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Pek yakında •atı1a çıkıyor 
Bu kuponun l-7 numnralnnnı top. 

lu) ıuılnr :!00 kunış kr) mcllndeld bu 

eııeri 90 kuru~ alırlar. 
Kupon •um&rasr: ı 

r..·u·;H)?\: l'ı\:1',l l~ı.ımı: 28872 iDARE: 24870 * SF:.NE: u 

M i 1 1 .. 1 şef :Tunus ve Libyada; Roma da 
~ 

Halk Orta Anadoıuda 
bir seyahatte buıunmak ozere ~ Mlttelik kuvvetler blylk 

şam Ankara.. taarruza geçmek lzere ••• Dü 
dan et ettiler 

yaşasın 

sulhdi!J 
bağır&ı 

re 
Anl<al'3 M (AA.) - IıR.iı.lcUmhıır bmet tnönu bu akşam (dun) aaaı 

IU da orta Amıdolııda b r ynh ıtc çıkmı ... tır. 
l\llilı Şef A n.mnı garında BııylU' !'\llllet 1'1ectısı ltei•l AbdUJhallk Ren 

clıı, Ba5\ckll ŞUkrU nr ı~otılıı, Gcnelkur:na) Ra-:kanr 3fare~al Fevzi ç.a.ıc: 
mııl•. , .. ı.ııır.r h,.'.\ ti, cUmhur'~et hail, partJsı genel ekrctert. ~eneı merkez 
be.) eti ıız lıarı, mlı tnldl ıı:ırtı rel \ek lı, mP.bu ıar, (Cnelkuı·ının-, mllll mtl. 
dufııa ""'' ıll."tl erkanı ile diğer \"Cktıletler rrkAnr, mlleıı5eaeler direktörleri. 
tnrafındnn uf'•ırlnıımıştır. 

~el aflşanı .... .-. ,_,ıwwwss __ ......_, ]Gereral Dö Gol 
Amiral Darlan Darlan işine süratle· 
Meselesi nihayet veri,mes nı 

Hüseyın Cahıd YALÇIN 
A !URAL DaıJau ha1iA'l>ateıı 

istedi 
Lo"dray 11 (A.A.) - Röyter 

iJJensmın diplor:ıatik muhattiTle -
rinden biri ytz.ı)or: 

''A ·ıam Knmarası, D11ridl1 me. 
seksini g3rüşmek üzere gizli ceı. 
se helinde toplRndığt esn:ı~; ııda 

(Arkası sayfa 8, 11Utun 8 del 

Tunus yakınlarına indirilen paraşütçüler 
bir çok tahribat yaptılar 

~---------------------

Amerika reısirUnıhur mua\1DJ 
Hanrt \'slla.a 

Tunus ta 7000 Al-
Tayyare allıalan 

netlceıbade 

Harp sanayiinin 
verimi 

• 
taggaresı lnan var 

Londrn, 11 (A.A.) - Mflttefikle
rin Tunus ve I.ibya c-ephesinde ta· 
arnızn geçmek Ozere hulunddklarını 
ı:ıfüteren birçok belırtller vardır. 
Hııvıılnrın bo1.1ıkhı~u. dün Tunusla 
hnvn fııııliyeline mAnl olmuştur. 

Cephedeki Reuter mulıabırinln iş:ı
rahna göre Almnnlıır Tunusta Te
hurba'n ın garbında hlra:ı: çekilmiş. 
!erdir. Tunus ehrinln 15 kilomet
re cenubu gıırlılsine indirilen milt
lerik para..~ütçüler, birçok tahribat 
yapmışlnrdır. 

J.ibyada Ageylli civannda hare
kM diin topçu ve keşif faaliyetine 
inhisar etmiştir. Mamafih dil~an 
mütemadiyen taciz edilmek1edir. 

ya _ Trablus - Tunus tiogenlnde 
toplanmışlardır. 

yarı yarıya indi 
Knhireden gelen haberlere söre Londra, 11 (Rnö~o) - Halk 

9ekh:lnci fnsiliz ordusunun &an Rom:ı. eehrindc mr.'h khindc bU
tanrruzunda mihverciler 513 tayya- yük bir nUmayi5 yup.n:~ur. Papa, 
re terkeylemişlerdir. Bunlardnn •o• göründGğü zaır:an, Lalk "Y2~nıı:n 
ü Alman tayyaresldir. ı :5ulh' ' diye iba.ğıro.~trr. 

Simali Afrilı:tı.dnkl Amorilrnn u. J .. ondra, 11 (A:A.> -- lngilı:ı: 
muml knrnrgAhı, 11 (A.A.) - Son 1 b~mba tey~el~rı ~arafından c;ar 

Tcb 
,.. h -'- . h-'·k d ~ mbı gectsı Şı alı ltalyada To. 

ur.ua mu anwesı UA ın a •·ı rin ,,,._\...: "d b b • 
"d k" t r ilAt ilm k tdl 0 ~' ~:enı en om aıanmı~ 

şnı,ı a ı a s ver e e r tır 

<Arkn ı a fıı 8 -.ütun 2 de) · <A k _.. r a•ı ~\· ıa 

bir mesele oldu, l{cnıfr•ı· 
nin ı:ercfinc A\um Rauıarc\.,Jnda 
Sizli bir celse bile alıdcdllılı, Son 
alınnu telgratlurn J!.Öre •• \miral 
l•arlau bnh"'i İngiliz guzctelerinin 
nc~ri)atında müplıl·nı bir ıne,ki 
tutuyor. lllı günlerde Amiral nnr. -· 
lanın vaziyetinde işaret ettıi;imlz 
l!U) ri tahiiHk ,.e muıılıcnılik so11 
2amanların neşriyıttiyle iznle e 
dilmiı; değilılir, Fakat ya\·a~ Vll. 
\a bazı h:ıhlkbtlcr bir dereceye 
kadar meydan:ı ~ıl mıığn ba~la-

Ameı ika Reisicümhur 
Muavıni diyor ki: 

Lorıclra, 1l (A.A.) - Reulerln 
askeri muhabiri bllrliriyor. MHtte
fik keşif kolları ve topçusu diln 
hliyfik bir faali)·et ıöstermi~lcrdir. 
General Montı:ıomery, Agcylfidn dilş· 
mnn müdnfnnlıırını yoldnma"ktadır. 
ÖnlhnOufelı:f 2' saat mihverin mu
ka.vt"Tllet derecesini gl\.1terecektir. 
Iliidiseler çnbuk gelişeceğe benze· 
mi yor. 

rnı tır. 

Ô.) le za.nnoh:nahılir liı ,\nılrnl 
Darlanı Amerikalılar yaralnn~lar. 
dır. l'ani .~mlrnl Da.rJan ile- giz. 
li ~izli müzııke~yc giri~miı,ler Ve 

onun mllttcfi'ff ll'r dıı\8una tarnf. 
tar olmn-.nıı tfmin eylemişlerdir. 
1.ondnınm buııdan haberi yok 

mnyrlu? :r.irlec;ik <\merikanın mut· 
tcfi'kj İngi)tHe) i bu kadar miilıiııı 
bir hazırlıktnn hcb<'r!-lz tutmu~ 
olacağım tıkıl nlam:ıı. fo'akat A. 
mı'ral Darlan mllttefild~r tar:ıfına 
geçtikten onra her ~Y snngi İn· 
gilterenin bundan e\'Yelce biç nuı 
Jlımab yolmıu' <>ibi cereyan edi. 
yot. Bugün öyle hi olunu~·or ki 
l.ondra Anürnl Dnrlan ile işbirliği 
~npmağıı. anki Jıi~ taraftar de. 
ğlldir, Böyle olıııaMn bcrnbcr ı;a. 
,.n an Franı.ızlann yapmak i'lle· 
dikleri blr neşriyata Londra wu. 
a:ıde etıncmi5ti. Bunu da ~imali 

Afrfüadnki a keri hıırekdler uze. 
rinde bu ncşriyntın iyi bir tesir 
yapmıyacıığı mü!fıhnz:ısiyle iıah 
eylemi'§lerdi. 

ilk giınlc.rcle ge-nern1 dö r.oı 
ile Aır.iral Darl:ın ara•ında f'ran. 

11. ''atanının yüksek mcnfllf. ti na. 
mma bir anlasma t~n edilebile. 
t'eği ümiclini \'e temenru°'sini izhaT 
~tmi,til<. Esefle knydetlllm<:'i< la. 
7.ım ~clir ki bu ilmit ve temenni. 
ler talm.ldmk etmemiştir. llattii. 
m sele iki müttefik ar:ısın'Ja bile 
tamnmiyl• halle<lilmis o;nyılamaz. 
Dundan do):ıyı İngiltere ı1e Ame
rikanın birbirine ka151 iğbirar Jıi". 
lieder-eklerine ihtimal venncl< ma. 
na 12 olur. Fakat inkaT oluna. 
nıaz kj arada bir görüs fnrln Yar
chr. Bazı İngiliz gazeteleri hu 
fnrkı daha 7.iyıulelec:tirecek suret. 
te nesriynttn bulun~uklan hnlde 
Taymis ·gazete<ıi' en en-el ehernmt 
yet \"eTitlT'e'Iİ Jlizrm gelen cihetin 
Şimali Afriliadn dü mana galohe 
tınlmaktnn ibaret oklo,'11 miıtalen. 
ı,mı ileri tlrmekle dö Gol - Darlan 
ihtilftfına [tı:r.l:ı bir lal'lllCt ,·eril. 
me i tezini müdafan. etmi-,tir. Bu 
nan re-!lmf muhitlerde Jıllki!m sü. 
ren flki'r Te miitalcavn az <'ole ter
ciiman ohluj;'Undn Üplıe edilemer.. 

Herlıalcle meselenin nlcni bir 
~elsede mil7.nkere cdihtıt:mesi işin 
i~nde cidd: noktalnr brıhınrlıığn. 
rıun delllldir. Filhı:ı.lcikı ! miral 
nerlan Şimali Afrika hareketine 
tnkaddilm eden dc,·rede 1W7ete 
lerde rrkan ha\'aı'!i lere tnm:ımiy. 
re tmrta~ıTc ~rette hıtrt>lcct etnfr•ı, 
yani Fnı.n anın Alme•. nllfuzu al
tınn ~nne ine ~nlıs:ırak Frans•z 
\'atnnmıo lmrtnrılmn ı yolunda 

Bizim refahımız beşeriyetin 
diğer kısınma ayak 

uydurarak yürümelidir! 
ALMA~"LAR. TIJ1'-VSA 1000 

TAYYARE Yll°:DT • 
' 

T.ondra, 11 (A.A.) - Alınan mn ı 

Zengin milletler, ıanayilqme yoluna girmu milletlere 
avanı olaı nk ıermaye vermek suretile yardım etmelidir. 

11\mata göre Almanlar, kımıı Azn
mı Nor\"çlen ve do~u cephesinden 
getirilmiş olnn 1000 tnyyorcden 1 
rnürekıkep bir hava kuvvetini Sicil- Torlnoda.kl mUhlm fabrikalardan biri 

Diler mllletlerla tlstiallkler tin m,. s
ta it olmamaıan lnAllnde bizim daba 
ylksek şartlar içinde yaıayabllece-

ıımızı zannetmiyoruz 
Vaşington, 11 (A.A.) - Rehi

cumhur muavini \\'nllas, United I 
pres muhabirine, beyanatta bulu
narak, zaman geçtll,çe bütün mil
letlerin fertler gibi kendi nefsine 
yardım etmek prensibini takip cıle.. 

ceklcrini ve billün ga' retlerini ken· 
di hayat standıırtlarını inkU}af et
tirmeye hasreylcyeceklerini söylc
miştlr. 

nnsıhnUcr nnnek şurelilc rehber
lik ctıncli ve avans olnrak scrmnye 
vercrekten onlara yardımda bulun
ro:ılıdır. Kendisine iktisndt bir hız 
vcrdilden sonra tnm bir muhtııri

yct bahşetmiş olcluğumu7. Filipin
ler bunun bir mi alidir. 

Stalingrad' da '2ookuruşıuk 
Kar yOzOnden Ru lar kitap 90 kuruş 

Mumaileyh sözüne şu suretle de
•am etmiştir: 
MeselA bizim milletimiz gibi d:ıha 

7.engln mllleller, sanayileşmek yo
luna gir.niş olan milletlere teknik 

general dö Golün ön aYRk olclu. , 
ğu harc'keti e:mıeğe ~rçektcn uğ 
raşmı' İ!:le ~imdi müttefikler tara. 
fma g~mekle billlln giinahlann· 
d:ın .,.ıyrılma.,ı hrıtti Fransız kur. 
tuloş hareketinde el üstilnclc tu 
tulnıusı b~rnz "'arlp olur, 

. Okodoğunıuı bir telgrafa göre, 
1 Amiral Darlan bmıli aleyhindeJ.ii 

bu cereyanı pcliala taJ.:•lir etti~i 
rihetlc Dakardakj Franoıız donan. 
nıa .. mı elimle bi: silah olarak tut
maktıvbr, Eğer n•üste!"nn ve yük. 
ı.ek mevkii 1.ondra terafınd:ı:n ta
nmnnyarak olursa Anıir:ıl Darlan 
bu Fraıı ız gen•ilerini müttefik.. 
lerle t,bi'rliğj ynpmakt:ın ıocnede 
t'ekml • 

tn~ltere Ue Amerikanm tra 
i~in iC:inden bira7. J?;üçiiH;le rıJm: 
h1lecekle'l'i nnla,rhyor. <::ı!il a f"TI 
ameli çn.rey( Tayrnj., gnzetesin:n 
mütalel'.<ımdıı amma~ lazım ~le 
celıtir. Şinın)i Aftlktl h:ırf'ketinir 
mm·nffalnyctlne t>ekte getirıniye. 
C',ek sorett.c iki tarnf bir ~uzPtıne 
,.e idare etfhto poli1jkn•t lakiıı e,. 
liyec!!ldcr, <'lldan onra kat'i im. 
nrı Fram'7 milletinin ketıdMne 
bırakacaklar gibi &;oriiııiıyor, 

Bizim refahımız, l cşeri) etin dl· 
~er kısmına :ıy:ık uydurarak yürü
melidir. Çilnki, diğer milletlerin ay 
ııl ml'nfantlerden Ye ü~tünHiklerdcn 
mu tcfil oJmnmaları halinde biz
lerin burada dııha yiik~ek şartlar 
içinde yoşayabileceğimizi zannet-
miroruz. 

HAL OEDi Ki: 

siperlere çekild.ler 
Yollar geçi mez bir b le geı~ıtın eıaı 

a , k a sev e~ .. Uyor Alman takviyeler 
J.ondra, 11 (A.A.) - Stalngrad gruplarımız ılcrlcdiler. Almnnlar 

bölgc5inde dunnııdnn yağan kar yil- muknbil hücumnarda bulundular. t. 
zündl'n Sovyet kuvvetleri h11rckel- ki bölükten fazla düşman kuvvetin: 
!erini hafiflelmişlerdlr. Kar Rus ve 6 tıınkı imha ettik. 
topçusunun vazifesini müşkülle~- Stn!ingr:ıdın şımal ba1ısındıı 
tlrmektedir. Hayanın muhalefetin- kuvvetlerimiz, düşmanın şiddetli 
den dolayı So,•yct kıtnları siperle- mukabil hücumlnnnı pü kurtıüler 
rinc çekilmişlerdir. ve ayrı ayrı kesimlerde tanrruzlar-

1\lo kova, 11 (Radyo) - Dün ge- da bulıırıdular. Ön <'rlcrimiz, düş
ce neşredilen resmt Rus teblitiinc mnnın müstııh'kem mevzill'rini zap
göre Ruslann Stallnırad ile ~lerke?: tederek 300 den fazla düşman ~u

cephesinde taarruza devam ettikleri hay ve erini yoketliler. Dl~cr bir 

li 
'

. [ kavdedildiktcn sonra şöyle dcnili- ke imde 400 tankla on meHilrrimi· a yan Ur l yor: . zc mukabil hücumda bulundu. Kuv-
Stnlıngrad cenubunda küçük (Arkası snyfa S, siıtun ,ı de) 

Arnavutluk- • . 
tanatmakıçin Karne tıcaret; 

Amerı11abıar bir şebeke ya 
bfrglıı .rn&vaoa. ı .,, 
a yardım edeceli uç 

a an 
a andı 

o 

Loudra, 11 (A.A.) - HlrJeşjk 

uıevlaln ~· z~11n~e 

167 blyf k karn es 
5 atrr f şçl ve 

ya ıaia dı 
Amerika Hariciye Nnzm l\orıJe-1 Zabıta. yeniden ekmek kartı tlca 

Hal, • .ı\rna' utlara, İtalyayı .\r. retl yapan blr oebckeyi ele geç rml§ 
nıwutluktn.n atrnnk ıı:in Amıori. bıılunmaktadır. 
kanın Arnnnıtlara btr giln yıır B..ı §Cbckenln uzUD zo.rnandanberl 
dımda bu'.':tınıu•aj;m1 ,·aılet.ni~!İr. ıııuhtcllt kimselere ytiz'erce ekmçl{ 

Kordel Hal, Arnarntlarm İ. kamesı ıattrklnn anıaşıJml§tır. Şe • 
ta1yanlal':\ ka~ yaıını:ıktıL ol btoke efradı Uç Ynhudldcn mUteoek • 
dı.:ldan tele mt harcbelrr:ndcn ı klldlr. Bunlar Balatta Hızırçavuş ma. 
!ıitnylşlc bahsc-tmi~tir. h:ılJesjnde çiçek bosta~ sokatmda ' ._ __________ ... _ _.! numarada oturan Dnvlt. aynı yerde o. 

turan Lcon ve tsaktıı. Bu Uç muse\•I 
alin birine pnra mukabllınde bir ağır 
şç. karnesı satarken yakalanmı§lnr 
dır Üzerleri aranmış c beş ağır işçi 
ekmek karnesi ile 167 adet B ckmelt 

:kRrr1esı bu1unmu!:'tur 
Suçıulnrın karneleri nereden bulduk 

ln"ı tıenUz anln§llnmsmış, ebcmmfyct 
le tahk kata başlanmıştır 

Bu, eıer, Haber'in nqret
mekte bulunduğu intikam 
romanın n birinci cüdidir. 

HAR[ı.'R, bugünden itıbaren, 

ba5Jı{."I 3ftllmda birb~ gti.n "
\el ikinci cildini :fonn:ı halinde 
venni)e ba lııdı nmız İntikam ro. 
mamnru 200 kuruşluk bıriuci cıl. 
dı"ni 90 kunı a temlu erlebllnıe 
Jeri için bir kupon ne rirıe lıa' 
tadı, Bu kupon > edi gtin de' nm 
edecektir. 

KuJY.ınlann nc~ri bittil;ten 
sonra ıra ile toplana~ bu l>u. 
pon!arı Anknra. Car'tc!e iııde \Ta. 
kit Kütüphanesine geti:"•rek 
iOO) karu5ls b:rlikte \erecek o. 
!anlam, o umnna kadar ba kı"ı 
tamamlanacak bulunım tn~lk~ • 
mm birinci ciMi 'eritecektir. 

GOO nvfa ·n , alem bir hlly11k 
lU':ae , e ·200 ı.,ınış fiy:ıt konırn 
bu eıer ~ncsk bcı. yüz adet ı.11. 
ı;ılmr \'e lstanbuJda te11zıl:ııl1 
.. :ıtılma~ı için ynns1 ayrlm"tır. 

Aynca yüz ac'let ,1 ... \.na~rılu. 
d:ın ge'e<"el• ı;jpari<olcr ır~n~ır. 

Bu itibarin. en küı;Uk oır ılımıı1 
ve gectımıe sizi, 110 ı:ur.ıı lnk 
bir tenziUtts.n ,.e Joym.eth bır 
kitıaptRn m:ı.bnım bırak:tbllir 

Kuponlar tıımıımfanJJ" tan•ftm. 
(anmaz Vakıt !\litliplı:mcc;ınc 
ba , ııı7-nınw ihmal etmerinıl, 

Miıracııatlnr sıra~·a konnr"'k 
, e 250 olur olmaz, ıteri kn.1,.nla. 
nn an;ulnn maalese! i 'ııf e!tı!e
mivecektir. 
Kuponlarımızı toplamayı 

ihmal efmeyinia 
Bunhu· be • brftM "it 

lıl\yük tarıııt macera romanm, 
"0 lco""A ttımin ~eeelrtir. 



H A B ER - "Al<sa"' Poıtaat 11 ILKKANUli - 19G 

Tütünün Zararla11 Hakkrnda '~~Dil~ [Mahkemelerde:_:?\ID HAvı .. ~ttt~ 
ı&JiDB~i11iilıl ~ =,~ .. AR 1 

ord. Prof. or. AKIL MUHTAR ozoE ... Telefon teknisyen- M A.._ -
.ıt1aaraı vtk&lett, t•beaiıı tütün 1çmea11e mücadete7e ~ • • • • ordohayın çorap• .:SOSYALiZME DOGRU! ... 

,,.,n,uu, okoıJara ... buuata tamJm ıönderdlf Dl blllyoftb. lerı yetıştırılecek Buot"'NLDOE lagilteTede 
Bu milnuebeıle de saı:aumda bir OOk )'Ullar yuddı ve laUfUl 1 k• ı ? en ~k llzerincle darıalaD 
111~ =t'!:° tııt1a 19mellln ararlar• aakJwıc1& ...t.t.~~. A I cak ku • arını ım ça mıc. • mnmtardeo biri do Banrio plL 

•-...- çı a rılara ıanat ~ nıdD'. Bunun pyetl tnadliı mil. 
ıı mt:eadeleyl ıevtetm.ı detllıllr. Son ıtınlerde memJekıttmı. mektepleri mezunları Jetinin bünyesine .,.... tıa Sot. 
zln t.ı.nUUDll doktorlarının tllllla içmenin zanrlan lı&kkmda almacak Birdenb·ıre mahkemevı· buyuk b·ır yali7.ID kurmaktlr. 
yud&lllan yaaılan, yerlJea raporlan, koaferanslan bir araya lngiltere Mrvetleria mil••· 
topla)ıp kltaP ballllcle aetretm•tur. Bu yuıyı. ba lrftaptaa llL. Miınakalat ''eklleti, otomatik 

1 
d h • k ııq bir tekilde talılim edi?diii 

tıb.u edlyorl.IZ. Fırat baldukçıa, d1pr yudarı da .Otlllllarmu. telefon tesiaatı i!zeri!lde •taj gör- gürü to kapla 1 ve lkımin kor usu ınemlelretlerin bı\'1Dda ~leri 
• pçlrecetız. dUrUJrrt-k mUtehaMıs tckniaycnler araamdadu Şurada mahtetıınl .IEL 

Tütlln içmek, 1&DDOland11ğu11. 'ıııkhıklan )&par. Arterlerin llo. yctit"..irilmcaine karar venoı~tır. hırsızın korkusuna galebe çalarak... lüpler, barlar, gazinolar, dus q 
elan dAlıa ~k mum bir fena al~ ıulmau, muhlm uu,larıla, \'abam Bu t~knisyenler San'at Mektl'bi müzik ..ıonlan vardır; biru ite. 
ı.anhktır. Hunun mazarrata ber. hastalıklar meydana getirebıl'r. • ~zunluı a.ruıl'dan yetJ§tirilecek de izbelerde 111 yataa Jdmı'ın 
keAte aynı rlorecede olmuyor. Ba- Kalp bosalur. Angor ağnlnn ;;~. til'. C'ilrmiim ... at Saba eeD a•UJi&. ı Amma b.ın bunun oaJdajm.1 yor te'lailllf olunnr. Bir ialnrn lılr 
ıdarı uzun seneler •icara lçtiil Jeb.lir \e oldürrnlerı ,·nrllır. Eu iş için bu ayın 30 ud:ı 1s. ~nln dA\"ICJ J«-rin•le "tar,• medim. Bunlan )'ere fttuğmı da toprak upuada lt.abeder.. kallllll 
halde a~klr bir rabAııızhk hr.aet J>imaida, arterlerin ıspnımnılik tanbul, Ankara, lzJr.ir otomatık Mahmutpa,.da te13""' tor:ıııı:ı yormedlm. dok.abiım.i içia o topnıktaa tık 
mi)or. Ukin, baılangıçta tulun darla,,malan, de\uıb YeJa- ~ic:i telefon müdürlüklerinde, Aydın, Mordohay köCUtiUI llderini kır. - Na.t gö~dinf Öyleyse ba takım aimetler elde.-.. , o -
ılen ziyan gorecdderl &örmiyecek felrler geçici ya.nm körlllkier •• Diyarbakır, Konya ve Sivas peııta Pl1bra tmP11tıra JAmndaki bmm çoraplan yere kim •ttı. ltkette biraz nefes almw IU't. 
if.rden ayınnak mlimklln değı1cllr. araziler yapalıilir. müdlirlllklerinde birtr mUı:al):ılta ltllume gistererek: Bohor bir iki daha yutkunduk tır. Hiç kimse yaeadllt Celae....-i 
Fennlık otdıı~'tan ıonra, birçokla. Bundan tıa~ka nikoL'n doğru • untlhanı yanılmaı.ı takarrür c~ - Çora~arımı ba calm•' amm:t tan ve saçla e ... na yan yan bak müdafaa etmez. laele illa wimcla 
nnıL-.. b'zuJ.Juld:ın tamir etmek dan dotruya as.p bllcreleriDi bo. mi.ştir. ben yo~lm, eledi. Komıtatar tıkten sonra, m•tanctiui mah•f:\. ~nını vennez. tnsQterede q:ra 
aJ'tık ka\Jil olmuyor. ıuyor. Banu ba)'\anJarda yapıf:ın S~ilet'elr b61'e San'at Mektebi illi rorap çalıp luıctliau r•rnıu' :aaya gayret ederek: bqka yerlerde ,... 1111119nlıu' 

Tlltllnde cok te•irli zehirler var tecrübeler qlklr bir surette i'hRt meıunlsn Ankara ve lsuınbul (). lar, yakalamJl)aı. Ben kendic;n • - Bilmem, yormedim. Dedi, zenginleri glMterer.kr 
dır. En mühimmi nJkotindJr. 1·a. ediyor. TUttintln dimtıil bafil bir tomatlE te1efon m~nlerin~ "' I den da~1 delilim. Na ular nt ııl. Hlkirn hicld~tlenmi"h: - Bunlar irin mi ,._.., 
nmda ba,J<A. alkaloilller, pir.'d!n ı;urette tembihi hasebiyle ban lam çılaeak iki h·nta yetııtirileC'!k•lr mu.. - Sen töyle d.ır bokalım, dl Diyebillrler. İtte ı.a laarpte loa 
mllrt-kkepleri. ko'lidin vo ıAire · tıeler falılırken. 1ig9ra iÇerek ynr Staj devresinden ıoura t~lrniıven Hildm laafit lıir tebessilaal• J•rek ikinci p.b.idl ~jırtb. f'a. ~amin dedetler UllllDda lllel'• 
Jıulunar. B:ı ç "' mazır madrlcle gunlaldanru dd•l'INle ail'aflr ter mmıleketin lllz\;m g'~rtUen yer. aacluı, kaf.!an, battl kirra1'1..ri, bt bu da mase\i idi. Kahveei rr- ınap olmasının -~ .._... .._ 
rin, beıfaal 1e ,.an mlktarlan ttt. Jar. Balbaki ha hareket he>·in lerine otomatik tf'lefon ıebekcıien tapeaıt dane111 2'0rbte ota11tu1E. tele AY\·aftı: clar ~en sene, llattA dalla .v. 
ttin damanına gtı:&')'or. Ttltön JL hllC!hlıeırinPı bonhbauna .. bebi. daılmlacaktır. Bu llW'etle çok J;e. tan .-r& peJmlnle ~etil im•. - &Uuu yormemitinı- l>İJ• vel lnJta1terenin devlet ......,.. 
narken bir t.,almn yenJ Te ,'ÇUCU Jet verebilir. Unatbalık 1eı11. nlşlcmlt otan mtmlekct te&•~on saldı ınazuanuna -...: batladı, ar una, msl alır gibi Mor. iraımda: 
alkaloitler daha hası) ,.,.ayor Buu lltltilnee ve malıaSccmcde güelük l eebetrN& için ~lı: ll'zwnlu f'lan mil - Ne dlyeeıJ="8 ....,_,Mor. ılohaJla kona,uyorda. Bir aralık - llarp'en SOllraki ~ ... 
larla beraber karbon ol:ıı:t \'e hı"\I c.ıan.te batlarlar. ftlrlcrlnl top tf'h899 makinbtler JrAfi M!kta."'Cta dollaJID eonplamu rah ... R k•ndinl kaybettim. Mutlaka bl'.r la bagtlnldl cem1Jet o)rnllDUchr!. 
rokiyaruk ••it gibi~ zehirli 1.._ byamu olarlar. Fula tlltönden yetl~n'lmlt ola.::aktl!', - Ne mt\nalektf Ne Jforfo teJ' calmıtt,,, diye Bobora ı~Yle- Diyenler balandu; ıim.ti ele Mr 
far ela plCl)or. Bjr sigara 15 saa. husule g:?len beyin yıunuııunalan M1lnaka1't Vt+.ileti kadrosuna N)"dlın. ne de çonp1tnla19 ba'ı•. ilim. O 4a aı~mndall lıottu. plln yap11nıı,trr. l'Auee t .... 
timetre mlklbl kadar brbnn c1'r da görölmuttttr. Nikotin giizde nJ:nacak bu tekni'1y~nJcr bl'lgf' rim ftl'. Yolda kOfVJOrdalİI. f."~r - Demek çaldıiJnı g6nnedin ! lngiltered~ herke9 ~· baıait ,.,.. 
•it ha5·ı edebiliyor. Dumanla Ti. mtlhiru ~ bozakluklan J"IPIJ"'· San'at Mekt'!!)leri mezı.nlan o a. diler. Yerde iki dliıinı torap Tar- - Yormtdim be::'flm • ma wsrtası olen paradan t•••ı, 
nada ~r•n nikoti"f\İn tahminen üç 1'ür1Uğe kad:ır gldebilon ~ılnnı caklarından Uer,.tlc değ 1 !>a~"'- 11111 Salnblı oJd91am kan pa1i41• lllkim banan therine dı bir hemen hemen kaıanaa ,-... tok 
tı biri maı o•uyor. Bizim aigara. ıtttflUkleri, görülen ..Wa lekeler deki dereeele!i Uıt'rinden ma"'- ler ballları benim falchpı nnıtı. "-1'Cla 19f'kliyen birinci &ahit Do. un beşini httkftnıete veril'. Ba lt1. 
)ardan biri jç11'tili suuan 0,10 mi husalll gibj vahim neticeler veri. la kadroya girecf'kflr. lar, llalbaki... horu ela eatırdı. Sert bir ae.Je: tıarla harp birçok mftla,..._ ..... 
11.IP'am Javlıır nikntin vliclıtta ka. yor. Avmt•ıralyad.. bir new tU z ti -~ l:l ,, ~ llorlloba,a cllnerok: - lbndi. dedi. 1klnili ele te\'. Tetleri ta41fiye edeeektir. 
hyor. Günde otuz sigara i~nler s tUn nebetnu )'İ7en atlarda lrlrlll -.!~ "~:r.~, yalıanrlilntlua - Mylelene be, ... mi oıal· idi ec1eceljm, Zira -parm•iiyle llUnnnın elli, lıatt& J1s ... ,, 
miligl'aJll tlltabalirler. oluyormat <1.-inl. m•1:1et11'"ı'"er rB il &mf Hohoni gisterereJı- ~raprarr sen denberl adım eda 8oqaJiane 

Bir lig.radon 90ma icJrardA Nikotin bnrnan bini alma b. ZeytinyalJ ictlh..ı eden mınta- llcmtollq )'e.,.,_ brlft'll • çahnq olwmn. (JUl'tlU O uralla JaklqtJiı mahsJrkaktır. ima .... 
9ekiz ••t kadar nikotin balmı:ıbi. billyetlnl ualtıror. Kalaldard-s kalamı her y~n~ 1abı:nh.- ve - Yonnecllm. ._ caJdrfnn orada MDinle, lluandan ba'kam •raunda mutlak bir Jal&Jl!I mltA 
liyor. • nntamala" , ..... ....,.. hNale ıeti yem~ se:yt;nvaflarma ım Rv. ronnedlm. 1oktu. Çoraplın 1'.,.,. sen attın Vlltı beklemek hah llaJlılfli'rı fL 

TUtllnan uhirDlill ~ni riynr. ~Çir alnlan ve n ve birblrlne ayrun olmJVDn n. llm1S ellertnl ilri ,... a('a1'ftk~ 1a Basan. kat herkesin en sanrrf rhtiyaclan. 
tnin ~n ltiJTOk t~Ubeler J:ıl'f) nenitlfl'"-~" ·~ bı1i,or. yatJu konuJdufu hU~rJmetıtı nD. - .... ~- ra •'•"- Her iki maaevt eoealanda da Dl bile temin edemM.a JIJP•• 
lftlttlr. Vuatl olnrak 26 ıranı ttl. Tltftiu ı 'st-inclc. 4 ~i • ıanrlikkatini celtetmiı.ııtil' TJ,; rıis- aim. udeee nn. Rattl ıahftler ~nk •tlmt. titremele 'haılanu, • meebar olması irin 1ehf.p ,...... 
tin bir lrliPl'ti' Btddrebili;Jor 3ildllı1er yapar DlfJert Dnrtır. betslzlit gi<!emıdı: içnl her b?\I. hile bnlm ~....._. glrmf'lllİ! • ludr. Birdes: mahkeme •fonunu Devlet halk leir.llir Yit onan ~ti. 

Tltlnd• ö•en W.,,... imanlar ParanJit ,apar, llaulannda de. :@nin fiyat'an JlıkJnnda incele • lerdir. mllthit bir Ap kalal\alıtı kapladı T-'Çlarma c~up verecektir. <le\'811 
c1a Tal'drr. Biri ilana• paıuitlerL lilt.cett Wr mtlddet lıol91'aftmr. meler yap:~tachr. Munun11n baJJere :l'J' ftMTa ve hllimin korfnı!'11 Ra•nm kor. v~nnez de ha k ünaJr i tene • 
ili dllllrtmek icf a ı arena ttltlnD, Diterlerlnde b'm 1'erir lttalu te9İT ettifİll.İ futr.aen htlıim ~en- kuluna plehe ÇA1nn1< bakla &in. QIDAD iht:llJ ~lar. Zira addl en 
aada bynatarü, tenld7• lfhı lloau. Micle ,.. lrann alnJan •• llarocat ruluatnanwleri c1isini bit' hayli payladdltan "°"· larmcJan fırladı: mukac1~ hiıllerin ve ic1eelleıta ili· 
Jndlaın,.or, rtldr'enlJw .. 111 balanb ptfrebilir. oia etlilecelt ra ıtalıitlert oalmh Fıtllat mnnan - VaDahl hAkim be;r ben cal. •~ k"klerlnl kemirir Te onlan fi. 
7W. Levln iAf 1fttmda bir e«K"ak. t'mn bir 1'8111111 .ı,rwa lotaten !hracat taclrlltt .allfml 11a1a otu mahlıemeya soln:Jmac'aa evvel on. machın. llaılan lroltalandan :rere ritttır. 
tan bahsetfv: Babcmnm pfpoaa aonra ......_nlar. eolr &kfa tit111an lara enekle verlJm11 olan ihracat lara da ghdal: ftl'lllft okltap i11ı •iti coraıtlarl.. Yalnız. buna ,apubn to1r fti1r. 
eline r:eom.,._ enmall ,.. ......__ tulu. Bu da nilrtolnla netlde. ft.lıaı.melarlDbl wdletoe Ttse ed'I. aahldha mahk~ ~- ~~ üba .. , fl.lchll btli olmü tffatt• b4ımmü 1&. 
relr Yefat etmit. rla '"ı..nt.i 19ertne f.nll MI' ı.. mesbte baflanıtaeatı ticaret odama .. ,LAlılac iımblı _.,.,.. h1r- • J8' e&llm,---, tonPlan imi. r.mr!n'. Mi11ct!n bil' zftrmınloiıl ctJ. 

8 ....,._ nilretia • atalı il ıir yaptJlıru daterir. Da .. bırln Mldtrilm'ttsr. Vtse maam•lut tklncl masından &n1Qdıyorc1u. Bn lfl \I' tabııa Alkı1tırmnk .istenen yor. iter bir ztlmre i(in ttırlemr.ı w 
ıNrebilett 11t11rtardlr t"iriJte ilanda tek,.- oolaln'. ~ aymd& ruU&tDameler wklle. lumda Bohol' admda wnu il. elam. ~l'pl'IUDMI, llatt& 6'-i iltenımL 

Tllttlne abldı: ~ iJll 11 Nilmtinle Jrap.kl..._ ıaPdan t.e ~rek yapuacaktır. portan bir eoe:abı. Bir i\i J'llt. Blyleoe llata11111 eorapluı ca1. 1eee6 a-ibJ 1ılr nesin .. ....._ 
pnlannı inlJderl ......: ur.i teerl.,. .. ..ı.irSn bnenbk lranıtaktan IOlll'IU ... 18bit olnnıttn. Rlkim niha)'et nMJ11C!r ~it. bnc!Wld ll:EZPble 
qltJrfenme aruJaırr ,e.terirler 1111 JaPtrtım lftetel'mlttfr; .....,oslo. Talıalertle tlolmrq rualii - itimi bltirmıttim. Kve JI. ralaat bir Mf• alanlı:: r~ efmelli l•tenema: drl imae. 
az miktarla nDcocia b&cl leJtiriea. bin ~ 40 kadar c1tl11Jrır, ile. Takıllerde dolma• uau1tınUn deeektim. W. .... lrahecıl - Ra ~yJe, dedi. Ve .. ,.. far """.,.,.. Nr d•fa aelitllr. •••i'n• bemer: Bol8r"a, yanma, matfler de azalı1or. tatbıkine puaıtıeal gtıntı tıa,ıan • A'V1'811111l .,... ~at ,annna Mnra hamlachitt •arannı bildirdi. -SO.,albm"' i ltpttelıi ....._ •imi• aeıt• olar. saba tolaJno. Alııelı-t-. •• brontJua fena maa kuvvetle mı htcmelclir, Du- geldi: Kuua gire il.- 1 aJ n ~n nnıla lnıllamyor.,a; llalkcllık fle. 
Renk a~ar, arllzbP.1>eii eneJA idi t"'1f ~. lllanln laNn,Jit, rak yerleri. Ecdnl'ntl ve Tabim - Kot 11o1toP 1teıdn MMdCtna" IDMtletle ll•PM müldbn edilmit mektlr. tçtlrnal nizam •• ,.,._ 
~lltr, aonra Kenitler. 11q cıa.._ ltrontit JaPU' Elnfüımıı ..._llnl otomobllI.eris:in ci'IU'Ü yerler t1lr oıtraplel'lftl "~lal' ,...,,., f1"11. ti. Hasan tevkif ohmlıntr mabke. cll'lllektir. Altı oktan lıiri ile .._ 
ai ~elll'. O& .. rannan - ~ •..ıttTlqtlrll'. Atta n~rt n Sabelılan tut T - 10, üt ım1a. - !fer.de ....._, .,..._ meclen Jfittldllrbn, k•ta daTaeı dar. BADIRCAN KAn.ı 
de bozaktuk, kalllkta ufrrldr. el pahiJir • n da 1T • 30 7e bdar her ot'>m°" - llirlll rnl alıaeak 11111 inin.. Mnl'doha1' olclD"9 .. Me AJVaf "• 
lerde ayaklftl'da tltftme olar. Ba. Tatla ...,..anma khladala l il ba aaretle ' rolea •laenk ve de clanı)'Orda. Mordohaıla knnm 1 BoJaor adculndalı llofayorı 
Jantı, kay, trAnn alnlan Celiı Ka. 1enı. OfftlJUI eocdclarda ve ora. her yolcu 48 kurut verecdctir. '111'ken çatn.11. Kıo-11 olllf'tk ele- - Yordunuz ma biz ""Yl.ııtedik laıeleri betlelen ödntecelt 
l'ln &Arla ti~. Kanlı hlaal «eur da •atan f-tl)Blı:lerde nikotinle u. Y~'-~ teknenin altınJ111 di, Kot an..ncıan yetipnin • unma. aldın anlaclf. Ne ,apalum. 
2'endftl9 shtlenlr. Kalp r-'"* hirlenmeler drtllmb.th. ...,,.... .. R~ Gttld tolın'ktan k111tatn. Diye ,.alvanyorlardı • erat •tar•• ebtrba ialha ıım ...,.,_. Tlltln tcıslan cJeri ltutabklan ailerelı öltlii Yolda •aima hmer kimle r*· NiHAT 'AZt 
deF. 119per. Dlln Şilede U50 t"»nluk bir motiSr ta. Bilıılen twp1an ba efeadiJi ı 

F.fer nilaıotlala mtltan ..... n.....,.. f1'911Kt"h1cı-le, dd•le denize lndirilldr.fon ttkne )'erin • llıttbne dolra ~ ,.,d... Muilanırı oarlılı O•rflİsİ 
'•'"İlle, illa Jaalltrdea 48 dü:il:ta bnıer h1"UlllnU lolı ytaıtrnr. den Oynalll ,.~ rrml ı\eYl'f1:rıftdr. Beni 116teeek ....... llileTe ..., •alla. 10 (AA.) - ViJAye•in 
bdu eonn. ... __ 8'tNaeler Ba fft\alıldara lllllbbil tltlnln t"~miyi yapan ~.:m asta teknf'>. mak isteıfim. Bafba .. o c1a .,.._ bet kazasında var'* verıili ne 
aellr. bndbli ..,...._r. ('ok Nla Jlleblr fa,.,_ yoktu, nin alunda ka!IDll ,.. ta. Hıt den korktwt,. Dnda. ilen korkum. tice!er l:lh ~iJmtıtır. Bu netice. 
ilatltle olar • ._ tfsıa .. lerde ile. tık shraftyr lcrnell'elı:, ltlrplı: :nledikten aon.ra 8~l1'. dan balmnaia bulaclna Kontt•- de Y•karılar l'.ıdur: lıliw 3!?3 hin 
..,.. w elnnet &lrlJlr, Olm~ lwıtahklaril•n tronmmü lein en Vak'an. n.Udddum-.ımllill el lar ~tt Ra f'fendi)i Jabladl.

1 
aoo. Bodrum 13 ~. Datc:a 12.~llill. 

ltr ba~ Mide 1ı1r •Mdet ._.. emin oaredir. koymaf, tahkik•ta f:ıqJantr.14t:r. 1u Yerele c1e conplar nrdı.. MarmaıU 19,900, Kaycefız l~,311\U 
.._ ..,... ,.__ ,...... lııendi . . 
jleılne ~·"-· Ulda 10 dftrt d'n, e:-:: WtAıu. .... llaln+.t• F.trafmmdüi ılbidtlilerdun F h b • de,~ ...... hnyr""' 
~-. Kalf r-tnlNll. blttln alayın yayı1ctıtmr a11hyo ran sa • ar ı ror. Y•nrın4ald arkadaınala trrlilı ~-~~ ._llllltadan, bat rm. Kalbin-.d lidcletle e&rpl)'•· te kendimi yere atl)'cmun. Bir te1 

~ Ye ~ .... =:"et::~':~'::ı:ı.~:,re:~ ::=.::':!~":':: 
Daha alır ftlt'aluaa. elmhıt YI" "9 brfıden ;elen ~ltlller a. ettiJerdi. ~da.DtJ..,ma bilUlnın 

lttUlrta ...,. ,.,. .... ..... eaba ne,. delllet ec11JOl'f ... de, umamı Scl•6arlilıten Diinlıerlı 6oaananca """"' ........ larmak itiıl atdlynrlaı Pli 
~ ten9ffllln ~ ~~ .._ clolnı ,-aıd111an ana bil' toıı l'adtfller mlf &tinci lı:oJ m11? Ja,;-"°' 1'le I.._ pllr. llatll nr. l:t\'ab, tanklar!. Bile YAZAllı 23 p:Vblaı Bi1miJormr.. '"'4cle ır:rn~Ji baL 

lneeleri taıJlt .,..... ile. "* clolrll •na:ıi olarak ReliJwlar. RONE BALBO A. lftrHAl K.ANllC. - l'alcat bir ,.uıı.e11 ile iki 
1a ~ ldlliıle ..,_ kmele ........._ Wr mermi,....._. al. ,.,..._ Abi i8tika:netc 
... llJU)ar .. mMdet l'Üal• tında .. ...,..... Fakat Berede. ....... blrlllrilllW.. eo• •sakta ' ret! s.lmmc1a c1a .,.. .... r. 1 dotra J1lribneh batll)'orns. Gece 
•lılübın IGllta tltlne aı.+ortar ler! All.. ille!. Almanlar, • ..ı. kalchlr.. Annmdalıi ea Ja1an me- .\caba iki dil.'1QB ate'i arawnda vakti. dar bir 10Jda, altr ara!ra. 
,.. allıDtme tıuwı, dMıl .... ,., lu blinde 811n)Wlar. Taklarla ıale ilet, altı ,.Uı metre. Yirmi ita nuymf Gayri illtlJarl ~ lan 118m1 d~i d""'9 
-.t .... ...,.... Aı Jlilrotin di. bbim •tammdaw. C* tahaf! askerimden dört öJü, 11ekiz 1•r•h ııılrlattırl)'Onn. Kmrtm. 1"11 fi- nllyonmı. Askerin JBilnabts et. 
~ :-~W:.:~.,· fhliba Waiaı banda oldatmnma '111'. TAbil, sakin cıldajmna •en reler. ffaret fUıeJeri. Gtbel bir mt,orJar; &rni!Wrinin emlrlel''n<. 

-- - hilmiyorl.&r. Ya h .....aierf Bir ilimi illandırmak iatiyonım \'ara.. ellence!. Top ..ıeri IMınlell her bo,._ efiforlar. T.ıtb'lreei"n ~~ 
1W Bll'IOlr •ı uler lt1t.Tatlnmn den, iki metre azalandaJı:i bir a- lrlara birkao eearet ve·iei l6a söy. tanftu ıeli)ror. Le QıwmOJ'• dnt Ye :rakm oldaıana laisMcler Kfbiy;z 
ei4dl Wr _..ite teltlilrede al•. iac• bir menni •np)amyar •.. Jtt10ram. OIUINiJa tı:&iltlannı ahp raluyoraz. 'lece yans1 o1c1._ 
medİ1119 tltbclen Wllllı"'-ftrlar. dar uzaimıdan ~elrle llaldlul. lc011111tana verboram. llonnıtaam - Böltlk timi 
Denmlı tt1t111 llulluıJ-.. Mr ten iyi y.apm11!. )'lzti solgun. 1 A11Jrer1er hirbiri kine lirdl. Ne IO Ma111 UNO. 

Ank.aradan bildirildlllne pı. 
1andarma erat Jcanunı;n 14 Gactl 
madd ~ me~li~ verl!en bir ka. 
nun ll~ihasiyle drfiıtlrllmekıe. 
dlr Buna g&re, Hytmeifnl kam 
dan alamn :tnlaria jandarma bir
t.ık ve mU~as~tcrfn4Se dalmak 
bald~ bulunmaJan b.-~,. a. 
Randan l•tel~rt mtbnkila n'mlJan 
IRrm iati~kak1an ayda maktaaa 
~ lln ac!enmek nntbfe b.ae. 
len \'e ~inen \"'ft'ileoelrdr., • 

Omer 7GllJ'OI' ,.1 s CIKUT .... , .... J1ae a 
l&b ~- lıil' ean.,. ı:r. 

''i. Ba sefer c1e Si,.,._, llella. n.n.r oım.a..ınu ... ~tJerle İllıat 
eılf't'elini ~ylUJw. 

Oariptir ki. ................ 
!mı 9ahitlale hllat.. O.. ıı... 
mi~ aca'>a nendediı? QrlaJa il• 
kıp dft: •'ben ......., ,...,. • 
ram!" demesi a- ,..._. .._ 
•ahltleıfn el,..._. sarip dellf 
midirf 

Aflall kimleılJ 1&1Utaa-._ 
IOIE ln-.nlvda •lllllLI •eldrlen Atet!. At.,!. TUfekler, mitral. ..t 1elds. Yeni bi'r inftllldı nluyorad Biru Peride~ ınblt EnJru haline selen Bavay'-''"' 
.. ı,.. ,_..,_., Jhler, her leJ' alev NOIJUI'. Kar11 .,.._ J9lnıuN M'111'0r. Aynı es. ya"' falc.d heyetan'b bir seııle •o telrrar geeirol'U'I. ~ dart ev MI~ Anltaraıla .-,,.,., 

Nikotin .... pııatbr Maf ala!ele. tarafta bir ıqkmlrk hlsrediyoru. nada,, -.niimazi t.rk~tmek Te 1t111U10rlar· ""9JYOI'. Ben. ayatdanm n.tn~ıte. u 
rlne tesir .a.r. En.il. Oftlt•1d Fakat, bmaz e\'Vel •'mermi yat. J•ıaidea BaTaJ'• dqlra hu.ok~L ' - Dmıek YOia ~1er ha! flUllllU)'ormn. Allkerl.1' hirer birer 8KUllRl! ~ 
wbl lılerWI. tir mlff:tet lıeın. mana'' del11ğim. ~1· şimdikinin ew.rini abJoras. - E't'et, Aim..tu- Le ~esno. arabalann tizerine ~krnaj!a batlt. a. h~ llO ..... 
.. 1- 90ld'a felo eder. Bu ttmbhl )'8nında pek mıslün. Her iman Ylrlyora. Jlio lı:fmte kon11f11111· Y• Mtmit! yorler. les "kamuyona. Vlrll} 111 •atddıtıru cJW.:11 ...... Mr .._ 
denmılndt bn tMJlki J1lkıtellr. neferirlin bir m'tralykll olclu~na yor. Faka! ba seniz'llı: de ne kor Şimdi ne Japıaealaf Oflhtel intisamı artılr menaa'-'ttk a .. ğ;I \""9İnd•n ölrencllm. 
..., eaha• atar q ......... inti ina~ IL""IM! P•k iyi ~~mi~ kan(! defa olaralr Bavay'a ~ket •di. Her .. ;relen eneL .. lan kllV't'eti AnJcat'ama. ı.t.n .. 1dan ilet ... 
wm ...,,,,... •1~ d9*ill'&. llk hatl~la ~k 1•· t TilrUytlt ninmın~i intizamı ,oruz: oradan v.ı .. c-.nes'e ıi. misden tuarraf etmek llvm. Bir •11t1ta lstandll', ._... lltillaalinde 
lfananf~ ppdea Wrtlbe • rah V•rdik. Mutıekkak ki Ahr.nn mahafnza etme'< cr'tth .:ol')aşı. ,Lııeıı!~ ... at, iki aat ~~r. Otomatik de ilt-ri ~ W.. .. llahlle 

.... nibttnln bn ,,...Mftft~• farn •t-:t hacimlf'l'i bizimkine •i" yor Arkanmdan dort aile bir top. Bir arbdat ,...._ ,.ı::a,wyor 811lJI sedtrA vakit nlcit. lılh toı.. anlatıyor. 
MIJı!ftl '9oallaklar J'llttlllmt Irat, lıet'e ~ 8s•ün! Rerckd Tenin ki OU bP.taeyaar Jteliyor. O~mesi ~in ''e kuJatnna flall)'op. nnızcJa. klh safrmlZda tin.at ,yor. Her yam dealale ~ ht.a. 
llll'ett. •tenalıtlr. fttb 9ltplle. t?tnklar b;7.im i'çin 1'3llatsn olma. 11e-hyonı~. 1 _ ~b~k m(tm? "fe oldalmaa petc bt1mi,Toms """' halan U~ru,...,. llO ....... ,...,. * •~ raPV. Ann. &e ~ t~"ftti• ~tm""Ot!ar. B:1V11y'a geldik, Slllt yirmi iltL Cevaa vermi)'l'nma; tlnlcl iten ma. pdaftll'Ollerin mevcadlyetiae l!i Mı ~a. Anbrıama 11 ima. 
IU. - nlkotfa ... dl "'-'"'• ~aat yetti. SUl.ftnet :nntı ,._ !'olamazda tenvir fUıPJerl Almaı., ele ltilmiyoram. htanmala llelhyorn. BlltU• tele ,. lıalrlr y'llfted 1"man • ... 
,_ptılt llW, omm le9>"1te fam tllf flvdet ~lyor, Mwıbar.11e me)'. llat1en oha -reıı:. Faka• hay. Birdenbire, ..n. ·--- n-·-ı-. f •-- bir misalni tetka1 ...... ıı,. ol- MhnaPia 1le.,... '°til!'l' ________________ e_-___ ., ____ ._ ___ ~--·_-..-. __ -_ .... _.,. __ on-ha•t•-.-lcelllm __ ite_•be•n•fi•y•or•. -: 

BürAan BUICAI(. 
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YAZAN: 
- Bayır nllnimet..m. Bir 

n'kAhlı kanıından H.yıran 

k-ti redlyorla.r. 
-KJmdir bu Juılnın? 

erkeği 

ııdaıet., 

- lm&mların, mu-'tt>hltlerln talı.ı 

l·t-Jerı ,..e taraflarl:ırı 
- Yani &ğdaclrn ıue~hur müfs;tlf 

'1 ,.e ortalık ka~tır.cıları, dl•ğll rol? 
1'cnı başvrzlr olau Sı;ylt 11a,1ın a. 

)Oğa kalktı: 

- Bana mttaaade e1inlı. saray 
!.npıııoı.a. ineyim ve onlun t.atlıl•kl.ı 
ttağıtaymı. 

Se31t Ba~lm, halifenin ınilsaLLd!!sl. 

le aaray kapısına. lı•dl ve mermer 
ıu~rdh•enin UııtUne çıkıırak: 

- Ne iı.tl~ onunuz. ? Hallte baı:. 

tetlerlnı gene neden rahat.sız ediyor 
ııunuz1 

Dtye sordu; 
İmam Yuaufun Şak'r':llerlndcıı hP. 

~·e~anlı bJr genç, arkd:ıa,Larının omu. 
~ıına çıkarak bağırdı· 

- Artık ba~rmızda nğunıuz ha}. 
li.U§lar beslemekten n8andık. Şunun 

hJnun nlk6.hlı karısın.• zorla elinden 
uJıp aarayıı hap~cdcn bir halifenln ö. 
ntıudc boyun cğ'nı~k .ıııletiue katl:ı 

tıanlara linet olsun. Biz ı.ulUnu.len e.. 
daJetsJ:ı:Ukten, ı,kenoo ve rezaletten 
tıı.andık. BUrrf~et ve adalet lııtlyu. 

ru:r.. Bir kaç cariyeye ;ı.. bi •kaç \ ezlr..: 
P&fı olan halifeyi bundan sonra lanı. 
tnıyonız. 

Seyit ua,lm: 
- DUn !jlkllyet etti.tiniz 7Alim ,·ezl 

tin r.aJtanatmıı 11Uııı3et ver!Jdl. Bu • 
J;lin halifenin \.·ezırl bcmm. Uallfe 
b.zretlerlnc relince, 11 Bağdat halkı. 

ISKENDER F.. SERTELLi 
Halk bu sözleri duyunca ,a,rrdı. 

Herktııln parmağı ağzında lııı}dı. 

Seyit Haşim l<UvvetJt bir lıaUpt,I. 

Fakat, imam ı·usufw;. tal•·beleri, bir 
lıatib n l<ötüyli, iyi, iyiyi kötü gö8 . 
ıermcl<: beyau kura, v.arayı beya·ı 

~aııınak kudrclJnc nıatlk olduğunu bll 
dikleı: için bu ııüzlert· nanuı.a.dılar. 

- Uallfe ııerlat)c ı,,J ·nu.rrır.. bafüa 
luymet \·ermiyor_ dı:ılmlz oııuıı eli.n 

dt1 biı oyunca!• oldu. '!ara.) bir ı.cfll. 

ı.:ıt ) er no döndli, 
Uc·mclttcn Çfkinnıell•ler . 
:SC.) it Ha~lnı sarar t(apısmdan tek. 

raı halka hıtap edere\.': 

- Siz ne sü3 ledlğLnlr.I \'l' ne iste. 
tllğlniı:l bilmlyorımnuz' den:. Eğer b'ı 
Uıığdadıo Ye bütün llll'ntlclıetln lda • 
l'Cslni sizlere bıralum 1 drk, bu giiul 
ı:ıehq ~ ıılmıalt isti~· er. IJlr catıuııu bfü• 
teı>e1i) emezd.niz. !Uatınız ennmız, o. 
t·:ığmız mah,·olurdu. 1l'ltc1111•nlz, t<>c-. 
rubc~illl yapalım: UaJ..tlshanl'deld l'.ıı.. 

ııuslarııı, kundal<çılıır•I! hı•p<.lni flnı.. 

dl serbe11t bırakııhm.. Bni;dadın bir 
~ant s••nrıı naınl nle\''er lı,:lnde ;ı ıı nır 

klil (ffdıığıınu gl:ireceiulnlz' 

Halı. hep birden baJı•rdı: 
- Ha.) ır.. ıınyır.. ..akm hapbhaıw 

l<apılarınr aı:-m:ıyınrz. Hlzfm ıılı;e ,.e 
halife;\ e ıtimadmıı:t. \'8 rdır. 1\Ialımızın 

c:ını n ,.e oeıığunızın heder olma 
unı i~femiyoruz. Biz. adalet ı~tlyoruz. 

ı,te o kadar ... 
- J>eldil!l. Ben, halile naınma '111. • 

lrre \aadt'dlyorum. Hund:ın ırnnrıı 

memleketin her köııel'!nde udall'ti hA. 
ı.:ın, kılmağa talışne~ğız. Haydi d3-

'rırnız.! 

hı. bUylık bir hürriyet \'Crınlştlr. Bu. Halk ya,·aş ~n\ııe rlıığıloıağa ba~. 

ıayıı kad.or gelip bağrıııma;ııı. hak n lııdı. 

&<lalt't Uıtemenlz de o.cnılekettc hür. "D bunlardan bir kısmı: 
rlyeıı '-arhğına del~let ;;fruez ml '! 
liallfenln ıözde&lne ceiince Hacer, 
ht-rkoı. bUtr kJ halife hazrctıerlnlıı 

Para ile satın alınmış bir carJ.)eııidlr 
lioban gibi bir moğ<'l casu11unun nl 

- Şu mogol casusunu 
ra.raya teslim l'drlim .•• 

D13t•rek B::ıbiiııı.clflına 
tuJıır. 

yaluıla.yıp 

l<Ghb kansı olmaeına lmkıln var mı. SeJlt na,ım, hıı.llfcnin ~anına dö 
dır' Sizi ,erelhnle temin ederim k~, nnkeıı nıuı:allel" \'e ııeşı>ll•·dl. 
~·olda çC\irlp hlm&Yf\ ettiğiniz ndam, TalO.l<ntlle, tatlı dili \'6 zel<Asl\ı• 

l\logol:.!tandan bura.ya memleketlrul. hnlktn lır ·eC'ıınmı .Yatıştırmış ve l<ıı. 

ııı kundaklayıp at~şe vermek iı;in 
1 

lah'.11ıg-ı d:ığıtnınğa muvalta.k olmıı~ .. 
~elml§ti. O, Cengiz nnnm meı;hur \ t u. 
caııostarmdan biridir. (Denm1 ,·ar) 

H A B E R - AJCıam Poıtuı 

ıoc ndet Mabtaly:ı. 
l OC adet 'Je:licl 

Tahmin bede!; 
lira Kr. 

800.00 

600.00 

1400.01) 

... 

Katı teminatı 
Lira Kr. 

210,00 

1 - Iıiüteal1lıll '1am ve :ıesabına mi.lbayaa edilecek, yult'.J.rd:ı cins \'e mik 
tarları ile tal•mln edilen be1ell ve tem'natı yazılı Gerdel ve maııtalyanıa, 
12.1. kt'l.nı.m 94'.t cumartesi günü saat 10.3') da Tophanede cskl Sahpazarın . 
da. VC'kd.le: 2 No. ıı satına!ma komisyonda. pazarlığ'ı yapılacaktır. 

2 - Şartn:ıme ve nümunes~nl görıneK istlye.nlerin her;;Un mesai saat. 
dahilındc me;..ttfir komisyona mUracaa.tla.rı. (362-2222) 

1 - Ke§il bedeli H'ZS lira 10 kuruı: olan bayvıın hastıınesinın tamiri 
17.12.942 perşc·nbe gUnU saat ıo da ihale edilecektlL. Mııvıltkat teminatı 
107 lira 11 kuruştur. 

2 - Keşif bedelj •S2 l!ra 32 kuru, olan Harbiyedeki Takııim ve Bey. 
oğlu yabancı askerlik şubelerın·n debboy tamiri 17.12,942 pcrşernbt> 
glınil s<ı.at 10 .• i) da !hale edilecektir. Muvakkat teminatı 32 ııra 43 kuruştur 

3 - Kesi~ occlell 1080 Ura o!an Maçka deposunun tamiri 17.12.942 per. 
şe:nbe gtinU snat 11 de ihale edilecektir. Muvaltkat tem.natı: 81 liradır. 

4 - Ke§!f t:>edell 40:5 lira 48 kuruo olan Kadıköy şubesinin tamlrt 17.l<l. 
942 ptrşembc gunU saat 11,30 da ihale edilecektir. Muvakkat teminatı 80 

lira 42 kuru,..tı..r 

5 - KeşıC bed.:11 14it9 lira •s kuru~ o]a.n Fatih askerl k şubesinin ta. 
mjri 17.12.012 pt.ı;;embe günU saat H te ihale edilecektir. Muvalrkat temi 
natı lll J:ra it liuruştU!". 

6 - Ke~.t bedeli 1069 lira 50 kuruş olan Taksiı:ıı askerlik ~ube~inln 
ts.mırı 17.12,942 pıı.rşem})., gUnü saat 14,30 da ihale edllecı>ktlr. Muvakk:\L 

temınatı 80 lira 22 kuru•tur. 
7 - l\'.eşlf hdell 111 lira 68 kuru~ olan Bıo~!kta~ a,kerlik :ıubesinln 

tamırl 17.1!?.9·12 perşemhe gll.nU ııaat 15 Le Uıa}e edilecektir. Muvakkat le. 

ın.natt 69 ııra. 3ii :.turu11tur. 
F. - Ke~it lıede!i 7lJO~ ı;ra. 68 kuruş olan üskUda.r askerHk ~ubealnl:ı 

tamiri 17.12.942 \'Hşemte gUnü saat 16 da. ihale edllecektlr. Muvakkat te. 

minatı 525 lira 42 kuru;ıtur. 
İşbu tamir•ere alt kcşltler salıpazarında !stanbul 2 No. lı Sa. Al. ko. 

misyonunda. lıcrgün görU:cbillr. Talipler beUl vesikalarile teın;nat makbuz_ 
tarını be!li ı;Un \'e saatt~ getirmeleri. (368-2286) ~ 

* •• 
6500 kilo 9--11 m/ın kutrunda Ergani ra!ine o41Ur 1;uDU1narm 3 m/l"d 

kutrunda. tel hallt1.1e çekilmesl 1§1 16 1. kA.r.un 94.2 çal"§amba günü :mat H 

tc pıızarlıkla ihale ed:Jec"'ktlr. 
Talip)erln ~ıı: gUn \'e aaatte komlsyc,na muraca&tları. (365-2233) 

* " • 
Mevcut numune Ye evııa.fına göre 750 kilo Paravan 11ğızlığı btçağı 

15/1. kı\nun 942 s:ılr günü !!aat 18.30 da pa.z;arlıkla. ihale edilecektir. 
Tahmin h,.d~li 9~ ıira olup ilk teminatı 708 lira. 75 kuru:ıtur. NUmıJ. 

ne ve evsafı hr.to\lc komi..,yonda. görülebilir. tııteKl ıler:n belli gün ve saat. 
b kcımlsyoıııı. FHmelerl. (SM-2239) 

,. " 
Der.iz ordu~u :çın 2 e.d<'t elektrik tcvıı tablosu ve bir adet FavunMr. 

şin ,.e Nr adet C:e Kapllıı yaptırılacaktır. Retıimlerini gıirmek için taliple. 
riıı lıer;ün komlAyone mUrııc::ı.atl:tn ve p8.2!arltğa !~tırak edeceklerin 16/1. 
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Pazar günü yapılacak 
maçlar 

t~ı. Futbol Ajanlı~ındon: 
~erer Stadı: 

Saat 13 t~ı. Spor - Kasımp:ışa. 
Uiıkerıı: Tarık, Hayli, R:ıhe. 

Fenerhahç<.' Stadı: 

Snal 11 Hilıll - Vefa. ITııkem; 

Şazi, Sadık, S<.'ıııih. S:ıat 1:l llrıiiç -
Süleymaniyc, Hakerıı: H. <l:ıiip, 
Hayri, Farıık .. 

Falih Sl:ıdı ~ 

Suat 9 J\ıı rluluş - Oemir~po:-. 

Hakem: Riileııt, Zeki, Ha~ ri. Saat 
10.30 R. llisıır - Be) Jrrhe~·i IJıi -
kem: Xeiııl. Zeki, Sab:ıhal. Saat 
12.:lO .... lemdar - Unkapan HAkı-m: 

Snııı i. Xrrclrı, Fazıl. .S:ıal 14.30 Ton 
kap.ı - C.:ıl:ıla Hakem: Sami, ~ec· 
det, Lütfü. 

Ankara. - İstanbul boks 
müsabakaları 

Ankara: 10, (A.A.) - Haber al. 
dıı;iıınııa göre, 13 ilkkanun pa:nr 

-5--

l!HO J):ıııs ıııiır.ısı (l'I.) l:J.U'I 

Konuşma 19.1 j ıııeınleket saat aJ : ı. 
rı '"e Ajans h::ıhrrleri. 19.45 Rad~ o 
gazctc-;i 20.45\füzik. 21.00 Konuş • 
ın:ı 21.15 1'<.'msil. 22.00 Radyo salon 
orkestrası. 22.30 Memleket saat a~·J 
rı. Ajanı; hnberlcri 'c borsalar. 22. 
4:l. 22.50 Yarınki pro~ram ,.e kap:ı. 

nış. 

Fatih birinci sulh H. h•ldm11f!nde-n 

942/1546 

Haaan taratmdan Fatih Sofular ma. 
Jınllesı Molla.hUsrev sokak J6 •a~,ds. 

oturı:ın Süleyman Faik, Fatma Aliye, 
C"t-lA.l, RUt§ü, Nafia ve M:etlha aleyhi. 
ne açılan !zale!~yu davaSII1da. mUô. 
(i(a!eyhleıin !kametgAlılarr meçlıOl 

knlmUI l'lebeblyle HA.nen yapılan teb. 
l gnt!L rağmen mahkemeye gelmedik. 
lainden ve yapılan ıra.nen gıyap kil • 
rnrınm tebliği il.zerine ıu.vuw:ı. ~zale

.slne 9.12.9~2 tarihinde karar ,·eril • 
ın!ş olduğunda i§bu l:ıaokA.tlp thbarna. 
n•eslnin tebliği tarihinden itibaren ı;; 
&;Un zarfında temyizl de.va edilmediği 
takdirde hükmün kesbi katı:ret edece. 
ti na.nen tebl'ğ olunur. (173015) 

günü ht:ınbulda Ankara ve fstan . ZAYİ - Devlet llmanlan mUdllrf. 
lıul lıijksörleri arasında temsili bok~ ı ) eti muamelA.t !!lerv:slnden aldığım 
müs::ılıakalıırı yapılacaktır. 2-00 )lralık ve 662 No. l1 makbuzu ıa. 

Bu müsabakaya gırmek üzere ... n yı ettim. Yenieini alacafnpd&n eski. 
karadan 8 böksör seçilroistir. Ka. ~ nln hUkmU yoktur. 
file cuına günü Ankar:ıda~ barek~t Muharrem Denlzaltt. Topban• 
edecktir. Kaınacmstasr •okak No. 1 ' 

kft.nun 912 çnl'!1!1.moıt gUntl saat Ui te komisyonda bulunmaları. (368.22{0) 
• ~ :t-

C.insi Tahmin bedeli Teminatı 
2 adet torna tezgAhr P190 Jir& 1381.50 
ı adet kesim tabı makinesi H75 .. ıızı.2:; 
Yukardakı irl:! kalem me.lzeme 115.12,942 .ııalı gUnU su.t 11 de paı:arlıl<. 

la esk! Salıpa.;ıırında vel>ô.let salma!ma komisyonu binasında ~ No. lı ko. 
misyonda paı-Jtr ltkla aa tlJ! aıınacaktır. 

Şartnaıxıı·sl h(9rgün komi11yonda. görUıeb~lir. !ateklile-rln o gün Te sıt. 
e.tte kom!ayoııa ı::elmeleri. (869-22il) 

*~• 
1 - 150. • Zl'O ton Yı.nuıı balıkya.ğı ali nacaktır. Verıneğe iırt.eklı olanla. 

rm teklif meki.ııp1arını en geç 14 blrinclk!nun 942 paza.rtesı gUnUıı~ kadar 
Salıpazarmda'.H vekAJet ~atmalma. komtayonuna vermelerL (361-:?237) 

Askeri Fabrjkalaı· Umum Miidürlüğünden: 
Kırıkkale fc.brlkıılarım1za. pre.ıı işleri iç:n kalıp yapacak usta.y& !htl 

yas vardır. Taılpl(rln ııaı:e.t derrceler!nl ve vars:ı bonscrvj,!erinl b:ı~lrya_ 
rak bir istldıı ı : -:: Ankaradn Aııkcri fabr!knlar umum mHilrlU~ne mUra. 

caatlıırı ıPn c,:unur . (1tı:S0 ) 
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Oevlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden. 
MESE, KA YlN, GÜRGEN AGACI 

NAKiL VE iSTlF tSI 
~ - Deviet orn:an '§le.~elert Karabük revlr ~Amlrl!gine bağlı Yenih&n 

bölgslnln Ayıgöll1. Urca, Katırdaş Sançam, Fenarbıyıku Sıırpköy. 
~. Akuı<"1 Kara.kus. Ktrazcık., lıf,cşeyanr, Eld~. Dikmen. Çel'baı,11. 
Kıır•k~!a ve bunlanı. civar ve mutıaaıı diğer ormanların muhtelif 
m&hal n mevk le-inde damgalanara.k kesllmlş ve da.mgalanmakt.a. 
oJup kuııec,.k oJa.n tahminen (7000) metremlkAp me19, kayın, gtlr. 

g'l"n m&den ..t .ekllk ağacın revirce depo fttlhaz edllen lııtl! mabııl!«:. 
rı:uı nakil ve ve-t11ooek )lçUye göre taka m ~ lııtl! l§i 30.9 943 tarihi 
ne kadaı· yapılml'k 1l%ere açık eksiltmeye çıkıı.rılmı§tır 

:ı _ Açık eksıllme 2a H 942 tarihlne rastlıyan çarşamba günU ıaa.t 14 te 
d vlet orman llletm"lerl KarnbUk revir !mirliği binasında toptana. 
cak o!an koın syo:ı J>uzurunda yapılacaktır. 

3 _ B1rlnc1 madıledo yazılı ,artlar tialreptnde 1.§bu emvalin n&kll n ti!, 

çilye göre ttıkslm vo 18tlf 1.flnln beher metremik~bmaı muhammen 
te.dell (9) l'nıdrr. 

4 - Teminat akçe&~ yllzde 5 heaılblle (42001 liradır. 
~ _ Bu işe &il ı..ı;tk eks ltme ~artnameıer! Anka.rada orman umum mu. 

dllr!UğUnde " Zonguldak orman oevlrge mUdUrlllğQ Ue KarabUl< re. 
viı' &mlrll~inde görüleblllr, 

s - ts•eklllertn ek8Ut~ lfUnUnde temlıı.at akçeleri ile birlikte reViJ' t 
m1rllğln• m'lracaat etmeleri ıuzumu 1111.n olunur. (2134 

lzm\t Deniz S"~ınalma Komisyonundan: 
1 - Bir metre.sine 235 ku:-u!J fiyat tahmin olunan beher kolu 6 m/m 

ı k ve a~gar1 50 ~metrelik roda hallnde SM metre çl!t ko.lu kurşun ka.b. 
nun p:ızarlığt 14 b1rlnc!kt'ı.nı:.n 942 pazartesi. günl1 sut 15 tıı tzmıtte ter. 

118.M knpısmdakı komisyonda yapılacaktn'. 

J - E\·aat ve p.rt,namesı kom18)'onda görWebllir. Teminatı Z99 llra 

6.1 lturuıtur. 
8 - Tal 

0

f1!cr:zı ng111 wıılkalanm yukarda yıunlı temlnatlarUe birlikte 
ınuayyen gOn ve aDatte komisyona vermelert. (2167) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
.Maarif vekil!ltl Lüleburgaz -=- Kepirtepe köy enatltllsllne 600 tane 

b:ıtta.nlye 8S03 aaytlt köy enstittllerl kanununun 22, maddesine tıevtlk&n 

puarlıkla. ııat!n alınacaktır. Beherinin muhammen kty:ne.tt 21, tutarı 

12600 Ura teml:ıa:.ı 1890 liradır. Pazarlığı 12.12.9'2 cumarte91 günO ııaat 11 
4- M'aarlf mUdtlrlllğtl blna.smda toPlan&cak aatmaıma komuyonunda yapı 
hloa#ı UAn ohmUT. (21601 -ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 

Grip - Nezle - Bu Te Dia ağrılan 
SOOUK Al..OINLJOINA KARŞJ n:snu KATlnm. 

! ilk urt ve 20 mı ttıpleı1 her ezaanedfıD &ra)'DUS. 

lzmit deniz satınalma komiayonundan: 
ı - 10.11.942 tar hinde yapdan pazarlığmda tekllt olunan ~ lira 

~t yüksek gbrtllen hlr 1ıdet 190 amperlik elektrik k&Yn•k cihazmm lktn. 
et peurlığr 1'. binncikAnun 942 paz&rte81 gUnU aa.at 111 te hm!tte terane 
kçı:ımıda kt 1u,lJ' llyonda 7apı1&caktrr. 

t - Evaa! n prtııru:ne.'11 komisyonda g'öı1llebUtr. Bu ı.. alt teminat 
667.110 liradır. 

8 - Tallplcrtu bu g1bl t§leı1e aWtah tloanıt vutka}arrnı yukarda Y"&. 
7:1\ı teminnt m .. Y.buz veya melttuplannt belli gttn ve ıaat~e komtayona ver. 
metm (2168) 

1 
! 
1 

'11 ILKKANUN - 1g42 

Ankara sonbahar at garışları At yarışları 
12 ·nci hafta pro ramı leu~~y~:rı;~~1d 2~;!~~:~~ ~~ 

1 

1 

l 

13 B n C · k a"' n 19 4 2 nün Uç ko3t•.su hafif olm&kla l'. cra-
1 r 1 1 u n 1 her, çiftebııhsin iki ayağın.J te~kil 

1 ncı ko,u <Kuvvet ko)u~uı eden 3500 metre c,ı.lı manialı koııu 
Oç ~e daha ynkan yaştaki yerli snfknn lngilıı at \e kısraklara ın~ h~ustur. tkmmiresf: 450 lire sik. ile Arap hayvanları arasın laki 

let : C~ yaşındakiler 5i kilo, dört ve d:ıha yukarı raştakilcr 63 kilo tn~n·nc:ıklardır. Mesafesi: 
0

2.000 1800 met.rdik Hn ndikap çok cnte. 
resandır. A'.}ağlda kısara h!"fta nıD mel redir. 

ô Havvanırı 

~·~~ z Ahn Sahibi 
• eogı 1 ..>abası :n lsmı 

1 p Sımsaroğlu Buket Doru k.,, - , ... so...,ont IChlnoo gklo 
2 F Sfmsaroğlu Demet Krr krıı Alişah Vugon a .. 

Üç yaşındaki ynrunkan 
2 nci ko~u (Sntış koşımı) 

fng!liz at ve kısrn!.lara m:ıhsustur. İkraıni ye i: 180 
sa resi: t.600 metredir. 

3 t ~blJen Kader Doru er. Cri8' MUbcrn. 
4 H. Erml§ Soydan Doru dl§{ Fssex StınbUI 

5 M. Çak 'YabangUlU ,Doru dişi Onnb. n A . Norman 

3 ncü 

;;. 
ıs 

>-

3 
3 

lira.. 

3 
3 
3 

-
A.obeoôru 

v 
.:ıc ,, 

Bayram 57 
Şandor 57 

siklet: 58 kilo, me. 

Mehmet 63 
~a.n~or 61,5 
Davut 61 5 

tahminini yapalım: 
Birinci koeuye iki !".ayvan ka. 

yıt ıdır. Koşu ~~et tarafmdaa 
kaza nılacaktrr. 

tkinci Ko~u: 
Bu 93ttş koşusunda bizce favo. 

ri Sovdar,drr. 
t7ı:üncil Ko u: 
Dört hayvan kayıth olmaı,.ına 

rağmen gUnUn en zevkli kçı~u!\1 
bu olaca.ktrr.Favt r::Si olarak Ake\' 
lan ve Sekban ilk akla gelen at
lardır. Fakat koşunun ı.r:Rnili olu. 
'iU herhangi bir sUrpr;z ihtmıalint 
nkta· g~lirebi'ir. Bu sebep göz 11. 
nünde bulund11rularak avutsaydet 
olarak Cesur c'lt"ğil Canın ihm:ıl e. 
clilmem~i 15zımdır. 

Dort ve daha yukarı yn~lnkı :reı lı l8rımkan lngılız nl kısrak \'l' .. <'lrre mnlıo;ustur fkramıvcc;ı· 300 Dörıllinl'U Koşr.: 
Bu Handikapt~ tavoıi olara!C 

koşu ( Çıılı manialı) - . . 
• 1 ' 

Jfradır. Siklet: Dört yaşındakiler iO kilo, beş ve dnha yukarı y:ışı:ı kiler 7'2 k[Jo loşıyacnklardır. l\Icsa. 
akla ilk gc·i:n havvRnla'I' 11~)0 
tavlardır. Koşunun Hızır, Dabi ve 
yahut Can tarafı:ırlan kuanı!ncn
ğınr ta.hın!- t11r r.kteyi:ı:. 

resi: 3500 metredir. 

6 H. öz.en AlceylAn Al at Olga Yerli 7 ı N&Jçtn 72 
7 T. Atcan ~sur Kxr at 'Frfg Yerl' 7 T. Atcnn 72 
8 1. Tet,k GUlcan Al kıs Drokurt Kertııl 8 1. Tetik 70,S 
9 A.. S. K. Sekban A! at HUll.:tlzzaman Father 4 Mehmet 70,5 

' nen koşu (Handikap) 
Üç ve daha ·uknrı •a taki sa an Ar \' sr:ıklara mahsustur. lkrn . . ap at e kı mıyesı. 450 lıra. mesafesı 

1800 metredir. 

10 K. Köktener Bora Kır at CeylAn Bal Ot 6 Baha 62 
11 F. Vural Tarzaıı Kır at KUTU§ rntıeyht 4 F, Atlı 59 
12 !il Ka.nı.oKman Htzır Al at Hamdan! Ay 3 S Karaosman 57 
13 M Göker Yılmu Ktr &t YI1dırım Maneğt 7 Şandor 54 
14 E. Alat .Alok Al •t Ubeyyan Ciltl 6 Horvat 56 
15 C. B!Ske Dabl Aı at r Da~ l'ıL Ruhiye 

1 

3 C. Böke 

ı~ 16 M. Bayram can Al a.t Berk Maide 3 M BnyTllm 

5 ncf ko,u 
'Oe ve daha yuknn ya$ta1d ve sene ıarfındn ko,u koıamnamış snflca n İngiliz at ve kısraklara mahsuaı. 

hır. İkramiye~i: 300 lil"lldır. Mesafe 51: 1.800 metredir. 

~~ 1 ~ :c.,~~.. ::::-" T>oru M' 

Al diı:t 

-..---
Claudcap 
Onn,x n 

'

Moda 
Mlstynguet 

1
31! Aytaç 
3 Rıdvan 

Çllte babls : 3 • 4 inci koşular ozerlndedlr 

a. 
(JQ 
~ -ı=... .... 
:"' 

-
-

-

-

-
~ 

z -

...: 
ı:.ı -·-"'; .... ·-Rı 
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:-:: 

-:c .... 
C'J 
il 

.: 
ı:.ı -"C -~o 
""' c 

::ı: 

55 
53 5 

1 

R~şinrj Ko"tt ~ 
Bu koşunun fc,{:criı;i de Hcybe

lidir. 

SEHIR 

!.!Tl! 
~\\\ 

TIY AT liO'ill 
DRAM 

Kı."MINDA 
ıMat ıoso da 

BUYCK ıırrtLAf. 
Yazan: 

Komaln Roliand Türkçesi: Jııl Kipe' 
&O)lEltf Ki~ 

YE KtlRKUM VZ 
Yazan: Robert Nl"oner 

Türkçesi: Cemil Cahlt C"..f'm 
Her per§ernbe gUnU ııa&t 16,30 &I 

Tarihi Matine 

T aahih ilanı 
9.12.~2 tar'.hli nUıbamızda otom.o, 

bil akaamUe demlr çerQeve ve öd 
cam kısım satıoı haKkmd& tatanblll 
defterdarlığı UAnmda lhal• tarihi ııe1lı 
vcrı 11\.12.942 c;arıamoa olarak çık 
tL.ı~tır. 

İhale ta.rlhinln 16 l2.!l42 c:arpnııı. 

1 
g&ııU olduğu ta.al:.:.hen UM olunur. 

(2181) 


