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Lokantalar 
Birahane, gazino ve emsali yerlerde 

Yarın sabahtan itibaren 
ekmek bulundurmak yas~k 
Lokanta ve birahanelere gidenler 
ekmeklerini beraber götUrecei<ler 

.lat&Dbul villyeti, tehnmisde LOKAI\'"TALARD.ı\N KABNE 
dımek illerinın tanzimi ve her İLE EKMEK ALJNAID.YACAK 
türll yoJa-Jslqu &ılemek gayeıile "lstanbulda bulunan bit6mum 
df1n iki mWıim karar vermiş ve !okanta., birahane, gazino ve c~ 
ba iki karar ftllDI ttblil nlarak 1&li gıda maddeleri atan mneur 
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MUTAREKE 
iSTEOiLER 

kabin, 1 (AA.) - ltıaJJa.!Jiar, 
ölWeıtaJ c&-bllmelr ...,. tılr 
mltt,lıreke latıemltlenllr 

Vaım.ton Po.ı •aetaine 
•ör~ " 

bastıııktl ıuetelc-r~ ne1rcdilmi1 • ıeJ« ve 1eyyar 8JtJcilar mlltteri- • • 

1 
• • d 

tir. UcUnc8 bir tıeblit de memur- Jerine kar:ıe mukabilinde olsa d.. ·G a r p ç o u n 
lara 'terilen ekmek karneleri bor- hi e~ vermıiyec~1erdir. v~ 
dUJ'Olanna dairdri. Bu te'JJiğleri tanda!flar bu ~ Yerlere ekmeti-

Alman'l}a 
Vişi Fransasını 

•şga eoecek aıruile qafıda okuyacaumm: _ CAl'kuı •yfa ı Sltton 1 te) 

LOKANTALARDA 3 ÇEŞiTTEN Mihver kuvvetleri garba dOOru çekiliyor Vatin&ton. 1 (A.A.) - V11einp 
t.oJı • PClılt ıuett-•i yazıyor· 

Almiılyamn Vqi Franıaaını bu 
aenenin eonundan evvel il;;al et
mesi ihtimali çoktur. Piyer l.avll 
Alman udtlatrisinin i•tedi~i ı:iÖ 
bin fŞ(lyf, AJmanyaya gl\r.1ereme 
miı;t•r. Kendiıin• yeniden milhlet 
veri'1e de bun1an artdr a&ıdere • 
mfyccel! bttmer. htmen muhakkak 
ı{bidir. Halbuki Uvll Alman •• 
dUstrisinin arzusunu ta~n et • 
m~ilrçe mevkiini mıthllf:l:a ede .. 
mu. 

FAZLA YE M_EK....__YA_PILMIYACAK İngilizler 9000 esir aldı 
Btr 911it et, lllr 111ta wı lllr pllYdu B . Al ,.., / ' ••ld .. 

.. ._. , • • • 11 ,.,,..... ... ..... ır man enera ı o u, 
...... . ita ıaltall ..... etti '- / d d 

Lokantalarda yemek Qeşıtleriniıı yemeli, bir türlil aebze, Ye bir de i1e-i genera e esir Ü-et I.i 
tahdidi etrafında ıırt,nen tetkik. pilb plıtreceklerdfr. Yalnız Jlb Y 
ler sona enaipfr. Bu sabah 61 n. lokantalar ıstakoz, diler balık neYI, 
dilimize ıc6re, belediye D mi En. n bir tıth çe,ldi olma\ tlz•re malı. 
Cimeni bu busu taki teklifi kabul dut yemeklerden baıka ayrıcı il~ 
etını,ur. Lokanta n a~ı diikkAıı!a. tOrlQ yemek çıkarabilecektir. 

Pi blWıtlsnı 7m1ek çe,itlerJnl Bu karann tatbikine yakındı bı, 
asamı le neT'e indireceklerdir. Bu lınacaktır. Karar, en ırec, ba aytn 

....... ... w tlr8J ·~1!.• ı·~·~··~-~-~·~111! .. !!!·~~e-!:t: 

laatlllllaaalda 

Amerikahlar biraz 
11aha ilerıediler 

' ~ i Stalingratta 
2 Alman 

......... 1 (A.A.) - Jlımm pi) 

çölbde mlbver nnetıerl tıoscuD blr l agllls Krall laaırll 
halde car• dotru gekllmektedir. 
Sekiztnd ordu bu kunetıen takip ._ Ali . IDdlrl lllr 
diYOr. Jllüerce utr almlDlf, ytızıerce te•.a• alt 
taü ve QG&k imha edilmlllir. Buu ...-.. ... ... ... 
.. ....... teMll ...... ,..,.., 

"'Kara ..... lmYWtlertmlllD u 
sGD ... ,.. ;raptddarı ..... btl,. 
OUJDlardaa ..ra .......... o. . 
vetlerl tam rkl&t baılndedlr. Dlfma.. 
na poe sQDdb aerbamet818oe bQ • 

cum ediUyor. llarep.I RomeUa .A1 • 
man.yada buluncıuta eaada Alman 
ınıvvetıertne kumanda 9den pDera1 
IJtummer llmtlftlr. Oeuraı Rltter 

fcm TaU ile ctta-r ••yıar dalw 
olmak OMn 1.000 den IA* ellr a. 
bmlUftır. 

'"DQfmaıuD lra:rıp!an fukal&de 
JGUekttr. ıeo tan ful& tank tab • 
rtp eı!tlmlf, 210 tOP ya taluiP edllmif 
yabUL 'e pçtrUmlftir. Alman barp 
pnlmeUerlnin yekQnu bu l&flıada 
t;abmlll edilema. Bava ııwvvetıert • 

LMua, 6 (A.L) - Guad&lkan 
ela AmerUcald&r blNa daha llerlemıı 
a.r.Qr. Bu llıll'lemelerınde blrçok dili. 
mu lldlnDQfler " ı top tltlD&m 
•tmlflerdlr. 

lal oeaabtan JaeDQs blobir baber 
1*tm'. 

JCNodada AlurikaD kuneUerj 
Buap dolru yol almaktadırlar Ye 
aıa meram t,ebllkeye dU,llrmekC. • 
dlrllrr. 

tümeninin 
taarruzu 

püskürtüı"'ü Bir paşa, metresinin 1 

............ Mücevherlerini çalmış 
rada uırlı•er• ~ mtıtteftk u.a bomb&rdı. 

llWllan olm'Qftur. 

lliUI lef bılnlaln: 
.......... sttncleaberi dibaya 

harbine memleketimiz en zi'J&de 
baıttn ,..Japn11tır." 

Clbnleli, yanbt tefsirlere yol 
aaı. 8a e&mleyi. TtlrkİJeJ• ,.pr
lan tuyilderin aıttılı ml•llDa 
'nranlar llalancla ve balanaror. 

Kltçlk 'bir dildud, söyleneni an. 
amak aqetini şrld•rek okaıpakla 
blyle l9İI' tdJİUllİn uıcall Ve an. 
calı J1i111 Şef"ı9 ilu'eti laındaki ··s....... vuiyetimiri bulandırıp 

ölpleacHren ltir mlnevl tel1' ve 
•zbl'llp ı.av .. ''nm "memlelretimi
zi• latlnde .-nesi"ne göz )"IUD
malıta a.vun ettilimd anda ıe-

lip ~i ·~· anlam. 
llüibt ele badar. 
iliz ''lıir lb bi)medilimis lair 

fıttilrametten Y~ ln1mediii'ınis ... 
han•ler altaıda qtanımızın taar. 
,.. ....,.. blmaıu"n• i11temi1or 
... lrariel tehlikeleri wttratle llze
tine oe ... butabldı 'bir m111ıet oJ. 
mttlltall ~ldnmiye m-baras. 

Ba da milli birUAi urıaeak 
111enft propaıandalara b"' koy. 
.... ve ltlkftmet inaatlU JUd
.-'-.. \W. mlbntılndlr. 

iJll Şef hT7.fl' hnna .C.ylltyor ve 
\Gdea 7&1'11m İ11İ70I', 

çabpJor Mlurb aaru lepıp ııa., ılld •• 
Loadra, 6 (AA.) - Btalincradd& , .... _... rerlda lllldgD.. ..., .. 

!1::~~:Z yı:~d:d1~:~ Al:: ltlr iddia ııı sabıtaıa •lraıaat ıta 
blr kaç bln uker kaybetmelerine 
ratmen bir k&l'lf yer alam&DUflar • 
dır. Dtln gece Def"ldllen Sovyet teb. 
lill Alman ıaarruawıun bir kere da. 
ba tardedilcl1t1Dl IÖyltlyor. 

Şebrjn ılmal batıaında blr kelim • 
de 1 Almaıı mtıatahkem noktuı Ru_ 
lar tarafından ele pçlrllmiftlr. Al • 
maıı .bava kuvveU dalı& u faallfet 
l'~rmektedlr. Rua avcı uçaktan 
btlyUk muvaflak1Yet kasanıuıttır • 

Kafkuyada Naloıkta anut Ruı 
mtıdafauı karfınnda Alman bare 
ketmln yavafladJtma dair emareler 
vardır. NUller mQbim bir meYld o.. 
1aıı Ordllonokfdzeye dolna ilerlemete 
çahııyorlar. 

Garbi Katkuyada Tua&*nln 11 • 
malinde Ru.alar bası Jerlerl pıt al. 
m11lardır. 

Bir şoför .............. 
ııııu.uımt ... 11 

tbau admda birim. eneUd poe 
Btrkeclde babçeıı tolwı~da arudaf. 
JarUe beraber nJa tctlktea eonra 
Jak &dmda bir fOfOrUD t•kelıtm llln
mıı. l'atlhe ıttmlftlr, 

Ancak fOför 70lda llendlndm ,. • 
oen mo,c.rınbl 1IOO n....... &fll'ID1f, 
!hlanm blWura ... ta,. mllrao&atl 
Uurlne J&kal&Jlllllftır. Talıldkat ıa • 
pllqof, 

Zabıta mllhim bir hırsızlık bldi. 
sesinin tabklkatına el koynnıf bu. 
lunmaktadır. iddia olundulunı git 
re bldlse f6yledir: 

Taksimde EmlAk caddesinde E. 
mir ala apartımanında oturan Mı. 
sır tebe1Sından Zeynep Sıdkı adın. 
da bir kadın diln Taksim karako. 
lunı kotarak: 

- Mucevberterim çalındı, mil. 
cevherlerim Ç9hndı. Mahvoldum. 
Demı, Ye oturtulup saklnlettirlldlk. 
ten sonra mücevherlerinin kimin 
tanfından çalındtlı 10rulmoflur. 

Zeynıep Sıdkı9şu iddiada bulun 
m111tur: 

- Bir mllddettenberl eski Mısır 
pafllarından Feridun ile kan koca 
ılbi metres hayatı ıetlrmekt•Ydlk. 
DOn eYde yoktum. Feridun P•'8 
k.udlılnde bulunan anahtarla dal. 
remi açıp içeri lirınlf, dolapta du. 
raa mllcemerleriml çalarak kaç. 
mıf. 

Ben fimdJ eve ıldince iti anla. 
dım." 

Zabıta bu iddia illerine tahkika. 
ta baf)amı,br. 

Yeni bir ilıtikô.r 
sistemi kurui nas . 
Bite verilen maJ6mattan anlqıl bu parçalatumf lrumqlara ırnnt· 

dqJma sere, b&rictell manifatan rolüne imllln bulunmıyan terzilik 
Ye elbi1ellll lnllUf ıetirten birçok ll~tini de illve ederek nıetre ba· 
ithall.tcslann, IMlJan perekenc1e ıına rıyatmı, metnı fiyatına Da» 
olarak a&t:lfa çıkardıklan etnada ran bir mlll\ )'llk1e1tmek imklnmı 
mtlhim bir tmnJIU trendi admıla. ~&dırlar. Son zamanlarda 
mıa veyahut anlqtıkJan t-!Sile • tngWs kumqaıdan yapılan bir 
re 11.tddan anlqıhnüta-tsr. Bu- kat mmar'ıma elbile fiy&t:4m 1150 
sin meMll ln&iliı lnmıalflan llıe Uraya kadar o*artilmal!Nn aebe
rinde piyuacla c&rtllen btly\lk ytllr bl de ba IU1'et1e bab edi1lllf!kte • 
aetıifin sebebi, hep bu libi itbao dir. Tevsiat tanıamPe aerbellt bı • 
litgdarm lmmqJan &cer beter j ralnld:lı .. blrJfklet' ldı!'81. ~ 
metre k...- JtencH acl'lmJuma !lal edilen r.anlfatan ve e!ltilelllr 
JaPt*Jan Mtlli&rdan •etet etti . Jnnq1UID wrpnea eline secme 
li iddia olanl!'Jlllrtadır. 'Ifl'liler, ..... m&al ~ ali • 
••npon'' olclulua11 ldııUa attalell lıac1arlaa lıildlrmlltll'. 

m1s aoo deD ful& cUlfmu uçaeı taıı. 
rlp etmlfttr. AJDI m,ktarda uçak da 
yerde tahrlP edlldllf veya b&aara 
11gr&tllm11tır. 60 bin ton b&caıinde 
dUpua ı•mlll •tırWıut. bir o kada 
n ~ ~ .-tıımlftl&- 8ek1EDc:! ..... ......... 
~ gp•t.DQN Tmbd 
~ a (AA.) - Jqtııeer kra. 

ı. Ortap.rk lqt11& lunftUel'l lnımaıı 
cl&DJ pıwa1 A»kaanden bir t•brlll 
telgrafı O-kmifllr. Telcrafta Mldsln.. 
c1 ordunun mlllveı-. tncllrdllı darbe 
ilin kumandanlara .,. efrada tekmil 
imparatorluğun ayranlık ve ıtttbar 

duygulan bildlrWJOI'. 

(Arkıuıl la1fa 1. •itan C da) 

Bozdoğanda 
bir sel f el Ak eti 

Seller afaslan siirülrledı 
..,,_. ~ı, J lrıoliut oe 6İ7 

goeai ilJii 

C 3~e1Ultarıkta 

bir' 
ınulllz filosu 

toplandı 
llf'rUıı, 6 (A.A.) - Cebeltlttar& 

ta bOJ1lk bir tncuıs ftloau topla • 

mıttır. Fl1oda l'urius " Arpa atalı 
pmilel'fle amıtı lıtltnmJJ91l diler lılr 
uçak cem1at. 1 kruvullr, 1 J&rdımal 
kruvazör, 21 mubrlp. 1 avı.o. m ,ak 
sem.at. 12 petrol semi81 bulwna,... 

Pirinç il O kuruşa 
satılacak 

hm!rden ha~r verildili~ ~bre lstanbul beledlyut. dnl•t ..... 
23 dakikal* bir lafnaktan 10nra ıaruıa ı.eva etmek uen ııo lnlraı. 
Boidotsndski Madrana ÇAV' t.. . tan kWll)'eW miktarda PlrlDO aldllı 
mtt ve çın:ar, wstUt alaçlannı ı~ balde plyuada toptan 111" pera. 
rOkJiyerek tehir içinde but evle- kad• daba 701uıek ıtptl&rda,..., 
n, köprilleri Y*m1'tlr. Bu vlJzdm •tlldıll c6rOlml11ttır llnelol 1llr 
8 kadın ve bir eocuk &lmilt 1eller oe>k defalar bel&P edUcUll 11111 J9id 
tarafmdan eUrllk1enen diler bir mabaul plrlaclll lOO,.ııı nrqa •td. 
kadının c:ocı•tunu da IUlar ı&tBP muı tbrmıeldlllnden tu1a ftıat!a 
mu,, kadm kayalara llıkqa!'"lk kur •tıt yapanlar takiP edlltp müU -
tuhnuttur. • mey~ vertlecektlr. 

Ticaret Vekaleti, belediyeler 
arasmda yeni bir fiyat 
kontr oı s:stemi kurdu 

Belediyelerin fiyat teabiti itin• ııa dair mal6matf da miktar. ftnt 
de ne suretle hareket •tmeleri ııatıaı ve alıcı o maballl.D 1-.elediye. 
ıbmıgeldili etrafmda Ticaret Ve- sine bilcllreceldeıdir. llu.telalik 
lılletince hamianan mühiır bır merkezlerdeki bel.cll.ve'tr. ~ftlff· 
vamJm villvet ve belıtdiyeler~ ı D• fıyatlan ıa.ldmld& kendilerine 
dtrilmi,Ur 'DUDt•....... maJOnlat ftnDIYffek 

Buna göre, mtııtahlil b6lıeıer.. elediJıelet batkmcla Ticaret Ve-
r:eti belediyeler mahalli fiyatları :\Jetine ma16mat •ereeeklerrUr. 

CIUlı tekilde takip. ederek her f Ba)'!l.'tt' mtl••eblik belediyeler 
~tı!!:1::;!ı n;:6~eti~ ıyat kontroltlnö cic!d! •e •Hlı 

A .. ·----L.J fsmir ~ ~Jd14• yapmak lnıklmm Wlaeü-V• Da.ar&,_.._ ft tir 
lediyeı.rlne teıcraft& bDdirecel- İleuwt v--.ı...ı-- .. -
lel'Cl~ Beledb* 1111 Wtl'flk fa. ~ ,... ta. 
Jat bNnn. f1terine den• et- mhnllMle, 1lttlt' 1'e1ea1Je1"'6t • e 
melı1e ._..,.. &Jlll _.nda her gibi maddeler llııeri•• ~.ı'll!UÜ 
banlf mtıawbD bir medrese yr fiyatlarnu tesbit edeceklerini ın. 
,..._. ~· tıo{lla ...ı •"lya~ ttren bir cetvel de eklenmlttir. 
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.. Türk tarihinden 71arçalaı 1 "4'~:~ ,JMahkerTieıerde ~1tf8h 
(Hün) kralı kadını Belediye :m;lar Paylaşllamıyan erkek Varllklçlllıledarb• 

bövle al11r l koopbraı·ıt·ı "K k k b. b k d B~~ ~~U: sö:~ı:~r:: 
g arı arı acamı ıraz ıra a H.eiBicümlıur lsınet tnönU pahalı• 

BIZ'A "AV RLI -o- ' d' •• • · Iık mesel•si üzerinde büyük eheıll• Yazan~ " idare heyeti aza•• toptan ben e yüzünü goreyım. miyetle .dıırdu: Bu~n hayatın 
ha .. ptcn evvclkıne göre en az Uç 

• , istila etti B ""1 d b kadar Jo··rt m·ısı.· arttığına şüphe yoktur. İran hül.ilmdan (Hünnüı)ü fe· ı - Haydi bakalım Htin hdkanı. ag ama a amı u 
na hal.de mağlüp ,e peri'.l&n eden Şimdi de sen benim a~n1dnnnıa Vaziyeti bir türlü düzene gıre• •••f' Hükfi~et. vaziyetin ~u !ek~.a:= 
Ollin) Ttlrlderi, (llUrıoli:.) den knııan! . . miyen bel~diye memurları koo~c.. Hikim e\\·eti\ sus:luyu sorguya - Evet. ben yapmadım. sını hiçbi~ z~an-~:ı~ma:i~akmı 
«len sonra tnht.a çıka'n U.inız)n da Deyip yola koyuldu. _ mtifi idare heyeti azaları hep bır tekti: Uzun boylu, tombul ,ucotlrı, gü. ne gccme ı~n ~ • ·n ti" 
rnhat bırakmıyorlnrdı. llllnler şahın bu h:ızırlıgmı dt~y den istifa etmislerdir. Bu suretle _Adın! r. 1 gözlü ~e~ kaılm hi1'imin i,.a. karar ar nldı, tatbikata 8'i ~ ~! 

(llıin) haknıımm tazyikından muslarıh. Do sefer de başka bır kooperatif bir kere daha Sarip bir - Ayşe. r~ti üzerine ~erine oturdu. Çi. f~k.at Rei~;:;b~run d d~:'ı~~ 
kurtulmak yolltlrım bulnmıyan hiyle ile ~ahı yalml~ak ç~rc1e: duruma uı.i.<ı.mil !=:tUr. Bu v.ızi:;etin _ so,a<lın! ~eldi basma entari i, baharlık in. gıbi muv~ o 3JJUl al; .. ola • 
("' : ... z alı) bir gün hftkarun gön· rini <le bnlmakta gecıkmemıst .. erdı. ıslahı için a) ın 21 nde k"operatif - Errr1in. ce manto unun e~klerinden görü serbest b rakılınıa d a. ıyı 
r.,... r k k :-:.... t 1 e-· . c.nktır İli ama serbest tıcaret en• <lcrdigı bir elçi ile knrşıla~tı. Jla .. •Bu Re er. tuzıı unnae;.. uz~ ortaklarının fevk:ıJMe bir top rantı - Senin balika bir adm dah:ı· ı nüyordu. . k .. tihsal;n ihtiyaçtan fazlalığı 

ı.an olle bir haber gönderiyordu: yoktu. Çil~~ü ah tuz.aktan cleı:ı· ya çağırılması takarrür etmiştir. al'b Davacının tarafına. hıle bakma... ca ıs . 
_ Kız kıırcle"İn (Gonca >nın ni al<lığı ıçı'n tekrar kııpana duş. Bu topl .. ntıda belediye memurları 'a::_ ;;\·~:· Güliur, dan ellerini kavnoıtuNlu. Başını nisbetinde muvaffa~lur, malı~~ 

f'o'k ptzcl olclnğunu duyduk! Onu oıe'fdi. Wo • kooperatifini fa.at ve ortak!nra mil· - };\'Iİ mi m! Yftnma ·eğerek beldemeğe başladı. fıyatlan d~ aynca oYO&r. 
biı. .. \cr<liğin takdirde '5eni r:ılıat Faknt ~ahın geçecesı clarca hır fid b:r hak getitımek için bir ka- _ Şey .. e\'el. ~ llak~ .i~i .birl:uç sualde .~aı"d" • ~:~~:n t::~s~~=~ee~~;i::e~: 
1 ır;lmım! ooğazn! !<enba~lankna. skerple~er ka· rnr alınmasına çalı ılıı.caktır. Ay• - Yani nikahlı e\·ljHin dl'ğİ) rıvermı,tı. ŞJntdı cln\acıyı .. a ır.. tıhsal miktarı ile maliyet fiyatla• 

.:ı·ruı ~. nJı, hemetı raZT oldu: znra.k .ıçıne ırı:o a.c; er erı yer • nı zamnndn mUCSEeseye bu.ı:;Unfin . ., mrc;b. u d b 
... ... 1 . rnı. _· So- ·l b"'kalım hanım da .• rınm gayet iyi tetkiki w.zım ı; u _ na3 hay, decli. Kurdeşimi Jestşır<lhı e11r.. rd .

1 
ka ııııla-ımak icaplarına uygun bir ve~ih veni • Genç kaclmın krrmttılıl;ı bUsbi!., .~ e .. , , yapılmadı mı, yoksa yaııı•ldı da 

Jtiln hiılmnınıllm daha İ.Yisine mi • • a ~ un o usa e •. r~ "' mesi için de müzakereler cereyan tün arttı, tusa bir tereddıiUlen· , ·ao nedır? k-·' • • :vanlıs mı tahmin edildi? 
\ cree<>ğim ~ ı(m. pı~dar kuvvetlerının arka "' edecektir. sonra da: - Ne olacalc,bu ıs.um, enını • Hilkfımctin tu .~bi i"lenl~ mu • 

~rndan emin 'l,'iirürken bjt'(fenbire b 1-.:ı· d-1'1" t"«l dı c ..... )arımı kır<lı kaınını ... 
){11m gönderilmesi. cihaı1 vesa. " Diğer waftan e.u:ı.ııYe memur - J<~vet, ıı::uı. " a 

1
: _.k. •• • ' tf \•affak olahllmesi içın )a.lnız iklt. 

irc i lra.rarlasttnldıktan sonra el- pusuaa durıın llilnler mey<lana çı- l:ın kooperatif şirk~jnin müddeti Hikjm stiphelcnd'ı teJ.,ne 1'ye~e ıc;-e-rıye taarru1 e . ı. s:ıdi tetkkiJcr :yapması, ıncseleyı 
~,· .'crallıe cliindü. lcıca s:ıhı <"ocu1,J:ırile beraber ya. bitme-k üzeredir. Belcdbe erkanı - Biraz tuhaf s<ı3leaın1ı, ni. · .. - Pekı ne<len )aptı lıımu a~a. '-alnız bu cepheden miltalAa etme" 
"' ·' kaladılar. Ve hemen kıhçlnrile kl' 1 • • • T t " 

Jhin h"•knm art1k tran büküm. koor>eratifin arzu edilen ge 1 n. • ı,ahh evli mı5ınız n. . _ . si kafi dcğıldir. Ea!un pııikoloJı• 
tlorının kı1.kardesini göndermesi • ba«ta sah olma]< Uzere hepsinin ması mUmkiln olul'Sa sirket mud· Kaduı l<ati bir ifade ileı - S!Z ~unun ııozlE'rane bakma.. sıııi de dikkate almalt lizımgelir. 

basını ucnrttular. c!et·ınin 1965 sen~sinc kadar uzn. - ı;,et, <ledi. ~ı.n .efc.ndım, bu ka<lın lu><.amın zı·ra en rnli""ı't ve '"-'gun kararlar nj beklivor, tlli~ıin hazırlıl,lıı" J·a. n:.; ı a'I F'ruz Şab inti· k t d "" .. ,, 
JHJ or kom u Türk hakanlanna • ..,y ece ztl\ ı ı . ' tılma!'!I taraftıırıdırlar Yapılacak - K:ı~ yu mdasınm ~~b.ır 7.a'luın. ansı, me. res~ e- hle hil1."Iıı yanlış hcckeUeri, pa-
habcrl•r gon<lererek onalrı da dn· kamını alamadan, ayaklnrm; ij~tü. fevkalade tonlantıda böyle bir tek - 27. gıldı~. &lrkesırclen ~elmış hır ka.. eif h:ıttfL ~nfi kalışı yüı.ilndcn 

ğU :takanın askerleri tara m an lif de va.pılacaktır. -Nerede otunıyorsanuz• dın ı~te" kocanıla bır defa tam5·. D t'c . kalab·lir 
\'el edi3ordu. k ·ıd· • d. . . b k e ı e&ıZ ı . 

e ı ı. Faltat belediye memurlar koo- - Kumlmpı Ni.,anca ıml11. • mış, !o01n1 ı P.eşını ıra ·mı~or. Me•·leyi b""ından itibaren §ÖY• lrnn hUküm<'hln ise, ,·enliği' n· TeceIJivc bakınız ki, ıteneralJe.. • • s ı d f ı d ...... -J 

1 •- k rd . . _,.. • 1 peratı'fı'nı·n ortaklnrmın tamamen - Pekiilii., ne (li) eceksin bu ı e uç n yenn en ır n ı: le kuş bakıaı "'Özden geçirenler ft(lc rnğmen bir tür ü .... z a eşını rinden birisi ile e\'lenuınnış o • 
1 

N ı b' 1 f t c:mı411 hi.-· " " 
·uen·1 ....... murlar kooperatifine de lı:ıkalım, bu kaiimm e\İ'ni taşa • - ası ır 'e 8 8 "' ·,.in hastalı<'=:ın sebeplerini izah as. ..,omlennf"k İ'itemivordo. Nihayet ıtum. lmkıırtlesi <le hakana esir ., ....... k" be .. t " ug·mn h .,, 

... - ortak olmalan dolav=ile bu koope mı,. ka.pu mı kmp itcriye taarruz ı.ın Y. tam uç anc ~0c ıa gUr S2.yı\m:ımahdxr. Bu sebeple akıllı \ezirj ona bir akıl öğretti: düstii. Fakat dilber karlın nn se. .,- B ı ı k" ~ 
rntifin b1ındın sonraki i11 hacmi etmiŞ5in?. rnr. un a.r ne 0 ne~ " ıin belki en mühimini halkın psi-şah 1 ı(n- hA k k k ne e\"Velkj gibi !?tize ldeğilıli. d d S ot r rın baka'T.Jl - ım '61• a anı ız ar. ve rnuvaffakı,:eti derecesi aynca - l'ıılan, bo ka ın iişmanım. - en .u · ~e e " > koloJ"is!•ıde aramak ldzımgelir. · · · · .. .. ---" ı ·ı ki Hakanı m~nnn edemedi. Yal· " ı ı ı k ı dcşın1'lın l ~zuııu ne~en 11 ece bahis mevzuu olmaktadır., dır, iftira atıyor. ·10rac a sıra. 1 e onnşn ur. Gc~en bil) ilk hamin acı hatttn• 

Ona hen'ıiyen gayet güzel bir kız nız on:ı gururla !llU sfrzU söyletti: - Ne diye <lU'jm&nın ol~nn. Kıı.aeık boylu, yusyu..arl:lk, ba' lnn hala kafamızda pek canlı ve 
b l 1. ı ~" · · ı· .. ı · - Di~ kn<lmı böyle nlınz!.. ·r h h. ld u ur, ı.ız carue ınız ( ıye gonı erı- - Dü,manrmdır, çünkü orta• örtülü da,·acı Şerı e anını u et feci manzaraJar halinde yaşıyornu. 
riz! 1 f t 1ıı ifı:. kindeytli: Bunun için ş:mdiki harp ba .. ıar 

nu oyun pek mükemıoeldi. Şah Maçkadak'ı 'ıta yan se are 1 -Na'!ılorfnk. -Songiinlercledee\"İnıizeda bnşla.maz bizim de harbe girme. 
ve?irin tt>l<lif:ni kabnl etti. Gayet - t"'te• bes sene«lir 1>rteğıı bn ilandı, pencereleri ta11lanınğa baş. rniz ihtimali dillerde dola~tı. Bu 
,gij;r.el bir krz bulunda, Onft hüvj. 1 kadmla.. ladı. takdirde kıtlık 0ıarağı 1Santlarak 
J"r.tini övlpmemesi sıkı sıkı tenbih t 1 d - JJaaa •• :yııni sizin ikini-zin - Nitin ! erzak depo edilmesi dllşUnUldil: 
~dild.ikten sonrs biivük bir <'..İ11nz b •ı na ve a r sa s 1 sa 1 1 JrncR ı bir adam öyle mi! - Koca.mı almak İçin tn.bii. Bun bu fikir dostlara veya tanrdıklnra 
ile h kana ı;önderilc1i. - E\·et. clnn !;Ok ewcl de bö,l fo. seyler y~p tnvs.iye edildi; taşrt:sız mal satış • 

Hıin Türklerinde bir adet ur Hakim bi'rdcnbire sertleşti· nnştı. Sonra beni tabl<ar <le ettr. lan birdenbire arttı; vaktile an • 
Ilı. Jlnı<an ancak :LSil knlarla ev • - Demek ccn bu adamın metrıo. .\mma, bn taraftım kurtnrsa bı,e cak kilo hesabile erzak giren evle-
Jenirdi. EJfor bu kız n il olmıyacak Burasını 1.390.000 liraya Milli Beuıa. sisin. H:ıni1 niliihh kfln ıyılm. Kar el'! tnnrruz etmek büyük bir suç. rin knptlarma yüklft arabalar, hat 
fll•ı!'Sa mnhaklm1ı katledilirdi, Şah ıJ Eımda dakikada birkaç yalan kı.. tur. Ağır reza yer. ti\ kamyonlar eh.yandı. Geçenler• 
gi ndcr l'ği kna, daha. ziy::de kork ranı aldı. Belediye ile mtlzüere yap ıyr ,,rırsan senin sözlerine na!Jtl ina Hakim takıldı: de ölen m·ıtebcr bir adamın evin• 
fiun, (la hih iyetini söylemesin «li- nınm. ben. - \"aaa... öyle mi! Jlakilıaten de koca b!r oda dolUMI pirine;, un, 
)'f', hnnu da anlııtmnğt unutmadı. Evvelce EmlB.k Bank.asma mal Maçk .. dııki İtalyan sefareti bina• Kadın kıplormm tc:esilmiıı, keke. fıüyük <'E:Za yer, dE'mek.. §ek~r çay, kahve irmik, fasutya. 

il kan, ~elini bih·•k bir al:ıyla olan ve b·.mdan bir mliddet evvel sr ve arsasmm s:ıtışrnm önüne ge• lemeğe ba,ıamı b: - Tııbii kanunda cezası ajır. nohut bulunmu~: 'fakat bunların 
karsılndi. Fn'kı\t kız hakanı gıiriir banka tarafından satısa çıkarılan çilmeei için ıWA.kadar resmi ma • - Şey •• yani evliYim, clefli~e dır. y!lzde sekseni kurtlanmı~ bozul. 
~ormcz. hon~ür bönglir nğhy:ırıılc k:..mlar ta?"afmdan s.arfeöilen gı:ıy yalım söyleme<linı, eski kr.C'am i.ıl. - lyi ki, söyJetlin de öğrenılim mus kokmuş Piyasadan fazla mal 
ll[R!.larma k:ıp:ındı. Ş:ı?ım oyna • rete :rağmen bu na tamam bUyük dükten sonra nlifus 'ka~-ıclınılan- hnnrm. !';imdi ne isthorsnn baka sntı~ alınm~ fiyatm ytlksc'meııi 
dığı o ~nu öldu~'ll gibi anlattı. Pamukova bina ve ans:ısı satılmrftır. Yalnız "evli'' Yİ silıliffilın. yım sen'! kadar ta.bit bir şey yoktur. Harp 

Kız !:ol.: güzeldi. Dal,nn ,·akft~ ı gayretlerin ~ok glizel bir iaydnsı - Amma, ~imdi e' lisin ve hn - Hahkiımi'yetini istiyorum. devam ettiği mUddet(je bizim de 
ihtharlsr medi ine bi!dirdi. :l'ıltt ) Birbuçuk milyon lircı oımuı:; bina ve arazisi birtakım cm aclamla. nikih ız oturuyorsun. ı;,.. - Ba11ka! atesin içi~ dU~emiz ihtimRli 
Jiq, lcızm doğruluğuna mukufat sar/ile sulanacak lfık ~pekülatBrlerinin elinde bir li mi sayılırsın imd~.. - Camlann parMmı d:ı isti• vakit vakit yiı~e dok!an bet de" 
lıir şan olmak üzere lı11kanJa e\ len kılr vasaac;r olm.ıığa bırakılmryarak Genç kadın nasıl ce\'ap \'erece. yorum. rccesine ka'.iar yUkstldi: JuUrktaD 
ml' ine karar verdi. Kız<':ı~ı:ı: l\ı. 0 

milU reasürans tarafından satın ğini şaşırnnştı. Ba ıru ön\ine eğe.. - Ne k11dar eder camb\nn? korkanların piyasadaki tesirleri, 
ralit"e oldu. Ay baflDda nlınmı ur. Mi111 rensUrans lstan. rek yine: - 20 lira, dı.s kııpıdaki buzlu. istif ya.para.k blrdenbire zengin 

Olun) L:ır:ıh bu oynmı ?colay ko. 1 il t 111 Or bulun en gi:zel ve mer1tezi rerle- - E\ li~ iot, ilecli. camdı hepsi.. ol&ı::ak isteyen vurguncu tllccann 
Jııy ~'lltam:mlı. Tnmam on sene 88 ye 8 geç y rindm b!rini te!ikil eden bu ma • He-rlıalde. ortağ>nın kenaisiyle: Hiikim bundan sonra !iıalıitleri y:ıptığı tesir yanında cllız JraldL 
İran hu lutlnrını tarumar etti. ?\i. Nnfıa Vekaleti S:ıknry.1 vadisin h 1li bir milvon Uc yUz bin liraya - Ne olacak kocamın metrec;i. ı:a~ır<lı. İlk ~:ıhit 50 ya<ılarmcla Oç ay evvel orı ton zeytinyağı ıa-
Jı::ı3 et (1 irıız Sah) ordusunu ala. deki mc hur pamuk O\"aSının su. almu:ıtır. sin, benim ort:ığmt sııyılm:ız~m. Fatma admda bir kadındı: tın alıın adam buglin sermayesini 
J'.:ık hnkanın lizerine l üriımek nıec lnnmnsı i ine ait etüdlerini ikmal Arazinin yan c:ıddeye bakan ki .. ıı,ibi sözlerle ••encli-ıini kıı<lır- - Vak•a ~a:ıt 8,.; sıralannıla b:r misli arttnnı:ş bulunuyor, Bil • 
lıurhetiııcle karnı etıni ve hazırlnn:ıu b" yük proje- kısmrnm ik az edilerek satılmasın dığınd:ın olacak, bir tUrlU "metre- oldu, diye basladı, h.izim'ki hıonüz kiımet her adamın, her tUccann, 

Olun• l.ır (lii;,ız ~ıth) için ~il · ııin tatbik nıevkiine konulma.sı t L dan sonra e!a.s binanın bliyiik bir si'' !'!ÖziinU lc:ıbut ctmiyorclo. J?elmisti, ~·emek ~·t>miş, ~·afal'aktık her m11kamm başına bir mflfettit 
?:el 11ir tuzak karmuştarch. Tehti. karrlir etmi~tir. hnlkevi veyn sergi sıırayı haline - Eyyyy, niçin hu J.:ı<lınırı e,i. lıi, sokalıtnn bir gıiriiıtıı, bir kıya. koyamaz va ... Onun en bUyUk kud 
lı:e{i bi'r ~~iılıle lıtil iik hir çulmr Kanallar açılarak ve bir kısım getirilme<ıi ic;in C. H. P. veya bele- ni ta!llladın C'amlan•ı kırdın? met .• sokağa fırladım, baktım, Ay. 'Teti milletin faziletidir: millet i• 
lm:ı:mısbr, lbtünii hafif hir top. arazi lslnh oluııarnk bir bereket diye tarafından satın r.lınmnsr - Yal:tn efendim, ben bilyle .::e haıırm, ~erife hıınımın kap rnı çindeki mahdud ve faziletsiz zllm. 
rnk jJc iırtmlio;ler, kenarlhıınrl:ı da kaynağı haline getirilecek pamuk mümkün olabileceği anlaşılmaktn• bir sey )npmndnn. O ~ralarda "dan. ı]an!" t~kme-liyor. Bir tıı-. re blltiln memleketin ız~ırabmı 
1ıirer <iih :tri ~e~ecek kadar yer O'\'nya S ](arya nehrinin suyu veri· dır. Bu hususta mi1li reııtilran3 ile 'Ca1ıkesir(1eJ llim. raftan da: yaratıyor. Füa.t hUkfıme~in böyle 
bırnl,mı larclı. lerc-k s ılanacaktır. Bunun ic;ın Sa te~aslar ~apılmaktadır. - Jl:utS!'İ sıralal'(la'? - narı, k:ın, bırak kocanı bj.- br zlimrenin vücudunu tıilmesi, o-

(Jlun) "Ü\&rİIC'ri, güya kaçıyor. kaIJ n UT.erinde de bazı tesisat vt:. - tşte btı sır:ılnrda. raz da b:ınn "elsin .. b:ığl:ımı sın nn gö,.e davr:ınır.a.sı da lAumdı, 
Jannı gibi, ge<'İtlin ken:ırlarından cude geti rile"ektir. - l 'anj ne \-akit. nılamı e\·e, bırak artık onu. meselenin gene liı.lli mUmkllndilr, 
J:"eçinre, 'il" rı ts~;p rıltn Şah, Nafıa V~ka'eti Pamı;ko\':ıllln Domuz derilerine rağbet - Rilmem. tnrih atm:lılnn. - Pel•~ bu kadın cfa ce'·'I' ,·er. zira devletin ~tilnde hiçbir kuv-
mniT'eti ile hernber trızr~ın iı:inc sulanm:ısı için 1,500 000 lira nth• - Peki bilmi) or nn. n 91rnl:ırcla miyor muy<lu ! vci yoktur. Yalnız hususi nıenfaa• 
YU\Brlanclı. Pu;;uılan ı;-ıkan Tiirk !'İS et.."Iliqfrr. Son zamanlarda bazı ~abancı olc.luğunıı neredım biliyorsun! l'İ· - Hiç ses \'emti)orılu, ti hiçe sayan, şahıs ayırmıynn, 
1 r de. li=tıhı knf'nndnn c:ılcuarak Pıımuko\ anm sulanması progrn. mtm!eketlereen domuz derileri :. ne )alan söylüyorsun. - l'a koc:ı•"! tesirlerden uzak, sert ve hn:h ka• 
h:ıknnrn hı.zurt•na çıknrdılar. mınıo tatbikınn birincikanun ba • ı; in talep çoğa1mı tır, Ynbnni do- - Bürhnn efendi de se.,ini hiç tarlar; bu brarJann tatbikmda 

llalmn ' 'e1iı lJir ha~ li tııkür. !fr<la bn l"al'ak ve ilk kısmın su ın•ız derilerinin fiyatı :ırtma.ktn• - NcJ se inkir edirnr.:.wı, ne. , rıkannach. titizlik ve devamlı dikkat şarttır. 
ellikten c;onra: isale"i ilkbaharda kabil olacaktrr. dır. m'!k. ·• (Arkası savfa 3 Siitun 6 da) KADIRCA!f I< "FLI 

- lltanın:u'lın be Finız! netli - -

nana 1 oV)E' bjr O~ltn nynam:ıktnr. !!!118-------------..:.-----------,---------------------------------.. .s#9~-,.,.. • Jcorkmadın mı! '.'\:mıli n~·ııt<•~rıma -'f!4 
J Frarı ız generali' tarnfııulan mıi. lor:ıathrıom Hit)ere temnyiilleri: _ _ ._ _ 1 ı arı nır ve 1 ir '.ıh Jheninıle h:ır duran eclildif;i lınlde rrona;ız hüku· b:ııı tJazetclcri'n "ne olonn o)o;nn, 

hctmeme·P. yem·n et er en -ı:ni nr ,\'alnu. ha.rn olma~m., propagand:ı.-1 · metince i)i \iar .-ılıınmaılı: ,.e eğer ,. 
c crım. J k bn me.s<:>le hakkında Fmnsıı mil • ları; f'ransannı Nnzi Alman)asiy 

Firuz "ah, h..-rr.eıı 13 ·anın a le çıtrpısn«'.ak km1rctte olnıaclıKmn. 
Tat iımnn kapnn I•. ıı;r rlalııı har letiııin re:\ İne mürnr.a:ıt ertilmi~ 
h • - · o1sa)c1ı, millet ,Je hiıkiiınetin ka. dair yayılmış olan k:ıııaat; }~rıın-

• 
1 
n 

1
' t'CI' "ne Yt: 

1110 
ctt 

1
• !ıız ..,"'E'n,.li•"'ini h"""ten kurt:ı.rmalc, \ ' e · ra rmı ta dik edecekti. ..., .,, ... •· 

n 1 ır. Bunu takip eden ) ıllarda IJit _ ,., sııvet mümkün i e Fransayı ya. 
- akanım. f cili. nöner ( '" "'ntmnk ar-1.usu, İn!!iliılerin "011 ı.,. " • · • J -· rl ltr Frftn'lız milletinin feı:alığım ı;- • • 

me
7 ,,.._nııo •mı "'CIH erec,.:..rne e l'ransız neferı· mah\oluncaya ka • • · _ _.. istemediğini Vran ızlara inandır Ya.u11: 13 ~,_, 

,.cnıın ""''
1 

orum. dar harbe ile\am etm•lc likl'in<le 11 k ....ı•• • ..... mnk için "ıkmt,ı çekıneıli. \ nkıa AleLıander v-. Mazaller Eıen .. a nn F. .. ere ... <'e\'ap \ernı: R ~·- oldıtğuno sôçli'\t"n propaı:nnda • - Onuı;ı buru-.mn, suratına sim 1 ran ızlar llitlerin eheclı lıir ~ıılh 
ıli ı ncrıı •ı:ı! ı na, di defol! uadet tiğ"ine 1 iç inannıı) arlardı; .. ~mclıı f rırn .. rı lıiikiıınetinin ·ı iılıibette in~iltcr~len fvla Fran. Dn.ha sonra lajino hattı adı 

r"knt A l"llanlan11 •·ran!ötaya •·ok , e ı 11 .. .,1·ı·ıı mı'lletı'n'ın kiır lika.nli • sanm me<ı·uı ohlıığunu uzun uıa- altmcfa t.ınııımıs ~~niş bir mUclıt. (1 inı1. ·ıh) lmrtuhl 11j;.ınıı menı " ~ 1 
... ·ı"·ın bı'r znmanda hül'unı etmek .,·11 •1 ma~ı·r .. 0stcrenıeı. ()ı' ~ i"'ah ctmi5fm. ..rı1n11 nn111 roa sisteminin yapılmasına 1!J:?R nun, Jıtl) it:ı'ıtma dönE'r ılıhımez, ·' K • .. .. ,, 

• · t' • l "l"'ın.a11··· d k · ı· Soro ı,:ıb'ıııeQ:ntle '"'lnıı "'famlcl C'eklerle reıımi lıir l'ttifnk muahe ıle başJanmı tır 811 karar hnıldi .• hak na \t"r li~ı )emini nrnıttıı . ııı,·e 1111 >e-." = ııı:me e anıtı· ~ ,,.. .. 
'er. F-. nsızJnrrla millı korunma bu harekete ~«J· .. ri bir nııılıalıele <leleri rnrılı; bununla beraber zatmda bjr ?aaf itirazı \e Fransa 1\ lbi in•ıktım ntP.c iyle l':tnırvrı1u . •.. ı 

r • lıı·~: 1·ııı·n ... ·~~, eıli.ı:.ilıi "Ö'!tcren en ...,0-,.ternıel' teiı),'kt"sı'ne nt•lmııia Fr.ını;;ııfar mllttefiklerini, ona lıiı; n•n yenı bir istiliulnn ne karlar noca h r !';rhjnı;;:ıJı olclııi;ıı hnlrle .. ~ '" "' ~ ,. ' 
l<t"n<li ini n~ nJ,hrıı a lcaı :ınclıraıı arı le .Ielil, l!erı hn\Za ınrn .\iman. h:-zırdı. Hnrİ<'İJ c N ozırı •·ıanden hir resmi h:lğla bağlı o!mıynn biz. lwr1ctııi;'uııun kun etli hir ılelili • 
(Htırı) hal nmı hir türlu a.r ,·eıle lor tam rınıfau tcl•r~r n-ıkerile • m.iccri tedbirlerin ndını hi e an- elen ılaha en·el terket m"kte 'ic- ılir. Bu mfü11lfaa hattrnm ynpıJ.-
111 0 ıu Gı nlcr<'e lı'dıletinj f P'>. tjrınco;j kı\~1 ın•la Frnn.,sıla hiç • ın.tk i~t,.nıirordn. Fransanın bu dan azabı duynıadılnr. Mister Çem nıa;.ı, ınft.(lflden o)nıa"a oile Jli"i 
ı in .. cı memi'j, onııne ~e! .. ni h.rı<ı bir l"Pki 11, anıhnnam <: olreasıthr. h:ırekcte muk.• •ı'le"i Snronıın ra- beı ~kyu, :\liinihe gitmeğe Fransrı koloji bakımından ittifaklar !!İste. 
ı mı lı ıtt· hir«'fl1' mnsnmların Bu hft<'i enin nıanıı 1 Frnn~ulrıra porfb "ô\l"t'ı~i fl<c'i f:ıkııt mana lnrın harlı~ ,.e Alman,·a üz.,ri'ne yii mi): le lıir t~zad te':'kil ~iyor. F.ra:ı 
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Lokantalar ve ekmek 
karneleri 

L OKANTA ,.e birahanelere 
ekmek ,·erilıWyeceğini gaze

telerdı? okuduğum zaman bilyülı 
bir se\ int doydum. 

Bu SClİllÇ lokanta \e bi'rahan .. 
Iere hmcmıd:ııı ileri gelmediiini 
tasrih etm~k istiyorum; sebeple • 
rini birer bö-er izah da bu kütir 
cük köşeye Mğmıyacak kadar a
z.un olur. f',efllerinıle ekmek kar• 
neleri tll1}tc1ıklan ,.e lokantalarda 
yemek yedikleri halde ~ekleri. 
ni karne kullanmadan temin ede. 
bilıliJder~ için, karnelerini ekmek 
1iôlltmtıs1 cektik1erini gördükleri 
dostlnnna, t:ınıdıklanna: 

- Bendeniz takdim edeyim .•• 
Dı,arda yPmek yeclifim halde kal• 
lanm:ak na jp olmuyor, lbakaymı 

l<aç giinliık karnem yaumı -· Bak.. 
•örüyor masun Uç günlliğilnU kulo 
'anm:unı,nn, bugiinıi de ıayaraan 
dort. •• 

Diye böbürlf'n'!miyecekleri se
bqılerin l:aşmcll\ ~eli) or. 

Bürhan Burçe11t 
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Belediye muhtekir-r ~-!~.! M AY 1N1 Z---...... 
l~i gazetelerle Beklemevi bilmek 

tlan edecek 
~ llaı•tıl 

Dün akşam beledi.yede, vali ve Sabırsızlıia mukavemet etmek cok sıüc bir aeydir. 

e...lftı l~OCI IU, n.91 a... belediye- reitı:i Dr. Lütfi Kırdann Fakat imtihandan muvallak cıkan İçin mükalatı o ni•· 
• 971111 tM • ..... • 

1 .,.._ t.OI • "'" • 

~ geç vakte kadar de • bettP. büyüktür • 
vam eden bir toıplantr yap:lmıştır. Beklemekten yoralmıyarak &eklemeyi öğreniniz. 

Topla.ntrda vali, p:ız1r gunu • _... Ull • .. •• 
Guete)'"e cODderll• 
ICnall cert ftdlllM!9 Bu istek keskin ağır ceza 

Hallı: Birliklerini teftiı::i masında bu malm:atla ıinirle?'İnİze lren koy~nyı. ruhunuza Jiıio· 
gördüğü akııakhklarr anıatmıs, a• lin aşılamav: ihmal etmeyiniz. Bu hazırlrh ıizin her ~ey" 
lın.acaık tedbirleri me98i arkada..c- ele muv"lfak olmanızı mutlaka tem;., t!JtfrP.ktir 
lanna bildirmiştir. ..J 

fô
,................... mahkemesinde incelenecek Bundn sonra ellmeklik un sar-

1 ... -----------------------------------------

Dünden - Alman Bu)iık Elçisi Fon Papene maması h.akkıoda iddia makamınıu 
B •• kar,ı )apılan suikast davasına dün mütaleasını 90MDUŞ ve Ankara Ciım ugune salı ıh ~enıden başlundığını ve tenı. huri)et müddeiu.murn~si. Cemil Al. 

MISIRDA 
RomP• 

kuvvetıari 
çekiliyor 

8elr.izlnci ordunun dün aab&lı ba!I 
l&dıtı yeni taarruz derhal büyük bl
İııkı af göetermııtır. ligllızler elle -
rinde bulunan bUtlln kuvvetlerle hU 
cuma kalkmıılardır. Kahlreden ge • 
len baberlere göre Romeı umumi bir 
rlcat hareketine bqla.mııt.ır. Sol ce. 
ııaıı evveli. çekilmıgtır. 

lıl üt tefi k le r in D~:-elan• 
gar, Munasib ve Himmeiat'ta bu
lunan ır.evzilerini brrakt\1'lanru 
bildirmektedir. Mu mevziler 1ngı
ÜZler tarafından ~gal edilmiştir 
Mihver cıimalde de geri çekilmek· 
~edir. fakat buradaki ~ekilme ya
vaş yavaş yapılmaktadır. Bu böl • 
~ede, s:di A bdUJTa.bman yakmta
l'tD.da ı;an:ışmalar olma.ktadır. Mih 
\'t-r lriıvvetleıi k1yı boyunca .git • 
rııekte olan Y'>lu kutlanmaktadır • 
lar. İngiliz ha'V'A lruvvctleıi, bun· 
ara şiddetle taarru; etmektedir. 

vız mahkemesinin nakz ılamının tay, U) ulmasıoı ısteımıştir. 
okundulUtunu )azmıştık. Bugün de Mahkiimlardan Abdurrahman Say 
muhakemenin nıulelıakf safahatını man ile' Süleyman da aynı talt-J>de 
veri} oruz. Tem:\ iz Bırinci ceza d. ı. bulunınuşlardıl'. 
resinin nakzınd.ı şu cihetler teshil Pavlor ise temyiz karannm bazı 
edılmekle) di. noktalarına uyulması ve bazı nok.. 

1 - AlmanYa Buyuk Elçisinin ha talarına karşı da aksi kanaatte hu. 
riciye Vekaletine hAdise)e ait oln. lunduğunu bildirmJ,.ır. 

rak yazdıi!ı mekiupta vak'a anınıla Reis Sabri Yold~ PnJora temyiz 
hususi kiıtıbesi matmazel Rozanın kararının mllnakaşa me'\>zuu olmı. 
bulunduğu ve vak'anın İlalya BU. yacağını hatırlatmıştır. Pavlof bmı. 
yük elçiliği kapıcısı tarafından gô. dan sonra bazı itirazlan olduifıına 
rülınuş olduğu bildirildiği halı.le sö)lemiş gerek ilk tahkikat gerek 
bunJ.ırın ıliıılenmemesi. duruşma safhasında iddia makami.. 

2 - Polis En litüsii mütehassısı le hakimler heyetinin bitanıf hare. 
tarafından tanzim edilen raporla. ket etmediklerini ileri sürerek bu 
Pavlof 1ar.ıfından okunması istenPn hu~usta dayall'dıitı noktalann Kor. 
suçlu Abdurrahmanın hazırlık talı. nnof ile birlilcte hazırladıkları tah. 
kikatına ait ifadesinin okunması. rirl iddialarında i•h t-dildiğini 

3 - Ct"reyan eden tahkıkata ve bildirerek '"reddi hakim,, talebine 
elde edilen delillere naza,an Pav. iltihak eylemiştir. 
lona Kornilofun Ömer Tokadı sur Suleyman Satoı. bn talebini eere. 
işlem eğe azmettirmiş \"e\ a ~adece yan ednlş olan duruşma esmtsında 
teşvık ve 1ahrik etmiş olup olma. Kornilof da bn hll&Ullll ait cihetleri 
dıklarının ve hAdisede Pavlof ile izah ederek Pavlof gibi "reddi hA. 
Kornilof için azmettirmek hali ka. kim,. kararı verilmesini istftni~ir, 
bul edildilU takdirde Türk Ceııı Abdurrahma11 Saymanın bu eılaetle. 
Kanununun 64 üncü mııdrtec;inin ~ re ait bir isteli bulunmadılını bil. 
ncf fıkrasının aynca nazatı dikkıl. dint'esine mmabil Süleyman Sa. 
te alınmaması. 191 "reddi hAkim., talebine iltihak 

'Tf.'lmyfz mahkemesi birinci ceza eyıemiştir. . 
dafrpsfnin nakza ait bu son fıba. Süleyman Salol, bu talebini cere. 
siyle temas etmiş oldu~ı Tnrk Ce7.a yan etımf~ olan donı"1)a esnasında 
Kanununun 64 ftnci1 maddesi ~u Abdurrabıman S.yman hakkında ol. 
bültmft ihtln eylmıelttedir: dutu ııil>i kendi hakkında da Yu. 

fiyatmm, her glln alman 3200 
çuvaldan 2700 çuvala indiğı ve 
ı:Unde 500 çuval un ta•nrruf edil· 
diği m&ahede olunmuı:ıtur. 

Pirinç, ze)"tinyağı, ve bakliyat 
üz.erinde ,yaptJklan fiyat viikscl • 
melerile muhtc.Jtirler !ıramns geç. 
mele'li icap e-denler, adliyere veri• 
leoeği gibi ~im ve adresleri de ay
nca gazetderle ilin olu::aeaktır. 

MellBrlara daimi 
llaraeıer 

llazarlaaıJor 
Vili.yet, memurlara uağrtııacak 

ucuz yiyecek ve giyim ma.ideleri 
için kuponlu karneler btist•rnıak. 
tadır. 25 kupon!u olan bu karne
lerle her ~ mal alınacaktır. 
Vil&yet mevcut 'memurların mik • 
tarını tesbit ettirmek~dir. Kart
lar gelf!eek a,Y başında dağıtıla· 
caktır. 

Bir ıeaç tramvay 
altında ildi 

Vat:maın Hamdinin idaresindeki 
37 numaralı tramvay, dün Kadıkö 
yünden Bostmcıya giderken ls • 
met adında 16 yaşında bir Çocuğ~ 
çarpmııı, çocuk başından ağır su• 
rette yan.Jane.rak derhal ölmüş • 
tUr. 

Ü*ildar müddeiumumiliği va • 
kaya el ko,-ınuş, vatman yakalan. 
mıştrr, 

Bir Alman ticaret 
lleptı geldi 

Alman son hal::erlere göre, ti· 
nıaMe, mıhver hatlannda açılmı' 
olan cebi, sekizinci ordu genitlet· 
!l'ıiştir. Muharebenin Mubeti. ıim
di, zrrhlr alaylara meDllUP asker. 
lelin eJind' buhmmaktadır. Ka • 
hırede olduğu ktıda.r LondrddB, 
fazıa eyimser obnaya temayül 
Yoktur. tterd~. dabıa llir çok ıid • 
detli muharebelerin alatatı bilin

"Birkaç kişi bir ctlr6m veya ka. goslnyada tahkikat yaptırrlmamış 
bahatJn icrasına fştirAk ettikl_erı bulunmasına istinad ettirerek ba 
takdirde nu irtikAp edenlerden bakımdan mahkemenin bitarafiığıft 
v~ya dolrudan do~ya beraber i~ dan şüphe eylediğini söylemiştir. 
lemiş olanlardan her biri o nıe Mahkü.mlann bu ifadelerini müte. Ankara.dan haber verildiğine 
mah~us ceza ile cezalandınlır. akip mütaleası sorulan iddia mıı. n_azaran, ye~ kiı1ilik bir Alman 

Başkalarını cürüm ve kabahat iş. kamı. ileti süriilm~ olan mütalca.. tıcaret ihcycti lX'Slli makaml.'rı • 
Jemiye a:maettlnnlere dahi aynı ee. lana caa mltbltemelerf usasHl ka. .auz1& temaalarda buhııur;a.k ilıııcre 
za hl1kmoJuDU1'. Ancak nn icra e. apnuna 16re de reddi hlkfmf 11111. Anb.NtPa gıebnfıtir. 

Dltktedir. 
Diğer taraftan Alman ajanıı da 

Mıaır muharebeleri hakkında İngi -
ltz erın yeni ve eiddetli blr taarruza 
geçtfğinl bildirmekte, ancak durum 
hakkmda bir fikir verebilmek lçlu 

denin onn işlemekte şnhı;l bir men elp aebeplreden olmadı#ı Te iddia 
faati olursa a:ımettiren şahsın ee.. makamı icin böyle bir talebin esa. 
zası ölüm ve mfiebbed aAır hapis sen nrit olanıı,.eatım bJdeyle • 
yerine yirmi sene R~ır hapistir. Sa. miş onunla beraber bn huımsta an. 
ir cezaların altıda bire indirilir. cak tetkik merciince bir kerar w.,. 

Nakz ilAmının okunması ilzerine rilebiJeceğint bildirerek dosyanın 

reka.tm önUmllzdeki günlerde in • 
ki~m beklemenin daha doğru ota. 

rei~ t~yiz kararına u:nılup uvıı1. tetkik merci:ine iJÖnderilmek üzere 

cağmı söylemektedir. Alman ajanaı melerine lmkt.n yoktur. Böyle bir 18. 
ınuharcbe hakkında şutılan bildiri - ye teoebbUe eden Alman tankları 
yor: ya derhal çekilmek yahut batlarm 

Sal' cenahtaki Alman • İtalyan arkasmda tahrip edilmek 11klarmdan 
ınevzileri K&ttara N&freaine kadar bl.rini tercih zorundadır!ar. Alman • 
uzanmakta. Solkanat iae Akdenlze İtalyan kıtalanıun eava!POI ruhu İn -
dayanmaktadır. Katlara hafreai do. gillz kuvvetıertnfn eeaalı bir gedik 
A'udan batıya doğru 100 kilometre açmaama mani olmuttur. Alman. 
uzunluğundadır. Genişliği 300 kilo. ltaıyan mevzllerite mihver kıtalan • 
llletreyj bulmaktadır. Bu hafre deniz nm elinde bulunan a1kert ehemm.lye. 

viyesinden 133 metre alçaktadır. ti halZ noktalar etratuıda gartp tank 
u bölgenin !Jimal kı.emı tuzlu batak savatılan cereyan etmektedir. İki ta. 
lar!a kaplı olup arabalarm ve dl - rat tankları ba bmgede birblrinln ;J&.. 

er vasıtalarm geçme111M mllaalt nma o kadar sokulmaktadır &i mu. 
d ğildlr, bu aebeble Alman ve ltaL harebe karmakan~ık bir manzara 
yan zırhlı kunıetlerinj eağ cenah • arzetmektedir. Bu kanlı MT&§larda 
tan çevirmek imkA.nı .plm&dığmı ıö. mihver kuTveUerinln kullandığı tank 
ren geııera.ı Alekeander cepheden hU.. savar lll1A.hlarmn UıtUnlüğtl meyda • 

müddeiummnlliAe iadesini, maz.nnn 
lırdan Pavlof, Komilof Te SftJ'ey • 
manın zabıtta yazılı red 5ebepleri 
kanunen lıAtcimin reddini mucip 
~l>f!plerden delilse de im ciheti 
tetktk edip bir karar vermek usu. 
len merciine ~ bir k~iyet bohm. 
duğu cihetle red talebinin hanın. 
den sonra durupnaya devam edil. 
mek üzere ~ın tetkik mercliııe 
gönderilmesini teminen Ankara 
Cümhurint Müddefmnnmili#ine tel" 
diine Te. dunışnı~nın 1R sontMrin 
çarşamba günöne bırakılmasına ka. 
rar Terilmiştir. 

Öilrendı#imb:e göre. hn dosyayı 
tetkik edecek olan tetkik mercii 
Keskin ajJır ceza mahkemr<.idir. 

OIİ•, oflun lıömür fiyatını 
mttıracak 

Mahrukat Ofisi nakliye ma.&raf• 
larmın ve amele ycvıniyclcırinin 
yUksclme!!ini gözön\\ne a arnk o. 
dun ve lronu!r fiyatl:.rını bir reik· 
tar M"brmeğa karar vermiştir. 

Odunun Qekieine 1 lira, k5mü • 
riln kilosuna da 60 para. 2 kuru 
arasında bir zam yapılacaktrr. 

izmlrde marpadlz· 
le otaray çarpı'tı 
İmıirden bildhildığine nazaran, 

Aydma gitmekte olan mar•andiz 
Gaaiemir istas~onunda m:ıkasc;:ı· 
~ın bir ha.tası yuzilnden Ödemiş
ten gelen ~la çarpışmıştır 

Otors.y yolcularından ur!\ a~ır, 
7 ai hafif olmak llze~ 10 ki i va· 
ralanmıştır. Vaka etrafında tah • 
kikata ba.,ııanm~tır. 

uma geçmek zorunda kalllUf ..,. ta.. na c;dmulfttr. 
•rruz için EWemeyn cepbealnln ıı. 
lllal kes1mlnl eeçmi~ttr. llk çarplf • ŞARK OZPllZ8tNblıı: 

alarda lngill.zler tank ve piyade 
uvvetıuf bakımından aayıca çok Ua.. 

Lokantalar 

Bir Alman gazetninin )'CIZt•ı 

<<i htivatka rıar>> , 

T arafs•z milletler 
harbi uzatıyorlar 

iki yüzlü tavır ve hareketle 
rile Je düımanlanmızın 

ümitlerıni 
ltuvvetlentliriyorlar 

Bcrhn: 4, (A.A.) - Anadolu A 
iansının husıı~l muhabiri bildiri. 
)Or: 

Folkışer Bcohahter gazetesi "lh 
tlyalJ. ırlar. başlıklı h ş yazısında 
nasyonaJ o \alİ7.m inkilabı ile fa· 
şizm lnkil:.hını tolılit ederek o giln 
lerde bu d va)a inanmayıp tel'e't· 
dut edenlerın temkinli" hallerini bl' 
lirtmekte 'e bunların o vak itki u 
ziyetlerınl bugunkü tarafsız devlct 
lerın ~ azi) ellerine benzeımektedir .. 

?\c doğuıta_. ne RuSJada Te ne 
de Avr11pad. hiçbir mllletfn uzun 
bir muddet )enı nizam sistemine 
katlanrııaktnn kaçınamı~acaıtnı be 
lirıcn hu \ar.ıd . Avrupa mill~tlerı 
için nazari ol ırak ı1u fiç nokta ilerı 
<1Ürulınekledir: 

1. - nolŞC\ izme mihver devle• 
lerin•n bırbırlcrinl za,•if dO~llrme 
leri nelice"inde Anıdo Sakson dev 
!ellerinin nıhal zaferi' kazanmalan 

2. - Do •u lıarp sahnelerlnıl 

Bolşe' izmin J.:Dlchesi lci, bu takdir 
de hicbir AHupa milleti bakiye•i 
ni Kremlinden kurtaramaz. 

3, - Alman~a ile muıtefikleri · 
nin clo"u cephesinde galip gel. 
melen ki, bu tnkdircle '.ngl~ak 

onl rın AHup elan 'Ve Akdenisd~n 
atıhnıfarı reddetfllma bir haki 
kat olur, Ve Avrupa kıtasının mils
fakht-1 nizamını Alman)'&, ttalya v 

onların sıl hl nrlırdıkları devlet 
ler dıkte .ederler. 

Bundan• sonı o ha ııı ıl; 

le de\ ııııı elmcklcdir: 
"~vrup mil llerlnıie bazı tab.ı 

kal:ıı ın, tıpl,1 os' al fıkir bakımın 

dan kcn<I !erine ııkrab:ılı~ı olan An 
glo S:ıksoııl:ır ıı"lıi. birinci ıkkm 
lfcrtcklenmc ·nı bekleıiıklerinl pek 
h i bılhorur.. Bu tab:ıkalar bizimle 
büsbiilfın hozu11mamnı:a gayret et 
mekte, az ve'.\a çok muvaffakiyct 
le bile olc;a Cördl ve Runelt ile 
olan ittifakl:ırını Rizlemeğj! tahş 
makta \"C ~:ın ki t:ırafc;11.lık, bir tek· 
nik \"e tnklik drf!ılnıiş de sadece 
rte;:ter ve\ h ş rı 1mış gıbl, türlü 
rlil oyıınl.ırile l:ırıır,ızlıklaıındaıı 
hah.,emekterlirlcr .. , 

l\luharrır, hundan- sonra, iki11rı 
ve lİtÜll<"ıı hallrrrlcki durumlar1 ıla 
in<',.)ooıktrn onr şıınl:ırı \azmak 
tadır:. 

"Zamanımızın hıı hü:) ük olayı 
fü:erinde kavıfa de~er bir teı1frleri 
'olınıYac ı h<"lli olan bu züm~deki 
lerlr 'lf' dne 111cs~ul olu\oruz. 

Bu ihth :ıtk ·ırların k-ıvdıı değer 

tesirleri ' rılır. 7.ira onl:ır hrırht 
uzalmakl:ı hizim fcd ıkiırlıkl:ırınıl7.l 

Gar p çolctaae 
tllq taralı l inci sa3lıılnı 

Londra, 5 ( A.A.) Kahırede bu. 
lunan b,r Amerıkan radyo muhabln 
bu ıab&h erken ıu tebll.tde bul~ 

muıtur.: Romel orduıu herhanıi blr 
dütmanın Kar§ı anıgı en merh&met
llz darbe altında eqldi bu ordu ıö. 
rWmem..1§ derecede şıdde'le bombala. 
ıuyor. Bu deta çeallenler Almaruar. 
dır. Bu zaferin ,eref; 6' yaıanda l>if 
kumandan oıan general Kongomerıye 
62 yaımda olan han marqaline M 

mükemmel bır asker büyUk b,r aUet 
olan general Alekıandere aittir. DO 
)'llflllda olan gener&l Alekaander d&. 
ima hllcum taraftandır 

&-.ıre, 6 (A.A.) - Röyter ajaur., 
DJD ileri hatlarda bulwwı mubablrt 
bildfrfYor: Paz.arteet g'lltıU tanklar, 
piyadenin açtıj'ı ged kten pçml§Jer 
,. mlbverin 2 aırblı tUmenUe hartı. 
tutupaqlardır. Bu ilk ml1him t&ılk 
mallarebeaclir, Muharebe dUn gUn 
batmoaya kadar devam etmııttr • 

Kib•er umumi bir çekilme harU. 
tl yapar ııbi ıör11nllyor Cenupta 
ltal)'t.n kuvveUeri, lnzllwerln ce • 
nahlaruu vahim aurettc tehdit ettik.. 
Jerinl ıörerek çekilmi§lerdir. Şimalde 
Sidı ı Abdurrahman Ue E1dab1L ara. 
1111ıda mtlhim mihver kuvvetleri çenı. 
ber içindedir. Muharebe daba batıdt& 
devam ediyor. 

BUı.tN MAıllAFlLt Nı; Dl YOR: 

Berlla, 6 (A.A.) - SaWıtyetll a 
kert m&Jıfjllerden ~nlldifıne göre: 
aekızinci lnglll.z ord:ıau ellndeld bü. 
tun kuvvetlerk hücuma geçmiştlT. 

Tank muh&rebeai o!nıadan yapılaa 

ilk hUcum tardedildikten ıonra 1n • 
gilizler tank btmayesinde ikinci 'bir 
bllcum yapml.§lardır. Bu bUcumda 
bazı yerl .. e Uerle:.neğe muvatfrı.k 
olmuşlardılf Bu sırada tanksavarlar, 
uzun menzilli topları bulunan af!:ır A,, 
llNl'lkaa tanklVma Jlddetil •tef ... 
llUflar, ı aaat zarfında 11 tank tab. 
riP edilml tir. 

MAllSIMILDDI - -u1a., tarafı ı inci sayfada) 
- Sonraf 
- Sonra Ay,e hantnı "•p1ya tat 

attı, cıuıu kıTdı 'e Yol.-l!fen hanı. 
na doğru kaçtı. 

Diğer iki !118hit de aynı 'ekihle 
ifad~ verdi'ler. Fakat Ane, ban. 
lann ifa"elerini kaba! etmedi: 

- Ba kadın· beni kocumdan 
lmkanlJOr, onan i~ ba iftiralan 
ahyor, koca ı beJtimle M, sene
dir, evlidi'r. Hç tane ~ocafam var. 
Hıttti bir dpfa ıntla kP.ka~hktaa 
ne yapacs~ı a"ırdı da evime ge 
lip •aç tarımı yakaladı. O ,.man 
gebeydim. ÇOt'uklannn dü~ürdilm. 
t~te Ha-eki lıaat:ıne!'İ Mhitfü. tkiz 
ya' naMJklan dlll'Umum, ben ele 
öltiml~rden J\urtoMıı,,. 

nu SAhitlu de para alddl1an i' 
rin böylt- sii~·lüvorlar. Kabul et· 
llH'ni. 

Bunun üıerine hüim, diler P 
bitlerin çağrılması kin dara mayr 
başka l!ir gllne bıraktı. 

Karan müteakip, Af"9 hi( dra 
fma bakmad:ın hah hn:h çıktı, 
._.ftb:tlıia kan~tı. 

NtffAT ~Ali 

tiln olduklannd:ı.n mevsil baZJ gedik. 
r aoma a muvaffak olmqlardtr. 
akat marltıaı Romelln blzZ&t ıdare 
t' A1 blr kar§l hUcum bUtUn kuvve. 

t e lnglliz taarruzunun a'1rlık mer. 
zini teekil eden noktalara kadar 

Şark cepheıstne gelince aanıra A.1 • 
man teblitf batı Ka!kuyada ve Te. 
rek kellfmjnde fiddetll muharebele • 
rin devam ettiğini blldirmekteydl 
Snq tayyareleri de Tuapee limanı. 
na eiddetU akmlarda bulunmuılar • 
dır. 

Stall.iigradda temizleme, eaT&fla 

(Baf tarafı 1 incl sayfada~ 1 teölilat. mucibince b<mi~lan ü• ço!tallmrkl:ıdırl r. Sade c nolse,· k 
ni bizza~ getircc~klcrdi'". Aksı za, nahıye, v~ ad~cslerı. ve karne liğe karsı girisilcn muc:ıılrlc' c iş 
hare-ket edalıler hakkında takibat numa.ralan gostenlmıck üzere tas- liritk elmemek 'iUretil• harbi uzat 
yapılacağı te1ılif olunur." nif ve tasdik edilere4t beyanname- mış olmakla k.ılınırnrlar iki yüzl 1 

teri ile birlikte en g~ ayın altıncı y N · ı 
MUVAKKAT UBNELER gUntl akşamına kadar belediyede- l:mr 'e h ırrkcllrrile ue .• ki hıı enı 8Şrly8 
RAKKINDAKİ TEBLM ki ekmek· btlroıuna getirmeleri d:ıha kötıı üdıir · duşmıınlarımıııfl 

V&rmıttır. 
lngiltzler hUeuma pçtiklertnln 18-

kı.z nci gUnll ak§amI• o ana kadar 
a.zandıklan araziyi bırakmışlardır 
Atır tank Jtayıplarma uğramıe ol • 

alarma ve Avustnıya birlikleri Ue 
Yunan ,.. dö Qo!cll Franaz te~kille • 
l'inin bUyü'll kayıplar vermiş bulun • 

alarma rağmen tnglllzler hUeuma 
deTm karannı vermiş ve zırhlı tank. 
l&rla motörlt1 birlikleri ara vermek.. 
Sisin da.ıg&lar halinde muharebe mey. 
duama sUrmtlflerdlr. Bu kuvvetler, 
bava larnetlel'fııiD esaslı yardımı ile 
katS netlce wrecek yarma hareketi.. 
nj bqarmak üzere, Alman ve İtalyan 
kıtaJ&rınm mukaven;ıet merkezleriiıe 
aaldlrml§lardlr. 

lnglllz haber ııervlııleri bir hareket 
harbinden b&lulederken bUe bUe ya • 
lan 96ylemektedirler. Filhakika dl • 
kenıt bllytlk çalılarla kaplı ve atep 
~uı arzedenbu genli mu.tıarebe 
ta!lumda blr düşman ke§it tankı • 
nm b{lt\mum fırtmalan altında Al • 
nı.aa ~ ltalyaıı ~'il.l:l'"dıe geç.. 

rma deV&m edilmlıtlr Bu mllıı&M • 
betle mukavemet etmekte bulmı.an 

bl.r düfman grupu ku1atdm11tır. lbr_ 
yetıerln karp taa.rruzlan akilll kal • 
ml.§tır. 

Don ceph~einde Macar 1ntalan 
nehri geçmr.k için yapılan müte· 
addit teşebbüslere me.ni otmu,ıar 
ve d~şmanm me\ 'Zil hUcumlannı 
pilSkUrtmllşlenUr. Bir Savyet sa • 
vaı grupu Vorontz eivanndn. gl).. 
ğül! göğüse yapı'an bir 1avaıtan 
l!onra yok edilmit!ir. 

Koskova radyollllllun bfldlrdJtine 
göre, Tlmoçenkonun Stalingradm fl. 
mal • batıauıdaki ,Yardım orduııu 

bütUn karp htloumlan pUektlrtmtlt • 
tUr ve timdi 7eııl kuandılı mevzile.. 
rinl tahkim etmektedir. 
şımau Kafkaeyad&n gelen eoa teL 

grlLfiara ~re, Nalçık. 09"fUlnde çok 
ıiddeUl a-vqlar cece Te gGDdllz 
devam etmektedir. P4k çok tanlı: Ye 
uçak kullanan A.lmarılar cenup • do. 
ğuya ilerlemek içm bir ~dik açmata 
~J.ıgı1qrlfıl', r 

latanbulda muvakkat karnı: tebHt ohınuır." fımldlcrinı kuvHllendiriyorlar. Şolör mecmuaıı 
yalns ile; yerden •eri~ektl'. Be- KARAR l' ARIN SARARTAN Ajansın notu. 
yoğlu, Beşiktq tara:fmda oturan- tTIBABEN son BtR RF.Ktr.Dt; Bu mn""fllenin bir hıılô:ıasınr Ce· Renkli bir kapak içinde. ~•ith 
lar Te Galata yoleu .salonundan '.l'ATBİK EDtl.ECEK n

1 
evreden alqrak dıin neıretmhtll: kilJtilr ve meslek .m~vz1 ud~n ile, ~~ 

gelenler maftık!rat Jı:.arnıelerini Bu sabah vilayetten aldığımız lusust m11/ıahirimi:in vtırdliii ı 11 lu her vuTtt:ı,ı ı ~ı en 1re., 
(GalatA yolcu ,,alont1\ ekmek bii• malümata göre lokanta s;-azino hı1M•a ile du11kıı neırriyatımı· < ı 1 för'• ad·h mecm~nm,,~lkb!:Y~rı~u; 
rosu ~fliğinden. ve em'!ali yerle~dc dtmf'k verilme- ıında ba:r farklnr oo:e: çar; 11 ııl.lı• glirı ~'kmr•tır er .. li-

Jstanbııl tarafmda oturanlarla si yasa.ğr kararın gszetelerclc ne"'• old11011 irin tmnıı da ılrr etm , I Mr crk"cRk oaln bu mecml!aYJ .b 
1 l f '· ,. _, , tUn okıı\'llC ıla rR taV1'1h e ed•rı1 tren, otobllııle Si.ritec-iye. ge en er ıi tarihinden yani bugUnden iti • mıı 0 ''' q,,r,,,,,,. 

Eminönü Kaymalıamlrğrndaki Sir taren tatbik mevkiine girmekte• ~~~R!R~--~--~~~--- ~-•••UGQWHI -
keci yo~ı etmıek bUroeu şe,fliğin• dir. Ancak bugün lokantacılar ev ıaema .ıemh..t..e ea Myllk rekoru 
den: vatandaş1:ırm h:ızrrıwız buıuna. T o· R K Ç E 

Ka.d*öy, 'O*ildar ve havaliıin• caklan gözönUne ahanl'8k kara • 

de ~~n1arta Anadolu Demicy·o- rm yarın sabahtan itib:ıren kati D E M • R T A ç Filmi 
1u tarikil~ f!ltan°h';1l~ gelenler mu· surette tatbikr münasip görUlmUş· 1 K 
vakkat karnelerinı Haydarpaşa tür. Yann aabahtan itibar.en lo· ırıyor .. 
garmd~ bulıman JOlcu salonu ek• kanta, gazino, birahane, işkembe-
~ bil"!51'ndan alac.-tklamı<lan ci. kebabçı vcSa.ire gibi mUşteriy~ ı~-------LALE si"eması"da 
m~~aat:ann .. baralara yapılmSJ karne i~ elemek verebilen blltnn ~ Bır Ha 1aft:tnberı 
ttbhg olunur. dUk1tAnlar sivil memurla?' tarafın• ~ 
)IEJIUR KAB.N'ELERt~E DA.tR dan tarama usuliyle c;ok sıkı bir Durmadau .rkıu. bl•I ret- llalll Jllml ~ ~ıı-.., "· r <l-'.a.t lıı..:ııı.t.}.l ~ 

OLAN TEBUG' kontrol ~ mtırüabe altma alma· rtnmemlt .,.. söre.,.... llma • _... möttert de 1&&tlmıe bpı lellr 
''Memurlar için daire Ve mÜ(tı- eak, kame ne olsa dahi ekmek Vt>- ~ de ..... IN'kllyor... FU.11 ... llAl'TA DA.Ilı\ OÖSTERtuı:CEKTtR lj 

ıeadC'r tarafmdan abnan ekmek renler derhal milli konınm:\ mah. j c.-Jeorl .... r•erfft 16tf•• teldonJa kapstılmaııı rlea olunur Tf'lefon: 4S5!t ... ~ 
,ka;.n~cri!iD~P .~uame_!csi k~ne ac\'ktıı!llilcfcklcrdir. NimEllF-ll&hlET 7 - 7 Z?QP-SMFIU'B~ 
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1NTIK~M· 

r...:.. Doğru söylüyorsunuz· Fak.at bütün bunlara 
~ ralmen meydanda yoklar. 

- Her tarafı arayma. 
- Anyacuk bir yer yolt kt •• pliıcereler ·amirli; 

Ddada dolap yok ki gizlensinler. ~ 
Zabit deli gibi ohnuıtu. Bütün gürtllttiye, patırcfo 

ıra rağmen, haydutlarm, ocaktan kaçtıklan ne zabitle
rin, ne de onhaıiyle askerlerin halmDa ge]mmıitti • 

Anriko ile arkadaşlannm ocaktan kaçt&Jannı. 
~~reden, lıan sahibi oldu. Çtlııkü, odada, buradan ha~ 
ka kaçacak bir yer yoktu. 
, Bunu zabit de anlayınca, hemen askerlere mıir V<'P 

(li. On iki asker. odadan çıkarak damı giden merdiven 
batma koıtular. 

Alüotuimle arkad~ları, hanın yanındaki evin da
mına geçmi~lerdi. Ve dr'atle dıwndan dama atlıyarak, 'ir an evvel kaçmağa çalqıyorlardr. 

Bir aralık, Mankozi arkasma baktı; askerlerin ktn 
Clilerini takip ettiklerini gördil· Aaker, hanm daıını il
.zerinde ilerliyor, kendilerine doğru geliyorlardı. 

Mankozi takip edildiklerini reise söyledi. '.Aiıri1'o 
\aktı, aııker, ııınki, diiz bir arazideymişler gibi, koşı.r 
adımlarla Ozerlerine doğru yürüyorlardı. Neredeyse hir 
~aç saniye ıonra ,.anlarma varmq olacaklardı. 

Oçilnll de, ayn ayrı. ilçer asker kovalıyordu. ~ 
kiyalar da hahire kaçıyorlfttldı. :Ayaklarmm altında ki· 
remitler bnJıyor, her dakika aokağa yuvarlunmak t~lr' 

, lilderiyle b111 ka11ıya geliyorlardı. 
· AnrikoJ taL~eaıını atqledi, acı/bir sa ~itildi. ~ ----
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Müııtekim, p~cereye koıtu. Perdenin arliınna 

gizlenerek, aıajıya baktı. Maııkozinin tahmini doğrur.• 
du. Yirmi kadar asker, hamu önihıde uralanmılardı .. 1 

Geri döndiiğü zaman, dqanda bir HS: i 
- Aııriko Berlandi içeride... 1'ıyaletini .değitb"r-

ıııit MD11lB, ben onu tamdnn. · · -· - --
• -.. Diyordu. 

Kim liyledi bu iki? Kimin lesiydi lia?. Münıee 
Eim, bu 1e1i tuur gibi oldu. Fakat, böyle bir anda~ 
l bı'i olarak keetinneğ9, kimin 1e1i olduğuna dtıılbune
r ie imkan yoktu· Çilnkii tehlike çanları çoktan çalını 
JWlll· ... 

l>qandan kapıya vuruyorlardı: 

• - HapnetUi Kıral adma, kapıyı .açmu 

-27-

DAi'\f tlSTCNDE MUHAREBE 

; :.\nrilo ile, Sirakyo ve Mankozi, odada-,° ne' liatlar 
e\ya vartıa kapmm muma yığdılar. Pencereden kaç
ınamn inıkinı yoktu. ÇClnldi, demir pannakhkhydL Ko
lay kolay ıi>killnıesi imkanuzdı. Hem kalın, hem de ye
rine çok &Uğlaın bir tekilde konu\muıtu. 

Müntekim: 
- Ne 7apmalı? Naul 1'urtulmah bura'Claıi! 
Diye kendi kendine konupy.or~u. Maak,U, lıılllt• 
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lz:mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
1 - Keşif tutarı 402G,33 21195.91, 2997.99 liradan ibaret olup gösterile. 

cek mahalde yaptırılacak olan llg bina inşaatı bir şartnamede olarak ve 
bir tallbe ihalu ecllmek 11uretile pazarlığı 10 ikinc!teşrin 942 salı günll saat 
1 :ite 1zmltte Tcrsanekapısmdaki komisyonda yapılacaktır, 

2 - Fenni ve husuııt ıartnamesini: reslm ve projelerini, bu gibi işler. 
le ehliyet ve emniyet vesjkalarmı ha.mil olanlar hergün komisyonda gö. 
re bilirler. 

3 - Paz.:\rlıfCi. iştirak edecek isteklilerin 1442 Ura 13 kuru§ teminat. 
larmı ve ikinci maddede yazıtı veııikalarjle birlikte belli gün ve saatte 
komil!yona müracaatları. (1064) 

M.M.V. lıtanbul 2. No.lı Satınalma Komisyonundan: 
Elektrik !tablosu imal edilmek üzere 3 ın/m kutrund'l Ergani Rafine 

bakr• tellerdc::ıı muhtelit lruturlard& tel çektirilecektir. 
Şartnarur91 hergün komisyonda görülebilir, btekl!lerin 11 ikincit&ş

rın 942 taritlne kadar tekliflerini korn!syonıı. vermeleri. (1099) 

~ 
\,Jı 

N 

Nezle - Grip - Baş - Diş 
ve bütün a~rdarı derhal keser. Her Eczaneden arayınız . ................. ~~ ............ . 

T eşvikiyede satıhk arsa 
T aşvıkiye Emtak Caddesı üzerinde her tUrlU bma 

yapmağa müsaıt iki aras sahııyor 
EmlAk ve Eytam Bankasından : 

Eııaa No, Yeri Kıymeti Meıahaıı Temlnatı 

399 Teşvildye • Harbiye vali konağı 21.321>.- Lira 426.110 M.2 2133,- Lira 
mahallesi bostan ve em!Q.k cad.. 
deleri eski 8/4, yeni 23 numara. 
ıı arsa 

401 Te§vikiye • Harbiye Vail kona~ S0.130.- L!ra 507 H2 3013. - Lira 
mahallesi bostan ve emlA.k cad.. 
deleri eski 8/6, yeni 27 num&ra~ 
il araa, \ 
İzahatı yukarda ya~nlı gayrimenkuller pe§in para ile ve ac;tk arttırma 

uau!ile aatılacaktrr. İhale 11.11.942 çarşamba günü saat 14 te Ban.kamız 
lıtanbul şubeli ııatıg komisyonu huzurunda yapı!acak ve en yüksek be 
d~l merlieze tlldlrllecek ve haddi lQ.yık görllldüğll takdirde maliye vekA.. 
!etinden 1etlzan edilereK muvafakat cevabı almdıktan sonra kaU ihaleııı 

yapılacaktır .. 
Satı~ e'naamda ver.;len bedel mukadder kıymeti geçttğ! takdirde te. 

mlna• akçesi derhal ar~tınlmıyarak ihale kimin uhdeııine ıcra edllirae & . 

radakl fark ondan tahsil edilecektir. 
MUza.yedeye ltıtlra.k edeceklerill mukadder kıymetin yüzde onu nlabe. 

tinde temitıa.t yatırmalan lA.zrmdtr. tstekllleriıı teminat akc;est, nüfus tez. 
keresi ve Uç adet fotoğrafla birlikte bildirilen gün ve saate kadar tube. 
miz emlAk serviııine müı·acaat etmeleri mercudıır. (526) 

Deniz Fabrikaları umum MUdUrlUğünden 
Bubar makineleri, Dizel ve benzin motörlerj taımlratmda çalıştml 

mak üzere birinci smıı teııviyecllere ihtiyaç vardır. Talip olanların bon. 
servi• ve iyihal kAğıtlarlle birlikte imtihan edilmek üzere QölcUk de.ııtz 

fat>rikalıın g,nel müdürl!Jğüne müracaatları. (1005) 

Deniz fabrikaları umum MUdUrlUğUnden 
Görelik deniz fabrikaları için dökümcüye ihtiyaç görüldüğünden ı.. 

tcklllel'in iy~Jık ~lğıdı ve bouervislerile blrllkte imtlhan edi.l.mek üzere 
genel 'CllldUr1Uğe müracaatları. (1006) 
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YAVUZ 3EZEN 
lngiliz kupon kumaşlarının ~eldiğini •ayın 

rine bildirir. 

De.let Demiry.tlan ve Limanlan l,letmo 
Uaıum idaresi ilıinlan 

Muhamm<.>n bedeli (42711) dört bin iki yUz yetmiı be§ lir& olan 
170X6:1 ın/.ı.o ebadında 1,5 volt ve 50 Ah takatında (11>00) bln bet yüz 
adet kuru pil (23 ikincite~rin 1942) pazartesi günü saat (14 80) on dört 
otuzda Haydıerpa~a.da gar binası dahillndeki komisyon tarafmdan &Ç1K 

eksiltme usu!ile 1Jatm aımacaktrr. 
Bu jşe gi.-mek istiyf'nler!n (820) Uç yUz Yirmi Ura (63) aJtmq üc 

kuruşluk muvakkat teminııt ve kanunun tayin ettlğ1 vesaikle birlikte ek. 
siltme günü .tliatıne kadıı.r komisyona mUracaa.tıarı lA.zımdJr, 

Bu l§ıı al §ıırtnameler komisyondan paraııız ola.rak. da,tıtllmaktadır. 
(1092) 

* illo. 
Muhammen bedeli (17000) on yedi bin lira ols.n (100) yüz metre mı, 

kA.bı muhtelif ebatta ihlamur kalas cıs iklnciteşrin 19,2) Ç&l'f&mb& ru. 
nü saat (13.30) on be§ buçukta Haydarpaı:ada g&r binam dahUindekl ko . 
misyon tarııf.ndaıı kapalı zarf uıuuıe aatm &lmacaktır. 

Bu jşe gırmrk iatlyenlerin (1271>) bin lkl yUz yet.mi§ 'bef llrahlr mu. 
vakkat reminat, ltanunun tayin ettlğ'l vesl.kalarla teklflerini mubıt.V! 

zartlarmı ayni gün saat (14.30) on dört otuza kadar komfıyon retaıtttıı• 
vermeleri ıu·mdır. 

Bu işe a.'t şartnameler komisyondan paruız olarak dağttılmakt&dn'. 
(99S) 

Vatman, Bıletçi 
Allnacak 

lıtan'5u1 elektrik, tramvay ve tünel iıletmelı 

umvm müdürlüğünden: 

• 

İstanbul tramvayla.rı için vatm&n ve biletçi a.lmaea.kttr. 8Ihhf durumu 
iyf 18 yaşmı bitirm:i§ olmak ve okuma yazma lle biraz da lıeap bUmek 
~arttır. 

nk gtrJ,te vııtmanlara 16~. biletçilere 145 kuru§ gündelik ve il&veten 
yüzde yirmi be§ pıJıa.lUıK zammı ile her c;&ll§m& gününde 11ynca yirmi ku.. 
ruı intizam Primi verillr. Bundan batk& bir kap yemek ve yarı-m ekmek 
meccanen tevzı edilir, Haftad& bir istirahat eden ve çalııı:ıuyan lf9f o ctııı 
i!jn tam glJndellk aıır. tıçiler elanek tevz1 bak.ımmdan hUkQmetlml.aae a&ır 
ifÇi telAkki edfilr. Elblas kaaket ve palto paruas olarak verWr. Hutalarm 
tedaviel ile UQ.çları meccantdlr. Bundan başka mevzuu bareme göre eene . 
den seneye gUndeUklere zam yapılır. Mesai haricinde çalıtanl&ra yüzde o. 
tuz zaınla fa.zla Ucret verilir, latekllleriD Galata Tramvay h&ı;:eket d&lre. ,. 
ııine mUracaatdl'ı. (719), • 
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