •.• s.-ın'atm zaferi olan. 

CiHAN HAK.iMi 
BUGÜN LALE Sinemasında 

GUnün ... Ha!taıun ... Asrın en bÜl,Y'Üık ııwecanını yaratacaktır. 
])a.hi Rejisör FRANK CAPRA'nın ya:raA;tlğtı 

F4:;iz yı_Jdlz GARY COOPF..R'in bayat verdll 
Kud!"etli san"a.tkar BARBARA ST.ANVVYCK'in süslıedi~ 

CIAAN .HAKiMi 
8ın>Cmanın yenı bir mu.v:Uakiyeti... Ha:r.ııtın korkunç rnücaıdıeleşl •• 

.Aşk1n :z.a.feri ..• Saıvatın ~erefidir. 

Hafta S Q M E R Sinemasında 
Feci bir haqatın ro;ııa i1!1lI tasvir eden 

iBil~k ~ ti.1m~ takdir naızJa.rla!'ıYle seıyredilmclci:cdir, 

!lAŞ JtOLLEJU>E: 
CBAltLES LAUGBTON - CAROLE LOMBA!tD 

fhfüas • Kıskançlık - Büi:üıı Bir h~aıtı 

5 - Gay:rımenkul 25/2/1942 tlrihnde cumc güniı saat 14 den 16 ya . 
kndar İstanbul 5 nci ~cra mcmurlu ~uııdıa üç deia bağırıldıktan sonra ·ndt evve~ en yüJc.sek tek1i.fte 'bu lun:.ıı: kimse arzt:tmiş olduğu bed<'l-
011 çok artıı·ana ınale edilir. Ancı:ıat urlırma bedel! muhammen 'k~e- w r.ı:ıağs razı olursa ona, razı olm 2z veya ';:ıulunmaz..<:a hemen yedi 
tin yüzde 75 ıni bubnaz veya ~atış ıshyeıtln alacağım: riidhanı olan ı glın müc!detle .. ı-ı:.:r:n<.ya çıkhılıp en çok artırana fha1e (:difü. İki ~.'lalE: 
diğer alacaklılar buhın~ ta bede) bunlal'ın 'b ugavri menkul ite tıerr,}n arasındaki fark v-e geçe:-ı günler için ybuL 5 den hesap olunac.;•k faiz 
edilmiş alac&ıkl· ınnın mecmuundan fazlaya çıkma7$a en QOk arttıranın ve diğer :ararlar ayr:ca nükmıe ha C€t kal'!laksla;ın .mcmuı·iyetiınizce 
taahhüdü -baki kıaılm~k uzere nrltırm:ı 10 gün daha temdit ~ilerek alıcıdan ta~~~iL obnur. (M:aıdde !33) 
4/1/194:3 'tarlhıinde p:ızıarles;. günü saat H den 16 ya 'ka~r İstanıbul 5 7 -Al:cı artım.~ bedelı haricin de olarak yalnız. tapu ferağ ~arcını, 
lhci !-cra mem.uluğu odasmda, artırma fbedelı satJş ıst'yeı-ıin · alaea~nıe· yirmi senelik vakıf ro"IC.i;:; 'bedclıni v. L ih21fo 'kımır p.ıll:ıtım ~nneğc 
;:>frclıanı olan d;ğer aıacakhıların bu "'ayri "lnenku1 'le ~mi!! ~lm~ medburdur. 
aT,·ıc-~klJ:n :nec:nuundan fa daya çık ma'k · ... ·muhamm n kı~tin % '~ Müteraki:m vergiler, tenMıra.t w tanzifat ve teli ali ·e res:m.inden mü 
·~i tutmak şarlile en çok atırı.rcına ihale edilir. '.Beyle bir bedel relde tevellit belediy€ rüsu."'Ilu ve-mUtera kin: vab_ ıca..--e:. alıc.ıya 0it olmayıp 
ed1uneıse · t."ı::ı1e yaıpılam::.:. Ve satış 2280 No. lı k:;.ı.n•ınt tevı"ilka:..; eet'i artır;n~ bedelinden tenzi! olunur. . 
b:rak.ılır. . I~u gawn menkul yukarıda gö ster;len tlrrhte Isfan!buı 5 inci icra 

6 - Gayr· ::n~JruL ,kendlsine ih a1e lunan "kımse delral W'Y8 vıeri- memuluğu odasında :Şbu i1ar: ve gösterlle:ı ,:4"tlı?'mn şnrtnamcsı dai-
tr.:ınüLJet. 'çinde para;t~ ve.tın·?.ZC . :hale ,.kau:1 ~oJ':.ına:.ü ~· ... resmJç .sau~uğı il.in o :ımur. (16:12, 

at evvel komisyona •·ernwleri. 1753 . - 1602) 

Beher kilosu 88 kurlliŞtarı. 50. Jl.lO ~iralık :sığır eti kapalı zarfla Lk
siltmeye kvnmuşt.u.r. fhale! 10/12/ fH:! pc-rşemıbc günü saat !5 de Mi
marsı nan askeri satır. alma komisyonmıda yapılacaktır. Taliplerin 7500 
lira ilk teminatlarilc kanum vc·sik larını ihale saatir.<kn bir saat evvel 
komisyona vermeler-. (1755 - 1604) 

* P..ızurlııda ıou b o;.;,._,ı ı,:u.al ıt;ı, ıir ınıilıı.1ik<ı.~.\ ;wnu:::.ı:; ur, B~ l;Pl'l-

ları !c.;ıın... youda gôrl C'b · ·... İhalc .• ı ?4 11 ;94 ·• • günü saat 10 d:. y:.ıp1foe:ı-
ğın<te::ı: is' .kli' •riı at'ı ıtc-mı11a~-lıırll·· H. :-hzyı ,. Y~:kk ~ııba:. okuıhmdaki :-:;n-
tıruı•laım ,cm nnı11ı,1:1 r ıUT<.wu..ıt.Jnırı. (173'i-:1542) ... 
~ iro.lem ::.wı ~ •ticrı vı rrınhc.-ncH 'kap'J.ıl :z, rOa !';!:. .~('yot llronmuıstu~·. 

İhale•ı :!ı 12/!142 gırııu sa.,:t. 15 d<' Ankaıııcla '.)I, M \'. 3 l\o, lu -t>::Ctın R:lr.<ı kx.•
~.1rn1·.:la y;;,pıltıo.:ıı.k1ır. Hl'JJSinin talı .• ı oı d •!' lG.;,!lO lim ılk ·~:ııimı1ı 1244 
lra :;5 lt,J 1.k'tur. ı, lip}.cr u 'kanuni vcı.i w]a lr 1.ckliı mckluı;l.annı lhııl~ saa.. 

tinden ) afü~ C'\f\ el k'o:ıı· nn uem nle:.··. rı 707 -- 14!';0) 

* 
1 

15.0liu J<-ıl'l.I :k,,1'6 rııklu 'koyurıı ,ı•ti kapalı zurt.:.. et;ı>ılıtam.•yt: koı•ıın~tur. 'l':ıilı.mön 
ti: t· 111 kııı •ı}tu-. İh<\ L':;İ 28/ll/!112 t'll ı·:.ı t~s.· .dinü ı&.ıot 11 d{: ~·k ,ciluı~ı as
't• ı ! • :.ıı!m a.-m• ı,onıısyı)•ıı.ır.d, y:>pılaca.kıinı·. ı:alıpl rJ:n Otar.u.'l.i \~kilaril• 

n~ttuplanrı hale ı.aaıt ılden r>°r ~;,ıt "vYd kı;ı,.,.· 'Y\)na \•cıımc.crı. 

* 'iZ :t · . • 
'(1822 - 12().l) 

B"T.? tun odu;ı kapalı ı;:ı.ı'fla ekı::ll~ ıwyı lronım •tu.r. İhalıcsl 2/12/0!2 ça·r-
1 ~ ::ıa güııı saa1 15 :ie Ankıruda l\'I. ';lıi V. 2 No, Ju satın n? ıı.a 'lronır"!'y\)nunda 
/-:-·ııp.lacaktır. Tnlım ıı bedrJi kilvstıı 6 ku•·t ·" i]J: ıtBm.ın.atı 1'250 liradır. Taliplenin 
Ik rıu.~ı "' Lka]a.rite ıckliı •mektuplarını i1ıH]l" ... ~,.t.ind{'n ıbi_ı· '!'ıınt 'C''\'ı'} '\romis-
(on..ı ,·crııı.clcri, JI. (1696-14(18} 

1 A11:kara ch'<lrıncla bh- hamam inşası kapalı larfkı eks'ltmeye kon-
1 nnıc:tur. Keşif ibedcli l Q.1.850 Hnı 10 kurus ilk teminatı l 1.042 lira :il 
1 kt r~tştur. İhales· 30/11/94:! pazarıe~: günG saat 11 de AnkaNda M. M. 
! \', -1 No. Ju satııı a1ma koınt~~nun cin apılcıccıknr Taliplelin 'kanuni 

1 

\ ı::-ıikals·ıile tekl.:f ınektup1arrnı iha!< sa:ıtin<1e11 b·r saat P\rvel komisyo-
11;1 v?rr.ı •ier: (1 ö63 - 12!)9) 

1 15.42ö !ıra 5 kuru,, ke ;if b~de: Kn·1.<kalede ::..-por s.ıhasında yaı:r 
tırı', ·~ak tesısat kap<'lı ~cırfla ck5.ltmeye koımıusttıı. iha1t:!si 23/11/942 
pm:ruie:•i gtiuü sornt 15.:10 <la Ankar< d·ı M. M. '. 4 No.lıı satın alma lk'.c
nıs·\ nnund~ y.c.pılaealı:fı.·. llk ~min ;;ı , 115ti Jircı 95 kuruştur. T<!liP.lerir 
i\<aııunı nı;il"abr.1C' iek if mektup1ıa rır.ı ihah :-:aatbrlcn b:r ~at -"VVf'l 

konı.'svuw \ erm··1erı (1616 - 11:1m ,,. 
Beher tonum\' 550 kuruş ta;hnu ın edil-en ö.>000 tonluk nakil, tahm·ı 

ve tahliye işi .kapa·~ zarfl:ı eksiltn1eyı: konnıu~rur. İhal~~:i 3/12/942 per 
şenı:~c günü saai 1 J de .Ankaııada M. M. V. :J No. lu :-aim ahııa k.om.is
yonundcı yapı1aca~\llr. İlk tem;natı :!062 lira ~'O kuru:J>'tur. Talipler.in 
ka•nun.i 'esikalarile teklif mektupl:ırını iha1c saarındeıı b'r saat evv-Pl 
kom svı0n,. \: t•rmcleri l ı 682 - 1370) 

• 10.000 cift er kundurası: paZdı'lı k1a ~atın ahnacı>Jktır. Ihalesi 1/12/42 
sal giinü g;at 16 da Konvada aSkeri :>atın alm.;: komi~yQııun.da yapılıa
ca.ktır. Tanm5n fiy:.ıtı 1 !) 1iradır Ta )!plcıfo teminatlru·iJe bdli vakitte 
koı>ı ·s:-:<ına ge'Llru:>leri (l 7W - 1534) 

500 t'On odur. kapıılı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ih lesi 25/11/94:1: 
Çarşamıb~ günü ı-:aat 16 da Büyü.kc;t!kmecere Hoşdere köyünde .As
ken satınalma komh.-yonunda yapı ]acaktır. Tahmır.. nedeli 20.000 lf!ra 
temurntı 1500 liradır. Taliplerin kanuni vesikalaı-iyle teklif mektup
larını tıale =-aatin<len blr ~aat ev'\·el l<t>ırıisyona vemıeled. 

(182a - 1205) 

* Mamakta bir pavyon i~ası kapalı zarfla eksiltmeyt> konmuştur. 
lhalesi 25/11/942 Çarşamba gimü saat 15 de ..Anıkarada M. M. V. 4 
No. hı Satın alına komisyonur.da vapılacaktır. Keşif bedel: 144,030 
lı'ra 85 kuruş. ilk teminatı 8452 li radıT. Taliplerin kanuni veslıkalari 
le 1eklif mektuplarını ihale saatin den bir saat evvel komh)'<>.na '~m-ın 
elerr'. (1625 - 1207) - ' 

*"Ş""'~ .. ---
.Mfüea:hıhid. nam ve hesabına 36,576 kilo sarı sabunlu lOOsele açık 

eksiltmeye kor.muştur. thalesi 23/11/942 paza.rtesi gür~ü saat. 15 
· de Ankarada M. M. V. 3 No. lu sa tın ahn:? komisyonunda yaptlacak -
tır. Tahmin lbedel' 435,613 füa 20 kuruş. ilk terninatı, 21,174 lira 53 
lrurustur. Taliplerir. be!J. vakiıtte komisyona gelmeler.-. (1629 -1211\ 

* Kütahyada gösterilecek mahalde bh- pavyon inşaat ve elektrik te-
slsati kapali Larfla eksiltın1'eye kon.muztuır. Kef.f 1:ıedeli 43.812 lira 6Q 
kuTuş ilk teminatı 3!!9-0 lira 45 kuruştur. thalesi 30/11/942 pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. -1 No. lu satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni \"esikalarle teklif rnektupJarmı 
ibale saatinden -bir saat evvel komisyona -ıvermeleri. (1691 - 1403) 

JI. 
90.000 kilo sı~1r eti kapalı zarf la ek.sOtmeye konmuştur. thalesi 

27/11/942 cuma günü saat 15 de Birecik askeri satır. alma komisyo
nunda yapılacaktrr. Tahmin bedeli 36,693 Ura ilk teminat. 2752 lira
dır. Talı plerin kanuni vesiı'kalarile teklf m.ektuplarır.ı ihale saatir.. • 
den bir saaıt evvel komisyona verrn elert (1'701 - 14!3) 

* -neherine 275 kunl§ 'tı..lımin edilen 20.000 adet büyük :rem torbası 
,.e beherine 250 kuruş tahmin edi kı: 30,000 --adet küçük y-em iornas1 

j pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 22/11/942 paz~ttesi g{inü 
saat 10 da Ankarada 'M. M . V. 3 No. lu satın alma kO??Nsyonunda yapıla
calrtır. Tahmin bed~E 130,000 !~ra kat'i temi!:atı 15.500 l '.r{oldır. Ta-
liplerin bel!i va.ltitte komisyona --g@l meleı:·. (16'70 - 1333) 

• • 
'Bes ton ::ıs.it sülfiri'k pazarlıkla satın ahnaeaktır. ':'ennt'!k ~yet1-

lerın teklif mektU'planr.ı 19/11/94~ :taihind€n itilbaren 10 ~n zarfın
da Anl<arada M. M. V. 5 'No. lu !:ıtır. alın'3. kıomı!syonunc,. vermeleri. 

(1 T19 - 1500) 
Jt!. 

t3ehe-r ktlosu '"'80 kuru<ttu '30 ton ara'J) ttbunu peu.Tlıkla satı?l s
lınacaktl'r. İhale~· 2~/Il1M2 ça~am ba günü sMt 1~ de A:nkaraea M. M. 
V. 2 No. lu S8tır. alma ~o- nund~ yapılacaktır. Ayn ayn taliJ>
lerc de dh~~ edilebılir. ltattt temi natı ..3600 liradır. lsteklil.eT":n belli 
valdtte. lmın!syona ge.lmelerl. (1'33 - 1538) 

• 
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Ameri kadan 
müşah~de l e r 

Memur ve mü s ta h de· m re r e··i 
.ağır İŞÇİ karnesi veri miyecek 

Y irzc'e c n gerEon 
hakkı · 

için lr arar ver"fcfi 
Belediye Paum Encümeni dün 

verdiği bir kararla lokantalarda 
müştcr !erin garsor.lara yüzde on 
vermelerini m<ıcbur! tutmuştur. 

·vurgun, istif,- hi le 
tenkil edi liyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
kadaT ayı::i maaşı alacaklardı.r. Bu 
'ıı!.erde çalışacak memurlara mun
zam vazifeleri iç'.n 300 liraya ka
dar aylık tazminat verilebilecek
tir. 

!ara riayet etmeyen mrH müesse
ı;eler 3 bin liradan 50 l>inliraya, 
ve tekerrüründe 6 birı liradan 
1000 !:aya kadar paı a cez.asır.a 

mahkıim edileceklerdir. J 

El konular.. maddeyi, yardımcı 

(Baş tarafı 1 incide) 
hislerine hamin istedlğl a.tcş ve lmka
m ıışıloonak ;ç;ı, ı;olı: büyilk ölçüde pro
pa.ga.ııda yapJYQdar. Her yerde bu m<ı1ı: 
oatla bin" çok ve pek güzel yapıtmış a,. 
fişler, ~ılar, resiın!cr. karikatıirlıcr, 
vee'2ıclcı• val'dır. Amerikan ~ı·a.ğı oı 
·ınJyan yer yoktur. Mlllet meelisl(!Tinc!c 
içtima salonlarında -reisin ark.osmda 
yUlııocktc sa !lan acı bu baY"ratı hor mey. 
danıia, her odada, her fabrikada, her 
tiya<lrocla, her yerdic, her an görllnü
n!iz. Binaların dışında o kadar çok baıy. 
rak ası11 dt>jto1d.ir; fakat içeri<!<: bayr.ık 
6!Z YCr Yok g~kUr. Tiyatro, sinema, mü. 
zikho! gibi eğle<ıce yerlerinde d:aUna 
ntilll marsla b"91anı..· v<ı milli marşla 
bitirir. HPl1<"9 11;yakta marşı dinler, ba
zan da halk beraber söyler. 

An.~.1'...a, :lO (İ .. ım mı..:.1ab1- ip.den)- ff,,ı.k netçe -ncmur w ::: t _crn'.crc 
yapılacak olan c'•m k vr eli. lıt hububat haklı: .ldakl ı... · ne ltükürn-
1 ·rl .. c gc. re bunda hl:ylc- memur ve m ..... cmlcrc ~ ~ ışcı Ka ncsl verllm::
Y c ~. bugı;nc ar er iş o ' b y •re :ılır k e ; c değfıı\ -
n erk·. 

Lüks lokantalarla, birinci ve 
ikinci sınıf lokantalarda tabldot 
usulü dür.den it rbaren yürürlüğe 
_g.rmiştrir. 

Gene yen· projede fatura ver
mek esası baki kalmakta, pazar 
yerlercndeki perakende satışlara 
da fiyat koymak tnecburiyeti 
kor.ulnıaktadır • 

malzemeyi teslimden kaçanlar, ı 
kaçıranlm", saklayanlar, bwıılara 
teşebbüs edenler ve bur !ara bile 
!erek yıardım edenler 2!\C l~adan 
1000 bin l raya kadar para ezasına 
mahkiım edilecekler ve mallarr ' 
müsadere olunacaktır. ı rbin 

en s kı 
devresi 

(Baş tarnfı 1 incide) 

dördiincU yılı yansında harbe 
başlııdığ·na nazaran en çetin saf
haya girnı'ş bulunaraktır, Filha· 
kika, Almanya heniiz ı.katlerİn· 
den lıü~·fik bir şey kııyhelm • gö· 
riinmedi~ l<adnr A vnıpa kar sı
na mlitteCiklerin çıkr.ır•ıııa mü· 
saado ctm'yeceğini dP güvenle 
söylemektedi". V, gene muhakkak jı 
ki. şiındiden bu mak•.,tlr. gerek 
Framanın Akdeniz kıyılarında, 
;:erek Balkanhırda tcdhit alm va, 

1 
tahkimat vapmı:va ha~'amı~lardır. 
Gene, Mihver ortaklarından AY· 
rupa J;aras·nda ynlmı:aşan nıii· ı 
cadele günleri için yeni redakarlık 
i•tenıeleri ve Avrupadahi tarafsız 
devletler nezdinde bazı sh-asi te. 
~ehbiislcre girişmclNi h< klenmi· 
yecel: şeyler djfldir. Fal:nt, hü· 
tün bu vaz' ·tler ne olursa olsun 
h..-le Sr \'yet Rusyayn k&rşı Alman 
hesapl&rın ·n alt üst ufo~u Alman· 
)·ayı 1943 de harbin en çetin saf. 
hasına sokmuş bulunmaktan a· 
lıkolın·yacaktır. B~tlin kılanın 

'ükü ve muhafaznsı nıes'uliyeti 
Almaııyanın omuzlarıra ko<koca 
bir R·ıs cephesi ile bir arada rök· 
nıü~ bulunacaktır ve bulıınıııkta
dır, 

SVKRV AHMED 

Ruslar 
l(afkasyada 
(Haş tarafı 1 incide) 

b"ye(i tak'p etmck•ed r Almanlar 1 
Mo:>Jdokda da ağır kay ı>' : wr-=
rc".ı. ger• çekilmek zorunda !:al- ı 
m ~· a•dı». Sovyet 'tuvvetlerı ta
r~fı~·ıan de g ç-r'lc Alman harp 
malzemesi • rns:nu 140 ıarı:O:, R 

m,\ılı otom< b l 70 '°'P· 93 havan 
lopl', &:I ma' nc.ı tıi <k, 183 moto 
&ikld ,.;5r ka yr- •a:tdır 

A. IERİKil.NlN MÜ'T'ALEASI 

Nevyork, 20 (A.A.) - Ordzho- / 
ııik dzeı: e Ruslar ' elde etLT.cleri 
g·lllırer, A'man kuvvetlerinin 
yaz taarruzun~n akame'.e mah
kum kalışı.mn son saflıa~ın: gös-
1crmektedir. l3ıcnu'!. KZ.: •rdunun 
karşı taarrırz hareketir:n başlan
gıcı o'mak iliJmnll de vardır. 

Büün Kal'kas cephe:erlnde Al
manla-rın durdurulmuş oldukları 

ve Rusların b'r ço'ı yerlerde t:
tırruz eti kleri, bir müddetten be
ri b1i!Lyorsa da, henüz tafsilat 
elde cdileır.cmHir. 

• Ankara 20 R~dyo 1~azete>i) -
S:>VyEtler'n kış ta~rn.. u için Si
b :ryad y~ayan mil'c !lerden 50 
tümen'ik bır '>rdu vücude get'r
Jikkrı ve bunları asıl cepheye 
.:ııevketmcl;;te olduJkJıan blldiril-
mekted r. -

ALMAN TEBLİÔİNE GÖRE 

B e r l 1 r. , 20 ( A. A.) 
Alman orı:lulan başkurr.andan

lığınm tebliği: 

Kafkasyanın bdı k!smın -la vu

ku bulan mahalli mi\ .. demder es 
nasında Alınan k;talan çok E1-

çafdan ~an tayyare f;'olarır.ın 

yardımı ile mı.;kıtı:l hücum a ·da 
bulunmuşlar ve dilşır an kuvvet
lerin. ha!eket ır.~ 1 ıne at '11ış· 
l.ad•r. Alag r kes mind., ve Moz
do doğusunda diişmaııın tek•ar
Jad· ğı hücumlar k•t ''"ırr. 7 "n u
yanık müdafaası karşı '1da akim 
ka'm.ıttır. İkı düşman grupu >Uk 
L'ililm:.şfü. Stz ngrEıdda hücuri 
ktalarımız bir k'i\ç ·ev bhı<u ;:ı ıl 
etm ş!erd DÜ$1lf2nır muk '>·! 
hücum'.arı ı;."c'.!" ka' mışı r . 

Don· cephesı:-ae Alman ve Ru
ıren kıial:n du•mnnı• ·mühim 
p;_yade ve mtıtÖr Ü kUVVI tl~rine 
karşı çeiin m ı.ılıarebeye ginşr ş 
Ierd r. · · 

Almanlar yenide:ı 
bazı İngiliz 

Gerrilerini batırdı 
Bcr' 20 (AA) - As <eri kay· 

, .ı~ tan ":ı ldir'Jd"' ne göre. cl~n 24 , 
'at zarfın el , A · ntiktc, arala

,. ndr b ~ petrol gemisi bulun:ıc, 

"arp mz'zc7I! yüklü 55.000 to
n nı:• 't t~·ıı · · sck'z k!ü'1"11n 
g misi batırılmıştır. 

Batırılan gemiler, takriben 25 
gem 'den mürek~ep bıiyük b .r İn
giJr:.: deniz harp l losı.;na mer.sup 
bulun•nak•a ir!L Bunlarcfan bir ço
ğu a/(ır hasara uğrat lrr:ış ve hi
mayes z olarak yclda bırakılmıştır. 

Mihver kıtaları 
(Devamı 4 üncüde) 

~ 1 'w t A.:.ncrik ordu n .m ağıt' 1 
iayv ı 1 18 ocı, t. nde Bin· 

y-~ t LtZ t ı~ •r r Bir cok bü-
Y • ya ,., 111 ç k. ıış. en büyüı,{ yangı. 

rı Al -eK: Jz.e T. c çık· 4 1 .-,~-

hı ... CCi tir 
HAYA Al \'H El,E GF.ÇTİ 

K 20 C>\A.l - ing• •der sı-
r n ·'ıic1" !20 hav a a lltlL b"':zua-
ı ı g ırn TI ::: • re 55-0 k _:ır M iı
\Cl' -çzğı.n ı ta~ p d.,ll Vt"ya hasara 
u n.• l "°'ı nı .:.yır /a "dır. Dil-

coo ~ bu ak.k-ama fl:;,v.f' 
edıUrsr '1 ıv r n t"K ·Den 12.ıOO uçak 
kay ~tlğl n'.aşılı r. 

ESİR AL)IAS GENF.RALİ 
LO.rDRAYA GÖT[KÜLDt' 

Lo .~"a. 2<l 'A.A.) - Mısı 'da esır 
cd n A 3.n e1 .i Kıvv-cti komuıta
nı "cncrn Ri., "r von roma İngiltcrcyc 
ı:c' -ilt • . 

TUNUS'TA 
Nı;\') r.ıt, 20. (A . .ı\.) - Şfmali lı'ran
dakl ut• ~ ... ı....ım.t...nı karargahından 

alman brr ha;bcrc gore ın,glliz zırhlı ı 
yl< ı !'un da ,\ . .,,..Uar t :il r-

eli l• m:.:ht.cr. c c1 ... uç yot ~cı 111- 1 
1c.ı. · cmcktcd.irıcr 

ta ... i..lı Gabr.fi·c:."' b!I!' çok bın;;ılurı ele ı 
geç kc-ı fakat nı.i tef'..k ı<uvvı" re 

yan b<.CC'."k kadar çok:uk o]m<ıdık- 1 
ır ... Uyl.f':ın1ı ·tcd.r. 

TOBARKA ÖNLERİJ\"DE SAVAŞLAR 
V , 20 (A,A.) - İı;giliz b r.nd or

dlı u Tab:....r::!lay:ı \"al"'ıınlŞ iki ( 1 af n ke
ıı! !r c • ı. 1> ça.~alar 

Dünkü fırtınanın 
tahribatı 

(Baş tarafı 1 incide) 

yük ağaç, büyük bir çatırdı ile 
yıkılarar~ caddeye düşmüştür. Sa
ni 11.55 de bu \'ak'<• cereyan eder
ken caddeden geçen K'rkor, Ka
sab'd's ve Ali adında üç şahısdan 
ilk ikisi ağır surette yaralanarak 
Cerrıohpa>a hasrhaanesine kaldı
nl,mıştır, İri ağaç, trLmvay telle
r·ni de koparmış, bu yüzden mü
npr<a!at b'r müddet sekteye uğra
mıştır, Vak'a itfaiyeye haber w 
rilm'.ş, elektrik fen ekipi de der
hal vak'a yerine yet'şerek çı:Jış

mağa• başamLŞtır. 

Fırtına S'lahtarağadaki elektrik 
fabri".r2sının alt tara1ına suların 

hücumuna sebe'q iyet vermiştiT. 

İtfaivc buraya da yet'mı'~t'r. Bu 
yüzden dün gece muhtelif fasıla
'arla üç defa şehirde clekrik ec
reyan: ksilmiş, fak~·t arıza sürale 
ta'11ir olunmuştur. 
Tepebaşındaki Şehir t'yatrosu

ıı un ön kısmından bir parça uç
muştur . Sahnedeki, saçaktaki 'ki
rcın'tler de uçmuş, s~ıçak iplerle 
ba~!lanmıştır. 

Bundan başka, Aksaray, Kasım 
p~a gib' niSbeten çııkur semtler 
deki evlerin alt tarafl.t<rına su'.ar 
hücum emiş, Sirkecideki gümrük 
anbaralrilc Aksaray eczahanesin', 
Mahmutpaşad-, Kürkçü hanında 
ki mensucat fabrikasını sular bas 
m ~ıır 

LİMANDA 

Di.ııı Haliçte buluna Şişman mo
törü batarken Limı·n reistiğ.nin 

kontrol kaptanl:ırı mdadına yeti
~erek ·~urta.rrnış1ardır. 

Bundan ba ka yine dün Haliç
te bulun'.'11 Mete ile Tunç vapur
ları demirler ni tarayarak birincisi 
C:bali, ikincisi Ayakapı önlerine 
düşmüştür. 

Limanda bulunan Alınan Ossak o, uş, Lrı.Ji zleı"d.cn cslrlc-r alımnıştıJ· 
T" , ka Cc;: yır h dtı<lundan 20 k• o-
m tra ı.;..;. -ta bıı• T•Jn lımanıdır. 

gem"si de demirini tç,ramışsa da 

1 bir kaza omlamıştır. 
11.'\VA T,\ARRl'ZLARI 

Oran 20 \A.A.) K.ı! n bu.Iut.ar-

Fiyatların veya talebin artma
sına saik olacak her türlü ne§11-
yat ve resim_vasak olacaktır. 

HüıkCımet hususi şahıslara ait 
ard<ye, depo, tahmil ve ta'lıliye 
masraflarını tesbit edeNlecektir. 

Fazla saatle çalışmağa r ayet 
etmeyenler, etiket ve fiyat listesi 
koymıyanlar, lıü.kümrtçe kor.an 
zer'iyat kararlarına aykın hareket 
edenler 100 Vadan 500 liaya ve 
teke!TÜrÜ:Dde 500 lirad&n 10 biın 
l raya kadar para cezasır.a ıınah
kOm edilecekledir. 

Sanayi müsseseleri hakkında 
hükOmetçe istenilen ıınalOmatı 
vermeyenler ve alınan kararlara 
aykırı hareket eder.ler. ihraç sa
tışlarının şekil ve şartlan hakkın
da alınmış kararlara ri:ıyet etme-
yenle 500 l"radan 5 binlıraya ve 
tekerıiirüı:de 1000 liradan 10 bin 
liraya kadar para cezasına mııh- ı 

tkum edilecekledir. 
İthal ve iıhraç maddele:rinin tes

bit ed len hükümlerine rayet et
meyenler bir aydan bIT ser.eye 
kadar hap's ve tesbit edilen ihraç 
ve ithal fLyatlar le satışın veya 
müıbayaanıın yapıldığı hyatlar a
rasındaki fark tutanr.ın yirmi mis
li ağır para ezasına met.kOm edi-
leceklerd'r. Tekerrüründe bu ceza 
ki kat fazlalaştl!l'ılacaktır. 
Saıa.biyetli memurlara malO

mat vermeyenler vesika ve defter
lerini gösterıneyer.Ier 100 lira
dan 1000 liraya kadar, tekerrü
ründe 500 l'iradan 1000 liraya ka
dar para cezasına mııbkOm ola
caklrdır. 

Sar.ay· ve maadiın müessesele
rinde ve diğet iş yerlerindeki hirlı
mtlerni mazerets z bırı;kaınlar ve 
bu müesseselere mı değlrınenler·
ne ve un fabrikalanna el konarak 
~letilmesi kararına aykırı hare
kcl edenle, taşıtların seyrüseferle
il"İ ve fuıretleri ve çalı~tınlmalan 
hakkındaki kararla,ra riayet etıme
yenle r,hububat, ekmek ve ektir
mek kararlarına riayet etmeyeı:ı.
ler, birinci defasına 100 liradan 10 
bin l'aya kadar tekerriirikde ik. 
kat ceza vermekle beraber bir 
aydan bir seneye kadar hapis ce
zasına da çarptınlacaklard:ır. 

Hükı'.ımetçe yapılan mübayaaya 
müma.naat eden, ticari kredilecir.ı 
tahdot, tayin ve men•;ne ait karar-

Memnuiyet hilliıan ve ticaret 
maksadiyle iınal!t yapan ve sa- ı 
tanlar 100 liradan 1000 füaya ve 
tekerrürüınde 500 1ı radan 5 bin 
liraya kadar cezaya mahkOm edi
leceklerdır. 
Halkın ve milll müdafaanın 

kat'i ihtiyacı olan maddeler hak
kında alınan kararlara aykırı ha
reket edenler 500 liradan 5 bin 
iraya, tekerrüırü.nde 2 bin liradan 
50 bin liraya kadar para cezasır.a 
mahküm olacaklardır. 

Tesbit edilen m;ktarlsr üstünde 
stok yapanlar, faaliyet sabalan 
dışındaki mallardan stok yapan
lar, tüccar olmıyar. lardnn heııhan- , 
gi b r maddeyi, tiearet kastlle 
stok yapanla, 1000 liradan 10 bin 
liraya ve tekerrüründe 5 bin li
radan 50 bin liraya kadar para 
cezası ve aynca bir ser.eden beş 
seneye kadar hap s cez:ısına mah
kum olac' ltlardır. 
Herhangı bir maddey hükOmet 

tarafından tesbit edilecrk şahsi ih 
tiyaçlar üstünde birikt renler 50 
l iradan 1000 Hraya kadar ve te
kerrüründe iki misli para cezası- 1 
na ve ayrıca üç aya ki.dar hapse 
mahklım ed! leceklerdir. ' 

Bu meınnUJII fiillerden hel'hangi 
birini !bilerek i§lemeğe teşebıbüs 
der.ler, bu fit Here !:>ilerek ya.Nlım 
ederle, yaptıranlar 2000 liradan 
100 bin liraya kadar para cezasına 
ve 3 senetler. 10 seneye kada hapse 
mahkt'.iın olacaklardır. 

Memnu'iyete aıit şlerl haber ve-
renlere bulunan malın tamamı-
nıı:. bedeli veya nısfınm tamamı 1 

suçluıdan alınarak verilecek ve 
haber verenin ismi gi2Ji tutuı.&
caktır. Hall llı:i ihbarda bulunımı
yanlar memnu fiiliı:. aza.ınt cezsile 
cezalan.dırıJaoaklardJr. 

Her v !ayette ve lüzum görüle
cek wa merkezlerin<ie üç aza
dan mürekkep birer iht'karla mü
cadele heyeti kurulacaktır. İkisi 
ibelediye encümenler! azasır.rlan 
veya dışarıdan seçilecek, üçüncii
sü Adliye Vekaletince tayin olu
nacaktır. Bu heyetler 8 gilı:de 
kararlarını verecekler ve bu ka
rarlar kat'i olacaktır. 

Heyetin resen cezalo.ndıracağı 
suçlardan 50 liradan 100 bir. l-

Mii2ik olmıyan yerlerde ırramofonl& 
çafa'I"1nr, fakat bu p1tlk marşı-n bf;'$.o 
binı:!cn ibaret ddildir. en ı<tlzel ses
li kadm veya erkek opera artistleri = 
şın güff<>s;nı pl5ğa c;,öy

0

1!1Tlişlerdlr. 
Milli marşın bu şrkUde calıNşı cok 

daha heyecanlı oluyor. Cumhuriyet 
B"')TMlll mi111as.' betllc Ncvyorkta.ki 
TilTkl("l"in topla.ntısınd.a ve ressam ba.. 
yan M'hrinln hcyctimlıı şerefin(' vcr· 
diJti çayda da Amerikln -rşı ile be
raber biz'm sevgili İstlk!Al M>rşımız 
da TilTk!er ve Amerlk11lı ıkıstlar hep 
bir abzdan söy1cdik. Yu·rdd•n blnlcrco 
mil uzal<ta bu maxş bana mo1l<'tlmizln 
gür sesin! getirdi. Bu sesin lıa6rolinJ, 

her an duyuyoruz. 
Amerika harbe ~irlncpye kııd.ar bu 

memlck.,ltc cocukl:lTll "" gPnçlerc biz 
deki gJ:ıi atcş!J bir vatanı tcı<t>!ıy,, ve
rilmezmiş, fakaıt ş'mdl bu boşluğu ıkıl· 
durmak için btııyük gayrctlcı sariodi
liyor. 

Rl'Jah ve zevk içndc yaşeımağ>a alır 
mış olan milletin rcmzit>ekkl milli suur 
balomından mevcut kayıtsızlığı bı&lc
yc ca 19Yorlar ve ımıvatfı>k ta olıı(yor
!ar. D~nlz ''e hava ordulaı'na gö1'{l!lü 
yazılaınların çokluğu bunun en büyük* 
de];]i<fü. Memleketin i<;indc ve dtşında. 
propaııanrla yapmak için te.;elckül ctmfıı 
olan cOffice of Wd>r Inform:ıtion~ her 
türlü propaganda. işlerHe esaslı surctt.c 
mc~! o!makta.dır. 

iSPANYA 
(Baş tarafı 1 incide) 

Berlin, 20 (A.A.) - 16 Sonteşr!n 
tı:ırilıli kısmi seıfeı<berliği tatıbiik 
eden kararnamed<ın sonra İspan 
yıol ordusu Lejyon ve Regülar kı 
taları dahil olmak üzere yedi sı
nıftan ve 1350.000 kiş'den ibaret 
olacı<iktır. 

Yeni ba- emre kadar başka bir 
tıedbir alınması düŞünülmektediı-. 

Mutlu d üğün 
Bay Neca1i Duruak'ın kerimesi Bayan 

Sl'lma Du.ruak ile g<?<ıc teğmen •Ikada· 
şı.mız Bay Bürtum Betme'nln düğOn]eri 
dün akşam Veznecil.er Kızılay oeımi
yeli saJonuıııda, iki taırafın akraba ve 
a,hpablaı•ı huıı:ul'İlQ neş'ell bir toplantıda 
kutlanmıştır. Cknc evlllcı-mıi7.e saa<let-
1.Pr dileriz, 

raya kadar para cezası alınabile
cek, dükkan, mğaza veya iınalit
haneleri bir ayd~ bi seneye ka
da kapatılab !~ektir. 

da ve yaAmurct.:~ dolay., her vakU
den <1 ha nl;:.ıkt.ın ç " Am rikan 

k:ıle eri, Ge zra Al:<'n"n idare- ı 
ndck blrifl<: . .,r<! . nun ilerlcyifını ko
v. t.:....mak çin, 'l'u:-ıusda b r çoK as-

keri i"l.cdcllcre taar-u:z E·lnHs!cro.ır. 1 

Haydarpaşa mentlireği içinde 
bulunan kiman işletmC'Sine ait 'ki 
mavna bı•lm;şhr, Y'ne burada 
bulunan b'r motörün battığı an
laşılmıştır. Bu motörün ismi ve 
·ç·nde k:mı.e bulunup bulunmad
ğı dün geç vakte kadar öğrenilme-

( istanbu 1 Levazım A .ni rliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanla r ı 
s·ı.crt~·de, gcncrıl Dooltttlc'in borr.ba 

:ç !tla 1, l-ava llanı.ru. ve benzin dc
poLtrın.ı ka r:.rıaU:ııkyetle n.cticc
lcncn blr hava cıxnı yapı:rıışı ırdır. 

m1l"ti. 
Kumkapı açıkk•·ında duran bir 

motör de evvelki gece su alarak 
'batmıştır, içinde bulunan genç 
bir kadının boğulduğu, diğer 'ki 
kişinin yüzerek kurtulduğu bildi
rilmişt'r. Kazazede -:rndının cese
d dün Kum.kapı sahillerinde bu
luıız,.ak morga kaldırılmı~tir. 

Aşağıda yazıll mevadın 

ınisyonlarında yapıla~aktır, 

pazarlı:kla e!c;iltmeleri lıi:zalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askert sa.tın alına ko
Tallplcrin belli vakitlerde ait olduğu, kıoınisY<>nlarda bulwmalan. 

MiJdan Tutarı Teminau 
~-c="""=· ~--'----------~K~i~k>::._ _ __. Lir& Lira. İhale gün,_ saat ve maiıali_' __ _ 

AL~lAN TA:SKlu\RI TAHRİP , 
EDİLDi 

25,000 Sığır eti 26/11/942 15 Pangaltı ordu evi Asker! 

Londı·•, ıo (A,A,) - G,•ni; bir cep- ! 
he tünde ilerleyen i1tteI k kın·vct
cr n ör k.lsm . .d:ı hn.rek t yapan trıüL 

k ccvr ~ par 1ltçtl'erl 35 Alır.an ; 
ı,. ·1k ı,,ıır'P ctm·ş!cl' VP bunla" kul 
!anan roUi'r€"'('te. ı kacı ıng:a m<."Cbur cy-f •• •• 
knl,lerdtr A =nlarm 6 zır'ı'ı ?tomo- G u N u N 
bı ı ah,:.p o •muş v(' b•r çök reır aın- 1 

TENKİTLERİ 
ır ht', 

10 BİN AUL\J'i TA."llKI 

(Baş tarafı 1 incide) 

Sıg.r eti 
Koyun etl kavuırması 
Buğday öğllti!hnesl 

s.ığır eti 
Odun 

• Odun. 250 ton 5 parij 
Od un. 250 ton 4 parti 

6-0,000 
650,000 

40,000 

1,250,000 
1,000,000 

• 2ı5,000 
102,000 

9,750 
40,000 
50,000 
56,250 
45,000 

27/11/942 
8350 2/12/942 
915 26/11/942 

6000 2/12/942 
S0/11/942 

8438 2/12/942 
6750 4/12/942 

P. 480 
15 • • • 
16 Kan. 
15 Bursa 
15 Ça.nqıkka le 
15 Yeşilköy Halkalı:. 
15 Yeşlköy iıaJJ<alı. 
lö Yeşilköy balka.lı. 

(1754-1603) 

Aşağıda yaz.ılı ınevadm pazar !ıkla eksiltmeleri h!lar:nda yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 
satın alma komıgyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli gün ve saat !erde ait olduğu koıniı.yonlarda 
bulunmaları. · 

Cinsi. Miktan Tutarı Teminatı İhale gün, saat ve mahali. 

Lo La 20 \A.A.) - Bured3.Kİ l -

lA!ııyett.<. nah! !.er F1'-. "3.u,"'OSU tara
fıru..:c:.1 aılLi"'-11 p bir"nci ı.ngıJiz Ord'lBlc
.c. n Tunusda Alman kıtalarına karşı 
h!!.rckct<- gcct:. ;ne ve 10 bin Alman 
toı kı ı;;:; p eıt;j:lne dait" ol1n hobcri 
tcy.d ctmc'ctcıl<rlcr. 

G ençler dünü pek ç;ibuk u- Kilo Lira Lıra .'· 

İli< büyük karşılaşma 

Ş:mali Af ka, Amerikan umumi 
karargahı, 20 (A.A.) - General 
Eir.scnhove'in sözcüsü, Amerikan 

nutru:ar. Senede üç. gün: 
• dünü unutma, bugünü dah~· iyi 
anlarsın!. vec;zes:ni şehir!ıerimizin 
b r iki sokağ!na asmak kafi de
ğildir. 

S ığır eti kavurması. 
Odun. 
Lahana. 
Odun. 
Patates. 

10,000 18,000 1350 
600,000 15,600 2440 
50,000 

1,000,000) 
40,000) • 

ı'' 

ve Alma nkuvvetler ~r&sında ilk I Ger.çlere •dün. ü unutturma- Jl.. 
kara çarpışmasın:n , Tur.usun 48 mamll gerektir. Bunun iç!n de Beher kı1osuna 90 kuruş tahmin ed'len 250 : 500 ton kurşun , 
kilometre cı~nup doğusur.da, Ham- her müzevvir ithamı, her türü! 27/11/942 cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu Satın 
nıamet körfezi dolaylarında ce- fiı.s:t dedi koduy.u, heı:_tiirlü dl!:. 'll!fn_a_!!omi~onunda P~rerlıkla sa tın alır.acaktır. Part parti de ihale 
reyan ettiğ .1 ı ,ifşa etmiştir. dak bükmey; göze aL<•rak ve..mii-.. edilebilir. İe!~kliler'n -~ lira kat'i ~eminatlaril<'! belli valıJtte 

Aimanla 4 şiddetı taarruzda naf;klann şer~erine göğüs gere- kom:syona gelmeleri. (1727 - 1532) 

bulunmı.;şlar.a da, A~ erika!,Jar rek konuşmamız, dünün tatlıdan * ı. 1 ,. . l anla 2S9 M3 ç;ım k"re•te kapalr zarfl:ı <'k!;il·1rneyo konmuştuT. İh•lesi 5/12/042 
tarafındar. ağır r.ayıp &ra u6ratı- z!yade acı meır&ibe erin.i . t- cımınctcsi günü """'t 11 ,30 da A1'ik'a~ada M. M. v. 4 No. :u sa!-.n alma kom,.y<>- i 
!arak geri atıl:nışlardı:. ıramız borcumuz.dur. nıznda yapılacal:tır. Ta.hmJn bedeli 33,6W lir<ı ilk teminatı 2525 lira 25 kııtılf-' 

Amerikan kuvvetleı mir. daha tm·. ral'p)eTiu _ka_»!ml ""'16ik:olarlle tek'! mak-tuplarını ihale soaıtiıxlen bir saat 
1 ·ttalk Partisi mensuplan hele 1 

1 

şımdideıı Hammameti i~ga etmiş rwe 1ooım;.,,'Y'Ol1a xrrrrclcr~ q744-1579) 
bulundukları ve böy1el kle Tunus idare mrc1's• azaları bu borcu ö- · . * 
ile karadan irtibat yollarını diyecek başiara gelen mükellef- Bs,825 lira 3.'i k-;rcŞ k~lf beddi Ad&pa""'!"ında 

0

yaııtırıl•ı.oıl< ınşat iııl kapa.. 
kes.~ış olmaları :ııuhtemeldir, 1 ltrdir. lı zr..J:'.a e]oslltmcyr ko1>.>mJ#(uT. İlıal«l ıaıııiıi42 v:ııze.rtW ;ıi:mü saat !5 de Aiı-

Bu taa!Tuzla nyni zan.anda, Bi- -------------- karada M. 111. V. 4 No. lu si.tın· İılm• l<om;,,youunda :raıı>ılacaktıır. f:k temlna.tı 

31/11/942 
27 • • 
25 • • 

30 •• 

15 Ardahaıı. 
16 Gelibolu . 
15 Topkap. Maltepe. 

15 Topkapı Maltepe. 
1730- 1535 

İHTİRA BERATI DEVRİ 

•Korosloı:ıa ve harareıe ınfr'ehamma 
Krom taba.kaları ihzarı ameliyesi> balı:· 

kında ~ra için İktioı<I Vekiılet!Dden 

alınnnı; ola:ı 20/aon iı0şrin/1940 t&rJtı 

'~ ~O numar3lı ihtira beratının ihti

va ettilıi bukuk bı: loım-e ~ 

~ V'OJ'Mut icadı Tiırkiyede mevkii 
fille kıotYm<k için dahi mezuni.Y'Ct ~ıi
ıeoc~ tekli( edilmo:Jck olmakla bu hu• 
.-ıısıı fı.zla malfunat ~k ~
lcıiı> Galatada, Asl"" Han 5 ncl ita~ 

1--3 No. !&ra mürac:ıat ~ylemelsrl !]An 

olunur,· ztrtc ist.kamet ndı• doğudan iler- mi karargahı, birleş k mi'.letlcr~ men- 5091 lira 27 kuruştur. Taliplerin kanlll>i v!'Sikal..-!Je "'1d f mektıı>ı>lannı ibak 
l:m~kt.. olan İngil!;~· kcliarı br Al- rup kıtaların büyük k"'11llnın Tımilı.·· 1 -~"!\On li.r:..a~~ ~""1 ~ wnn'.'1~ (Iit7) (1160) '==============:::: 
ıran taıJc kolunu bozı;una uğrat- topraklarında nereye kadar ulaştıkla- .. . * ı 

1 
b k 

1 
rmı bildlrı~clcted4-. Alımanlann BL Beher me1;reslı:ıc 560 ~ t8bniı1 cxH!cu 20,000 m<'!re kapııt!Uk kıml"ll Sahibi: E.. 1 Z Z I!: T. !lı~ıyal 

mış ar ve u 0 u teşkil eden 34 <cttaya atır ve G;ıoes'<ı bazı hafif larik t,azaı:\>kla oatuı almaca~. İhalesi 27/!l/942 cuma ~ oaat 16 da Ankaxa-
tanktan 8 ııni tarhr:p etmişlerdir. ar çıkardıkları ııö:rlenmel<l:ed•r. da 1\1. M. v. 3 No, lu sat>.n aLnıa kcmicyommda yaıpıJa<:aktır. K&ti f«ninatı Direktörü: Cndd Kaıabil,;n. 
l.oııdia 20 CA,A l - M!!ttef!Jt woıu: Tııtıı uı;aklan1e getirilen Alnııeii il- 13,700 l!ia<li- Tallpl~· beta vül.Uo ~-~ cıeııs:.:-1\tO) ·· ·· · i!ılwdllt )'er: Maa:ifet M&1&&>! 

1 


