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1 Akdealzde Tilrk kara 
suları dışındaki bilge 

Müttefikler tarafından i.elı
likeli mzntaka ilô.n edildi 

Londra, 21 ( A.A.) - Amilorlık 
makamı tarafından bugünkü cuıuıır 
tesf neşredilen lehli~: 

Subay ve erbaşlarla askerl memurlar, 
dul ve yetimler ekmek kartlarını 

nasll alacaklar ? 
V1LA'l'ET1N TEBLlGl 

1 - Şehir hududu dahilindeki aa • 
ke.rl birlik ve mlle.ueaelere meıı&llp 

subay \.'e erba§tarla aakeri memurlar 
ekmek ka.rtlanw almak llzore ika • 
:met ettikleri nahiye ve k&ymale&m • 
1ıklara evvelce vermlt olduklan be • 
yannanıelerlnl geri alarak menaup ot. 
dukları askeri birliklere götürecek • 
!erdir. 

Bu vu;yette bolonanlar ekmek 
kartlarını aJmak Jçlo beyaıanameılerl,. 
nı evvelce ~·erdilderı naJı1ye ff bJ. 
makamlıklardan alarak malmlldllr • 
IDklerlııe veya dalrele.rtne derbal tev. 
c3J etmelidirler. 

lsu.Ak~!t!I 
Alman ve İtalyan hüklimetler1 

Fr$nsa He akd<'tliklerl mütarekeyı 

bozup Ak.deniz sahilini işgal ettık 

!eri için Birleşik Amerika ve tngıl
ter hükömelleri Akdenizin bazı 
bölgelerini seyrüsefain için tehli -
keli addeden bundan evvelki ihbar 

·Stokçular ve ihtikir
cılara aman yok 

larını genişletmek zorunda kalmış. 
Iardır. Binaenaleyh bu hükftmetler, 
Türk kara sulan hariç olmak üze 
re, aşağıda tarif edilen hattın şar 

kında bulunan billiln Akdeniz suıa 
rının seyrQsefain için tehlikeli ol· 
doğunu bildirirler: 

Bu beyannameleri toplayan aaked 
birlik ve mlleeaeeele.r bllkOnıetoe ek • 

mek ve ekmeklik hububat vesalr 81. 
ya ve maddelerin dağıtılmasına clalr 
t;ııllmatnamosinın S lbacU maddoalnln 
J lnct IJkııwııdakt tarıfat;a göre a 
numaralı bordr<>yu tanzim ederek fo. 
toğraflı memnr k&rnelerial almak e. 
zere çok acele olarak belediye iktı., 

sat itleri mUdllrlütlloe getlrmellcllr. 

MaJmUdllrlüklerl Te dalreler keD • 
di!erlne &"8ien ba heyaone.meJed top. 
h)-arak bu ıebliğbı 1 inci :maddeelnla 
2 lııc1 tıkraamdakl t;arll veobtle bN,. 
ciro tanzim ederek fototra.Dı 1De1D111J 
brneleriD.1 belediye 1k1;laat lfled mi., 
dt!rillitlndeıı alacaklardır. 

' - htanboI tehir ba.rlel Ue t9ll'a 
emvallnıleo maat alaa dol. 79tfmlel'~ 
le blclematı vatanıye veya malell71C 
maqı alanlar foıotraflı memur kar • 
nelerlnl ikamet ett,lklerl yerin maıma 
dur}üklerlncleD alac&klarclır. 

ıauııelıaleı- w v 

Darlan Anlaşması 
"~= SADR} ERTEM 

ŞDIALl A/rJkaa bı:attket.lerl A. 
mertka Ue lhtrlan ve Jlro ar.ı 

lllDua idi' yakınlık huaule getıı·dı ı 

Buca mukabil Frarı!<tluın lnhlllUJ gu ~ 

AluıdenbeJ't mllttetlk.l'!r oephe~ıno. , 
lbubarlp Fraasayı temall eden do ' 
Gol De mlltteflklerlo münıuebetı bir • 

110ğukhık &l'Z!.'tmekt~lr. 

l{anuna ayKırı hareket edenrer 10 sene 
hapis, ID bin lira para cezasına 

çarpllrılacaklar 
MJW korunma kanununda yapılan 

hazırlıklar ıı.oaa erınlş, proJe son aek. 
Ulil alnuştır. l'e.nt projeye göre, fa.. 
tura vermek e..... baki kalmakta, 
pazar yerlerinde perakende •bfla.rda 
t;yat koymak mecburiyeti mevcut 
bulunmakt,adlr. 

y8.nlard&n her hangi bir maddeyi tL 
caret kaadJ Ue bir!kı.irenler 1000 lira 
dan 10,000 liraya kadar tekerrllrtıa... 
de 5000 liradan 50,000 llraya kadar 
mahkilm olacaklar Ye aynca b1r ee. 
neden be§ aeneye kadar hapla oez&. 

•uıa çarptınıacaklardlr. 

Fransız _ hpanyol hududundan 
itibaren İspan:rol kara sulannın ke 
nan uzunluğunca kröz burnuna 3 
mil mesafede 90 derecede bir nok
taya kadar (takiben •2 derece 19 
dakika şimal, ,.e 3 <lerecede 19 da
kika şark) oradan 39 derece 42 dı.ı
kika şimal, 4 derece 50 dakika şark 
ve oradan itib~ren 180 derece Ce -
zair sahiline lkndar. 

Müttefik makıunlorının mnsadr. 
sini almadan t:ıu bölgeye giren bfi
tün gemilerin u~rııyacağı zarar ve 
ziyan kendilerine ait olacaktır. 

6 - Bentlz m&af &ahallı mnamd d ler. 
2 - İstanbul ıehlr hududu ile ikmal eclllmemfl olanlarla eli lftell 

barlç vllAyetlerdeki a.ake.rl birlik ve Çektlrlle.Dler Ve kaclroeu ffp edDe9.. 
n-.UeıN1eııelerde çalqan anbey, aıke~ lerle vekAlet emriııe alınan memar. 
memur ve erbaıtlann htaobıılda ika,. lar lototrafb memur kanıelerlıd mıem 
met eden a.l.lelerlne buradan fotot- ınıp oldufu daire mlldllı1llklerlncle9 
:taffı memur karneleri verthnJyooek. aJacıakJa.rdlr. 
tir. Bunların karneleri memur bulWl 8 - T8fl1Mla bulıınaıa :m.ımutana 
4'oklan yerlerden verUecektır. l•tanbulda ikamet eden al)eleıtM 

a - Şelırlml1 belediye hududu da. • baradan foaotraflı memur IDrGlllll Şlmall Afrlkwıın '•ıtolloden do'"ıı. • 
l»u b&dlııenln Jlarmakarıpk, an~ma. 
• l'öO pelkoloJlk t•raılan vardır. Fa. 
bt meaeleJ1 insan pslkoloJhl ve lll. 
•Dlarua iYi ve kötü temaytllleır bakı. 
:aı&ndaa clelt1 elllanı •rarı barbtn 
Ye barbl kazanmaya kendlDI mecbur 
addeden komanda makamınuı mantı. 
jı lba.lummdaa mllt&lea etmek claJaa 

;,erinde olur. 
Harp aana&I bakımuıdaD harbi ka. 

sanmalı, ea az &ar&ria en büyük kAn 
•de etmek demektir. Şlm&ll Afrika. 
79 lllkan A.mertkaa kuvvetleri bel' 
leyden laae ba aaba71 kflDdllerl 101D 
.... lılr ~ ......... ,apmalı 
lDeCbarlyetlndecllrler. Ba aakert zara. 
ııet ne earetıe temin edilir. Bunoo 
lı:lalılk 1ld aaaıı ftl'Ôll'. Ya ba.rp eı.. 
llM'k, ya karfrdalı:Uerle ım)Afmalr: 
Harp anlapia tmkAnmm ort,adaa 

kalkmaalle hatlar. 
ADlatma ya t.eellm olaa bir dit. 

mula olur, ya aaı1 dOflll&llJ emmek 
- ulafılablleoek ln•'"•rl& doat -
bık tema etmekle ... 

A.Dlatma ve barbiıı mtkyaaı ber 
sam&D lıan lmparato.ru Kuruawı blr 
tekllfl karfıaıada A.t,Snab bir u.blt14 
111 ~ lormtlle edlUr: 

"İmparator b&zdeıa De tatıyor, Kea. 
dllıl•e 8lWllanmm t.eellm etmemizi 
1111 t Bamın iki tartı vardır. Ya lllze 

ôeı'tt11J' bbe bir fayda röatertr onllll. 
la beraber olurua. Y..ıtut bblm dllt. 
DJ•nnnAır. O Dman 4a pllr 811.b. 
Janmm ellmlzdea aorta alır ... 

Şlım.11 Afrlkada ltpl ordua im • 
maadanbfmm .Dı&ı1aa Te Jlro lle mil.. 
auebetbaı ele ba flllll*' dtlatllr& söre 
llcmelı: l&ıamdır. 

tt.mall .&fltkada Faate. Cle.aytr 
J1l'de, Tunmt& .Fraua namma Dw. 
Ju Te '1roya .-dik mWdm lmnetıer 
~ Bu lmnet,lerl mtltteftkler 
'-rp ..,... ........ elde etmek, ... 

'-ilk maatıtmm lc&bldJr. Kal'flhk. 
b ulapna loln de bftJDk bir ID8'9'SG 

9Udır: rı-n-nm dnle& oJarak la • 
tlklAlll 

Bu M 19fnw. ..,...a 8seıtade ller 
llq ı-nl ..... oUak .. ,.,.. ftU"lllak 
lcla blrlepdf babınuyortar. Jl&dlee 

.. -~ mDtal .. edlldltt takdir. 

... ortada Ml9fm.- A bir bal kal,. 
--. V&loa ırna-.m IDlllWl anm. 
ta ti Gol Fran•yı tfıdEedenk IMt • 
lsa ..ulanla clQ'Glmek f.Ola yola oıtr. 
... llallartp ll'nmayı idame etmek 
'9ı,lımnpıdan ODllll Jalsmetl IDk&r edl,, 
.. __ Fakat dl Ool1bı Do 11enedlr 
..,.. toplacbjı JmnetJerle tl1ll 
........ yanıtı blQGk ukerl bue • 
lretıer ıo- IJ9l'PlllUIUltır. ilk !iare • 

- -da Düaı- ..... edllebll -
.... obQdı, yani. Goltln otorlıe-1 
.. Ubd lıaıeketa laraya aıılalt ol 
lıa1* llllltt,elllder ..,.. .t.fıtlla ..... ,. . , ............. ...---~ •te• edlllrdL 
..., e7Qllllllda Jgymetll kltrt. 'bD,. 

.. poJltlk ~ oldnla Sllll 
- ............. ~ ftdJetler, 
.... ....... ..._,. -- lmne& 
...... laanllmal ................ 
• !il ee&re ilk TVif• olarü tın. 
...... ...,,. P799l lllllDde bareket 
~ tefler ,.. Jdaled ... lclMI. 
-. --- tanlms bir llüem •. "'-ana cGrtlrler. 
.. 'llUmadan lef ..... ,..... imle. 

........... ~-tt&lde. 

Hllktlmet. lıuaU9I ,alıuılara alt ar. 
dl)e,depo, tahmil ve tahliye murat 
laruu ı-blt edebUecektır. 

Etiket VeY• fiyat llateat koyımyan 
lar, bUkQmeı,çe bemea :r.erlya.ı ka • 

radarına aylan hareket edenler 100 
Ula.dan 5000 liraya, tenrrUrUnde 600 
iltadan 10.000 ıtraya kadar para oe,, 
:&NılDa oarpılatıaklardrr • 

SaaaJi mU..W.lerl bakkmcla btl • 
~ f9f;elUlea maltuaatı ftl'llll • 
yenle,, alman kararlara aykırı hare. 
ket edenler de ayal tekilde teczlye 
edileoeldercllr. 

ltııaı ve ihraç maddelerinin teı.blt 
edilen hUkllmlerine rja~ etmeyea.. 
ler bir aydan bir .. neye lı:ad&r lı&pLI 
ve teeblt edilen lh~. ithal ftyatıA&n 
lle aa tlflD nya mllbayaaı:ım yapd.. 
dığı tıyatıar araamdaki fark tutarı.
Din 20 mi.ali &gır para ouaama matı 
kam edilecekler, bu oesa tekerrllrQ:ıı 
de iki .k&t olacaktır. 

Ba.lAhlyetll memurlara maUlmat 
vermeyenler, vesika ve defterle~ 

göatermeyenter 100 Uradan 1000 11. 
raya kadar para cezaama maJıkQm 

olacalılar, tekrarında bu mtkdar, rsoo 
llt adan C5000 Uraya kadar artınıa. 
caktır. 

BllkO.metçe yaprJ&ıı mUb&yaaya 
muha.lefet eden, ticar! kredilerin tah 
dtd, tayin Te men'Jne a.lt kararlara 
rtayet etmeyen mlll! mtleaeseler 
3000 liradan 50,000 liraya kadar pa. 
ra cesamna mahküm olacaklar, te. 
kıerrürllD.de bu mfkdar 6000 l1radall 
100,000 üraya kadar artırılacaktır. 
mı konulan mMde)'l, yardımcı 

ma.tzemeyi teallmden lı:açanıar, ita.. 
çıranlar, saklayanlar, bunlara teteb. 
bl1a edenler ve bunlara bilerek yar. 
dun edenler 2150 lir&d&n 100,000 Ura.. 
ya kadar para oensma mahkQm oıa_ 
ca.klar n malları mUaadere edilecek 
tsr. 

:U:emnulyet billtma .,.. tle&ret 
m&kaa.dı ile imalA.t yapan Te sata.o. 
lar 100 liradan 1000 liraya kadar, 
tekerrllrUnde rsoo Urad&D 5000 liraya 
kadar para ceza em• mahkQm edlle
oeklerdir. 

llallmı .,.. :u:uıı mtıdafaanm kat'ı 

lbtl:vacr oıan maddeler hakkında alt. 
nan kararlara riayet etmeyenler ıiOO 
l1ra4an C5000 lfr&J& kadar mahkdm 
olacaJrJar, tekerrUrtıııde bU mik.daT 
2000 Uradan l50,000 Draya k&dnr a.r. 
tmJacakt~. 

Tublt edila mikdaı1ar 1latllnd• 
stok yapanlar, f&al17et eah&1an dL 
pnda ato.ıt yapanlar, tOocar oıma • . 

hll}nde ikamet ecllp maat1amu ela 'eJ1lmf.Yecektlr. 

vaıı geldi 
lt'hlr dahJll emvallerdOn &lan mtıte • Bunlara alt brDelıeır mıımnnm lıııa. 
bit. dul yetimlerle bldamtı w.ıa • lmıttutu Tll&Yet Te ba.1arclMl ~ 
nJye veya ma.UWyet maaeı alanlar <-ektir. 

Her h&rıgt bl.r maddeyi htlldlmet 
tara.lmd&n tesblt edtleceJı: ıahaf lhtI 
yaçJar Uıtll.Dde blrı&t.trenıer l50 ıtra.. 
<lan 1000 liraya kadar t•kerı1lrUDde 
1k1 mi8li para cezasına ve ayncıa a.; 
aya kadar bapae mahkQm oJ&e&klar. 
dır. 

EvvcJki gUn Ankaraya giden 

İstanbul vali ve beledi~·e reisi Dr. 
Lfttfi Kırdar, bu sabahki ekapre9" 
le ıehıimize ge1miıtir. 

fotoğraflı memnr kanıelertnl maat 7 - Geclkmlye tuammtlltl olım. 
almakta oMukları nıaımlldllrlllklerın. yan bu ltleriJI lıılran eYftl intacı lılla 
den, belediye, evkaf veııatre gibi mtl_ bu teb)lfle aJAkah T&tuıdqlarm mu. 
esı.eat mlltekaltlerl de meıısnp ol • amelelerlDl atlrat;le ikmal etmeleri 
t'lnklan dalrelel'Gen a)acıakJerdJr. ehemmiyetle tebBt ohumr. 

Bu memnu tı!lerde11 ber hangi bl. 
1'1ıı1 bllerek i§lemeğe te~~bıı. eden
ler, bu fillere bilerek yardım edeL 
ler ve yaptıranlar 2000 liradan :rtız 
bjn liraya kadar para oezastna Vt 8 
klleden 10 •eneye kadar bap&6 ma~ 
knm edileceklerdir. 

Jııfıemnufy~ alt ı,Ier1 haber 
0

ftret! 
leJ'e bulunan malnı tamarnmuı bed&. 
J1 Teya Dldıom au;tıt.)an almaralr. 
Yerilecek n haber ft'rfııln 1.smJ gtsıt 
tutulMıa.ktır. Hak.iki lhb6rda bulun _ 

n:ayaııl&r memnu fiilin bamt ouaıı 
ile cezalandırılacaklardır. 

Fransa ile Almanya 
arasında yeni anlaşma 

Laval ittifak muahedesinin tefrruatı üzerinde Alman 
Her vl.lAyette ve lUzum görülen ka. 

za merkezlerinde Uç Azadan tuUrek.. 
kep birer ihtlk.\rla mUc&dele heyeti 
kurulacaktıt. B'.ı heyet Azalan 1ldıd 
belediye encümeni Aaaından veya 
dıpndaıı MOlJıııcek. tlgtlDoQetl adll19 
vekA.letlnce MÇilecektfr. Bu heyetJ,.,r 
sekiz günde kararlarını verecekler 
v~ bu kararlan kat"I olacaktır. 

erkanı ile görüşmeler yapıyor 

Vişi Başvekili Almanlarm kazanacağma emin 
Heyetin re''8D ceza.!andıracağı suç 

lular 50 liraıl&n 100,000 liraya kadııı 
para cezaııma mab'ttilrıı olacaklard:r. 
DUkkb, mağua ve imalAthanelerln 
de bir aydan '.>tr ııen,.ye kadar kapa.... 
twnuı cezalan bu ııeyetıer tarat.w.. 
dan verllebllecıslttir. 

H.adrit. il (A.A.) - Vifi memba. 
mdaıı alınaıı aon haberlere glSre Fraıı 
a ııe Almanya a.rumda yeni &Dlaf
malar yapılml§tır. Bu &Dta§malar 
Franaayı siya.at bakımd:ın oldutu 
kadar aakeı1 balumdao da kati •u.. 
rette mihver Aleml tçlne al.makt.a.dir. 
Şimdi LA.vAl Almanya ile bir ittifak 
muahedesi &kdlne dah' teferruatı 
tamanılaınak tçln Abeo, Knıg ve ton 

Tunus harbi 
8 inci Ordu Agedabya civarında 
Mihver kuvvetleriyle- temasta 

Kaıılre, 11 (AA.) - KU,terek oıta ı .ıemı bombalaıuıu, ve ortaama blr ı., gOre, bir Fraıısız alayı Gabea k6rfe. 
prk ıebliA1: • 

1 
aabet kaydo}unm.unur. Gemi dün z1nJJl sahllJne mihver taratmdaD ya_ 

Bingut dUn Abalı :ıutaıanmız ta. Tunu.1 aahili &çığmd& alevler lçlnd• pılan bir çıkı§ tetebbtı.aUnU geri ptı.a 
ratmdan SOgal edllmift1r, Sekaincl brrakılmr§ttr. Daha aonra torplllj ı kilrtmllştUr. Gabe•, Tunusun takriben 
ordunun ileri unaurıa.n Agedabya ot. tayyarelerimizin. taarruzuna uğrıyaıı 800 kilometre cenubunda .ahll demlr 
Varmda dU,manta temaa h&llndedlr. bu gemı batarken bır&kilmıftır. Bat. yolunun blttltf noktada blr limandır 
ler. F..ıa hava P.rtlan dUn gene Bire ka bUyUk bir gemiye de Bon burnu 
ııayka Uz.eri.Dde hava taa.Uyetlne en açığında taarruz ed,1lm1§ ve ,ıemi top 
pl olmUftur. at•,Ue takip ohmmuotur. 

Sicilya hava meyda.rıl&rı 19,.20 .an. Aynf bölgede bir Yunkera 88 dtl. 
~§l'in gecesi muvattaktyetJe bomba • ıtırUlmllştu.r. Btr tayyaremiz dön • 
laılmıft.ır. Takriben 2 bJ.ıı tonluk blr m.enıi§tir • 

Almanlar 
18 bin esir 

aldllar 
.krlln, 21 (A.A.) - Alman ora 
' tıaıkumandanhğmm tebUl1: 

olojlk temaytıllerlne icahrada kartı 1 tiklerin tlmaU AfrlJauım IHall clola_ 
koymakla da mUkelleftlr. TarJbln )'Dille ~ bAdJaeler& hal için ortaya 
kaydettlll btlş'llk teflel' dllnJ'&J'I e • koyduklan :mlkyaa yanak! Fruaa • 
mtrlerllle .rametmedton önae Deflalelt. am mablyetlnl Jl'raıws baUonın t.a • 
M kartı mm.atter olmayı bUm1tler n ) )'bı etJDM& eııaaıdır • 
llUJaelerl, tuanar edUea lllUkbale §u lıııllde mlltteftlder ll'naaayı lmr 
llba • kna, ea emlD 7ol haline koy t&l'lllak ı-tlyenlerle, J&lnn harp p • 
1D1111a.rcl.lr. BllJllk clavalan tab•1"nık Jt!81 hakımmdu anlapualan Vaıma.k 
ettil"mek ı.tlyealeır böyle ~ •. emelindedir. 

Londn, il ( A.A..')) - Braz&vlllc 
radyosunun blldlrditine gGre. Tunua 
ııehri \ e Bizert bllil&'eleri mu.tema 
olmak Uz.ere bütiln Tunu.. mtıttetlk,. 

ler;in elinde bulunmaktadır. Mlttte • 
ta .kıt&la.n Tunua ,ehrlnin oenubun,. 
dan geçmi§ler ve dtlfınanı en çok el,, 
Ji m.11 gen1fl.ltinde b1r abaya kapat 
mıeıardır. Müttefik kıtal&rm Tunu.. 
.tun 2G mU oenu.bunda mihver krtala 
riıe ıemua. geçtikleri .IÖ)"lenmekte • 
dır • 

italya 
Ozerine) 

En şiddetli 
bombardıman 

Terek çevresinde dO,manm yaptığ 
1natıı taarnızıar §imdiye kadar old 
Ilı gibi Bovyet kuvvetlerine kanlı v 
kayıplar verdirilmek •uretlle pQıl 

kUrtUlmllfl\1.r. 25 llktepindeo 19 80 

t_.piııe kadar bu lı:eetmdıe yaplla 
müdafaa ve taarruz •V&§lan m:ra 
mıda 18.300 eelr &1mDUI 189 sırh: 

araba, 283 ıop ve 630 &IIr piyade et. 

llhı ele pçfrllmJt Teya J'ok edi1mll 
tk • 

Loııdı&, sı (AA.) - Ha't'& nw Lon4ra. ıı (AA.) - Koümach 

derler. İdeoloJk temaytllkr]e oepheyt boz 
Bmveltln amiral Darlanla J'&pıla.a mak latememektedlrler. Anlaflnası 

•nlafmQJ lali tanı ba ....ıan bir ıöıı &tlıallkeA Ja&cUae lıa llaclar ~ • 

-.... daba ~-Jıllötıe. - .. -- '· 
1.on.c1ra, sı AA> - Cezayir r&d. 

1ommııı bug1bı verdilS blr Jl&bere 

retJ.n.in tebutl: 'Dfılredllen Bovyet gece J'&l'ISI teblltı 
Torkıo dUn gece gtızel bir havatt \ıarpı:pnaıann Stallngr&dda, N&lçrtır 

tekrar bombalanmıftır, Şimdiye ka llaUb doğu8unda ft TaapaeD:iD ,ıma 
dar ltaıya. tızerl.ne yapılan bu en fid 9ıtu.aunda cenıyan etmekte oldukla 
detlf taarruza St;lrllııg, Ha.U!aQ,\ 'piı bildirmektedir. 
I..ankuter ve Vellngtoa ı&Y181'41lerl ~ımanıar bllttln oep1ıe1erde sert 
sttırü etm!IUr. l ~ 



ŞEHiRDE 
YU.iDD 
Dil Y DA 
Şehırde: 

lf. Evvelki g:.ın Ankııra)n 0 1acn l 
nbul vali ve bclcdıye reuıl Dr. LflU 

.ırdar, bu sabahki ekspreale şehrL 
.ze gclm~Ur. 
1(. Devl t m 

!Jet vudıı<lerl an!a:oılmıı h:ıklıınn 

Ja takıb:ıta glr ımtnır B.ı ;ı;azaı.lıı 

ynraınnıın :ırdan btr genç h3Jta.neda 
çııdtrm~tır • 

~ urtda: 
~ BiltUn yurtııa. eiı!b:trlk tasnrru • 

uru teırln ed cek oozı ıuı.rıırıar n -
tLDlllk ıı-eredir !kt t vekAlatlnd,. 
~ı.rulıuı blr komisyon t r:ı!ınd!ln bu 
.: usta hnzlrlanan rdpora göre, m 
;.ızaların snat 18 J yiyecek s:ı.t.aD 

yerlerin s .ıt 20 d"' kapatılması öne 
s0r1lımekte, Jevl!'t ti lrelerln1n ça • 
ı.ışma snntlerindo bazı de:ı,iklikle~ 
yapan tekltncrdC\ bulunul':Iıaktadır. 

-V St:ferde ve lınze de bDllmum as.. 
;eı1 gahı.alarm hukuk davalarmıa 

ertıımeslnl tanı: m ve kir'\ h~kıarı_ 
n·ıı korunması hakkındaki kanun ııı. 

yihası Mi!ll mQda!ruı Ye adliye cncU .. 
menlerinden ge~ml,tlr. Meclisin pa_ 
zartesf gQnkU topla.ntısmd~ görüş11 • 

leccktlr. 

Fr sa e 
~\Arllb J bıd sa~f 

lcrin Fronsadan ayrılmııtarmı menet. 
xuiştlr. Vqt, Uphesiz bu subııylamı 

Darlan. Jlro ve Nogues•e iltihak et . 
:meıerillden korkma.ktaclır. Kara. de 
niz ve hava. aubaylan da. v ~ue ile ec.. 
ııebl memleketıere glilldeıllmeyecek. 

tir-
zannedlldiğine gör\e, bu son:ıncıı 

tedb , bir Fransız 11.&kerl heyetinin 
garbi Alrlkaya gelmişken geııenl 

J1roya iltihak etmesi üzerine alm • 
Dll§tır. 

••• 
\ iıı•, 21 ( A.A.) - Ba§vekll uı.va.ı 

F:ran.sız ml1lcUmı hitaben radyoda. a.. 
§ağıdaki demeci yapmıotır: 

''G<:çcn 20 naan:ıa sizinle radyocla. 
konuııurken, bUtUn hayatımda. btr 
~ok gt.lçlllklerle karştla§tığımı söyıo 
:ıri§Um. 

Marep}, in.Ban omuzlarının ta.§Iya_ 
bücct>ği en ağır yüklerden birini ba • 
ll!'> tevdl etmiştir. 

Durumu eızc anlatmak zorunda • 
yun. 

Esasen ma.ğlQbJyetıe yaralanmış o. 
}aı:. m111ctlm1Z1, tSkl mUttefiltleriml.z,. 
şimdi blltUn blltUn so;;maya. lı:alla • 
§IYOrlar. 

Fransa, imparatorluğunu muhafaza 
~tUkı;e Fran.sa olarak kalablijr. !m.. 
paratorluğu elillde ka!madıkça Fran. 
ııa YflllYama:&. MUtte.likler, Fransm 
mUstemleke fmp&r&torluğunu sonra 
geri vereceklerin! atıylllyOrlar. Bu va 
adleri ~tUkçcı ak}ımıza, Hindistan 
ve Kanada gibi eıskt Fransız mUıtem 
lekelerinlıı geçlrdlb-1 t!afhalar gelJyor. 
Anglosnkaon eömert,lilı.ne i:ıanmıyo. 
.rum. 

Fransızlar. 

Boaton ve Londra radyolarının tek 
Dt.de! §Udur: Si.Zi vnulıo yola &~vket 
mek. Bize her akgam radyolarla bf • 
tap edenler Fran.sadıın kac; n ve ya. 
buncı memleketlere giden mubaclrle.
dfr. Mulıactrter her bakımdan her 
zaman hata i§lem~ vlanl!ırdır Bun • 
•ar kendi mU!etlerine camur allnnek. 
·en UrkmOyorlıır 

Ul12 OUMARTESl 

•• ee 

.f e 
:o:;ıo~ıo 17,18 a tarı d ı trod::ır bir ı 

t.iı çocut.ıu. K!.rlı, pl l'lul~cll"ıi için,. 
do? tiril tırll cJtrl.> ordu l!ant,alono 
woıhtcllr l eri erinden pıırç:ıtanm~, dl:r. 
l"ri me,>d n çıkm~tı Ceketi lncu • 
clktJ 6unun da bir <:ok yerlerin len 
peo<'creler ıaçıluuıt. klrll gomle,tı ~ 

n~ 111 f)cklld olclu{.-undan etleri gürU. 

aion an 1 a 

ç •• 

- Aduı'l' 

- Mclunct. 
- Soyaduı. 

- Yıılıuz. 

- linç swdıı.sın 'l 

- 18. 
- Ne iş \ ı• rı;ıup 

- Kunduraeı çırtlkhğı. 
nüyordu. - Klmlıı yunmd ~ 

Knlôrtrcrte ıı;ıtıJm4 korldtırda t•t. -Şimıl} bo.tM•ıın 

reını> ı gıı)et az rclU Yuva:t yo.vııs - l\erede oturuyo ııun'I' 
l:urounua tn~rnrtı ı ~l oldu \"e r.ı. - _ .. 
nttkbrı .krzarınıığa lııdı. - Oturduğun yeri bllmlyor mu 
Artık etrafır.u canlı cıwlı göz ez. r.nnt 

ı lrıyonJu. Göll rlne lrblni k tirdi - ı;ıcy .. , 
- Ağ b y; b r ıü ı&rıı veraeue \> di. ~ıınındu. .•. 

~e )&lvardı. - Doğru 81).)le •• 

ldığı e "''ııJı )IUl nlbkl diğer bl,. - Kn\-gnlıyım, uın &, gene oraya 
ı.-ım;kt;ftao ) ktr \'e tUttürmeğ'e • g c! r~rfm. • 

lııdı. - Bu müddet :z.arfında uercde )•ıt.. 
(,'Jgnrn,> ı antı k lı;ıııiştl ınUbe lr tın. 

dı~n çıktı ve: - l>'ıırocb, bamd:ı. 

- Haydı! diye ell le i,arct; ede • GalatadA... kab\' inde_ 
rck lıendl.ııinl içeriye mJı. - Bak, madam lıırlnln kiimUrlll. 

DellkıınJı ıı:-ıırııyı yere ııttı ve ku. j:;rfinden kolt kömn,.o calllUJSıul 
dele ınl;t aya •ile söndilrdUkten son. - Çaldım, ' .. 

rıı. içeriye d ldı Suçlu yerine otura. - Neden )llptJn bu M't 
rak, ellerini ka\'lıştı uu, l.eldemeğe 1 - VşUJoordum ouon lı;lıı. 
tı. tadı. - N" oc!e yakac:ıkttn ld_. kahw 

r sınd an aşma 
&--ıı hiçbır zaman L>u harb tste~ 

c #ilim, ve esasen hll:blr zıı.man mu.. 
hare be taraftan olmam~ımdır. Hıı.::. 

bf 1lAıı edenler deli o'arılardır. Harp 
esasen dalla {inceden bizim Içln kay. 
bedilmlş bUlunuyordu. 

Billyors-.ınuz ki d~lla 1935 yılın. 

da. İtalya ile bir anlarma yapau§Um 
Fnşlst,lnle anlaşma yapma.nm btr 
hr.rbc aUrllklanmek ol.:Suğu aöylenmtıı 
t1. 

Fra.nsanm mon.faaUeri ba.krmmda'l 
Almanya ne de bir ıı'!llaşma çareleri 
atadım. 

Birl<:,llk Amerika Ue harp halinde 
bulunmasmıı rağmen, Almanya., hlc. 
bir zaman Franaad!l.D berha~ bir 
talepte bulunmamıştır. Abnanyanm, 
knzruıncağma kuvveUe eminim. Al • 
cuuıya harbj kaybetmiş bile olsayd•. 
kcndisile bugiinkU alyasetf takibe 
karar vermış bulunuyordum. 

Ruzvelt biz! hlço saymı.ştır Biz, 
gayrımllnvt Prtlar altında çsrp~ • 
tık lalınlerlne iAyık o mıyan eefiı:r 

Ruzveıte bu !.ate ortaklık etmektedir 
.kıt. :Mareşal yeniden bUt!Jn ınlllete 

Anglosakson tecavüz11ne karşı dur • 
mak lüzumunu hatırlatrruınır. 

Bir gün gc!ecektJ.r ki. Cezayir ka • 
lesi fuıtUndc yalnız bizim bnyrııtmuı 
de.tgalıınacaktır 

Ben anayurdumu sevelim. Onu:.ı 
maruz kaldığı Cel!Utetler bent kamçı 
ler. 

HWerle MUnlbte, ~ Montolr'da.l:tl 
gt.~meıcrim benim ıçin çok CX's:ıre-:: 
verici olmuştur . 

FrnnBlZlar, 
Fransa ve imparatorhıgu olmııdık,. 

çn bir Avrupa olamaz. 

zaten sıcak. 
- öyle nnıa. o gooe kahveyo gtd<". 

uıedlm, ram yoktu. Çulrorcuııınd:s 
tir ıın;ada yata.caktım. GUndıizdeA 

e kl bir maltız buldum, blr kiJ eye 
koydum, sonrıı kümllr ıu-n.mağa çık • 

tım. 

Kömür ck.--pob.ruuıt etrahnd.:l çok 
t1olll,ştım ama. bir tane bUe bulama. 
dım. 

Nlhuyet akpru Uzed yoldan S~. 
ı en, nuclam lUarlnID bahçe }nd kiS 
ıııUrlü •Unu gördUm. bara karıırmOle 
içeriye a.t}ıı.dmı, pencereden ltl}mllr . 
lute girdim. Ocpl rtme koynum kı.. 

mUr doldurdum Fııkat tam kaçarken 
solw.ktn bekçllc.r gördll, y&luıl dı. 

Bu klimllrle.rt nrs:ı.ya gütllı11P mal. 
tudB yakacııktmı, fakat ... 

Mehmet; Ya.lııız., dıırdıı, 4\lşUndil ve 
- Fııltat kısmet olm!ldı, kırk ),ld 

bfr keyll edelim, drolk, o da burnu .. 
nnı::dan geldi, dly ııo lendi. 

Çaldığı kok köml.lrlCJinl tartmış • 
Jnr, nnca.k 10 1dlo gelmlııtl. 

Mcllmet Yalnız suçunu lt~raf edl • 
yordu. Suçu nı:ıktı Neticede hAktm 
kanuna uydu vo Mehmet Yalnız h1'k. 
1...ında. ıevkU karan verdi 

Suçlu, clı~n çılmrt!ırkt>n ~deta be. 
llrll btr sevine ıı:tndeydi Birisi takıl. 
dı: 

- :eh nrtrk vurda.n partiyi, bun • 
dLW sonra kömUr ~almağa ınzum yok. 
!çerl'le sıcak ııcıık otur, yazı bek?e. 
oohh kılcA ••• 

ADLll"E MUIIABlRl 

erika 
Denizaşırı harp sahalarına 

bu senenin sonuna kadar 

·r 

BiR. iKi 

Ben değil, b;r a.bancı 
Söylüyor: Türkiye. Altın 
.Memleket! ... 

yoraunu:r.:! 
!-;~ııcm:ı~r, eğlent'e ~crJcrlnln kıı. • 

ııı~ arknsmıı. l.ıı.:iar cık .. 40 60 kn. 
r·:ış:ı bir sinemaya ı:-•deb ti~ or, bin.~ 
ftoıl:ı pıır:ı Ue tıerhanıı bir c len<',. 
l <'rindo bSrkao nt hoşça mı. t ge .. 
nrcbillyoııunu:r.:? lllıtlin uııkll \'il ıta . 
lıın - t,n:ım\"B)lnr kısmen hariç -
\'apurlılr, trenler tıkır t~kır dört se. 
ne C\'\clkl glb} ı:11ıyor. Yazın ııayfl. 

ye yerleri, p Jlar, kır gtılJaol.uı n • 
dam almıyor!.. · 

.y. * ~ 
Hıu-bln durdlıncU sene.sindeyiz. !Wy 

le olmakla beraber dört blr t,ara.fı .. 
mızı sıırau dUn.>ıı hnrblııden b41A bl. 
haberrnl5!z gibi dört sene evvelki 
hayut 51ırt)annı anyorın:, Utrı.ctl: bir 
bAdise, bu d •hk ku.ıııı~nda fllikflmeU. 
15 ha ındakilerj t,enlıld cdlyor, tılraı; 
evvel fi lrdiğimlı. wld mlı.do, ·yolla • 
rm k:ap!llı bulıınd:ı m bir devirde, Iı.:l. 

Us kahve)I inılirirl<en,. öyle ol .. 
malıydı, bu ö~1e olı ı lı.> dı., d.iyo ile, 
rt geri süylcnlp dunıyuruz • 

~ * :ı 
Bana bunları söyllyeu ynb ncı B. 

janslarw kendı meınteltetl ri de ZB. 

IWlD r:amıı.n artık k.lnm:ısına lınltlio 

bnlıımaclıkbrı Ju mtı tedbirleri h k. 
kında verdikleri haberlerdir. 

Tamamen ntı.ltU vaıııtusız. yııtmca\t, 
ım, yl)'QOC.kslz., glyııceksiz, i)OCultbrı 

ls;lıı aUtsllz, llAçsız kallın m mlekct-
Jcrln pek n:ııkt olmndıtmı nrtı 
u<>nııımlyen vntandaııı.nıu. \,'ar kım. 

di.ınl daldığı ı;ı:ı.flet uykwiundıın dött 
senelik dllllya hıırbı lı\le uyandımma. 
rm demcktlr. Bu iti~ kendllerlntt 

&l:yli3ecok sözUm 3oktur. Benim G. 
ztl.m &Uurlu, votıını s<n er ve 'l.'tlrk o\. 
mııkla if'-Jt-.ar eden aziz Tilrk vııtn•. 
c.a:ım.:ı.dır: 
Bazı maddelere sıkıııtı çektyonız, 

fakat yoksuz.lak değlll Çoğumuz her. 
hangi bir mn.ddeJi i fa2.l!lyft. alıyoruz. 

f.:rkat ıwutmıyoltm kl kendi mnıımıı.ı 
c:a fa!laya ııyoruı, bi~oJı: lsler<!c 
fula kazaıuyonız. bit gellrll bU • 
tün vatandaşlara da bUkQmeıın &el. 
kut eıı uı.nttrğma göre artık klmlo 
ne demeye tıaltkı varı 

Dür r;cnedlr memleketi harp d uı. 

da ttıt;ımık kfynsetıı:ı gösteren hlikt). 
mete tanı güvenle yardım ederııek. 

aütil bozuk muhteJdrlerl hUkQmeth 
•lele verip hürriyet ''e ı tkılr fa 
aJl:vetlerlndeıı Dl3bruın eder k 1511ıu 

ka.nJ olalım ki hiçbir sıktı.tıuırr. hlO 
bır 15ikAyetfmız l alnuyacaktu. 

Söı.Umft bltlr.mOOen evvel bir 
ba.ucının memlcketlm.!zl ıw.sıl glJrdU, 
ğilull söyllyeytm : 
Yazımın ba5mdıı. söyledlğlm güzel 1 evkil edilerek Almanyaya 

gönderildi BCrn, 21 (A.A.) - VA§lııgtonde.ıı tlf>Ubdınr alqnmı Boşltı:tas • l!,at:b 
ısern, 21 ( A.A.) - General Vey • 

gandm tevkif edilerek Almıınya)"a 

ronderlldlğ:i be.beri vimdı teyit edll • 
mektcdlr • .Berlln bur.ıı dOn akşam 

b!ldlrmlştlr • 

a!.ınan bir habere göro, Amerika de. j trıı.mvayuıWı. arka. sıralıırd<ıa blrln • 
n1Za§In hıırp aahal.ıı.rına asker stııı. do biri kadın diğcrt erkek lkl ~ııbanrı 
dPrmeğe devam edeoektır Bu sene • ı oıurnyor ... frnnsızca Iı:onuşuyorlıır. 
ıı ·n aonunda bu mlktBr blr milyonu Tramvay köp. u U:r.:eriııdcn gcıc;iyor ... 
bulmtl§ olacııktır. ~:rkek ı ıklıır tçlnclo yanan llallcl gÖtı 

Ucls nesole bir kabka.ba nttı. A ~ t:rlh: fe.ırrl ı:ıarot1Pn diye sordum. 
''r t.ı P.ober de~l'kl,, dedi. "0 f3n"'(,tJ kLm verclj,. 
"ltnttJ o d il ml f., "Katilin en ustaca ovunn 1 to bu 

'•Hayır, değil Fakat nlb:ıyın mas oldn. İşareti b!r.zat kendisi verdi. Uu 
usııe cal:şma odıuırndaıı kaçan ve lngiliz.ceden feviren: VEHIP 1 AYLA!V hıloyı o kad,e$r mahlrttne tert.lı> etmıa 
izi az lcııısm yanlılJ bir ize scvlte.clen U ki, az blr r.a.man ;çln knt)lln ıuçlu 

ınası 

1 

Lomfru, .;.U ( A. U - Lcz 
~osıınJo ht) 11 lla lıuluıı n 
D::ırl:ı•ı M ırcş 1 Peı ııın heıı •' 
"Fr::ıns :ı c nlı tiınsa i olılu"u'l.ı 

!ııkJt l:jSJl ııllııı J:ıı.:ı razı ıııı 
manl..ır tarnfrıdıın lstılılsı 

h:ıreket erlx:,tli"ıni k \U ıı·ıııi 

söy.lcmıştir. I> rl n siı1l rlfll• • 
de\ ıHll ctrıı i•tır. 

~lorcş l 1 r fın<l.ııı k 1?1111 l' lı' ı 

miltnrckc Fr.ım ı~u 'ı'ııııı k \t \f ı 
rlk ınııı mlhYcr ı r f d ıı •~ı.c •• ı 

mnlik ol ıı.ık inık iıııııı \ l'•' \ · 
nt• shıı" ili f'ğ r '"'''' lııı ''·' 
tnklp rılılnw<;<~·lı '\lrnınl r \ ı 

ınt r 
ri~ le hıığlı hulundıı ı 'il 

sô~Jcn:iş ,.e deın"•tlr ki. 
"Her ne clu l ı \er 1 

romanmın Fr:., : 'ı \1 :ı~ ı • 
den .5avo'darı. :'\ i den Koı • 
ve Şimali Afrfl .. don ınııhrum '• ı 
tstiycn ftsliel'llcn tıır::ıf;ı ol I· 
tasavvur edemem. 

Amirıı.l llarl rı, dil iRi ı ı :ı 

Frııns:ıyı ııç bır.ıktıkl:ırını s"' • ı 
ve şunlnrı ilan• elmişlır: 

Küçük llanl;ıı K o 

Uu ı.upolll1 eklenrrı ı .: • ıJcnle • 

lı: nrnma \•e iş verme jl'\ıılıtrı En ~'" 
Dakikada pıım111z 'Jt!)rtıılllı rcl;tlr 

llAnbrcn i:BUtede ı: rUI !l u tekUıh 
olm '"nn dikkat edlluıe.tllllr f!Vlta.ııa 

tcklıfl 'öoderen okuyucotaruı rıı.a.11.tıu 
l;ıılın ı, l\2.ere .:ırlh ıuıre lı:rlnl bllılir. 

ntl!'tl'ri ll:ıtmd r. 

f.t•!Pnme teMilleri: 
"' 27 ':ışındıı, orlalJuylu hu~u.ı \ 

ı ı'ı, ~o'. ol.:u .ıus \C ,·aırııı.,. Şiıllll• 

1 k • .nJ ı 170 lıra k.ıznııan, mu lkı\I 
l'H'll, •ra ı ızc'11 bilen, bir evi b r-

1 ıu. ıı, neş'cli bir genç;. Genç !J r 
k zl.ı e\ lenmck i<>'emel.tedir. Pıyııı11J 
'li \ ht>m ıtı ~· 1· ıdur tercih oluıııır 

( ı, ı~eı r('ln7.ıne mıır:ıca:ın 

\'.'J">2:>,bo) 1,70kilo i2, ' '' 
hll.l lırıı kaz:ıncı olan bir Rerıç; ke • 
eh ' 5ınıJa küçük kumral vnsfınt 
h:ıiz tcın•7. bir aile kı7.ı ile evlen • 

\ i Lc:ucktedir. ( Acele ıtel ren• 

.... • ci arıvan1ar: 
1 

ı. "l' ' • ıı ıı. Jhr .,e •ıl<'n zl:, :.. 

1 'ı1 

' ı rııı"ı ı,;·I\ t• i 1111(' tııılunmtı'\ 

.., ı..,,. \, 'lı, ı ınıt •ııulı:ı.,ehe. 

ı: .,. k dJl,tıJo IJılir, inr 
ı" ıt s ırıı ır ı ılıılurı!>ile llC.'r 

ı: 

1 ıhı hir ı ıiır~ s ılt> V<'} a 
c il ılı ı · ' ··:ılı)ınD kisknıcktedlr 
1('·' •ı • i<> \•>r) remzine mtiıa ''.M • ,:ılin du~üncelerıı ı ı ı 

miyle nksetlirrliğimdcrı 1 (' 1 1. 
Den Fnını1nnın kurtarılm ~' , 
kimiyetjnin tıım:ımiyle ' 1111 I 
sisi için AmcrikalılarJa rıi le ı 

rinln yardımını knbul e 
rcşalın bund:ın 

riayet elmi'J olıı <'rum." 
Darlan, ". im ın bıı-;l.ı\J nl•ınrl • • 

mareşalin sııl:ıhı)t>ll"rinl 1 ·,,,;e 
devrettiğini söylcdı ı,., \O" 

lerint şöyle bitirmi~ıı 

'Biz l\fareşnla sadak )enıiııi er. 
tik. I.OvMe de;1il.,. 

~----

ren <aıas nm 
mesuifer· 

Sundiye ı e Iı:ı ew•t..> aı aı>ında 
vukubwarok s.e;;;ız K1şin1n öhlmu· 
ne, 13 kişinin de yara.anmasına 

sebep olan tren kaıası tnhkikatı 
diln tamanılan::ı:ı~tır. o5 nuınamlı 
ın.arş3ndiıiıı gardöfireni MuzaffeT 
:re mskinisti Ha3an ve yağcı Ali· 
uin dikkatsizlik!• ka"ayn sebebi· 
yet verdi}t]eri an'aşılmı:?. hakla • 
rında takibata giriı:ilm\ştir. 

DUn a.k.'.jaın geç vakit tahkikat 
ev.rakını ikmal t"d!'n mtiddeiumuml 
Sıtkl Korultan, bu Uç suçluyu du 
Türk ceza kanununun 289 uncu 
:naddesi mucibince tecziye edil • 
meleri ve t~vkif olunmalan tale • 
tile mahkemeye sevketmiınir. 

Öğrendiğimize göre, bu mUessif 
kazada yaralanan ve ha.stru-ede 
bulunan yaralrlıırdan bir genç dUn 
tt-cennUn etmicıtir. 

terercl diyor kf: 

- İ1Jte tııtnnbul ••• ı::to aıt~o boy • 
nuz.... Kadın başını Ilıyor. 8 111 ki 
çok d rlık g6ren bu 1DflmleJtet tebe. 
ası. •. Saf ve temiz havayı tenefflla 
ebcrek el'keğc l}Öyl cevap veriyor: 

- Hayır? ... Altın boynor. değil im.. 
rası altın memlPhetı_ 

YFKTA RAGIP ONEN 

l 0 '•ı-ın '! bir ~enç kız ailr.vı 
\,ıl \"it 'ıı lıornkluğıı <loyn\lcı1le-

' 1 1 I~ 1\ CClıUrllCIİllde\lir. });ı 
,,, ! ılır. lolZI ı dilzgiındiır, Hıı u. 

ıc se e lic:ırelh:ıne H~ buna 
• • ·n sil yerlerde İ$ ıırunnnkl::.dlt' 

~· ı ı elim cadrlesi No, 48'd~ MP 
<l • \ :ııı•. 

r •killlcsind~ okm"Or. b ' 
"e" ·. lılr a\'uk:ıt yanında çalı5m ıır 
i le C'klrdır, munlaznnı defter t ı 
1 r knn=ıtkardır. (F. Ertürk ~ıl 
n<• n urııcnat. 

Aldırınız: 
A+af:ıda remtzlerl faı.ıJ> olllo • • 

•m;) uculArımızw ıuuıılaruıa gelee 
mektupları ld rtıbaoemlzdt'D (po:c:ır • 

n tuı.rlc> bergü.n aababtaa tS~h.·19 

kAd r ve saat 17 dea s ııra ıı.lc2nıua. 
bn, 

(A,G.) (A.U.J (Accıe M.K.) (B ş. 
klıruıcsiz) (Bulunmaz.) Bay F&ilO 
(Çabuk olsun (Dadı) (EJ .. ~.) <E.11. 
(F. U. Ş.) (F. D. K.) (Glln) (Olller 
yllz) (23 il istiyorum> (Fethi 12i\ 
(M. D.) (M. E 4D) (Nl'llJ) (O. l.) 
(ôzbab<l.} {P. A.) (711 reı~m) (R.AJ 
(Snmlmt) 

• (B. Vildan) rcmıile )Dzan olı:•ı

yucuya - sıırih ndresiniz olmııdt{h 
için iJtınınız neşredllmemi~Ur. 

* B:ıy Aziz Can - ilAn bu uı;utl
dn prensibimiz mnli'.imdur. B.ıu 
müstcc;nn haber ve yazı vıtzifcli öo 
lnyfsile sövledl~inh: şekil hasıl oı. 

mamoktndır. Bunun için arıunuı 
yerine gctirilemcmt~tir. 
* (Canan) l"CTilzile yaznn oktı>-ıııo 

cuya - Stırih adres olmayan mtltia 
tuplnrı yırtıp atıyoruz.. Siz, bu &erer 
adresinizi Yermiş fakat iljln yazm .. 
mışsınız. Adreslnlr.le, Unnı hlrllklt 
ırön deri nlz. 

ar 
Bilet siparişleri pazaı günleri saat 

il e ka ar kabul edilecek •> du. Bir aksam sofradn yemek yer. setireb!lmek lcln oyauyordu. Alba • , ğe oosurct ()ıfeınlyordu. Bu da Robe • , eolamıyacağuıa ınıuıdım, rı: ;trlnrs:uı. 
••en holde, nlba)-ın rll'.llik ıte hlz.met,. I )in katleılUıtlğl geee ıuryel ç:ılı m;ı. rio lıJlne gelıyordu. !!uryell hole bek. sıına da ''katli yn .ı:;auzdar, ve Yll .. 
çl kı:ıı kor mtun Wı. gene oydu. ZJrı\ odasınB yulnız değil, Uoberln re!nka.. r: dikip IÇerdE'!, Mnr)ı:lln knybet.tlğl bot da ııcytwıla l§bfrUğl yapıyor., aza a lletıerln paraları da pazar• 
o gcco Wnll gidecekti vo gltr..ıeden tile gelınlat.i. l\lnıı.ındflb oolıir od:aya altın ıgneyt urıı.mıı.lf bahaocslle, ra • dedJm. Faka, nihayet bu bileni" dl) t 1 sabah d ltlb 6d hu 
l'Wel ıılynb clmu 1 ııram!lk üzere ı;a girdikleri uım:.n lbııy Edlııton çok. Iıatca ıdynh t.lml\8 t.ı.ldanda arn~tır. kilntl!no \'Udun, Bu hile C'Jdden ba • es .,ın an aren enece. r 
hız~ od:ısııı ı;lrmelt ıırzusundaydı tan ölınU:ıı bulunu)oıciu. Onun için malar ynp:ıtıı:ıyordu. ııılttl. ı,ık lş3ret;lcrlıı. güzlcrlmlzle HABL.R G . M d 1 ""iJ d 
~obcr tecrDooll bir Dll'ıtlzdı, fııkat .U)!lğın, efen.tiAlnl kntletm olmwıı Şato dahllindo olop bltenlordeıı bJ. gördük Flfhakika lşnrctlerl katıl ve~ ı;. azetes: u Ur Ug. n en : 

bir katlı • a.aln, Ona h!\ttaı. bau hu • m~zuııb:ıb laınaz h:ıkkın oıaınına tar olıın katli, mıs mlııtı. Fnkıı.t tııhmln ettJiHınlz glbt Gazetemiz Ankara nt yarışl • etmeği temin etmiı bulunmakta· 
1111 tan Clııln)ı mUteş,.kldıim. ıtm kn Ulz.lm lçln dnba mııhlm ol.ıın cihet Maryel ile ltober arıuıuıd:ı. kanı.rlıış_ lkfocl knt penceresinde bulunmuyor.. nnm balı i mlli;tcrcklerine ebri- YJz. llu sa tten 90ora 9ipari,ler te 
tU aıeyhlnae en on ve en güç dellll şu: lkı A§ık nnı.J rtrıda gizli btr zıı tırıla.n zil ı~-.ret.ıerlnl.ı:. mahlyctlno de du,., mİidcn ı,. tirnt, eden olioyuculnn· lefonta AD.karaya bildiriteeektir. 
tJ b:ına verdJ Rol>ı'r L'ılls Muı-Jeyln ı~nretı lmrarlııştır14l.,lıırdı. Şatodıı v!lkıftı. "Yn ucredeydl 'l,, ınıza bUytik bir kı>layhk daha te- Bcnda.n başka ~imdiye kadar 
çoli IJ ı bir &bb:ı.bıydL ruekbom1t'l geceleri bii~u :r.Hlert aşnk Rouerta Sprekln saat ikide l\laksvclle bu.. ''Tam senin ynıund.'I. idi, do tuııı.. I :nin etm~tir. knzan an biletlerin t&rpmba g\ill· 
iddia ınu göre arıılurında ııattn bir w:ıa ın'.I h.ıfiuya.ıı bl• tertlbst mrdı.. ltışac::ı.ğını c!tı bfllyordo. Şu halde u l\atll yanrmızdııld ka\'ak ağacına bir Bundan böyle bilet ipnris]erini leri dağıttığrmız ikı'amiYeleriai d• 
n~I' r.abıtnsı d hl mevcuttu. Ourlinu,. l'lll l\lul')el oıtnlıl•tıı hiçbir te. tke rı:ıa.tte Roh<•rm odaııııın bir U1 lşa.r _ 1 tlb:ıt telı "z.ıttmıııh. D tplln ucun.. comıırtesj a~ıu.rurıa kadar değil. P:t..zartesi sabıı.hmdan itiba~ ,·u~ 
to böJle old:ığunll htlkmcdileblllr. Fa o!madığınıı ka. nat ı;ctfrlnc Do defa rt-rerek ıı2:ığıya l rmek \'O onu dald bir cillb'UJO.}O b:ı ıncıı ııencereuln 1 p:ızar gUni; saat 11 e kndar lmbul meğ'e ha'Sbvncabz. 
luıt bnkllmtte nşkıu aral rındıı.kl ıı;[lt; b:ı ıyor.tu. ayet daha Uerde bir Sprekln katli• imi, g1bt ellmlı'.e d.i • hluıı.ıLdaki ı Mttrllı: fı>ııerl yanıyordu. IR3ı-=---mı::1------... ---m::--------------
mUn1UC"betto pek rollı olm.lsa ı;ere~ jÇUlt için calrşnııı oda. ının 6nllndc 5Urmek ı,ten bile değildi . ., Baylar, ılze ltatUI tal<dlm ~deyim: 

Her H<! Joln de mun;u·en gııyelcrI rımdevu \eru"Orsa. uunıı taktp ooeıı Doktor hA.}rettcn uayreto dl15tı .. ıta~u lliı.lt Prııy t•r. YllzlY.lşı Prny • 
vare!.ı. l\11s l\l•ır.>el ı:.,berden \'n lyet • :ı.!..e basış mllitorlıırı buluşnın saatini yordu. l'D ytilU b:ılmumu ırlbl artırıp ıol • 
nrıro('nlo bulanmaaı ı:ılndP. lstifnde gRsterlyordıL 'Dehr:etı 4!yordu. GHrWmeml; bir muştu. il a;lml .. lqınşık dU,'lnoo ve 
ctmeg1 dıl15Unllyordu Rober de llşık Bab sının olUmQndcn ıwnm l\tur .. euarct." bhılerle lmt,JUn yUzUnt: bakıyorduk. 
rolUııU •lyab elmıı.aı daha kolay e}loe yt::J ıırtık ptılf çalışın~ od.ıı.srna lıımt. "Yıı. penn('t°OOo ırördUltUml\z eıetı • (Dev;ımr V""' 

' 

Gatatnda HüdarJendigar hanında 3 numaralı tetkiki 
itiraz komisyonu riyasetinden: ' 

26.11.942 perşembe gUnU saat onde. (10) mUnha.l buluoan uU 2~ Ura. 
lık krltlplik t~n ınllsabal:a lmt\hanı icra edllecetinden talip olanl&nıı n. 
Rnı•,.n .. knmlsvona mUracaa.tJa,n. (17262) 


