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·V~ni tedbirler 
Başvekif imizin beyanatı 
memnuniyet · ugandırdı 

Memur, dul. yetim ve mütekait haricindeki dar ve sabit 
gelirli halkın tu~iti ~e varlık vergisi tahsili için 

f d h 1 
Vilayete taıimat gönderildi 

evkalA e a. 
Vergiri takdir edecek komis· laracojfanan dün bövük millet 

IDeclitıi kttrsbsilnden millet" ilAn 
•ttiti tedbirlerin bize gö~ lo\'hİl' 
fevka)icfeliği yoktur. dünyanın 
1aaa11 bir buhrana sUrilklf'Dt-bileco· 
tini .. inleverek daha ii·~ ,-ıl ev• 
VeJ memlek;tte fevkatAdeo hal ilin 
eden bir bUkfnnel i~il\ btlt4Jn ha 
tedbirlerin artık alınma"' değil, 
•lnnnıunuı fevkalAde sayrlsbilir. 

ıaaraeotlanan en büyiık Jmvvcti 
•tıkbPndadır; aamirniliğindPdır. 
bqvekı1in yeni beyanatını bt:l:lr 
Yenler ara•mda bilmem onun bir 
takan beylik sözlerle klbik bir 
hUktmıe~ mttdaf aasma sapaenğt.. 
'" ve blyle bir müdafaa karşmn. 
ı1a sin•i sin!Iİ söylenmek frrsatmı 
•ide edeceiiai amanlar ohnu,nıa 
İdi f olmqsa dtln ölleden evvt"I 
'adyolan ve döndenbera .. :,.1 inde 
balundardaldPI gazete ıtavf alnr1 
lnilnde onlar ı.a fınıatı kac-ım?I' 
•hnataa dol&)'I pe)( wımu, ola· 
cı,aklardJr. çônldi •raroila hf'r ~ 

jlrea miJfetiD ve ber teYi bilen --t- .......... ~ ~111'. hiçbir p)Npıi e.~dla* 
"• aacak ktDdi 9Al'lıir dava•m• 
.... ,......... p.JNtİDi ka,::mllJ'll1r ..__.ti ubieJAD millet~o h11r 
t& bata itİftlfı saretinde .de bile 
olia saıııimllile veree"ii mtt:c!f:ıt 
daha bl1yt\k bir kavVet ve ~~ 
laaret otacaktır. Kaldı ki ougunkö 
ı.dbirler dön alınmamı,..- b1U1on 
hakild Ml>ebini itte bepi111!r. bi:;. 
Yoruz ve bunun iyimlllf'rlil4ttrn V4' 
bil' kere kılıca aıa.nlma<lan önc-e 
IJiddete muhatap o)anlan tıssfa 
ı:atmnak rarDJ'f!tinden dıağda~·~.
ı.a ht'pimiz inanıyo:ur. onnn ıçın 
natvekilın beyu•tı -.e .ıaeai• ~ed. 
birlerin ibtilili anl.lırneak mıthıy~
ti üzerinde etrafın yaııtığı re..eJ, 
hİa aI'krıma iştiıt.k etmek q)a)o:: • 

CÖf'Ü10ruz ki Jrilkihnd geıırı 
"'alıducl olanian korumak J;:ıl>J 
llUadan allka 11acladur.u kt>ndi 
letkiJatmda ,.81if e alanlara h&'J
~ depıdir. :seyanat huna mu
"•i görtll•hileed tedb~ ta~a~ 
lnık imklnın• ,jındib"'k yaıot~ huı.u-
llletin malt asuJıeıtİJIİ artırmak ve 
bQ vuıtayla panJlJJI ahır. küiJj. 
r._tini :yüksr)ttnekt• balo~~ .... 

tlç vıl evvel ilrın etbgımız b-.ı 
f"1'kllJlde halin tabii netirf'l.:ri ol. 
rn.ır ll-ımıgelen teıllıirleıin baıı
aaıı ibaret kala<""fın* ihtircal ~«> rn.,... bir hu tedbirleri baı:vekı. 
liQ "~p edene" kf'limetıİ içinde 

olnınaa1ctayır. 
temenni ederiı ki "fent yok. 

""9ıiyet var" cli~i~ 1rıı1ıra•1ı 
.. lulla yapdıtnnm idrakt-. lnr 
1111r ed"'1er ve hele bunlardan ıleV• 
hit memura olanlar bu çarelere 
bat'vannakt&n hlikfinle:ti e!Iİl'f"• 
t.inler 

orbııır daralc1up rftman "1ı 
teıtbitlerin ahnll'•!I olmıtsr:d;;!t't& 
al0Un11 olmadıltriı 21\rniek "!"ffrk 
lnilletj i~in daha tıüyiik bir ,_rr. 
llle,-zuu teıtkil etftcektii. 

baldll tıırık U" 

Sekizinci ordu
nun harekatı 

Loodra. 11 ( A.A.) - SekiziDCl or. 
<1u i!t>ri harekett~e devam ediyor. 
MUttl'flk bava kuvvetleri ştındl p.rkt 
Slrenayka tlaerinde devriye uçuşları 
.Y8P1.VıJrlar. Dün hava döv~melerinde 
11 mabver tayyarHI ıanrlp edilmiş • 
t .r. Bwııardan seldzl ptkecılr. Mihver 
"1tll1ıın mllıteflk ıav3 1tr .. •er tarafın~ 
fi ıı Yflnlden ıaddetıe ı>oaıtıardun'-1· 

• 

yontar bugün seçiliyor Nerede oldutu beaüa blllnmlyea ma reta1 • 'J'etea ile Frall!SIS kuvvetlertl'fı a&e, kes emrlnl veren amfl'al Dartaa 
ve lkıbeU meçheJ Fraamz barp semJlertadea birinin toplar1 

istanbuldan ahnacak verginin 20 -30 
milyon lirayı bulacağı sanılıyor 

Darlanın emri üzerine 
Başvekilimizin, dün Büyük .Mil. , günden itibaren mer'iyete ıırmiJ 

let Meclisinde, bugünkü iktısaJl va- bulunmaktadır Yine dün Ankara • 
ziyet karşısında hWlômetin alma~ı dan vilayete yapılan tebligat ili.eri· 
Jüzwnlu gördiljü ve al:ıcalı tedbır. ne dün alcşam belediyede vali ve 
Ierl izah eden uzun ve açı!k bey:ıına. belediye reisi Doktor Lötti 1\ d 

• f b k ır a 
b her tarafta büyük bır era lı B~lc nn riyasetinde bir toplantı yopıJ. 

A/rikadaki Fransız 
kuvvetleri ateş kestiler 

memnuniyet uyandırmıştır. bil ~ • mış ~e yeni "varlık vergisi,, mıilt'I.. 
hassa bayat pahalıhıtının tun le_fierınin tesbit şeklile mfikell!!rlere 
yllkil hemen sadece kendi omuz~a gore vergi miktarlarını takdir ede. 
rına yüklenen memur, dul, yetım cek komisyonların kurulru • 

· h'b" ı . ası uze. 
Cezayir üzerinde 16 Mihveri,-----... 

tayyaresi ·düşürüldü Stalingradda ve miitekaid gibı maaş sa ı ı o .ın- rınde görüşülmllştilr. 
İardan başka hususl müesseselet"d(' Öğrendil'.imiıe aöre k . e " , anunun ta. 
~ab~an ve h11lktan olan dar ve c::a- l'l. . .!illii. )B~tı~ Dt6 
ı.u llllıiNMi ~ WdiMt~a.f ke~ tfibk Te Ttrlfnln tahJıl 
dan aynen .... , ~pJeff lib\ bf. linf temin ~in letanbulda dllrt ıtO-: llcllra • han ........ •lllweraııerlli 
maye n yardım surecell &at;erf mf110n karalmasına tarar rfl 
kuvvetli bir teşhis ve çok verinde mfftir. Muhtelif mıntakakln v;ay: llalf f 8allJ86erl telblf 8dUdl 
bir tedbir olarak lı:at'lılanmlf, bu, laşarak mflkellefierJ ve verecekleri ı 
zor ve inşirah dolurmuştur. vergi mfktarlannı takdir edecek f1mall Afrika, lncllls • A.merlba 1 VllflılctoD, 1J (A..A.) - ft.m&1l AL 

Menn~r, dul, yetim ve mfllrkald: olan bu komisyonlara seçliecek A?a IUIUIDd kararsAbllldaD: U (A.A.) : rikad&n alman bum 1ı&berierl, A.m1. 
lerin mıktan esasen ekmek k:trnesı üzerinde bilhassa çok titiz ve dik. ŞtmaU Afrlkada muhıuıamatm ta. raı DarlaDm timall Afrikadald tek 
tevzii için tesbt edilmiş oldulu ma• katli davranılması lilzumtı 11 i tJJ.i emri amiral Darlan ıle amiral m11 Framız kuvvetlerJ.ne 8f8Cıdakl 
JOmdur. de durulmu"ur zer n. Jrlic:Mlier taratmdan verllınlft1r. A 4 meaajl göııderdlllnl bildirmektedir: 

Dün Ankaradan vflAyete verıleıı BuBfla 6,.1 d • miral Darlan bundan sonra Ce&ayirde '•BütUn taabhUtlertmiz1 yeri.ne p.. 
• e e en sonra vaJfnln f raı KI u -. n ... Ur D t• dik. bir emirde memur, dul, ye!ıın ve yasetinde yapıl k De" r • gene ark e e-rtıtm-ıı.. . ar. ~r Kanlı bir aavq faydaaı:zdır. 

m!Heknldlerden olmıyan dar ve sa- Janhda k--ı aca ınci bir lop- lanm ;---ıri bllttın k&ra, bava ve deniz ŞimaU Afrikadaki kara., hava ve de 
. ... ... syon Azalan se fi " . -•- • bit gelirli halkın da silr'atle tesbı! tir. ç ece,.. kuvveılerıne t.ebllğ olumnuıtur. Ka • ..... kuvvetlerine Amerikan ve mütte. 

edilmesi bfldirilmfştlr. VilAyet bu İs zanblanka Fransız ftlcmı kµmandanı fik kuvvetlere kareı muha11&D1atı dur. 
hususta derhal faaJlyete geçmiştir lanbuldan alınacak "varlrk ver- Amiral Rlchller kendi emrinde bulu _ durmalan, kışlalarına ve tıslerlne 

Diller taraftan diln Büyük Mılle! gfsi,, yekönunun esgarl 20 - 30 mil- nan harp gemilerine muhaııamatı dönmeleri ve tam bir tarafsızlık mu 
MecJlsinde müzakere ve kabul edil. yon Urayı bulacalı tahmin edil. • durdurmaıan hakkındaki emri imza bataza. etmeterı emrı verllmiıtır • ., • 

mfş olan varlık vergisi kanunu bu· mcktedlr. •tml§ ve göndermltttr. vtşl RADYOSUNUN DA'VllTI 

Vişi Fransasının 
işgali tamamlandı 

Vltl, U (A.A.) - Fransız radyosu 
açık denizde veya Akdenizde buJunan 
Fransız ticaret gemileri aubay ve 
mürettebatına biran evvel Akdenlzde 
veya Korsikadaki ll'ranaız limanla 
nndan birine ula.şmalan emrlnl ver • 
ııı!ttlr. 

KAZABLANKADAKJ FRANSIZ 
IUJVVELEBt TESIJM OLDU 

ı.ondni., ıs <A..A.) - Kazablanöa 
çevreaindekl bütün Fransız kuvvetle . 
rl halk ıaratmdan hararetle kareı • 
lann:ııı~r. 

a· aç Alman 
hocumu 

pUSkDrtUldU 
--o-cı--

Bu paraııtotıerı 
bir Almaa llawa 
meıdaama indiler 

Lonclra, 11 ( A..A..) - Rual&r at&. 
llngradm ıimalinde birkaç Almaa hl 
cumunu tardettikteD llODr& m•kb 
bir yeri 1.§gal etmltlerdir. 

Rua kuvwtlerl Nalçıkm cenuw rar 
blainde faal harekl.tta bıılunara.k 
dUımanı tank ve aatr malzeme 'bakı.. 
mmdan kayıplara utrat;ımtlardD. 

Tuapse civarmda iki Alman bUcu. 
mu ptı.akürtülmllftllr. Rua ~ 
c;11leri bir tayyare meydaDm& i~ 
muvaffak olarak bir miktar dtllm&D 
tayyareal taıırlp etmiflerdlr, 

U :ıun menzilli topl_ar ln'ıil • 
tere aahillerini dövdii 

ltalyan kıtaları da Nis ve Cl(ZAYIB 'CZER1NDE 18 MIBVEB . ~rlla, U (A.A.) - Aıma.n denilı 

Korsikagı işgal ettiler 
Berlla, 1J (A..A..) - SalWyetd 

&akerl kaynaktan blldirfldllfne göre, 
ı:nUıver kttaları l'ranaanm tamamtle 
fJgall bakmımdan kendilerine tevdi 
edlleu vazife ve lıedetlerl ~1& 
uıl§lardır. . · • 

Roma radJOBU, ttaıyanlar tar&fmdall I bımlftir. LA.v&l avdettni mtıteakjp 
Nl• " Konikama fUD.allnde Baatia. derhal marepll ziyaret etımif, seya. 
ya uker çıkanldıl'DU reamen bildir • bati hakkında lzahat vermif ve ken_ 
m1ftlr. dleile uzun aUren bir görü§lne yapmıı 

• • ,,. tır. Bundan aonra otto Abeç devlet 
Vltl, U (A.A..) - ı..avaı dUn aaba'1 telini ziyaret etmi~tlr. , 

refakatinde Almanya büy11k elçi.il Llvll nazırlar m11Cllai toplantıamda 

TAYYARESi Dtl'Ştl'Rtl'LD'C harp kuv\fe'tfrine meııaup usun men. 
Londra, ıı (A.A.) - Cezayir böl 1 zilli bataryalar d1ln gece cenup dof"J 

~sine fasılalarla yapılan mihver ha: 1 İngiltere kıyıamda.ki aakeı1 hele'flerl 
va hUcumlan eanaanida 18 mfhver ' atet altma aıllllflardn'. l'olbftaY* • 
tayyareai dUşUrülmU§tUr. 1 qıvrda yanguı1ar çıktılı görW!13'Üf -

(Arkası ı,ayfa S Sütun S te) ı tUr. 

At yarıııarı .. 
Loııdra. U CA.4-) -.. Frıinu.nm 

geri kalan kıamlDlD l§galin• qıi,llver. 
eller tarafından dev.&m edllmektedlr. 

otto AbeO oldutu halde ııtınu.ıen hük1Ulıet azalarma umumi durum 1 
ayrılınq ve aaat H.80 da Vi§lde yere hakkında izahat vermlş_tir. , l . 

TeDI aıaede Ame ·k I 

Bilet siparişleri pazar günleri saat 
il e kadar kabul edilecek 

Kuaaaa blletterıa para an da pazar. 
test sabalUadaı 1t11tarea ödeaıcellUr 

Amertlladalll 
rraa11• lleıapıaıı 

lllolla edıldl 
V11tl•gto8, U (A.A.) - KaUye na 

zırı Morgentav b&aıD toplantıamda, 
birleşik Aınerjkadakı resmi bütü ı 
Fransız beaaplarınm bloke edlldiğlnl 
fakat blrleflk. Amerllradakl huausi 
Franaız menfaatlerinin ne olac&g: 
hakkında fikir beyan etmenin henüz 
pek erken olduğunu •l>ylemı,tlr ll'ral' 
1& Ue tı mUtıadelealne alt olarak ı.. 
tenecek uaauıann dikkatle ıncelene. 

aö7ll1• ııaalJJJ ff~ '# 

Japonlar eaaa mevzilerinden rı a ' 
Gemnl Mak·~~ kararg6lu hariciye nazırı 

u (A.A..)ı 

Y~ Ginede Japonlar aonaridekt rraaıaaıa l1gaUal 
eau mevzllerfnden atı!ııuttır. Yedi tablll edtror 
Japon avcı uçağı tahriP edQnıtıtır. 
Şimdi lf1& edlld;flne göre, geçen Va,ington, 12 ( A.A) - Basın 

a.ğQıttoaun 27 •inde Japonlar Sala oplanısında hariciye nazın M. Hoı 
mon adalarına saldırdıkları zaman 27 den, bütün Fransanın AJmanl~r 
tyare kaybet;ml§lerdlr. tarafından l141a1i hakkında ne elli. 

şDndillli sorulmuştur. 
Nazır, bo hareketin Almanynnın. 

kanun. u,tımıyan pemlfd' ea me.'t-

Gazetem.iz Ankara at yanıla. 
mua bahsi mıqtereklen- ıehr· 
mi.iden iştir&k eden o~~ 
nma blyttk bir kolaylık daha t.-
min etmittir. 

Bundan böyle bı!et •IJN'ritle. 
rini cumarteai aJqamma kadar 
delil, ,..... glnl uat 11 • Jca· 
darbblll ee.eli temin •tmİi bu-

JunmaktaJD. Uu ı;aatten 'Oftl'D 
siparifler telefonla AT•k1ll"ll)'S 

bilclirilecektir. 
Bandan başka timdiy.- War 

kazanan bı1etlerin ~mb21 ~ 
leri claidtığımız ikramıJel...ıiri 

ele puarteai •bahıa&.. •• • 
vermeie baflıyac-at.z. 
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Anglo - Sakson tehdidi ~i)}J1;~ Os anlı tarihinde 
altında bulunan 

a a sıl 
1 .... ı ettir 

Tunus, Osn:anlı devletinin idaresinde bir beylik iken, 
1881 senesfo.dc Fransızlar tarafından i,gal edildi. Tunus, 

c:; zamanclanberi, Franıanın himayesi ve nez.areti 
altında yaııyan bir devlettir· 

Tarihten birkaç söz 
1'uııus Akdcntz kcuarm.1a :Prnn SAHİLI .. ER \'E 8Trn'LF.R 

ronm lrim:ıye inde bulunun bir Tttnu.<;on en canlı ıirııııt mmb\ • 
~i Afrika de\·Jct!dir. Dııra•r, kası, !;1thildeo c·enuba doğru u-ıa· 
MilacJdan 9 asır e\'\'cl, FenikP mi.t<; nan O ifo 80 l•ilometre: nrssmdaki 
temlek~i olmuştu. Miliittnn ewt"l ,!crlerdir. Buralardn, biiyilk arazi 
'1 nci asırda, Knrtaca dcdrtini"l • j~letmeleri, bağcılık \'e 7.e~tincilik 
idaresine gec:ti ,.e 011111 111m:-,, inki,af etmi~t.i'r. "nhilde. balık, 
Romnlılann büyUk bir rakib: ol~n bÜngf'r ve tı1htapot i~leri ~o'ii c:ınl•. 
vemiliı!tan U6 sene en'd d• p·;,, dır. 
h3rplerinin neticefolintle nomnlılar Sahil ooyunca, limanlar, kac;ıı • 
tonı.frndan i'gal edilcl?. balnr birbirini takip eder. Hunlar 

Tunu , miladın :; inri ııı.~rmd'l arn.smda, b\iyıik miktarda zeytin 
l'andalla.r.ı. 7 nci 8 ırcl:\ Arapll\m yağı '\·e foıı;fnt ihraç edetı <iC.000 
JG'74 de Osmanlı Türklerine geçti. nüfuslu Sfoks kıısalı&lsi1c mühim 
1881 --·nd rnı ·,.· il • .J bir tiroret limanı olan 25.000 nü. ... uç.-.J e, , . aı : P <'rınGc 

b:nJunt'.'lnrnn Frnnsır.lnr tnr:ıfınd.m fnslu Bir.erte 'nrdır. 
işgnl edikli ,.e budan onra 1,.~r. 20 ile 30 l•ilomet.re ar~srndaki 
sız lumn.ye-.indc hir tlc\'lpt llalin· 1 Jcr!nlikte bulunan 'hu snhil mm. 
O - 1,._ tuks..<;ınm arl<a tnrnf:nrıncl:ı, yağ -e ~·n. w. 

nıurlann :ı:tlığı ,.e ~·a7.m, :tamııtmile 
!runu ile Cezııir aratıın•la t:ıl-ii 

Jimluı1' teŞltİI ede<'ek mı..hinttP, kuru olan ağır ha.va ı yiiı.iinclen zi 
hiçbir Anza yoktur. TunıtSıJn ~İnı· rant yapllar.1ndığı iı;in 'kii~·IPr, k"· 
liiki Jımlutlnrı nrasm<laki :ıt"Hi .,., ahalar yok ~ibi'dir, 

'.l'ıınu<ıun i~ tarafları, t-'i1'İ<1E'n ha , Romanın bir eyaleti o!du~u 
rnmankine ya'kmdır. Cl zamanlar. olduğu gibi, huı;:\in ıle, ~er.i bir 

r.tcpten ibi\rettir. fll<bah:ır, ÇİÇPİ(. 
~ Cezai'rde Roma J{ııy"rrliğinrn 
1 ..:.... ·-' t• h ı· d b 1 ter :ı~ar 'c hirtalnm nc'tıatla;o fı•. 
a•uvDY~ <ı~u.ıe ı n ın c ti unu 

yorda. · '''nrsn da ~nbnr.ak kururlar. r:ura 
d:ı siiriilerini otll\l:t n heı.tc,·iler de 

a'enos, en ziyncle .\raplrırln kav çadrrJannı toplnr. ko_yunhınnı ör1. 
Ah&lici, iclilıniyetin t'!!iri terine katar Ye :tep~:ert> tm!lantr 

nlfmdn, ta.ın:ı.mb•le, !\r:ıp1:ı .. tı ,.c !ar. Bu stepte, ~-ıı!nı.1 2'?.~00 ni'· 
memlektttc Arap dili tn'\nı:niim fnslu mokarldcs Ka~Hl\lln, nğn~ • 
etti. Arap temsi1i o k:ıdar Jm\Tet. u, ~-e~11iksi7. bir .,11hndıı, mt:!!hrır 
li oldu lii, bundan. Cerbe l'l•:l:lsının camHcrinin 'imbbelcrini 'e mintı • 
Berberileri ile l\Jntm~tıı rln/;htr relerini yUh"!-eltmektcdir. 
halla bı1e, bu nufuzıJan i::S.dc c. 
lamadı. CENUP TARAFT •• \RT 

Cezairde. tabii üç mmt~ka teş
kil rden ffa'I Tel'i, ~·iiksf'k yaytn. 
far Tc ıın.hm atlnsı, J'nnu tn birlc-
15irler ,.e bu ~tle Tuno<1 Tel'ini 
~:üeuıJe getinrler. 

Tunu un ~imnlindcki Kon,tan • 
tin da ~lan, 850 metre irtifnmda 
lmlunnn Urumir ,.e 510 met~ yü'k 
!icldik tcşlcil eclen Mogod tepeleri. 
ni 'iit'udc getirerek ''Reyczbn · 
rtın"o. lcıufor U7..anır. Memleketin 
~cnubunda da, 1590 metn'fe ka • 
dıır ytil<!!clıcn dnğlnra duyanm15 
yük ek m-:ı.lnr \'ardır. Orta kısım 
ec.ki lmnımu<1 göllerin s1\yP.sind~ 
'ücnde gelen lcnpnh ha\-Zft)nr h.:\ • 
inde dal~ dalga, ti Ttınn~ kör. 

fezine kadar nzamr. ~emleketin 
belli hMlı ınnağı 871'i kilometre 

oyundllki • fC<'M'dn"ttır. 

Tunusun iklimi "e nebatlan, 
Cczair Te!'inflen fnrk~rorr: Ya7 
me\'Sİmi, uz.un. pek sıcak 1-e ktinı. 
dur. Hı.sın, hilh sahil bunm • 
dıı, ba\"a mti18yimdir. Y11ğmur ilk 
t~rin ile nisan aylan nnı<1r~da, 
pek nz gtln'lerde, ağnnk halinde 
yağar ~ hilden ~tiye doSı'u 
yağmur gittı~ l!Qlır. Kmmir ~ 
Mogod ~rlan )'ftğmaıfamnn isti:. 
fade ettiği için, koyn~lan ool 
onn ve herek tli :terl~ir. ' 

Tanusun ('enıırı tarafhn, ~.1h1a 
denilen çölden ib:ırcttir, '&\ C•ilUn 
ker.armdaki \'tlbalarda, en nefr; 
magrjb hunnası yetisi'r. Jl'o fal ma 
ıleni de buradadır. C'enuh.-, 'J.'rl\tı 

lusga.rbe <loğnı manan cenup sıı. 
hiJlerinde de Sirt körfeıi boyunca 
hhQeli hurmalrl<lı Gah<'!i, L'..arat. 
gibi güzel l<n.cıaba)ar Yardır. Cerbe 
o.dn ının limon bnhçelrri de, bu 
tarafta göıleri okşar. 

Uzak <"enup l\l:ıtmata terelt>ri 
denilen arazı dnlg:ılan ,.e y~yla -
larla örtülüdilr. Bomlnrdn oakin 
olan .Berberiler, ikamet~ah!nnm 
liayalıın oynra.1< \'ucode ~etirmi•· 
ler ''e o ihtiyııdanm rh ,;nnı•r • 
lnrn. dolan yağmur c:nlnri!r gid<". 
tirler. 

TUNU5L'X İDARE ~fmI.l. 
TİOARET VE tKTlSADJY\TI 

Tunu , "Tuna"i Beyi'' nuvanıuı 
haiz ymi bi'r hUkllmdar tnr.ıfın • 
dan i<l&re olunur. t darp is;l~ıinde, 
kendi ine, yerli ''ezirleri yardım 
edcıier, Kanunlar, İ!:-litm şerıati • 
ne istina.d ettı"rihni tir. '\"ilayetl~ 
ri "Kaid''ler, kııbileJeri de ocyb. 
ler idsre eder'lcr. l'alııı:ı mühim 
m~ler, Fransız milmessili taJ'B. 
fından ballotuuar. Bn i leri Tanus 
t1' FJ'/IW!IQftl'ft teşkil ettiii mnliyc, 
maarif, 119fra, :ıiraat eski ener 
\·esııit-e gibi mümes • Soheleri 
ida?e ededer. M~ i1ttm:ı. 

Gıda maddeleri 
stokları arttı 

s klanan evlatlar!! • 

Yazan : RIZA ÇAVDlRLI 

-Bu hal, harbin ba§ındanberi 
görülmemişti 

U Osmanlı tarihi !;Ok garip, koyarn.k deniı.e attı, Ertesi n -
çı.>k tuhaf hikayelerfo llo· bah da padisnha mutad tiı.ere u 

ludur. :Meğer ı>Rdişnh kızlan Sol· bnber ver:J.di. 
tnnlar e'\'lendirildfüten sonra er· - Ba~nız sağ olsun Sultanım t 

Ay ba§mda.nberi piyasada görU!en kek evlMlan olu.rs:ı hemen kesili - Bir erkek hafitlini~ düny~V"~ f;eı. 
tereddüt ve fiyat 8Ukutunun bilhassa yorJar, dnlta. meme emmek Jrrsau di! Clt"nnet• ll&ya gönderihlj! 
gıd& maddeleri stoklan üzerinde bek \eritmeden yok edıliyarJarıh. Çocuk ııarayda ~alılatılmıştt. 
ıarımedlk bir ~ııir husule getirdiği Bu ııebepten Hanım Saltanlal' Gidi bir od:ı.da bulunduruluyortla. 
g6rUlmekted1r. Allııhtıı.n sade im e\·tadı dıinyayıı Sıltdrıenin odu<.lan dı~anya çı\<. 

Geçen yn.zda.nberi latanbulda gıda g<'tirmekrini dua e<terlerdi. ma'!ın:ı izin verilmiyor. saıle ana. 
maddeleri Uzerinde stok bulunmıyor, El"kel~ e'\·!at dünyaya getirmek ı.ı ve baba~ı J?;örebiliyordu. 
gelen mallar ekseriya. tıılep ve afpnrig felaketine (Sokullu Mebmed Pa- Adı (t:n-ahim) konan bu C:Ot'tık 
Uzerlne getirtildiği tçln daha. yolda ~a) run (bmihan) Sultan da uğ. nihayet iJ,j ya,ma geldi. Bu sefer 
iken blrknç el deği§tirdifl oluyordu. radı. Koca. 1 Sa.druam paşayn: de 41:ıray<\ıı yeni tir te,·atür do. 
Fa.kat son on beş günden beti ~brin - Bir erl<elt evlii.dınız ohlu ! la,tı: 
birçok yerlerinden stoklar meydana "Müjdesj" ,·erildiği zaman, az - 'bcıiban Sultan kjm~e'Iİ7 bi'r 
çıktığı gibi yurdun muhtell! köşele - l\ııldı (Sokullu) nun başındaki kn· i:•l\c;üzU c\'lathk olarak .,ıcı.. 
rjnden gelen maııa.r Uzerinde de satı§ , uk yere düŞeeehti. Bu ma...,urnuıı: s~dr:ızıunıo zanıllı n~lu İbra 
olma.maktadır. Vakıa piyaeada mllte. - Belki saltanat idtlıno;mda him, artık bir evJiıthk muamele'i 
madjyen arz var takat talep yoktur. bolannr! t;örliyor, padiş~h cln lnzmm haki 
Bunun neUceııi olarak bir taraltan ){orkusiyle, hilAfet po-;tnnu İ'J· k.ı~en evlltlik aldığına manıyor 
gayritabll olarak ytıkse!mh bulunan gaJ eden bllytlk babası tarafındur. dn. 
fiyatlar normale doğru dllşerken di - derhal katli ferm:ı.nı \·erileceğine Çccuğun nasıl be.lal<lığmı bura
ğer tara!tan da ııtoklar ~~ekkUl et. ~üphe yoktu. Sultan i c e\'ladını clR si>ylemeğe lilınm yok! Çok iyi 
mektedir. • bağrına b:ısmı' bir türlü vermek tertiye edildi. Mülu.mmel bir tah 

Alt.kadar ma.kıı.mıarm yaptığı Ut_ i tcmjyordo. Bereket versin ki' Sul ıııil g;lniü. i'eti-,ti. BüyU<lü. 
kiklere g~re. ikinci cihan harbinin tıınm yanında bulunanların hepsi Ve sanyın "l<apıcı ba,ll!ı,, oldu. 
ba§ındanbcri bugllne kadar İstanbul. de emin '-'e candan iııs:ınlardı. Bu '1nmana kadar p:ıdi~ah bu sır-
da hiç bir zaman gıda maddeleri ıı. (Sokullu) nun akhnıı bil' hile ra vakrf oJamannştı. Fakat ne de 
zerinde bu kad&r kabnnk yekQna ba_ geldi. Kansınıt• olsa bu isim s:ule ~arhyın 4 do. 
llğ olan bir stok görlllm~mlştlr. - SuJtannn. dedi. Çocuğu !'A'k- van içinde kal<lı flı,anyn çıkın&· 

KeMlik, ithaidt malları üzerindeki hyalnn. Oi:!li bUyUfelim: 1 ma~ı da mUmkUn olmadı. 
stok da böyle!!ce gittlkc;e kabarmak_ Bir kuzu kccıip çuvala koyalmı \"J.Vtt~ yava' frETlclanan <ıllzler 
tadır. ve deryaya nttıraJıml tmvvetli bir rilıgirm feveran et· 

F t • ht .. J le Un fiki'r (İsmihan Sultanın) cln tirdiği d:ılı~a.Jar hıı)il'e girerek, 
• a ı e. ~rem mu_ca e ho,unn gitti. Ya)\'arır gibi: PM!\'!lrn düşmanln.rınm kulaldan-

Jııpanserının temelı atıldı 1 - Aman pacıa öyle ~·ap! na kad:u· geldi. 

Fatihte Fildi~i ynknŞ'lATid"\ k"Jrul ~ Dedi. Pa53! .k~n.di"ane s:ı~lı~ a- -- Frr<-.nt ha fmısthrt 
mastna. karnr verilen verem r.lU • gal~rı~da.~ h1rı51nı 5TJ'lına. ıçınde Diyen müzevirler, h~men padi. 
cadclc di<mane-erinin teme!atrnıı kesılmı~ bi'r ~·um bulnnftn kanlı "i:\İım huzunınn çılrnrak: 

- "tt\· lı yü'-1-lı ~ - Sultanını, "'.-knllo Mehme<l merasimi di.in öğleden sonra vr- "' ~ "-e-. : 
1 

• • ""' .. 
pıhnrştır. Mera..,coimde vali ve bele· Agn kendıııınd~n ÇU\'8 tn ıçınde PM~ <1izi ald:ıtnm~tır! Oıımanlı sal 
diye reisi Llıtfi Kır<1ar, noktc>:- ne buhı~duğunu sora~nlnra_: tanatmda oln.n bir teamtllil Ha.-
Halil Seze':" ve diğer etibi;a hazrr 1 -. Bır erkelc e\"lAt dunyaya mm Sultanlnnn erlt~k evlıltlannı 
bulunmuş, vt-rem mücndc.lC' cemi geldı! . , • ke'Jtinnek idetini bir b~çe ~ıoyarak 
yeti rcist Dr. General Tcvfi~ Sa~ Dem.ekle iktifa eclıyor, herkes ye-rine getirmemi"tir. Evlltlığı '1e. 
ınm bir nutuk söyıcmiştir. Dispnr. de lie'!ılen,_bıı m:ı!m~a rahmet olm- d:;;ı tbrahim, keriınenizin ve ken· 
ecr üç ay içinde iRmal edi er.ektir. ycırdu. Nılı:lyet ! ? ktı~nnu.n bu. di~::h' halis o~Judar. 

lunduğu çuvalın ı~lıe agır bır tas Padi,P.h hiddetinden ktiplert' 
l bindi. Bereket nrsin ki ~okullu 

V uraunculara kar
şı istenen tedbirler 
Ticaret odası, yeni odalar ve borsalar 

kanun layihasına 
ticaretten men'i cezası koydu 

Evvele;: Ticaret Vekliietir.in : :ı 1 4 - le.rayı ticaretten ~a· 
tcyip de ticaret ouası meı:lisin:n I m.en menetmek. 
son fe\·ka.!&;e içtimamda k:::bui Bu salAh.iyetle-rin muhte!lf sur;
cdilen yeni odalar Ye borı:akr k~· Iıınn ka~ılığı olarak f\ereı:ıo dere
ııun projeleri diln An'k.a..--aya gon • I cc tatbilanrn ticaret odam nıecfü:-
d~rilmi~tir. lerinin salflhiyete~li dahiline ko 

Ticaret odasında 25 ki~ilik mL· nulıruı.SI mUnaııip görlUmektedir. 
telıass:s bir heyetin nıı.rn-!at!ığı 
gerek oda!anı gerekse born2brl\ 
ait projelerde bilhas~a vı!rıguR<'"• 
ya !lı:a.l'ŞI yapılması icap eden ml.• 
cadele, ~..zai müeyyideler ve al1n· 
ması: ics.p eden tedbirler üze1indc 
ehemmiyetle durulmuştur. 
Vu~ karşı ist~-n r.~ • 

zala.r şunlardJr: 
1 - MU('9(eeainin muvakkat 

müddetler için eeddi. 
2 - Para cıe28S. 

tlyarl daralı 
yerleri kaldırılıyor 

'l"ramva.y idareei ihtiy~rl durak
la.mı çoğunu kıldırma~a karar 
vermiştir. Mcse18. ~iden kalkan 
lbir tramvay yalnız Harbiye, Ta'it• 
sim. Tepcbaşı ve Karaköıyde du • 
racaktır. Bu husws yakmda ılAn 
ohma.rolt halk haberdar edileoeJı,o 

rıracla. olmadığı idn kmnr ('ağırt 
tr. Eff'r hazunına ~okullu ~kmıs 
c!'l!'.&yd\ sadtıL1amm d& oğla .1bra. 
Jıimin de kelleler~ t·~urtulacağıua 
~\\phe ynktn. 

(İ5mihan Saltan) baba~ın ya. 
nma ailıya nğlıya ~iktı. Evlidmı 
miidafaa eden annenin bu hali yU 
rekler acısı idi. Padi,ah babft"lmın 
öyle g:l7 ~,l:ın anumdıt a'V!ll.la. 
ıut kal''lndı ki, nihayet pac!İ4'alım 
ıla merhamet rl11mnn l'ia91l"a ha. 
ıek'!te gelel>ildi, \' c: 

- Bnndan böyle lnzlamnmn 
ılünyaya getirecekleri erkek ev-
Jiit1ıır kecıilmesin. r;-#: 

Fermanını fırlattı. .., \..
Bôy1ece 8olmllanun !'laye!lincle 

\'c İıı.m.i'han Eiultanın bile \'e him
metiyle, ilanım Sultanisi" erkek 
e,·?stlarımn hııyatJarmı kortara • 
bildiler. 

Sonl1\lan (~) olan ~kul)a 
lıfehmed Pa..,anın oğlu İbrahim pa
~a birtok bUyük m(muriyetlercle 
bulnndu. Son ,·a1ifesi Bosna nli
HB olma~tn. 1031 senesinıJe hara
dan aynldı'ktan !."onra vefat etti. 

Kendisine (İbrahim Han l da 
dena'rdi. Padi,ah gazabından kur· 
tulup ya'ıyan ve birook valilik • 
lerde bolan&n bu oocuğım !kSline 
(İbrahim Ban Za.del~) deniyor. 

Talihli ya\TO. diye ban• denir. 
Koca sarayın içinde gizli fakat 
canlı bityömek, hi~ de ko1-f bir i'J 

~2 SONTEŞRIN - 1942 

rrans zıar cezay're 
nasıl •~mışlardı 'l 

A MERtKALILARlN Cezairc. 
bu memleketi kenımerinc 

malctmek için c;ıktıklnr.n. iddia 
edemeyiz. Jhaıısızlar bir :::ec-!.nlli 
yet ka.rş:smda bulunduk lan. A :· 
manlıı.n kullaıunağa mecbur o'• 
dı;kları için mukavemet ec!İyt>rlar: 
yahut öyle görünUyorJaT Bu eğer 
ciddi bir muharebe ise- bf;yi.l.k bir 
tıılir.izliktir ve eSki mU~fiklcrin
den zayıf bulunuyorlal". GörünU~ii 
kurtarmaktan ibaretse d:ıha b.". 
yük blr tali.Qizliktir; zira. ks.n du
kUJUyor ve pahalıya mal oluyor. 

Bununla beraber bıidi.~~ 1'ize 
Fransttla.."!Il Ceza.iri nasrJ ~nl 
ettiklerini yazmak fırsatmı YC'ri" 

yor. Bununla aynı zamanda §tınu 
da anla~ ietiyorıız ki bir dev· 
let harbetmek i.!5teyince ve hunrta 
bUyilk bir fayda ümit edine... l'i\ • 
lınne bubnnkta asla güçlük !:e!:. 
mez. 

G!Szc c;arr.an bil' noktıı dana 
var: Ajanslarda Sidi Fc:ı-uh kale .. 
sinden b~lunuyor. Prundan 112 
sene evvel Fransız ordusu da Ce· 
zair ~ldarma bu noktada avnk 
btı..."lnt§tı. O zaman oreda l:tir kale 
yoktu; denize doğru uzanm-:ş lıir 
kunısaldı; öyle bir vaziyet gösteri
yordu ki bütiln Cezair sahill~irndc 
aıslter ihı-act :çin oradan daha mü 
8ait bir yer daha yoktu. Fral'l.61ı 
genellcurm:ıyının uzun tetkikleri 
bu neticeyi vcnnioti. 
Fran.~ hl.lkftmeti Ce.tair sderi. 

ne karar verfiiği zaman y;ış.ı k°'J• 
mandan ve a.mirallar bunı:n a1cy
hi:ı.Je buhınuyorlardı; ~nnlrll ts • 
panyoJlarm, hele Şarlkenin pdı: 
acı mağlabiyetlerle biten ihra~ 
hal'~ketleri tarihi iYi bi1en bu tet
rübeli adamların kafalarında ko .. 
caman ve kopanlmaıu mntckl!n o',. 
ınıyan bir 3Upbe c;cngeli halind,. 
asılı duruyordu. Fakat gene; kc
mandanlar, askerler bUy11Jc "bir ar
zu gösteriycrlardı: harbiye nezar-:
tine Afrika seferine gi~.k arzu. 
aiJe yapilan mU.racaatlar p~ ~k" 
tu. 

Ba,.<Wunandanbğı Gene'!'Sl BU!" 
man, ha.ti>iye nazın bulunmasma 
rağmen kendi Uzerine aldı. Ordu 
De; tırkad!n ve 37577 askmcn iba · 
retti; on iki general kumr.ııd:\ he
yetini teşkil ediyordu. Aynca bir 
topçu ge~li, iatihk!m genera!i 
ve başka gene-raııer de vardı. 

Si:li Ferrch CezRirin OD bef kf • 
Jometre garbrndadır: yan::?U\ıi::r 
dll'; bir b.ra pa~sile ikiye ayn':. 
m13 olan kilçilk bir Jroy, c;~evre 
kutnS>\ldır; gemilel"den oraya çrk· 
ma.k kola olduğu gibi ben:Rhr tab• 
kim ctme'lt suretilc mlldafaası d:ı 
pek mfurıJtilndUr. 

1830 sen"'9i haziranm on. 11d1n· 
de 100 harp tremisi ve aısk-:rie ı:ıa!. 
zem~ yüklft 400 tieuet geımhııf qfdi 
Ferruh önllnde demirledi. Ert~ 
gilnU sabftb erkenden bir 81~ari 
livam: lı.nraya çıkanJdı; tı0nra di • 
ğcrleri çıkt:r ve Cezajrdc- i~tı1ıH.m. 
lttrla Fra n !1Z ~emikri ara.eımda 
top dtlelloeo deV1Un ede~en aqa• 
ına doğnı ihrag harehti ecna eT 

ın~: ~ anmadanm benabt tahlilin 
olonmtıı}tU. Cezair ~yf hazırbkl'r 
d~ldi; bn iŞıe hemen bqlr.dt. 

Harp yim>i bir gi)n sftrdtl ~ 
temımıısun 'bf1ıinci gtlntl Franms 
ord'.llllll Cesrire tirdi-: tıadişah o 
Jcada.r değerli olan bu mem 1eketi 
bııtarmak için hi(bir De! tapn• 

~ dağ Ve )"ftyla • • .. .Wnıflt-.. ,, .... llN' 

lorda yağmm~jçfn.f~p ... .__. __ ............ -. ..... .__. ............................................................... lllİa ......... ~------~------·n __ Anr ____ ~ı 
(&dmsr a.,fa IS f!llttftD ' ~ laımzdı.. ... t 

3 - Kara liııste ~dı"leek- i& 
minin bn &t.ıeye komI1mael tir. 

meıı•'JitK. 

' bereket epeye .kim' O'J'fMk!a ~ 
memlel<etin 1 m.sJ, umum;... 

Yetle sağ ''C y.ul!mnm ds Zİr:ıtP. 
'k'ifj lecıek ~ediT. Mec.,rda 
Jı Tunus 6ehTinin etrafı, 
llon bumu tepeleri l'Je('.t>r ıı ır
mağı ile d far em~nda ~fan • 
-ımıs n ~vlal bol mah~nı t"e • 
rir. 
Tnn~ :yerlileri, ~if tçilikle g~i. 

nirler. AvnıpnfıJar ,13, memleke • 
UD :Ürnati'ndc, onnanNlığıntln, 
Jıaıvnncılık ,.c nındenr.iliğ:nılc ri
n~et g6s~r1ar. 

lUeınlckctin peytnbtı olan Tn
n 5Chrinin 208,flOO nlifn~ \·ar 
dır. Yerli mahalleleri. hir tepenin 
~ntianndooır. Tepenin li1r:rinde 
de '.l'unus beyinin ~ıır.ıl, ':ırdı;-. 
'ı"~i mıı nUeler, yerli mııh:lllclr. 
:rin ctr.ıf~ 01.nnır 

Tanus sitesi, rok ~ii1cf hjr ınnı • 
:r.nra. an:cder. Şehirtlr i'hsınn Eı· 
heri ile rekabet eden bir mc lrPs~ 
nnıntazam mcl.teplcr tirn"rt ml. 
cS! ese1cri, gür.el bi'n:ıJ, r ''.ırr1ır. 
HnU . miln~ verilir. \"\i1i~ck Frnr. 

ıı: mcmurbn. mlihim jc;lpr ı: ··rrn 
\ı.Tupnlder, baraclıı yerlc .. mi5tir. 

Bunun irin <ııehird"', hlh iil, hjr ;j. 
~ ret har-ekcti, mi"him !ıir s .nn~ i 
fnnJiYeti me\:oottur. 

meftiine ~ lbtt maU ~ 
c1e parllmentoya aleyhtardı ... 
"At Hatlar,, ada empatif;i var 
dr, bn ~iyetin Şanll:~ 
"Fran Frmısnlanndl1',, diye et.· 

rafı ~ tm öttürerek TBPtud:ın 
nünıaJ:l"'şleri <'~tlendirdi. re 
ğer Vışinin t.jr f:İ:ynset di\stnnı 
ı.·al'!la o da bu "Fnm'- Fntnsttla.
nn drT,, cümlesidir. Fakat V~ bn 
dü turu 1946 ya:ımılıı Fr:ln~nrn 
ill}te iki ini i!lgal eden /\lmnnlarıı. 
l<a~ı kullanmnğa lürnm görme • 
mi5til'.) E nsen Uh·fıl Almonya ve 
İt:ılayaya kar~ı <111lh ı.·e ııiikim rıo. 
lı'tikasını tnkip ediyordu, J.\!itletfor 
Cemivctinc ,.e miic;terek emniyet 
ı.i!tt~ine diinr. kaifor itim ırh yok 
tu. Kendisinden en·eJ l!aridyc 
Nnzırhğını i~gnl eden Ilarttı, A.1-
ıun ııyaya ••a~ı iradeli hir nnıl;rı. 
vem~t ~·olunn tutmu~ ol"n ~on 
dc\'let a'l'lmt.rclı, fakat I ih~!. "C

Jefoun Almımrnyı ttnb'.?r ı~ıııe 
n"ma c;iya.,etini tcrl<etti. P. :mdıın 
C\Te] r:ızdığıın bir kitapta, l!l3ı 
yılının sonunn dnğrn J.u,·lılle J\n. 
nnc;tn\5lanmı nnfr.tmıştım. O •'ıııkit 
ı !hal bC!!ni bir '-' nıı :ı h:ır·tnoıınm 
ıiıılinc kad:ır "'iirillileıni", 1·e i\ 1· 

'l'aaııa: 

'Alekıtantler V ert 

manyayı gö tcrerek ban3 ıon söı. 
leri söylemişti: "Bu memlt>ketle 
uyuşmadan Avrupa kıta....-rıt?J\ su1iı 
yü7.ü görebilecıcğıne inamyor mu. 
unuz~" L§.vA1 bi1hn5sa tta1ysya 

,Yaua.'1tJUtf,~ uğraşmrştrr, l!>S5 son 
Mnununda. bu hUkumetlc mt!,htır 
Roltl!I. anla!P'llalan imzıı)a~ı: hir 
miidclet ::;nnra f-'tresa 1rnnfe.ran''" 
nn jc;tjriık etti, nu kQt:ft>:'ar.sı 
Fransrz sağlan yıllarca, Fl'nnsa -
1nı;ili1. i)-:ısetinin en p:uhk mıı. 
vaffnkıyeti di1ye nlkışlanııl\l;ır "e 
Mister J:<lcu nlm1lJllıŞ ols~yt'ı hu 
koııfcrRnS'lll mes'ut nl'!tİC'elt>rinin 
ıJrHtm edccefine inanmıslardı, 

Y.J\\'Al İngiltere iJc Frnn~:ı nrcl
f>tnda ruhur eden ilk hüy!!k :hti· 

r&k Milletler Cemiyetine btltDn 
ku~ yardim etmeğe ka~r 
vel'di'ği bir anda Fran9aDID bu e~ 
miyete niçin ~ oktrrıu~ ol
duğunu bir tilrffl anlıyamarnışlıır· 
dır; ba !Jılll'etle Fransa yetnv. İn
giliz ittifakına kıymet vermemit 
olmakla kalmryoT, ttafn ve Al
manya ile anla,mayı h'J't'İh etli· 
yordu. Sörleriyle MiUetler Cemi-
yeti prensa)tlerini aJJa,lıyan UvKJ 

< zeerf tedbirleri bo'a çıkarmak için 
Wın da kahmmnnı oldu: U.Yal elinden gelen her §eyi ynptı. 
parlimentodan ve tngilteredcn lAvi1in lngiltereye olan clüşman. 
tamamiyf9 ym f,'levirmeden İlah"3- lığı da, açığa. vurabmıt ohnamak
Y" kar,ı kur ynpa.n ilk Franır.r dev la beraber, hayli derindi. IIa~ 
Jet adamıdır. Bundan bil' yrl e\,.-rJ buhranı !m'a!lrnda tngili7. aleyh
İngilt:ere hWdlmetinin harc.'kf't br• tan F'ranoıl7. gautelerinin yımlon
zı ve 1985 yılı lr.t'liranmcl!. İngi. nı et-'l&l"etlendinni,tir. İngilt~re 
liı • Almnn deniz anıa,m:\Stntn nleyhine olan bu t"ereyanın en km 
innaJanmacıı Ha.beşi tan mf"~lccıi- vetli ifadec;ini 1935 ilktesrin Gi"en
nr C,eıuiyeti AJo·amı mil<lllhnle et· gD\"ur gazet~inde ~ikan Hanri Re
tirmelt İ!:İn ı;alrsan :Mi tel' Edene ro'nun "İngiltereyi bir ~ir de
Jnn-ı.·et ,.erc<'cl< Ye C'emi'Yeti :\k reeesine indinneli' mi?,, !lcrle'\·ha. 
\'am tesanüdline 5mek ola<':ık h!l· h yaZTsmda gönnek kabil'!ir. Rc
reketler d~ğildi, lmra5ı mulıak?•ak- ro bu mnkale!>!inde "ionl11n tıöyfü. 
br. İngiltere aleyhine hnreket ı,.,_ yordu: "Sevki tahiimle ve an'a
lay hir i"!ir. FaJmt mü,!er..ıc (''1' ııelerimle tngiltereden kr.n~i n!' 
niyet fikrine taraftar ol:ınl:ır, tn- mrma ve ec.-daflnnrn nftmm-ı n•.frct 
~ilterenin lınyrti'!'n: ,.e -:ı:ırtc.JT o!:ı- ediyorum, A''nlPS kttasmlb ;s-:ııı· 

Şeblr T!1atro111ada 
Büyük Alman .dibi Haup_t

manın yeni bir aeri -
oynanacak 

Öntbür.dekt pazartesi aqamı 
saat 20,30 da büyük Alman (dibi 
Gcrlıart Hauptman 'ın 80 ~'"?lla 
girişi mllnasebetile Şehir Tiyatro
su dıram kısmında muharririn 
Koltej Krampton isimli piyesinin 
temsiline ~nacaktır. Piye.::i ter 
tüme eden Seniha Göknil'ftir. Bu 
bllyl.ik ti~ mubamrinin i'!ı:i c. 
serini vakeylc Şehir TiYatr<>!u 
''Yedi köyün Zeynebi" ve "Gdnrş 
bata.rkıen., il!rimlerile oynnmış ve 
halk tarafmdan çok bcğcnilmi~ti. 

Bir hizmetçi merdivenden 
düırü 

Kandillide, Mu'harre:n 'd•"lda 
birisinin yahsmde hiımetc;iliz ya· 
pan 20 ya.,.,<qnda Nadyc, dür "'Nr· 
dıveııleri !:iterken, Ust k:ı• :ı.n :'f'l -

ğıya yuvarlnnmı!<tır. 
Koli!U'J sakatlanan \'e m• hte if 

yerlerinden yarala nan kız. H~ · .. 
darpaşa !ıastane~ine kaldı::ıJın· • 
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Zevk münakaşa götürmez 
Bi~ clüzüne reaamı, bir manzara karıı.uuı otrırtor 

ralı RÖrclühlerinin ramini yapmalannı iateyıniz . 
Görtliilıleri manzara 6irdir. lalıat yapacalılan ,.. 

•imlere bakaraana, 6ir6irinden /arklı röreceksiniz. 
Herkesin ,__., 1iir ıörüıü oartlır. Birininki tliğai' 

ninlrine benzemez. Bunun içinclir iri Jiinyacla ne iratlar 
iman var1a o lııatlar da aulı vardır • 

Bıqlıalanna 6oltar•lı lıentli zevlrinizi leJa etmeyi
niz, laht 6--.nın zevlrine de kar .. mayınız. Zevk mü' 
n~ RötiirntU. 

Varlık vergisi ka
kabul edildi 

Tacir ve emlak sahipleriyle buyuk 
çiçftçilerden vergi abnacak 
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Tarihin ---
lll/' 

QQvük dav9ı~r! Jltı. -_ .. _ . lf!~ ~ ' . ., - , 
Ko.nd?rse nın ."Demir dei!il, ben 

ÇlrçUID a•tll•i 
italya ihtiyatsızhğının neticel~rln: 
şimdi hesaba katmak zorundadıt 

1 ntıharı erimelıvcim l,, Mısır muharebesi tarihi bir 
zafer gibi karşılanmalıdır ! TASA~"'U'rl"AKl lnanJfllll Enel'hak, yani '•Allah benim!,. ııözUy. 

le 1!ad: eden Hallaç HOeeyin Mansur, mutezile ve ııofular tara. 
1 tmd&n znıdıtrltkla, Allahlık w Peygamberlik daYUmdı& llahmmakla. it. ·•· Toplayan: Muzaffer Esen 

bantoo ve Ropet11•iyer •hvıla. 
rında tetY.&ruz ettirmcğe ui''T"a~tı 
ğınu7. gibi Jo"nn&ız hu~ ilk ihtı'!i!ı 
ne t~adUf eden on sel.İ'lin<'i ~c:;r 
bütün in ... nlf"' için ehenı!'TIİY~~li 
hi.disf'lerle do!u nıüıot~na hir dt .. 
,·irdir. Zirıı hu ftSll' yalrtı İll"P.ll 
topluloldannın b iJ iık h:ıreK~l?e-riy 
le kendini göstermez, in .. an l•M:ı!:ıt 
n en bliJ ük mahsulleri ıle bu de
vı'rde •enni!'ltir. Bllrlık hnrt'kelleri 
büyük he.} cc:ınlar d!ı~urur, bttym, 
heyccanlnn herl,eı>ten en ı-1 Mi· 
yük dimnğl:ır hisseder. 1mıa,..Jı?;; 
Franııırz ihtililini do~uran hiı.ri1'• 
heyecnnın snrabını V<.\ter ı;iLi 
.lan Jn'k Ruso ı;ihi bü,-tik mtitefek 
kirlerin elinden ifti 'e hu heye
canın \·erdii;~ sarhO!Jlnk bütijb düo 
, .. ,.. bir asır kadar sardı ve aalla
dL 

Fransadaki btiyük ihtitiilin to. 
hamlannı atan hilylik insanlar i•. 
tikbali düşitnt-n, istikbal İçin ha· 
zırla.nan, yeni bir düny" kurmak 
luıJ'8li aı~da koşan kimwler• 
eli: mazi ile. muinin eski likitle. 
:rile h~rıalikalan yoktu, l:lkat 
buna. rağmen memleketle~nin \"e 
lnitüıı dünyanın mazMni dikkat· 
le ve ibretle arattırdılar; muinin 
isb'kbal if;in bir ayna oldaitunu 
unutmadılar; yahuz mui)·e bailı 
fikirleri sdu bir telki" süıı:tecir
den ~ird\"'ler, yeni •morlarla 
kuvvetleamil akıllannın miyann
dnn g.çirdiler; bu Miıq(1!9fe kalan 
}Mmadan, bu miyarla safiyeti tayi., 
etmiyen maoıallardan nı ge('tİ • 
ler. 

l:i'ra.nsm btiJilk ihtilAlinin ıhıııi· 
kn1ojiıti ile ba ilttililia tolaualan
•ı ha.urlıyan mütefekkirlerin dü. 
~üncesi birbirine tamaınen zıd. 
dır; ilıtilili bbir filoaollara in•a· 
am ve ceaıi.vetin hayatında atcla 
en yilksek PftJQİ venni"'er. eline 
br3ı ilmi, i.aetlere kar'ı baklan 
ileri ı.Unniitler: aldm galel~iylıı 
yeni bir dünya yaratılabileceiine 
in:ınJlllllanlı. Halbuki i1ıtilil kal· 
dmlmak istenen mefb1.mlıtr ile 
yer~ 1 onmnk istenen fikirleri de 
deviren coşkun bir s.I oluJ"Ver. 
mi"tir, 

Bu büyü'.< inlulibının hötttn 
ml\hkemeye düten, Kİ)'ot\D altın. 
da c:ın \eren kahramanları •r•· 
!tlnfla tem~· 'e temiz eldu~ ka
dar da par!nk bir """"• bagnn ken 
tlisinden bahse imkin halıloft11mar 
Konclorso'dir. Konclnne cliter İll· 
tili: ka.lıratnanlan gihi bUyHk İll· 
ti!a~ yaln11: yapımların deiil, ha· 
ztr}:yn"IAna da bnşmd11 1Ee1ir. 

Kondorse ve ihtililci... Ba iki 
1'elime yanysna balunmıuruıo;ı İcft
beden iki kelilnHir. Zira Kondor 
tıe L•il bir nilena"n CJOCuiud'!"'· 174:; 
de Ribömon'da doİDttlıftar. Mal1<i 
dö Kanta •~alet UD\'aıamı hai·1.. 
flir. Binaeruılcyb 1reıM1illini ilıtilll· 
ej ~ııflan arasında değil mwh!\fr 
lı!iri~·, ve mtirteciler arHı"<t" !?f;r 
·~ l!zmı '"lir~ Fakat kon'1nr. 
ae kdçwc yaeındftnberi rivuf ilim 
Jere biyük bir meyil J:iistP.ren in-

aan!ardandı. Ri,aziye akh :-aıırhr 1 bam edHPrek yalı:alaamıt. muha'kemeat yedi &y atırmOttO. Sonunda oıu. Lo•dr6, ıı (A.A) - Çörçil bugU!ı kerk ya.psydık, bu onlarsa yllldlnü 
ilıfili.1 deninia feltt'fe»i :1kla da· , me ma.tıirum edildi. rakat ıaemen umadılar, en.- blıl değMk vur. Avam kamaramada lılr nutuk aöyle. zayıflatmış olurdu. (GUIUşmeler). 
yanır. Bunun içi'l'1 Kondor~e "nin • dular,ııonra c.llmnı n Qaltlanllı k..Wer,ondan aoııra Hhp&ya çeklller. mifUr; fakat bu l'l'bi fe.Jlketler Ruıyaya 
ihtililcl 0J11135ını tabii gönn.-ı. Ji\. · ınaan ruhunun ibadet n rlyuetle yllkaelerek Al1ab& u'\af&c&lm& BiriDci aıJf bir l.ııcill& :&&ı.rt ve bir ysrdı:m. l'elkil etmiyecekti. lılan 
:r.ımdır. lnc&nmı' \"e cnunla blrte;ecel1De yanı Tannlapcağma iman etmiı olan ayni umanda timal Afrik&d&ki A.. §JD ve şimal denizinin 3te!inclc 

Kondorsenin riyHt zeki,., ~o!i Çc1. l v• bu yllzc!"n e.Je7hin• çıkan fetvalarla ölüme mahkQm olan ?ııtanaur, mert.tı:an • 1nstüa mU,terek bareke. faydalı bir zamanda yapılncnk hir 
bak irdlitaf rilDİ lir. D'~lamlN-r. 1 eiyaeetı~tıl\ ı~tllrUlUrkeıı, onu bir mescidin yanmdan geçjrmltler. KU. tinin diler yanaını letkll eden 11.1. lıUcum muazzam hamhklara çoı.. 
Klero \"e Fonten gibi ilim tariP?İn· 

1 
ez:zln m1r,nrı;ıic ezan okuJOl'IDUfl Kan.sur durl'4Uf, ınUeaziDJ. d1ıılemia. aır muharebesi hakkmd& mecli• taf miktarda h:ı.swri ihraç s;eı.1i1.:ıin~ 

dr. büyillı hi'f me\'ki !t:thibi ohn ü~ : F.zan l·ıt.r.ce baj'IJ'DUf: .u&t v~llni bildiren bqvekll nut ve her tOmeni mtllterek deniz ve 
ril•a7iyPcinin karlı91nf1a te: m:\te· - Böy•e ezu okunmu. kwıa oö1le bafl&mqtır: kara hareketlerine abltmlmtg bU-
m•tik imtmanmı \'trdil?i zam:ın - Mubatı.zlardan blrl: ••- 8 ncl orduyu Ksaır mubarebeal yük bir orduya ibtiyac ga.terir. 
heniw on aJtı yn~md:ıyclı. Bı in: - B.-ğ+-nDKclUue •n okul !Çin takviye edecek 1nıtıtz tümenler! BUtGn bunlar yaprJmaktadır. Fa. 
tihanda!t o;onra müme)·yi7.ler lt'U(' , Demıı. ba:atran bafl&npcmdanberi tnıııtere. kat aman g~ek. Dllfman ma -
tale.,.yi, hayntau riyazi ili'"llerc.' Mausur, biraz ilerde bulunan bir demirci dtıkklntna ıtrmll. (llra) den ayrılmqlardır. Şlmdi yllzlerceainl neviyatınm ne :..~an bozulacağı 
\'emıeı.&· itin trf\İk ettiler. Onds ı OD OMrjne çıknuı. tekbır aımıı: kullandıtımıs altı pwıluk ot>CU atan bilinmi' oı... bay)e itlnalt huırhk· 
i•tik'-lia büyllk bir alimi:ıi gnr - AllaJıüekber! toplar ve a.trr teçhlzatu tanklar da- tara lüzum lralmıyacH ve 1eni15 
ınekle 7anılm8' cleiildir. Konılnr. Dlnllycnl<!r i'&fYOlmUfl&r, takat çabuk keıldllerbıe ıeımıııer. Bu ha Tobruk dil§meden önce gönderil· ölçUdc bir ttbllre glSıe almmıt o-
ae hi.r taraftl'n riyali M!~iOJin: ~..ıtı.: seter lıayret içınde kalı:mfl.&r, b&lmutl&r k1 Kanaurun Uattıne çıktıj'J mitlerdi." la~tır. Fakat dmdiki halde me-
fo;e1tirken d~ğer tarurt:\a 11s :ınıi demlr (örııı) erıml§! Muh&fml&n da. idam. olupnu •Jh plenler de o. K. Ç6rçU blrteıik 4evleUerin Kıaı. sele böyle değildir. 
7U1l&r JPID8P bftfllaılı. 1\11 Y!ll· nun kcrametıne lnanrul§lar, elini. eteliJd 6pmete bafl•mıılar. ll"alu.t o, ra malzeme g&ıdermektekl oöıurtli-
ı.ılar tlzeİiadıs ilim aleminin dik- miltff•sir, meyus ııöylenml§: llnl mtaYiıle ötmtlt .. takdire l&Jl'c ikinci ~~ ;--rtma 
katini topla41ı ve t'TQ da henilı - Yn2ık. bende de noksan var. Demir delil, ben ertmel1.7clim! Sherman tanklarmd&D bahaederelc 
yirmi alta )'a!lllda itsen ilim .\kn. .M'.ullakkak k1 bu fıkra uydurmadır. Fakat blr fllrU'etl n.rdJr. Bir '61le demlftlr: Bea soruyorlar ki, ltuıtara 
deımisi.ne !lza oldu. 177~ efe ha A· 

1 
hikmeti haykırıyor. HlkmeU fU ki, Kauunm kmdl JuncQelnt itham "- Bu tankl&n il. Jlt.'l&Telt, Tob. niçin bot iımftler •e~infd Nfç;n 

kadem.ye dsiml hitip "~ldı. ! edifldlr, O bu ı~lyle ounu demek iatemJ§tir: ruJmn imdat talebl tı.r.erıne derhal A· 10.2 de Avrapada itlncl 'bfr eep-
llim AkıuleruiMine Stİ~ilktf'"l 1 -Haklkıı.te inanan, hakikate iman eden c&ıtlllertn .e.ıerı. her merllıcan kıtalarmm emrlndPD almlf he açılacafr hülandeld ttblill .A. 

sonra Kondone hem mntHr.at.ik· .j zorlufu köktınden koparacak kadar derin, ntıfusla olur, atefll olur, ve AmerJlran harp rnntlertyle hlma. mtrika ve Rusya Ue birlikte netı· 
Je, hem 1669 dan evvel ölen A~a. x-ranitle§lr. ye edilen blr kaftle Ue ortaprka CGll rettiniz? Qot Mmiml olarak tunu 
demi azalMJRın hal tert!Ul'Jle'.i" . Yllkıchnek, parazitlerden kurtulmak, mem\eketlnmde lnkdf.bm dermllttr. Bu, temmua &)'UUD llk 111,._ IÖylemek isterim ki, hattl aynı 
den balıWlen kitahmı b.uır:<tdt, .ııelAmetl. mPdeı:iyetl:ı Jnklp.tı ve ilerlemenin h•z!umau l'lbl PY9le.. !erinde olma,tur ve kafile dol'rudan zamanda kendi milletinid de Yan · 
J.cı aeriye ilive olarak d' Alanıhfır, rin tahalckukı: için 116ztlnı kavlin beı&pWe tilljn.. lfln, baNlrftln at. 4ofru:Y& l!!ltln11• gelınlft,11'. ''Alklf - 11' dfüııilnceye .. * ederek dtlpllan 1 
Balon, Öler ve Fmnk~ll'in d'J m§r yUrUmeıl, Jıemlhenk olmaaı gerekt,i,r. lar,, 

0

A.merikan cllmhurreial Almanla. aldatmalı tlml&men doinl ~halt· 
hayatlanru yımlr, hem d• fel11e>f'., Baıbrt •tk&ra dalıp oelrme emek, nn 81 mfll.m.etnllk toplarına karp Jr buhıyonun. (AIJntlar), falrat 
siyaıtl, ktimal ldllttirilnU ,ttbtol~- • •-• Jro)tmalr tı;tn COk •rt atlfb ıocs lllJU. yapmamız ı&mn welen bir~ var 
mire çalıştı. Ntlktet canu cıed•ta• ~ lelL. .......,_ metrellk t"oplar da ct5nderml1tır. dır ki o da mtlttetllr:ltrlnlsi 1tldat-

Akade1D1je siriti Kondora•'ai11 Bu kıymetli kafilede bir cemi maktır. (Şidde•ll atlr11Jar). Hl4; 1'fr 

etralrnü Pttit lllir tanıdrk!sr rifm. - il ~ ~~!~ bir dllşman denfsaltm tarafındın aman tutmayaceffnıs 'bir '\'aftte 
re'i toplUNftı, ıene llim bil "ı- ~11\ ~ ' ~V' --, #!'!;. it 1 B"""~ batmlmll, fabt aynı alllblan YUk· butanmunabıtmıs. tJmit ediyorum 
.rafla Volter'le, 'J'lıı:o ile. J:iilrn J:!\J;~':Tr'4. ~- _ -~~ ıu diğer tir gımlnln der+.at gön· ki bu pr.enıaipe dalma riayet ettt-
ile tan11tı. Bn bi)'Htc adamlnr biL -- ..... ...=· • _ _...... - -- - derilmdl Amerikadan lıtenilmit- iim.id l!lSlltettc•lfs. 
bassa Volt~ ile Didl'o, Koıado~· tir. Cttmhuneleinin ro haziranda ~ya kal'lt alan bUtln taah-
nin dDllDeeai lseriade llUyük bir Bir lla!ladalı , ...... wızllell ald!lr karann tamamen ifıst için hUtlerimiz ya yuılı OIU'l'lc 'Yevn 
teflir ~·apauflanlır. O ıla tlctnft. MI' Mfha.da •rfedi1tn bUyllk ''l· taJAhiyetH mahfillerin MAJındıcrı • . • Roher Monlag isminde bir polis, leri yakalamak olduftı için, f')e.k ıı.! i ••r ~ 
lan gabi' ın•m dlnyaya .,,,., iı.- rat ve enerjiye rafmen 4 ay 1 • bir mur. bqınd& yapılmıttn'. Hft. 
ıen•k uu...nı.r ara. .. nclnki 1111,. Kanatlanın, pek lıüyük ve pek ga- itırdır. Karlann knlkmad1~ı bir yer Z'1Jl ~lml~tlr. :Malzemeyi gemllfor liranda Ru&yaya ll'ndet'dttlm ya. 
nuebetleıintle &dil iı:in g,,Jmiı 0 rip bir mıntakasının tek ba~ına H-1 de, gOnlerinln bilyilk bir kısmını den ç*Mmak, ı.ıc>Dtajmı y~pınnk ah biı" ••ikada. 1942 4'e 1>ir ~· 
larak kalıal ede~... Kondone Y• bıta memunıdur. Bu atlı polis, so- at fizerinde seçirmn kolay bir tı ve kıtalara t~TSI balqsrunrt:ın bll· lıarma °)'al'ft'.tfa hUll' oldufumazu 
göre hakka hürmet. inun~TjM ria- nelerdcnbcri, Kanatlanın uzak şi- deği!dir. yük rekorlar km'mııttt!'. Bu !t,Tt"t- fPJtat bunu YUWemlYeeeltmfıi 
yet. yunlu• hdnıet ' "c P.uliir.·tlf'n mal parçası olan Bnrtin havalisin~ le y-l bir d0 -an hamleftn~ "'Us bı"!dı·rdım· . Bu arada au ol,.u --ı. 

d ir "rü B ı. 1 1 Ynztlanndan anlatıldıjlına göre, .... _.. ı· Y u a 
llf"fftt ~en bir İnlRn mHlc•mm .. J e vaz e Rv yor. u aar ı ıen fa- kUrtm-"" ve da---a kA- kil~ l:b ,__.,,. af11·t-. -.ıı.ı -- t"- • 

1 E-'·i aık" bu güç vazireyl, aldıjf1 dol11Un ay. - _..... •w• aıw.... - .,. "'J'•u ....... ıa 
bir in•ncbr. Böyle bir ın'l:.nm hn ru de ""' molar s ındir. bir taamma •e-.ı. ı..:n l"llmlı· t--ın a•"·rmda hüoam __., ola· 

R b 'I 1 d lığın batın için yapıyormtq. Ken- e ""'- 'ıi' ~ T- "'''"' 
tıuföi h•yatmda bitin kmatlan ° er " ontng, .son zaman ar a, de olan bUtUn tedbirler Ahnmıı lan veya olmayabm dl ... aa IJy. 
alfedtlebiJir. Avusluralyn gazetelerinden birine disl de. pek siiçJO lrunetlf bir •- bulunuyordu.,, le bir kararda bulundufumuı lrı-

Kocdone İnlallı Mtdeee ttemi. ynıdıjlı bir seri yazıda hayatını dammış. Daatinl Yerdik ve Jlaya i~ln de 
ret içerisinde tetkik eder. ICon. ve fuklmolarla olan münasebetleri- Baffln arazisi, az mesk6n oldulu Ra.t1yaya yardım ve ikinci ~ bunun cak bUytlk bir ehemmiyeti 
donıo'7e gire cenret bir m•1iy- ni anlatmıştır. Avı.sturyalılar, bu gibi Eskimolar da sakin adamlar.- ÇlSrçil şöylt devpn etmiıtir· vardı. 
~ettir. F!\ka' U-nın s•ht"ftıt ft~t merakla okwnuşlardır mış ve cezalık iş pek ender oluyor. "- Rusya kendisini ır.~tdafnı 4llcak J&lnız ba taNJ8 Mf -.ur. 
bir tertiptir. Cenr oldaiu :~n in Koskoca bir ülkenin tek hqına l mut. Bunun için, polisin tıördüııil etmekle bize emsalıi.J bir hicmet- ma.kl mUmldlıı oldutu kadar Alıa•n 
ı-nna bir ki~ venn~ l!bmı de hükümdarı olan hu polisin vazife işler, :&klmoJarı 'kar ve buı knzn- te bulunmuş ve Atmanuynnın ge. ukerlDt Kaq, l'raua .,.. Hotlanda 
ğıldir. Fakat medeni C'e'larf't CP· si. mıntakasını dolaşmak, mücrim:_ tarından .kurtarınak oluyormuş. çen umttttl harp zarfında uyb:t· .ahUIM oeıcwc Ye orada bülemet~ 
miyete ait bir mesiyyettir, m~ni - tttinden fazla ınJl)'Onlarca ft!lktri meobur ettik. Bu •"tıe lıatld& en 
t!esareti' olan iman daimıt e1 tt""' laglllz llaallaları 98 llarp muharebe dı~ı etmiştir. Stalinio u 33 Alman tUmeııınt tuı-ta mu. 
Ulndıe tuhlar. r.on nutkunda Ruıyaya yüklenen vatfak olduk. Buadaa b&flla Alman 
Knndo~ tttmiyet inh"':ınn~an J.ondrada, Vatcrlo meydanının iŞrndi, biltiln tnglllz bankaların. muazzam y\Uc haklundalll a:\zltrlnl a1 uçaklennm Ucte bltt •• bomb• 

ba~b bir de ideıU in••nmn ''llcn· yakınlarında "I.oyd Bank,, ın b:r daki genç memurların yerine kn- bütan şUnıulil ile anlıyonom. Htr· ucaklanndall mUhtm blr laamı Mtı. 
dna inanll'. tclr.aı i'Men~ fa1.ile!. şubesi vardır. Bu. l>an&.n, ordunun lar ıeemiştlr. Bu sayede, orduya kesin dUYJD.UJ lbun ıeıen ~ıe)"l da Dluattaı kalmıttır. 
Rahibi iuaadır. Kondon,. 1mydu da bankasıdır. Bu bankada, her a- 277.000 kişlllk bir !kuvvet temin e. ben de duydum. Ruıyaınn acılR • Bu uoakl&r bize kal'fl llllcamlal'd• 
ğa dlS~ Rire .. rttket "•m .. ;:e layın çekleri, resmi alametinin ren dllml~tir. mıı ya,plqmak ve yUkllnUD bir k~;ı da kullaaııamamııtır. NloillT Çllak!ı 
~aJııan nadir insan1ardıtn<lrr. 'F.- ıindedlr. Hııssa alaylarının çckleı' l114illerede, harbin baıındanber: mını barıflctmtk. Stalinin bu Dİi• bunlar yapdaeak bir oılu.niaa la&Nke 
ğer hta)'atl •nkkmda yazılan JD?t• kırmızı, süvari alaylannınkl soluk l.400 banka şubai kıpanınııtır. betajz )'ilk htklanda MltUn itiyle. tine ka!'§ı ihtiyat olarak muı.ataaa 
lara inumak lArim gcliroıe 15• •f'- sarı renktedir. Geriye kalan banknlor. haftada 4!i dikleri doirudur. ltutlar yilke ta· edilmekte idi. Bundan llqk& Altllan 
nel~c 11ayatmda bir tek <1.·f!l hi1e Bu banka, harpten evvel, mütle. saat çnlışıyorJar. Erkek memurlar, hımınilJ ettit.r, Ruılınn ıiddet?ı &YCI ucakl&n ıae•ouduıuuı ,... wad•n 
yalan SÖJl.aemit. vicdanın~ mu rilerine mahsuı bir muhabere sa- harpten evvelkinin yarısı kadardır. ve uimli beyaDatlRnnı ta:nımen f&llaliaı da Jılalt& Ye Ortq&rkta 
hafif tek bir hfrelıette bile halım. )onu aı.ınııt. oraya lüks mektupluk ta!Jif ve haklı buluyorum. Onlırrı iK•l ettik. Norveotelr.t Almu tD • 
maın11tır. kalıtları ile zarflar koymu~ıu. İsti. Kapanan tubelerin bllyük bir yardım etm.k, füat teıirli va ,1v. aaeıııertnl de beaab& katmalı ıum. 

Kondone'ru"tt On AlhnM Lui yen, mektubunu. bedavadan orada kı11111 kendiliitinden kopanmıttır. fUJl bi.r ıekilde yardım etmtk IA • dır. Alııaan !U.O.U.un ua kumu titr-

ile i ,.e ın.J Enclce, yumuşak halılar, rohnl !arından yıdnııştır. Bombadan ha- Manfın &>te1indr vaktindtn ev• batlıdtr • 
~" Ttto-go yamdo. Bir k•nnı d•, hn• bomb•rdımon • zınubr. ı..o ., ... ..,. ,..,_~ ..,_.,. .. 

.....,."b~ alınacak, ,·,rgi n• 1.am. de TÜl'gÖ, Son i darplı:ınr- kollııi<laria dö,eli olan hu salonda, rap oJ:ın banaların kubbeli mah- vcl bir bUcuma ftC:MYdik ve ııun. Bundan ba§k& Almanların ea lyı 
lann kanuni teminatı hükmünde de par.. lyufims. mQfetti'}liiline 'ı ~imdi kırlar f!aktllo ile bnnko he· zenlerfndekl evrak ti• kıymelll maii de en az 10 Diyep vı haftada veya uı:akl&nndan 360 •inl &u.yaya rön 
olup ha mannnn ~tılnuısında da ta..sıt ettirdi. (Devunr Var) saplarını yazıyorlar. delere bir Hrar 11elmeml~tlr. biı: olmauı. iki llafttda bir Diln· derclittmlz katUelare -.eı olmak IJ. 
1.'ah8ili- Eln\•al Kanonu hüküm!eri tı .. ,. No"eoln flmal uaund& tuturor. 

tatbik olanftcaktır. •------------------------------------------------------~ıar. Bu limal yotu da mull&tuumı 
V•~İn fl"DJin•tmı teıki1 eden Abftlsattar ZODg'hı bir büJkllyü, - ...... _ bizim tcilı palaalı huldutuJDllll ,oı . 

.. mallardan mUkeJlelin kendifıj. diğer ılbl....._., sUıl klç8ctlk lllr lleJft Ömer lla1"fltntt sltflJ•meın: !ardan blrldlr. ltu.lyap ba JOU• ıln 
ne ftya bn koeaııına ait olan ha- kolUltede ota1'111&11411. Oaaa BabWnur -N• lle6t .• llacıe. Btf' derdittmls 11 kafilellla ber tulstnl 
~ o?mak üzere, diğer malJ11r iiıe- civarında yedi aekl& odab. lııö,yWc ball - o,.ı. ya. O... atekllel'dell ne oradan geçirmek çok yalwıda .ıu 
r111e komilf'Vtınl:trt'a nr.ı;iııin ta~ çell, havuzlu bir evi var~ C•ulfk larllı "'' Ballf•ln ,...,... fazb na. bqhca dllfmaa ıu.u )'QaOacle:ı 
dir Te te!!biti tarihinden ititAren lH; tane de karıeı... cözdeıı araaından bir tanf'SI ekelllne mUbiıa blr denlll llaNk•tı •lauttu. 
bir sene sarfında ayrıea hMiı kon Abd!U~affar, baZ.lııe Utllıl SeJf& kıJa1net mı 1ro,.ırf lem defa sinderdltt•i• kaftle lf1a 1. 
IDlıdrtı takdirde hu mallar ü1.erin ÖmP.rl e.lddenberl tanırdı. 0.1111 Cok - Palrat, ı.a olamaz, •bip? çon &§e gemUerjnden maada fT ..... I•· 
d•ld teminat hBkmU ııona erecek- parasını almıı. öm~re aordo: 1r9 ~. kocıa• vardır. o ~k Y• • mı.t kullumaınıs l&slm ı•lmlftw-
tir. - Aldnu almak ııtedliln • a :1 YAZ AN: I SKEN DER F. SERT ELLı knlda haltfe taıratnulan azat edUe. il. Çörçl!, bundan ııonra 8taltndH 

GayrimeaJkuller~n satışmda ,.. dam kimdir! Batılatta mı oturur,, ffk Ye .... 8Dlm ka .. ıeeıne 1Jdeor.k. baUederek, bu dikkate deler phsl_ 
bulllann ,.a,Jlk n:•r .. isi miikell• yoksa ~e·ıır dıımda mı! •- yetin baıılret ve b\19ftt1nlyetfn• •I -
I • ,, _ _ , - --• ııur,tem oaıı bir ırrrde auı, 
ıyl'"ti)'le ili-ıifi o!madriı :tliludı S•ylt Omer hi~btır ,,ey ınkl:tm:ulı: - r1."1C1 ama:uu a11amdaa ne 11tl- yap. Otnlne ~ dedim ya • ettiririm. Ondan .. ,. kenıQpal ena lam bir itimadım oldutuna meellsi 

\'llridat dairesince ta"dik -"'ilm-- _ ş bir l"lnde etunır. dedi • O Terııun T - Pekf,. Bunu yapanam, benim temi.il edeb\lfrlm, demlf ve fOJle ele • 
d~- - ... .. 11eTdl~meJl&>I de bWrlnt. ilen yalaas 
•-ı;a llaliye d~;re!tri t~iJ J'8P da Retlttlr. -Oanau atnlllleeydlm, memlek~t kaz&aeım ae •laGak' onun kafasma buna tt0ln iNi küar vam etml.fttr: 

~IYllCak ve 'am'an tcsri:ltr fle JSU)'ftctl blrde,.blre bir tef anta:.·•, kurh•lanlctı. a ... muvaffak olama, - Ne ıateralıı llyle lıüıa1-f feter. öteafnl ••~bırak. .,_ Kead;a~e g&tUrdtlftlmla baber 
Hklmstiz "n:nT~t'!\?,•·-. pıadı. dım. SencJen onun ak!ını .,,·natma•mı Bliyllcll AbdUl,ıalf.ır cazlerlnl ali • Seyit Omarıa o dıNılkaye "-41er llOf& l'ldeeek mahiyette olm•IDlf Ytı 
l'ukendıt h0Jnirdı"•im müddet _Ne fı sörUr! dlJe sorclu, l•tiyorum. serek ömerln :l'U&llne t.aıttı: leaplara uygun tellkkl •dtlmll• dt 

Ve flU'tla?' içinde tarhcdilmiytn ömer: -Bundan ae tdrar, M•naleket oa --Pallf.enia ıldele~n lılrllll. .Jlacıere karp ~ •7p19 ve ... , • bu, ~lrer dost gibi ve blnat Stalln' -

,.el"f!fler bn mftdd=tler l:C,'rfİ'"t•r. _ Sen ona rok 171 taarn1a, dedi • dan kurtulma, olma~ ki.. • - P•kllt, .,. llU OllJardu biri. il Joktu. ;n aG&lertal tekrar ederek "anmmda 
lltı~PR YenMen tarh \'e tıboıiı etlil HalJfonln bafveslrl4lr. - Sen ötesine ka"ma, •&bip! ha. nı ~ırtıp cctlrPbllirim. Fakaı. ha. - ...... 1& ..,.., .._., ......_ ...... tam bir aalaJlt buluamalc auretl)'le., 
rn .,_.~•<tir. BD7ftcll ..._balla •nyıı-. uıre. ıııe. meıı:auıa bfır n~ırı ,. .... ttlt. Ufe r;Clsdest 1el'IM .ala,...,.._ sO • .,....r. -...111 - .-Jllıı e1-.111a ayrrlmuma ml.nf olma-.ttr. !tutar 

Ru ltnnnn m"lcibir:«'e f!'b~kkuk ıe dDfta: racz ... bu suretle y•rtnl' titr llatkul_ ... lıılır kadm aatm almalı mömkUn. IMr fflJ oltlp ............... ak UJ8l inkl•Planna erkellte taJıam • 
"'tti'rilm:,. e~n verz:iler 1!>43 rna. _Aman oful, bf'nlm 11a,mu lııelA. ar «etlrlr. Halk da ouun ıerrlnden ... dOr, V..,,.rttm. ..._,. ............. ,... aafll gtMertyorlar. Dl .. a.. lca'I' 
li :vr1nuf .. ifibıı.l'en bet :nl 11ıOnrı p ını IOkacıaa. ~ Aı-tlt 0,.._k amıı.aı olur. - lh,v. Bn, ............... ....._ ... ..._... --~ koymutıardır. 
lahılfl olm•sm'Tar.ııhtrr. Verainir teJIQkellcllr, -Fena bir fikir dt>A'"l ama .. Retlt dıtrm kadına malik olmak lıttlYo • - o hlte ._ ~ -- ......,..,. hrarla latedilrlerl " maddi tmkl-
t~hsffj i~n yapd:t<"ak Jıer JJevl ta- -Haydi eamm, lla lttPn sana 1tft llldmı oynataa bUe gene bu mllletJn ru& ,..ı ~ ... ......_ lıafnelr ..,....; oı olMJdJ memauatyetıe ,.pecak ol 
"'" l!laal!'lele!trf mUrur ramam •• lılr feaalıls plmes. ,ae. *· a.m ile 1ıa,ıncla bir be711ıt ılbi kahr saaıyo. - JUııalllllt ita QdmT! •ld- tala_,_. Ve"° ı.tr ..... rt dutumua yaNıml :yapaııauılf olma' 
aecelltir. lıDtltt ........ "1'9 lılr ..._... • ,.... U7W lnUne balu.rak, lılr kelime plıl ..... .,.,.. ... ane...... ııtımma ratmen flınclt kıt memmı 

Rftnım '"1s;tlw.1en ib°h•J'f"n tatbik ..... 1m~ı - A aaıum, aesa ~- .....,., ile~ "'"' (Se•• \'ann> .. auftffa~ •!IMlttlr ... 
me\ kiine !'Jrmje -1anlltır. ,,,..,_., hl'Jdd "111fflda) 
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Cörçll bu taUmabnda şunlan 
yazmıştı: 

''İllı: ~ başlıca vazifeniz ilk fır
satta İtalyan ve Alınan ordasnnu 
Mısırdaki ve Libyadakl bütün tesis 
leri ve teçbizlerile birlikte imha et 
mektlr ... 

'M. Çörçil bundan sonra nutknna 
devam ederek demiştir ki: 

"- Sanırım ki, General Alex· 
ander çok belki cıok yakında tali• 
mat fsteyecektlr • ., 

Bundan sonrn uRfanılan kayıp .. 
lardan bahseden M. Cörçil şu izal1a 
tı vermiştir: 

"- General Alexnnderden diln 
akşam aldığım raporda tahmin edil 
di~ıne ~lire 59.000 Alman ve ltalyan 
öbnüş, yaralanmış 'Veya esir edil • 
mlşttr •• Bunlarden 34.000 f Alınan 
!5.000 i İtalyandır. Çölde başı boş 
dolaşan blrçrik İtıılynn r1n vardır. 

Dii$mnn 500 tank 'VC her tiple bin 
top kaybebnişlir. Bizim kayıpları -
mu ciddt ve ağır olınakl3 beraber 
isin ehemmiyetine göre yüksek ol• 
mamıştır. Kayıplarımız subay, el"' 
baş TC er olarak 13.600 fi bulmu~ • 
bır. Bunun yüzde 58 f imparatorluk 
askeridir. Zırlılı kuvvelMrln müre~ 
tebatı İngiliz olduğundan kaybedi· 
len İD4{11iz subııylarının nlsbeti da
ha fazladır. Avusturalyalılar Yeni 
ZeIAndalılar ve CA!nup Afrikalılar 
ön hatta balunuyorlar.,, 

M. Cörç.il şl)yle devam ebnlşlir: 
"- Takip hareketinin nerede 

tfnracalı " bu takibin sonunda dü! 
mandan ne kaJncağı hakkında kc· 
h&nette buJunJtHtı!a tcsebbiis etroiye 
cef1im. Kıtalarımızın ileri hareketin 
deki hız devam ediyor ve düşman 
şimdiye kadar Mısır muharebe m~y 
danında soriilmfiş olanların hcpisf 
ni geride bırakmıştır Mısır şim'li 
den düşmandan boşaltılmıştır. Sire 
naika da ilerliyonız. fimdS düşman 
killll lnı'VTeUerl kırılınış oldu§un " 
dan ıencrallerlml7.den ve hava kuv 
vetlerfmizden hayret verecek işler 
«örmelerini hrklivr.-hilirlz. Mısır 

( . . • - - f~ -- .. __ ,, ___ :-- .... : .... _, 
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ı.t. Fnabo1 :Ajanlı.ğmclanı 

Şeref lltadı: 

Saat 11 lst..lpOl' _ ':i'autm, Haltem: 
Huzatter, LCt.!1, Fasu, 

Saat ıs Be§iktaı - Slllcymanıye, 
Ha.kem: Adnan, Sadık, Sıemllı. 9 

Saat 15 Ka.s.'mpaf& • Beykoz. Ha. 1-.f-.f-"i--: 
kem: Samih, SclA.mi, Zeki. 9 

Fener 9f;adı: 
Saat 13 Fenerbelıçe _ Davutpqa, 

Hakem: Sami, Muhtar, Münir, 
Saat llS G. saray - Vefa.. Ha.kem: 

Tank, Blllond, Muatafa. 

FatJb -tam: 
Saat 9 Haliç • Be~. na'ltem! 

Baba, MUcyyet, Hayatı, 
Saat 11 Eyüp_ Rami. Hakem: Şa. 

%j, Hayri. Sabahattl.rt, 

Saat 13 !stlkla.t - Hi!Al Hakem: 
Nejat, Rıza., Ne§et, 

Saat 16 A. ljliaar _ Doğu. Hakem: 
Necdet, Halit. Faruk. 

muharebesi lariht bir zafer gibi kar 
şılnnınalıdır. Bu znferi tes'ıt için 
15 Sontc.şrin Pazar günii bütün mem 
leke le çnnlar çalınması için emir· 
lcr verilınfştir. 

İtalya lhtJyatsu:lıtmm cezasmr 

çekecek 

M. Çörçil §unları ilAve etmiştir: 
"- İtalya harbin vo harbe girmek 

te göaterdiğl lhtiyatmzlığm neticele
rini §imdi hesaba katmak zorunda _ 
dır. Bu hal İtalyan mllletine harbin 
dehşeti ha.kkında çok daha açık bjr 
!iklr verecektir. 

Bugün öğrendiğime göre Hit)er mn 
tarekeyl bozarak bütün Franaayı * 
gale karar vermiştir. Vi~ı bUkOmet: 
bu mUtarekeKe, Fransayı kurtarma. 
fa gelen Amerjkan gemııerine ate' 
ettirmek Buretile gemilerini ve deni.Z 
ellerini !edaya kadar giderek acma -
cak oeklldo sadakat göstermiştl. Hıc; 
oUphcsiz Frar.sız admı tll§ımağa lA • 
yik olan blltlln Fransızların birlik ol 
muı zamanı gelmiştir. 

Şu an, bUtUn Fransu:lann 'a'l:.
.st kannsat ve rdcabetlerinı bir ta
rafa btrakarak tıpkı general do 
Go! gibi yalnız vatanın kurt11lma. 
.!!nı dfo;ilnmeJeri gerekr.n •ndır ... 

9 

l!la,tadn aolft: 

1 - Melelcler, ırllşat, et;2 -
tılc; yerine kullanılan sabun 3 -
Eziyetten kurtnlmak, 4 - Oye, 
tersi noktadır, bily(lk, 5 - BUyUk 
anneli~, güzel ~anat, R - Fehmc
de'r, 7 - EvlAdnn, hatve, S -
Dermansızlık, soııunıı N gelirse 
gbkyüzü olur, 9 - Tersi bulaşkan 
demektir, .sahip. 10 - Bu.sesle, 
arzrhal. 

Yukardan a,ağtı 

1 - Ahşap mobilya ynr.:ın Fa• 
natkAr, 2 - Topraklar, ~eyd'.l:.ı· 

da yok, 3 - Bir nevi a~bz.eleı-. 
4 - Kab:ı kumaş. küçük, 5 -- M·ı 

lümat i~temek, 6 - Bir ~~ 7 -
Başına H g-~lirse bo~tına gid~n de· 
mek olm-. dosya kabı, 8 - C:o:ıııra 

M geli.rs~ ~cnel olur, dl~ırn. 
9 - Validelerimiz, ıo - Kazılm~ 
yer, trapez. 

58 No. Ju bulmae&mmn hnlJi 

Sağdan 90la: 
1 - Kumandan, ~ - Tabia

ten, 3 - Anayurd, Zs, 4 - Ko
m.ak, Asit, 5 - Soyad:. 6 - tro
kat, 7 - Reha bulıın, 8 - Ar:ı. 
eurat 9 - Talak:ıt, Al, 1G -- Hi• 
be, Nalça. 

Ç'iirçil sözlerini §11 SUl'etl\! bitir. 
ıniı.tir: 
"- Gayrttlerimiıi gev~etme • 

meic ~artile ~ıinmek .hakkımız -
dır (Alluı;!ar, bu zaferi gayr, tle· 
rimizi artır:r.ak için bir k:.:nc;J ula. 
rak kullanmağa ihtiy.ıcunız olacak 
trr. lştc bu ruhla ve mcdisin sl\r
sıhnaz müzaherctletidir ki vazife
ye koyuluyo:n.1%." 

.. -_. 

-

• 

.. .. wo -:"' -
-

Tunus nasıl 
bir memle

kettir 
'' (Bas tarafı 2 inci ı..-ıyfada ~ 

dJ t.foari lm)'naklarınr ~l'tk(k t'l-
~ ve kıymetlendirmek, halkın 
teknik bil~isini yll.kıcltmek .l?ihi 
§eyler Fl'&DSJZ memurlarJnm vazı
felerindel!.dir. 

AHAIJst 
Tunusun 1936 senesi nO.Tw; tn 11. 

ririne göre nüfusu 2,S~!i,600 diir. 
Bunun %,608,000 i yerUdir. l'crli • 
ler ekseriyetle sahil ftzerir.de~•i 
T.J ~ . diriel'. Yüz 
bin 1uMlar ol&ll bedeVtler t<ıe. ~Çt. 
be. yan göçebe 'hayatı yalj:ırlnr. 
runo.<Jhılarrn birçoğu, memlekette 
ki Fransrz mckteplerinrle, l<'ran -
&ada tab5il görmüstür. Ronlar, 
mıtnevver bi'r mrf teşkil t"tnıe"!itc-

<lir. 
Tonasts., 7-l,SOO halyan, ütte 

ikisi Tnntı5 ~hrınde otumn l'f' 

FraMız tabiiyctinıle bulunım 05 
bin 500 Yah•di, 7,200 ~t:ılbıh, 10':; 
bin Fran.tıJZ vardır. \lcmlclcP.tte, 
aynca. bir Fransrz orrlusu menmt· 
tur. Harbin bG.Jan !l<'lnrln, Tu1nır. 
ta, ytiz binden bzla hir Fran~ız 
ON~ mel'cuttnr. 

Tuno.st:r.. emebi1er iı:inae, en 
zengin olanlar ~·c btiylik isleri e'. 
terinde balmı<fnranlnr Fr.tn"'"l:ıı
da. İtalynnl11nn da c;pl'\'t't k<1nn• 
mıtı olanlsn vanwı. c?ı.:. en <;'fll;U .. ı 
i5ferile getini~ler. Fr.ı.n«r1ı~,r, mpr.ı 
lekette 1,000,000 hektnrlıl• an11.i 
~nbn a1mışlardır. J<:n miih.m tİ<'tl• 
ret, sanayi te!>ebbüs1eri hnnhrrn 
elindedir. İtalyanla.nu ccli11dil<leri 
aıui m:ktarı 140.000 hektardır. 

0 De.le. 

Muhammen bedeli 150000 elli bin Jira olan 50 ton pamuk yağı 30.11.912 
par.&rt;est gUnU 1Ml4t 115.W d4 kapalı zarf usulile Alıkıırada idare binnsında 
ıııı.tın c.!mac..'lktır. 

'Bu itıe gir'llCk fstıyenlerin 3750 üçb:n yedi yüz elli liralık muvakl:nr 
temiıınt ile !::.nuı:un tayin ettlih vesikaları ve teklficrni ayn• r,iln sa.nt 
U.30 a kaclı:r komisyon rcisl;ğine vermeleri IAzımdır. 

Şarınnn.f.Jer parasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden; Haydar. 
paşadn. tesellüm ve sevk fC!ljğinde:ı dağıtılacaktır. (1275) 

M.M.V. l•t. 2 No. lı Satınalma J(omiıyonundan,: 
1 - Kcştt l.Jedcll <3258.3:>) !ira olıın 23 numııralı gümrilk motöı-UnUn ma. 

kjne taıı.irııtına alt pazarlık H.11.942 cumartesi gllnil saaı 11 de .M 
M.V. l&t. 2 No. lr satınıılma komisyonunda yııpılac.ı.ktır. 

2 - KııU ıemlnaıı { 488.75) llrn. olup vartnnmesi hcrgUn iş saati dahlllndc 
mczkQr komisyonda görülebilir. 

a - İsteklllcr!ll 2~90 sayılı kanuııun 1 tcdığl vesikalarltı birlikte belli gün 
ve saatte ltomjsyona mUracaatıarı. (1323) 

M.M. V. J.ı. 2 No. lı Sattnalma /(omisyonundan: 

14
0

18 .adet bujı sn.tın ıılrnae&ktır. Vermeğu talip olanların 16.ll Sl42 p • 
z.arteSJ günıl o:'dt 10 da komisyona :ınUracuatinrı. (1310) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunaan: 
Şnrtnııme!•nc gorc LC.'lp ôdcn kösele ve va -etnsı aynen \'crılmelı ve ge. 

rlye kalan mıılz:ımesi mUtcahhldl tıırafından tcm·n oi lmH şartllo beher 
çifti için (2f'3J kuruş irr.:ıliyc Ucreti tahmin edilen (5000) çL:t jandıırm. 
kundura~ının ıınal! ·~I ırn.11.942 pszartcsı gllnU saııt 15 tc kapalı z.ıı.r! d·. 
f.lltmesUc İsta~bu! _Taksimde J. S.:ı.. Al. Ko, numuzd:ı ihale ed. ecektlr. Mu. 
V'l.kkat temınat ( 1106) Ura (25) kuruııtur. NUmunc llcrgi.ln korufsyonumuz. 
~a gt:rUlUr. ı;r.rtnı•mesj puasız nlmır. İsteklilerin ves,k ve temln:ı.t mek. 
tup veya m .. kbuilarını muhtevi kııpıılı zar! tcklıf mclttuplarını cksıltme 
\•nklindeıı t.r -: .. at evvelirıe kad::ı.r komisyonumuza vermeleri. (1324) 

i'el't!chi otlr.ldarda O.OllO ı:rığtr, il<en 1912 ,le SHl.Oaa.ooo f~n~a 
l i0.000 de\'e, 1 G0,000 mcrkcıJı, rıkmış ,.e 1081 senesinılcnt1rri de 
100.000 1~ygjr, M.O~O r'>tcr otlar. 2 milynr frnn!-.'l d ı ~eemiı.•ir. 

Iemlcketiıı dcn:7. i\.tihc;nlütı: J<'osfat, zeytinyağı, maı:c:rı. hu. 
Bahk, sünger l'e mercanc1Jr. J:!u i~. bubat, can)ı hahnınltır, , np~fı, 
ler1c, en ZİJ ndc İtn]yM!:ır İ'.Ztigal , nıeı;iıı, "anıp gibi ~eyler ihl'l'.:lç P<li· 
eder. lir ve kumru , madeni c~Ya, ~el•«-r• 

Tel d:ı.ğlnrındnki r.11ulenlerde!l I lmh\·e, ı;:ny 1 bah:ırnt, en·;~ - rto • 
İSTİHSALATJ "'cnedc 70:>,,ıoo ton demir, 20.00{J mobi1 ,.c mnltirıc idh:ıl et°' r. nr. 

Tunusun iktL'lt\Clİ Taziyf.t.İ, fab~İ ton lmr!i!Un, ~PCY<'c clt' tutvB l'C 
1 
ulış \'eri in il~te İki j rrıt':\S.l iJc

şartlar birltirine yaknı olduğu iciıı tutya ta~;ı alınır. Tunu un fosfat clir. Tu11u<;u11 ithnl~.t mnı;?"!\fı 'h • 
Cezni;:odeltini'n aynı gibidir. Bura • nıncleni, Birleşik br.,·IetlE'r Amr.ri· 1 rar.ntrnd:m biraz fazladır. 
lla da. Tel'de buğday, nrpa, yl'. ka"r ile Rusyat:lan 'ionra ii~iincu .M. RASİM ÖZGEN 
laf .. Tel'dıe n s:ıhilde tb:iim, zey.- gelir. 
tin yeti. ir. Bıınlara, renoot-ı yeti·· nenılekclin annyfüıin ha~ıncl.ı 
f}en humıa ile Şehir Ve lm•l'lbalar zc~·tinynğcrlık rnrdır. Rirl.'lC: tıuı,, 
ci,·anndaki bah~elerden toplannn ... nııun falıril.nsı, itri~'11t in.slath· 
meyn ve selne de ilan~ e!lilPhil!•. 1 Jl(">İ tabnkh:tnzleri c;oı• tı>!i~\ğe ~ö 

Krumil' onnanla.nndım aT:tç \re kurulmu,.tur. Kayru\'t.ınll;ı yı.111° 
manta.n ile aemiryolu tnn·crsi is· lan halılar. epeyce mal,tmlttiir. 
Lihsal edilir. Tunuc;ta, 4,500 kilomPtrl'lil, yol, 
Mem~ette 3,'l1(\,000 lmynn, Z.000 kilomctr~lik demirroln "'="• 

1,820,000 ke<;İ vardrr. Bu ,,füiiJ<- • pılmı-.,tır, Memleli.-Hn fİ<'t\reti 
rjn büyük kısmr, stepte N!slenir. 1893 sen~jnde 68.000.0M frank 
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AÇJI{ TEŞımnlR 
Oğtom l':ı.~ar Tc 7!,'~arı olum. 

ılen l•urtaran . \'e ıırueliyntnıı ı11ti
manıla yapmı olun llaydarpa.n 

1 ~iimune hru.tahane i llnrir.iyl! 
tın~ a.i.stanı sayın baş Ne:ı:an Sa
ğune ile hastnbalucıtııra alenen tc
~likiirUme oyrn ı;azetenizin ta· 
''a&.c;utunu rir.a ellerim. 

Bnbn r Rahri Tr:r.çnlcar 



6 

ıı. ıı ~2 

lr.an6ul jandctrma ~ahnalma komi•yonundan: 

kilo 

kilo flyatı Muvakkat 
temlnatt 

Eksiltmenin guull 

57000 :66000 aığn' eti 
kurw} 

110 

llra 
4880 

kııpalı zarf 
13.11.942 cuma saat 115 
16.11.942 pazartuı saat 15 80000 .zeytınyağl 19f 060 

20000 A.bun 116 17215 

1 - Miktar, cı.na. muhammen fiyat ve muvakkat temlnatı:ırll,. eksilt. 
ma gUn Ye ıaatlerı yukarda yazılı Uç kalem iaşe maddesı İstanbul • Tak 
a1mdc ~anaarma antmalmn komisyonumuzda kaps.'. ı zart ekslltmes:le aatm 
atmacak.ır 

" - Zeytinyağı ile sabunun bir araı1a veya ayr ıayn ısteklllere ihalesi 
caiz olduğu gıbi istek veknnu tıe: bin kilodan noksan olmamak şartıle lbı 

kac !Ste'd!ye de i!ıa.!esl calzdlr. 

a -- Yağ ve aaoun numuneleri bergün komisyonda !!:ÖrlllUr. Et §&r t. 

naıreııl 3.;J 1<ı:ob11r: ile zeytınyagı şartnıımesı de 406 kurıJş t>eılPI karşılı~m . 

da korı!~yoıı~muzdao alınır. l.ateklllerln kapalı zarf eekllf mektuplarını 

ekalltrıe ı•natlnden bir nat evveline kadar komlsyonumuzıı v•rmelerj ve 
aaır ta!!llAtı dil eartnameden okumalan. (~291 

lstanbul Defterdarlığından: 

Do ~·a No. Clna ~luhammen 

bedel teminat 
1211 /1114/ 3: MecldiYeköytinde 3 pafta 16 ada, :5 par. 

&el No. lı 1586 metre murabbaı arsa. 

F.li/3895 

r 

~Mec;dıyeköyünde 3 pafta 16 ada, 6 par. 
&el No. ıı 2441 metre murabbaı arıa 
Beyoğlunda esk1 HUseylnağa yeni BUlbW 
mahalleıjnln Gölba~ı sokağında 1575 ada 
"2 pa.!ta, 9 parsel eski 40 yeni 315 No. l 

1586 119 

2447 144 

64.715 metre murabbaı arsa . J 6 
Yukarda :ıaz;ıı gayrlmenkuller açık arttırma ile satışa çıkarılmış ise 

de talip zuhur etmediğinden 9.11.942 tarihinden itibaren bir ay içjnde pa. 
zar!.ığa bıra:i<ı~mıştır. tstckljlerln muvakkat teminat mıı.kt>uzları ve nU!u! 
htlviyet cilzdar.ıarıle birlikte 27.11.9·12 tarihınden itibaren 9.12.942 tarihintı 
kadar haf~nnm pazartesi ve çarşamba günleri ıaat 14 ten 16 ya kadar mlllJ 
~ mUdürıü"Une mUracaatıan. (1346) 

~' lıtanbut Defterdarlığından: 
Do!lya So. Cinsi MuhaıWmen 

bede-1 t.em.Jııat 
7~/8362 

280 21 
lıl217 /1114 '39 

ltyoğlunda eakl Tatavla yenı t!acı Alı. 

met mahallesinin eski Kandilli yenl Dev. 
oirme.ler sokağında eski 31 yeni 29,31 No. 
1ı 153 metre murabbaı arsa. 
Jllecidiyeköyünde a pafta, 17 ada, 6 par. 
sel No. ıı 3288 metre murabbaı arıa 

'2/ 90IS3 Fatih Yedikule Hacı Hamza mahallesinin 
Ağaçkakan yeni Hacı H.a.mza mektebi ıo. 
·j(ağ'md& eaki 42, 50 yeni 150 No, 1ı 1150,70 

3288 247 

metre murabbaı arsa. 126 10 
~1217/1114/4!5 Mecidlyeköyünde 3 pafta 17 ada, 12 par 

sel No. lı 1932 metre murabbaı aru. :579.60 " 
Yukarda y:..z.ıı: gayrimenkuller 16.11.942 pazartesi gtlnU saat 14 te mil. 

JI eml&.k mUdllrlUğtlnde mllıqekkil koml.ayonda. ayn &yn ve açık arttırma 

ile sntıracaktır. hteklilerin nüfus hüviyet cllzdanlan ve teminat makbuz.. 
larilı: b;rhkte lhale saatinde komisyona ve !azla. izahıı.t için mllll emlA.k 
ı:ıDciUrlUğt!ce mUracaaUan. (1348) 
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Sl-:HIR TiYATROSU 

~l/ll\'.1111" o~~":,~ M 

~ nıullıı Ko>IEAI KTs>ıı 
Asrileşen Baba 

Comsrte~ı ve Pazar ~nlert 
'~"'10 dil l\111tlnt 

~ ... ~ 
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Gıyıme merakh 
Bayan ve Baylar! 

,,; b::.:"s7::~\:~~;::~"·'' Baş, Diş, Nezle, Gri o, Romatizm~ 
Y~~.~~ A~;;~:,~ Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keseı · 

niptomalı 1 C A B 1 N O A G U N O E 3 K A Ş E A L 1 N A B 1 l J R 
İo;;til>lal cad•le«i .\'ıuııarn 118 

Gayret Apnrtımımı - Reyo~lu 
.................... . . -~ ' . . , . . . . . 

3ümer Bank 

YERLi MALLAR 
Pazarları 

Müeıseıen Müdürlüğünden: 

Şef Mekanograf aranıyor 
Motte.aebe aervlslerlmlzde kullanılan Rollerltb .ttutııuebe ın"ki· 

neleri ıçln dolgun Ucretle mütehassıı bir ıet ıneka.ııograf aıuıacakf;lr. 
·raJJplerin, bu m&ktnelerlo Muhasebeye tatblklndt" bll.fl.U çalıı. 

mış . ıecrllbe ve lhtlaa• aahlbl ve bu ıllatemJ idare edebilecek ka.blll
yette bolunmall\n ve yabaocı dillerden. blrlatne mUkeınmelen vakıf oL 
malan ,ar•tır 

Bu \'azLvetıert h&l:r; olanlarm ıı lklnclteer:hıe kadar Katlt'Cıoflu 
hanında ~l!lt!l"f'"•' Zat tı,leri 'P..flftlnP müracaatları. 

M.M.V. J.t. 2 No. lı Satınalma Komi•yonunclan: 
M:evcut ııtımunesJne göre 90 çift müsbet ve men!t ıtıldak karbonu aatııı 

almacaktır. Istekı:h :in 1'.11.942 cumartesi JÜDUne kadar teklltlerini kom.il. 
yona vermeıerj. (l311), 

Deniz lc:brikalan umum müclürlüğünclen: 

Deniz fabrikaları muhıuıebesinde istihdam edilmek llzere dört tıeretli 

memur aunaca.ktrr. 1ateklilerln dilekçe ve icap eden vealk&larile en i'e~ 
1:;.ıı.942 glln" aqamma kadar Gölcük denl.z fabrikala.n renel müdUrlU. 
ğUne mUracllaUarı ve bu tarihten sonra vaki olacak mürac&&t!arı:tı na.tarı 

itibara ahnmıvacağI. (1221) 
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