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Milli ŞEF 
Yeni Sofya elçimizı 

kabul buyurdu 
Ankara, 12 (A.A.) - Reisi. 

climhor İsmet İnönü bngün tıaat 

Darlan Tulondaki 
filoyu Afrikaya çağırdı 

1 s.so da yeni Sofya elı;isi Bay 
Vru,Ci Menteş'i kabul buyurarak 
kMt<lisini öğle 'yemeğine alakoy
muş}ardır. Yemekte Bayan İnönü 
Ve Bayan ~Ienteş de haMr bu. ı 
lunmuşlar ve bu münasebetle el· 
çin:iz ''e refikala.n Rei!!ıicüınbunı. 
mUlun yük~ek iltifatlann!t maz
har olmuşlardır. ı 

_1 Amerikalılar Alrl
ka batı kıyısında 

-~~~~ tabklmat yapıyor Başvekil de ! ovyet · ı 
1 ve rransız elçlle- ı 

rını kabul etti 1 · .:..,,yd rraasız ameıesıaıa yarıbmlyle sablllere 
Ankara. 12 (A.A.> - Bas,e. 1 

ki1 Şii.krü Saracoğln. bu~iin 5i" 
leden evvel mezunen bulunduğu 
memleketinden dönmüs oııtn 
Sovyet Rusya.nın Ankara büyuk 
elçisi M. Vinogradof'u kabul et. 
nıiştir. 

P&raıütıe atla.yan ve naklfye tayyarelerlnden indirilen Am.e. 
rlkab askerler harekete geçiyor 

Jı1 areşal Peten 
Şeker satışı hakkın- V iş iden ag r ı l mı yor 

da talimatname . . F b .. t .. h 

Ankara, 12 (A.A..) - Başve· 
kil Şükrii Saracoğlu bugün öğle. 
den e\'Vf!-1 Fransa 1 üyük elçisi M. 
Ber~nry'yi kabul etmiştir. 

hazırlanıyor Vışı ransası.nın u ~n. ava 
Serbest bırakılacak şeker sattşlan alanları ışgal edlldı 

hakkında b1r talima.t:na.ı:ne hazırlan ~ 
dıfı haber alınmıştır. Bu busuatıı. 
hUkümler bugUnlerde nan edllecektfr. 

Ankara. 12 (A.A.) - Başve
kaletten tebliğ edilmiştir: 

Sahil bilgelerde ışık sindirme 
yasalı llonda 

1 -10.1Ul42 tarih ve 2/18939 Vişi,"13 (A.A.) - Gerek dev• Londra, 13 CA.A.l - Vişi Fran 
nunı:ara.ıı liararn:uncye 't!rli9ttni~ '1et rC"ısi mareiiıal Peten ve gerek s:tsında Alideniz kJYJla.rına varan 
den wetiyet 'Xevkıirıe konan 399 hüktlmct sefi LA.'11!1 Frensaclnu Alman kuvvetleri, ışık söndürme 
sayıh kararla, ticaretle i~th~al c- ayrılmıya~aklarını ve vazifeelrl yasağını koymuşlardır. 
den büt:!n hakikf ve hüknı.t §ahıs- baswd:ı ka~caklannı hic;bir ter:d Bütiln tava alanları, rady.ı mer 
larla ticaret ma.ksadile nezdlet;iı:- dilde mahal bırakmıyacak Slll'Ctte kczleti işgal edilmiştir. 
de şeker bulunduran ve §C"kcrı ı- beyan eylemişlerdir. Bernc, 13 (A.A.) - Vişi Fran• 
mal ettikleri marldelerde kullanan L·;ntlra., 1 :i (A.A.) _ Vişi ka· s.ııJna girıriş olan Alman birlik
tihmı.um hakild ve hükınt şahrstu binesi, dUn gece, Mareşal Pctenin lC"rlnden birinin genelkurmayı 
tarafmdan ŞC'ker satılmam veya rdsliğinde toplar.mışttr. Montpeller şehrine varmıştır. 
herhangi bir surette imalatta kul- =:.:.:::.:=.:::.:....::.:::..:.::=~:.:._-----__:;..:.~....:..--------

lantlması veya evvelce ~atrJmış o- T d 
lup da benilz ~slim edilmeyen ŞC- ramvag ara u-
kerlerin nakli hakk'ında mevzu 
memnuiyet J fi. l l. 9·12 pazartesi 

'•babına kad": :·~-.. trr. rakl ar l kaldırıl dl 
tırtanbul Vf!Ayetlnden tebliğ edil 

nıf19ttr: 

malzeme ve kıtaat çıkarılıyor 

Anıerikan kıtal arı 
"Cebri yürüyüşle,, Tunus 
hududuna doğru ilerliyor 

v~•ngton, ıs (A.A.) - Dün öğ'11ı. 1 

den sonra neşredilen harbiye nazırlı. J 

ğı r~ın.1 tebliği: 

Şlmall Afrika: Bazı münferit yer_ 
ler dıı;ımda Fransız kuvvetlerinin he' 
tara.ttaki mukavemeti durmuştur. 

Birçok yerlerde mahalll halk Amer;_ 
kan kıtalarile birlikte mtitarekeni:ı 

yıldönümU ba.yramlarma beraber ~· 
tirak etmişlerdir. 
Kıtaatm ve malzemenin karay? 

çıkması işine doklarda.ki FraDSlz a 
melenin yardımx ile devam olunmak 
tadır, 

Batı kıyısındaki raevZilerlmiz tah . 
kim edilmektedir, 

Ba§kumandan, mah&lll &det •• k!: 
nu:nlarm öğrenilmesin; ve bl.\%llar 
uyulmasmı bir talimatname ile bti 
tün kıtaata tamim etmlotir. 

Bern, ıs 1
( A.A..) - Cezaylrdeıı atı 

nan bir haber, Bon'un Amerikalılaı 

tarafından dUn i§gal edildiğini blldh 
mektedir. 

Malta adasından gelmekte olan, !1ı 
gillz .bava kuvvetleri.ne menııup uçal• 
ıa.r •r.,.,ııs yakmlarmda bir hava aıa 
nma taarruz etm~lerdir. Yerde 1!J 

Allnan uçağı tahrip edflmi§ttr. 
Londr&, ıs (A.h.) - lngillz hava 

kuvvetlerine mensup uçaklar dUn Sar 
donyada hava alanlarına taarruz et _ 
mişlerdir. 

• I .. 

-

~ 

Sekizine· 
ordu 

Halfaya geçidini 
ışgal ettikten sonra 

iterliyerek 

Kapuzzo 
kalesini de 

ataı 
lngillzler iki gll! 4~ 

200 lli!O V> Etre 
yol al~ ııar 

Londra, 1..3 (A.A.) - İngiliz or-

1 

dusu, Libya iı;-erilerinde, mih\·'!r 
kuvvetlerini takibe de't'am ediyor. 
yarşamba g!inii Halfaya ge ·çi tlerl 
alındıktan sonra Capuzzo kalesi de 

(Ark.,c;ı <'>vf!l 3 sııtun 4 tt>) 

Şeker beyannamesi vermekle mU • 
kenet bulunan ha.kikt ve hUkmt şahıs 
larm ellerinde mevcut şekerler:! 16. 
11.942 pazartesl sabahına klldar sa _ 
ttşa c:ıkaramtyaca.klan tel'ıl!ı:t olnnnr 

Valinin beyanatı Mtlttellkler DARLAN FRANsız FtLosmro Kapuuonun mevkiinı gösteren harita 
AFRİKA.YA ÇAOIRDI 

Binlerce Belçiknlı çalıştırıl · 
mak üzere Almanyaya 

gönderildi 
Londra, 13 (A.A.) - MUstakil Bel 

c;jka havadiıı ajansı yeniden binlerce 
llelc;ikalının Almanya.ya, fabrikalarda 
c;alışmak üzere, gönderildlklerint bil_ 
d!rmtıktedir. 

Rusvaya 5 b j n tay Şimali Afrika. müttefik umumi ka. 
Vali ve belediye reisi Lfı+!i Kır• • rargAl)ı, ıs (A.A.); 

dar dün gazet~cilere bevunatta 4 b t k Amiral Darlan radyo Ue yaptığı 
bulunarak, tramvay Sefer~erin!n yare, in an bir yayımda Fr&l18IZ filOsu:n& Tulon. 
aksamadan idamesi için sarfed1 • dan ayrılarak §lmall A!rlkaya gel _ 

len gayreıt.'eri izah etmiş, ~<?hird"? go""ndermı·şıer mesini veya hlç değilse Alınanların 
kara rıpkil vasıtası olarak y:iktln muhakkak tahakkümünden kurtul. 
en ağır ktsILmın tramvaylara isa• bil maıımı -lld.n ve tavsiye etm.i§tlr. A., 

.Bern, ıs (A.A.) - Londra.dan - ~-
bet ettiğini belirterek §Öyle de• •- mira.! Darlan Fransız donanma.sına 

dirildiğine göre, Amerikalrlarla .uı • 
miştir: hi"bir zaman kendine iltihak etmesi. 

• 1938 ı d b ·· k d gilizler son üç ay fçinde Rusya.ya, ,, ' yı In an ugtın• ~ ar · nt e.ı:nretmemi•, takat filonun bUtfüı 

Sabit gelirlilere yapılacak yardım 

l lk olarak bulgur 
verilecek 

5000 uçak ve 400D tank gönderıxıl§ • y 

lsviçrede ıüt, ekmek 
karneye bağlanıyor 

B<>Tn. 18 (A.A.) - İsvlı::r~de, 

ı~liyen trar.-.vay arabaların'n sc:.yr- (Arkası sayfa s, sütun s del 
ları ve taşıdıkları yolcu adedi ile :le:_rd~i::r· ___________ .:__ ___________ _ 

yağ1ş!ı ve açık h••va lı gilr 1 erJ .. !ti 
sut yolcu ~arkını inceden inceye tct• 

ve ekmek satışı bundan ötUrll kar _ kik ederek gördüm ki, tramv;.y 
nııye bağlanacaktır. Ailesi olmayıp idaresinin bütün gayretine ,.e iş 
lokantaııırda yemek YiYiP otellerd~ güç sahibi halkın bütün sıkıntıısı• 
:,atanlar tçln husust karneler yapıl • na :rağm.en iş.i ve gücü. b!n:nisbe a1 

Stalingrad'da 
ıazar sabahından it baren balk ekmeği 

~8 kuruşa satuacsk 

"""'· (Ark4"8avfa s ••••• 
2 

de) Almanlar bütün Rus müdafaa-
r- At yarışları --.. 

An.karadan bildirildi~i"" göre, 
umumi, mü~k ve hususı 1--iltre • 
lerle belediye bütç~Jerintlc.r. mii • 
essese ve te~e-kkillkrdeu aylık a 
lanlara pare.sız giyim e;,yac;• verıl· 
mesi hakkındaki ka~·ı:ı l:lvihasıleo 
yerli neb:ıt mahsulleri "•' prin;ıy; 
~Zmt>k ve ta.~fiyc etm0 Y. "ur:ti:~ 
yağ istihsal e<l~n srn;.u milcssf"ı::e • 
!erden muamel~ ,·ergisiııiı, ayr.en 
alın:r.ı:2.SI hakkmdaki kamın layiha· 
lan muvakkat neciimen +:-.~fr:ı · 
dan tetkik Ye cli.\n akşam '{"c; v:ı • 
kıt. kabul edi miı::tir. Bugun toı.,~a· 
nacak meclis umumi heyett~ ;vıii • 

Bilet siparişleri pazar günleri saat 
il e kadar kabul edilecek 

Kazanan biletlerin paraları da pazar. 
test sabahından itibaren ödenecektir 

Gazetemiz Ankara at yarrş1a. lunmakta}n. nu saattcn <>onra 
rının bahsi müştereklerine ıı;ehı·:- s~r~r~ı:;ler telefonla Auktu•nyıı 
h'lizden istirak eden olrn~·uc>1.ılan° bıldırılecektir. 
rnı.za büyÜk bir kolaylık riaha te.. Bundan b sk · 1• ._ d 
ınin etm' t• a , a şımc ıyo t<a ar 

ıs ır. k b'l . 
Buu<lan boyle bıfot sıp~rişle. :ızan:ın ' ctlerın =ar'}ı:omh::- A"Ürı. 

larına yeniden hücum ettiler 
Ruslar bir kesimde 300 
metre kadar çekildiler f zake~l.-'rine b?.slanacaktır. 

Londra, 18 (A.A.) - StalingraJ 
1 

Moskova radyosu, Tııap.ııe kesimliıdo SABİT GET.İRLİLF.Rf; 
§ehrinin bütün müde.fa.ala.rı:na karııı cephenin, yapılan devamlı taarruzlar J>A(iITIL..\C"AIC YİYFC:EK 
Almanlar yeniden kuvvetler saldır • karşuımda cenuba doğru çekildiğini ~IADDEl .J~Id 
mışlardır. Ruslar dayarunışlarsa da.. blldirmi§tir. niğer taraftan sahit l!e1irli va• 
bir te kesimde Alman kuvvetleri 200 * ft. • tandaslara dağıt1Jacak yiye1't'k 
ua 300 metre derinliğine Rus haUa - l\loskova, ıs (A.A.) - Sovyet maddelerinin te,·zii için J"tazırlık • 
rına ntifu.z etmeye muvaffak olmuş ~ geceynrısı tebliği: lar:ı bn~lanmıştır 
!ardır. 12 Sonteşrin gilnü kuvvetleri- Karar ônümilzc'leki aym bnş'nn 

sevkine baı:!lanacaktır. 11k \,, ola• 
rak ucuz bulgur verilc<!'!ı.., di~er 
!eri bunu t·tkip cclec('ktir. 

(Arkası sayfa 3 Süt:.:n ~ 

50 kuruşa 
ekmek satan 
~r hen makascısi 

Yedi ay hapse 
mahkum oldu 

Haydarpaş:ı garında maka,çılık 

yapl ı Ali, 6 t en blletl tle 6 nüfu~ 
ci ıdanı tedarık ederPk lstaı-yon iaşe 

şcfllğınc milracııat etmiş ve 6 mu _ 
vakknt ekmek karnesj a!mıştır. Ac;ı!t 
göz makasçı bu karnelerle tedarik 
elliği 16 adet ekmeği muhtelif kim!!e. 
lere 50 er lrnru!ja sat:ı.rken au,. U7..e . 
rınde y&.kalanmıştır 

O"aküd&r mllU ltol"Ul'ına Q'lA.Muı .... rini cumartesi akşamına kadnr ı leri d:.ığıltığımız ilıramıyeJ.-. ri, i 
ılc~;ı. pazar ~Unii saat 11 e l<tr de Pazartesi snbahınoinn itibar0 11 

·lıır 1iııh·ı• e:r•!'·~; tcınir. <>tmi: b•ı. \•ernı:-';c ha<.lı~:wa~·z. 

Nalçığın cenup doğusunda, ta.<ırru. miz Stalingr.ad çevresile T.ıap!e gıctnd:m itibaren tatbik e'!ilelıile
za. geçen Ruslar au,manı iki meskQn ~imal doğusunda ve keza N:.ı.çik cektir. Maha]le birliklcrin.n el'e • 
mahaıden atmıııtır cenup doğusunda dil~mania çarpı~ rinde bulunan be:'.1'1\nnaıne ve Ct't 
Şimal kesiminde dl\şrnan 400 me~- mı!l:ardır. 'ellerdeki nüfus aderlint ı.:nre \•;ı- Aliyi 7 ny müddetle hnps~ ~00 lir? 

re kadar gen pUskf1rtfllmllştUr. ı Başka cephelerde önemli bir pıJac.ak o':ın bu tevziat ir;i.'1 i:inil • ı da para c~z.asına mal.!<ünı erleıe~ı el 

- ;m::: --- -----______ .. Lor.dra, ıs (A.A.) - DUn G'ece, değişiklik olmamI!';tir, mü?.deki günlerde grda rr.n'!·1eleri 1 hal tt!Vklfine karar vt'lrm•Hlr 



Ankara mektupları: 

Ankdrdda 
Atatürk Günü 

· H ~ B ER - 'Al<fa11b Pdftdr""'-. -- -·-
______ ... -

~~~;li>~ 
mımımum 

Keskin Ağırceza 
mahkemesi 

Karaya asker çikarma munasebelile 

Fransanın Cezayir 
mDstemlekesi 

f3 SONTESRIN - '19:/2 

H41)~ELE~ 
:J:~IRil~ 

Dlrt asırlık 
Tlrk korkusu •. , 

Cezayir, Fa3 , Tunuı, nanl yeı;laJ}r? :A.nglo - SalOonlat. B'JB amr evvel Ceqyirc ihr..,~ 
ne gibi yerleri işgal etmekleJulerr Olaıyucalanmızm__keıt' yapmağa hMirlanan Fransız 

---o-- kJ ba ali van ··-mk ···-• aıdu ve donaD.m.3Slnda üç aw.rdan 
SDll•ast maZDUDl8• dı· kendilerine soraca an IU ere, ce r:; ..,~.. --""" D beri devam eden bir Tf1rk torku11u 

G EKÇİ ~\tatürk her Tüır.ıüu fif hıçkırık sesleri i!)i<liyormn, Ü. bLı birkaç yazıyı yazıyoruz. tereddllt yaratıyordu; bunun. ye-
kalbiııde ya ıyor. !\fom1ekc. nümde bir kadın, henüz kucakta rının reddi. bAklm FRA..~SANl~ ~imoli A.meıi- ,.ağarsa eh, yağışlı günleı: .zaır rinde olmadı~ ~ktan anlaşıldı; 

tin hangi kÖje~ine gi.tseniz her ya\'l'USUnU göğ-süne yaHltlllllŞ, il" talebin~ reddetti kadaki Cezayir miistemle- \le sisli hava hİ9 yoktnr. Türk kodtusunun da artık geçtifi 
vntandaşm siır. :;effııf bir kristal yaklanıun ucuna basal'a1i ılerli • " kesi, iki ınsımdan rourekkeptir~ Atlas 8abra81ndan ~u ve ve unutulduğu sanılıyordıı. Fakat 
gibi göstereceği k:ılhinin içinden yor. Ve ardnnda. Lir tocuk, eli'mle Ankaradan hıt.btr veril:liğirıe 1 - ŞimııJi Cecıayirdjr ki, nıesa 700 Jıiliımetre uzunlukta boJullan öyle değilmiş, Şim.di Cezayirde 
Atatürk'ün vakur )İizii, ta•iı bir bir çiçekle arada bir. sırasmı da göre. Alman büyük elçisi Fon Pa• hası, 207.000 'kilomtere murabbaı Şelif suyu bari~ olmak üzere Taf. Türle hakimiyeti bulunmamadtla 
ümitle güler ~ibidir. At1ttürk'iın a~arak, gliriiltfü.üz bir heyecc?D pene yapıl~ak ~stenen ~uikaı:t dır. Fransanm nüfuz \'e mt>nfaa.- G.:ı, Makta, llaraş, İsser, ~abanı'· bcra.be'r müt~f'ik ordu ve don.srı
y&ŞJJan miinası da budur. Fa kil t i~inde büylık kapıya bir an e,,·et hadisesi suçlularının geçen t'else· t~, bu kısnnda. toplanmıştrr. Rummel, Seybu~ vesaire isminde ıı manın gayet ince ve geniş hesap• 
flini bir Atatürk ,·ardı ki, k~n·H .. ·• 1 ulıtşmnk i!-tiyoı·. sinde P.avlof ile Kornilof r eddi 2 - İkinci JuHım, Cenubi Ceza. &ular sahilden ancak 150 kilome-t. lar yapmasına biı• Tiirık zaferinin 
nin de söylediği gibi "bir gün top .. 1 ~· ~>f. hakim talebinde bulunmuş, dcsya yirdir. Bu kl!mUn mes:ıba5ıı, ~67. re mesafeden ba~larlar ve mevsi- hatırası sebep olmuştur. Bu har 
:r8'< oldu''.. İ)te o fani Yiirudun N nf.\. YET ~irdik. Munızaın bi. da bu taleb hakkında k arar veril- 550 kilometre murabbaıdrr. Bnoa me göre azalıp çoğalan sel mahi ra Bal:'baros Hayrettin zam.ınmıia 
sessizce ya.ttıj{ı mıılmdcle<: yer An· nanın ta ~•ubhei>İne kader mek tizere Keskin ağır ~asına "Sabra" namı verilmektedir. yetinde sulardır. Bunlardan bj.rj, cnun vekili Hasan Paşa tarafın• 
karadır. varan iki taraflı beyaz tliltin tıı1.a.· gcinderilınişti. Garip bir te~oadiif olmn.k iiz<'re 1 olan Tel suyu, yazın tamami.y!e dan lka%amlm.ıştı, Tarihte zaferler 

'f."'4 ı,,mdan geçti1den sonra yaYaş Ja· Keskin ağrr ceza mahkemesi Fransa. (550.000 kilome-tre m1!· kurur ve lnıt yağmurla~d" ı5e çoktur, fakat böylesi belki yoktur ; 
.t.__ TATÜRK Ankararla ol<lukı,:ıı va5 Jalıd~ doğcu i!erliy<.>ro:r. İki dosyayı tetkiki sonu nda readi hii.· rabbaı) ile Qe2:ayir (574.000 .kilo. ı r.n.niyede, 1.000 metre. ~ıkihı 8~ çilnkll Osmanlı imparator!!ığun :ı 

- sarp bir tepenin üst ba5mt\ yımımızda. :\tatiiı'J..ün emek Yer • kim iqin ileri sürlieln sebepleri metre murabba) m mesaheluı lıir ' sürükler. Meydana. getırilen baraJ bağlı bir ~ylik ta.rafından, t<ırı-
Jnırubnu~ Etnoğrar~·a 1\lüzeı;;inde diği "Dil Iforunıu" "Tarih Iiuru yerinde gö'I'ID1ıC'-mi~ . tal~',)i reddet· bı'l'inin. aYnl gibidir. \ar, knna.l~l' Ve su depohn! • hlı rakları üzerinde hiçbir zaman gu 
Yatmaktadır. Bu •!lrp tep~, oJıun mu"nun, yine Atatürkün gayre- mi"'tir. Bu vaziyet karşısındn An- ,,.,_ y·r Akdenize mm·::ızi <>'a- sulardıın, a'nıa.t hususunda ıstJfo.. neş b!ııtmlyan bir htıkilmdara., tn• 

.., ~a 1 
' 'l · · • t kt di hayatını tanıir eden il•i lıusu~iyet tin<lenhisse alm15 "A.n'kara vilıiye· lca.ra ağır ceza mtılıkemesi önüın:iz rak üç mıntakaya ayrılır: de edı meıımı temın e me e r: rihin e.n büyük ve kudretli Jev'e• 

g3.st~rir. lli•i, mm·nl'falHyete \'ar ti,,, "Ankara Reledi~·esi''nin lınP:- deki Ça11Jaınba günü mu..lıs'kcme• ı _ Tel. Mmta.kada Çam, meşe ve hatta tıne kar§ıydı. Vakıa Şarlkcn.3n bu 
mak için çektil{i ~üçli.ik... i1tcki, lrlık ve tazim çelenkleri'. .. \'e ı:ı. yi tekrar görmeğe biıg]ıyat'ak ve 2 _ YliIDJe4.( ya,ylolor. Sidre ormanlan vardır. hezimetinde ta.biaıt: kuvvetlerinin 
mı-ıletin ruhuna hiiı:.ı'm ii'>tfüıliik.. hit! .. Bembeyaz bir mermer zem•. na'kz kararına uyulup uyıılmamn.sı 3 _Sahra. Atla.o;ı. 1'.tJKSEK YA~LALAR tesiri de mühimdir, fa.kat yalnız 
Bu, çıkılm:ı<ıı ınfü;kül Ye '.\'Üli<;ek ne p:ır1ak '><lmaki mermert1en yn. e .. afındrıki kararını b!ldir"C'!k•ir. '.[ E L Tel mmtakasının cenubunda, tabiat 'kuvvetleri.r?e bel bağlaır:ık 
tepede Atatürkii beMi;\·en -bütiin pılını-;; olaı~1 ~uQ muv

1
akkat l<ahri~ Ticaret ofisi lsveçten Tel, "dağ,, manasına Aral>~a Sahra Atlasına kadar ?.00 <len zaferi temin e~, esasen o za 

bir milletin ~vıı.iai.nden ha.,k::ı-- üstUnıie Mı lı ·~cf nönüuün, Fiı- bi.r kelimedir. 240 ki](ımetreye kadar cenuba ferde ta.biat kuvvetlerinin rolü 
rine kendisiymi!il gibi nt iisttinde yük Millet Meclisi R<'i~i, Brış,·ekil hamyon getirtti Tel mmtakası, dağ oıilsilelerin· uzanan Oezayir arazisine ".illik- b<ızgunu tam.amlamakta.n ibaret -
bir heykeli giiriilüyor. ttniformalı \'e Genelkurmny B:ı~ıt.nnmm -·-bi Ticaret Ofisi İsveçten 25 kam· den dağ kütlelerinden Ve kUçük sek Yayla.Ia.r,, mıntakası denir. Ru tir. 
bu bronz heykel. A'e<-e , a~·ti 't;. rer srcak <;evgj öpiisiinüıı h!eri ~;. yon getirtmi~tir. Bu kamyonların 0,,aİardaıı teşekkül etmil5 bir yer· nııntaka, Oezayir ve Oran vilayet• TiWkler Mohaç zaferini ~ktan 
tftrkön ruhiyle can1anır ~ihi, bli~. bi duran- küriik ' 'e zarif çiç~k 250 lastiği de vardır. B ııkamyon- dir. Burada. yağmur yağar, o.rn?i lerinde en der\'n Jasmını tt>şkil e. kazarunışla.rdı; Şa.r1ken karada 
b6tii:n 'hayati bi? man7.ara aJır , .e demetlel'i... lar ufak tadil!tfa otobll!' haline ekiıir ve Avrupalılarla. gö~t>~ 01. der ve &al'ka doğru ozandıkı:s. dar- vu:rul31\ bu dartb~en sonra deniz· 
tepenin etelı:lerinden ~et;en ~'olcu- Bu sırada. ark:ımdaki küc:iik ya" getirilip şehirde iı;ıJetilecekt!r. nuyan yerliler sakindir. Ja.,ır, Tunus hududunda ortadan de vurulan Preveze darbesinin 
lm:a o muni'4 ve tath c:e'>fyleo ~llkİ runun birdenbire, diziden aynlıı· Bir Romen kadınının ölümü Tel'in, sahil kısmı, Akdeni:ıe kaybolur. U.Sttlnden üç sene geçm.~ti. 
menkıbeler ımlat.tr. rak, elind-?ki minimini' çiçeği, '1.ı- §Ü.pheli görüldü karşı Jmyıılıklardaıı mlit~ekkil Bu mm.taka, önünde ı\tltu1 dağ- 1541 senesiydi; Barbs.roo d.eni -

:f.l(.J{. dııklanna götürüp öpfüktN• son. sarp bir cephe vüettde getirmistir. lan bulunduğu i~in, deniz riizg!i- ze açılmıştı; fakat şaııki .Akdeoız• 

E 
ra. At:ıtüı'kiin bn~ı1euna koydnğ~. Tepebaşında, Perapalas otelirı.., Fasılasız de,·am eden bir istihlram rmdan ve boJutlarından mah\'nm.. de do~ıyordu; sonbaharda donan 

BEDi Şefin clördöncil kayıb rın ve heyecandan yiizü ~oJmu,, de mi.Mfir Marya .Ancelesko adın halindekf bu sahilin şurasında. bu- dur. Bu yüzden, ha,·ast, T.ı!l mın- manm !stanbula. dönmesi adetti: 
yılı ılofayı.;ile AnJ<araoın ya· gözleri dolgun bir hrı1de küçi!k a. da 35 yaşında bir Romen kanını, nısında.ı bir takını koyln olnı2sa takasnunkinden daha serttir. Kı. Şar1ken de Ce-zayire hücum için 

l'lJ"ft inmiş hayraklnrla rP.Dk renk donlarla ~eriliyerek aramı?.a. ka· dün sabah odasında ölü ola.rak k 1 "m "Ole so<mk olur, yazm da sı- bo"yl ... bı'r zamanı se..,,.,..1·Qtı' ·, mcvs.im b l gem.ilerin Cezayir ıyı arına Y~· " ,, .. - "' ,...... ., 
ktzal"Dl1' sokaklan, s&balım pek trldığını ~ördük. u unmuştur. na~._ ~., rna ı'm'·ı>ı ·:n boln11ma'Z. Bu caklar daha fadaılır. Burada Dl'· itibarile müsait degı··ıdi; lfilı.in Tiırk 
_....__ J • k km Adli hekım· IOmil ünsalan ölü- ~ ....., eıı.n.t:D saat erınde a ın 8 Ate. Jt.~~ "' ı b man değ,J , ağaç bile yok gibidir. korkusu onu mecbur etmi~ti. 
türle ic:;ıkr ·ıe dolmag· b ~ı-·~, K A ıt\ tJ mü şüpheli görmüş, cesedi m01-g:.ı koylar. bir talom kıvrı mı;j onm- d' . nh d b ,_ . 

·• 
1 

• 
3 a~ .. u · it· TAT...,RK S mnvAhkat kabri Jonn teşltı'l ettı·g-1• ."İrintibrdir ve Va uu'n boz ı 88Jn a, an Llar• Düşman donanması 20 birınci 

d- k k }-'· k 'h gönderııniştir. Vaka c.trafınna talı• ... "' d b - ı ·· ·· .... er e , <:o <w. ('OCU ' gıenc, 1 • önünden geÇen ylizlercc An liman !'.lelu"rleri de bnrafarda kurul demirhin i, unna agaı;o Rn ~oru. ttşrinde Cezayirin on be§ mil ka· 
tiyar, memur, işçi, teılebe, Cf'nnf karalı, yine iki~er ki~ili'k dizi hn· kikat yapılmakta<lır. Jör İnsandan eser bulonmryan ciar şarkında.ki Tementoe mmtaka· 
büyü'k ...._ ... 1 1 h 1' d Et ~ç E bA k ll. t okulla · muştur. • 

-..11.11 e er n m e n!)g.._v. Jinde binanın arka 1<apısmdnn seL. ene ı ve e a ıye Bu sa.lıilin yalunında b3şJıyan bu yerlerde, yazm, c;adırda oturnn sına demirl~miştl: bu, tarilıin k ay• 
ya Müzesinin yolunu tntmu5tu... &iıee ~ı:layor; ibadetini yapmış bir rmdaki öğretmenler zam ve 150 ttilometre do!rinfiğino ce· Beıle,·iter dolaşrr, Çalı ı;oırpılar a- dettiği en büyük armada ve en 

Bu kafile ara.<una kalıltlmı. Et· eıema.at halinde ağrr nğır d,;tğılr. alccak nuba. doğrn yayılan Tel AtiMı, rasmd'l sürülerini otlatrr. büyük ihraç kuvvetlerinden biriY• 
noğrafya Mi.i~.inin balondırğ-a yorlardı. Ankaralılar, Atatü~kll Ecnebi ve ekallivet okullar:mJa 1200 ile 1500 metre arasıncla. yilk SAHRA ~TLASI ili. Hemen hemen Avrupanın bU· 
tepenin eteklerine varınca, nıe· hütün memleket halJondan c1aha ~alışan öğretmeDlC"~e de paha}rhk 1 selir ve una Hidice'de en ~;1k- t)çiincü mmtaka olan "~abra tt:n denizci develtlerinin ~ k.a· 
modarm ihfan h7 el'i'ne ikişer ili. bol f~tlarla aralannda görmü' zammı yapılması kara:-la~tırrlmış . ı;ek irtifaı olan 2,308 m~treT1 im· Atlası" na "Cezayir Sahrl\<ıi,, ila dirgasile 4151 gemiden ve 36.?30 
dok ve ağır :ığn', tepeyi tıftllnn. ve ondan değerli ha-tıra1ar ta~ıya.n tır. A:\'T'l'C!t talebe tal-sitleti de lor. denir. Bu kısmıt Sahnıdsn yani askerd"!n ibaretti. Askerin biıvtlk 
mağa ba,la(hk. bahtiyar bi.'r ~ehil' halkı olduğu için yüzde. 20 artırı]JmştTr. Pcıhahlrk Bu dağlar, kolay lloJay ge-ÇiJe. ı;ölden. Fas "Büyük Atl:ı<ıı,, nın kısmını 6000 AlLıen ve 5001'1 !tal• 

Ya.nunn. dii!len, bir ~en~ti. Heye- ~oğunun dilincle F.bedi &sbu~n zamları, bu ders yılı ba.5]nd:ı.ıı iti- mez sal'phktadır. Yonar, k.<\yalar devamı olan ve "Ores •• de E'n yiik· yan piyadesi teşkil ediyordu. tm-
canlrydı. Bf.Jrin.Je lrnnuşmak ve hayatına ait fıkralar C$Yllanryor: haren yaprlu t'aktrr. nrasından, dar boğazlardan ge<:~r. sek noktasını <2,s:n) bnlan lira. paratorun kendisi ordunun 'taşın· 
lıil' şeyler nnlatmak i:stetliğfni ha. her biri o tıa:v. atın bir ba~ka renkli Bl.d !W "'led d k. (,:,'ffa zi dalgala.n nyrnr. Hu dağların da bulunuyordu; umumt kuman• 
} . d 1 -" N •·· · Ticaret odasında istilalar ı a \le " ea ara~m a 1 '-i'

1 

ın en an ıyo.-unın. ' eteıum az safha.!lfml an1at13rordu... AttıHtrk, gecidi. •. Bujiden !'letil'e geı:eu simal sntle.rı, epeyce sntak old$ dasını Anderya Dorya almı,tı. 
S-Onra SÖZ:e başladı ve AtntUrke bitip tUkenmiyen bir destan... İstanbul Tica~t v eean;ıyi oi.la· boğaz yolu .• Oe:r.ayir l'jehri ne K.ong için hubuh3.t, sebze, ot yeti,ir. Dllşınan ordusu Cezayirin b!r 
<1Rir c;amimi bir batıra llltla.Uı, Ziynetten sonra herkes, Ata· .ıunda son günlerde bazı deği~ildık tantin ara.<Jındaki demı"ryo)nnnn {'A>lf' doğru oln.n mukabit sırtlar, kilometre şarkında HaraıJ deresi· 

#f.~ türkün de i<ıt~~ gibi i5iylc g\i ler olmuştur. Tetkikat şul:ıcsi mü• geQtiği "demirkapr,, ge!:idi bnn- çoraktrrlat", ve QÖ) man:znraoıı al"Ze- nin deni7.e döküldilğU noktaya ~ • 

BİR yanrlan tepeyi tınnan~r.. eliyle mejglll oldu. Oiinün verimi. dürii Tevfik Alanyalı vazifesinden lardandll'. derlf'r. kanldı. Önde İspanyol. ortc:da At• 
dıık; hi'r yar.dan da onun ke• -ne bin;mk şeyler dııha kstttr... istifa et'llli~ir. Evvelce müdUr ve· Arazi bu kadar arızalı olduğu GerQİ, Cezayirin. Biskra Tng. man, geride- İtalyan ve M-altız lrı• 

<.oik 'kesile anlatbğı <·anlı hikayeyi Akşam iizeri omm railyodan ~- kaleti yapan Hüsamettin ile tct .. halele. Akdeniz etrafmc1a. kadem~ ~ort vc:sair gibi ~·nhalnrr, Tel, taları olduğu halde yü.rüyü~ ba.,,.. 
dinliyordum. sini dinledik. Cümbtıriycrin onun· kik.at şubesi rapvrtörlerindr.n H.ık· li 'lirna.tt" mü"lait bir va.liyetteclir. mmtakasiyle alakalı i~e de, aym ladı; imparator Almanlarla bera-

"-· Floryadaydık, dedi, T~tl CQ yı)dönümönde alınan \'e iki lıti- .k.ıııTn da istifaları kabul edi l:rr. iş • Sonra. sahi'i dağları ile i<: aae-ıar seyynr Bede,·ilerin, mC'vsimine berdi. Tllrkler pusu kuruyorlar, 
ışıl bir gUneı;in altında, biitün ıyük bobin tutan seoıli fı1mi, sa. tir. arasında, Oran, Ce'lnvir, :Unn ı:ıe- ~öre. kil.Jı yiik~ek yaylalanla, kah bask.In yapıyorlar; kendilmnc1en 
genı;ler, ıh!< suyun idnde hoplaya bnhleyin Hft.fkevinde dinJesımb, Altcn liyatı lıirlerin!n etrafında, Şelif ile sa- ~im1tli <ıabrada <lolaştıklıtrı görli- çok ü.stiln ve pek mUk~m.m.el ail!r• 
hoplaya yii~üyordıık.. Sevincim:. aynca hayatına dair rilimlcr ıı;ö". Altın fiyatları cvve-lki g\i.n :n lıil mdisi geı:itlt"Tİ boyurula n~<Ja.- Uiyor.<a. da Sahrıı Atlası bir çf.l lanmış olan istilactlan fena halde 
7in ueu bucağı yoktu ... Baza., çok terilmh; ve ak<;am rr.iJ<rof->t:Tfa tek- lira 90 kuruş iken dün bu fiyat ir yerleırde alçak, ylik'!plr va<liler husn'liyetini muhafaza etm.:lrte· hırpalıyorlardı; :fakat hiçbir za• 
ilerlere kadar açılıyor. 'hazan kry.. rar edilme'!< iizere Radyo EYine :.ı~,75 liraya düş.nıli~tür. nı.rdrr. Bu vadilerin fı:ı.lenme~i . dir. man bütlin varlıklarını ortaya ıu-
dn c;rrpıntda.rla oyna~ıyordak... ,;etirihn•'şti. sulanma."ı kolay ol<luğu için ıoh· Si'hra<la, Aha~gar. Air, Ti1'-:!sti n•ıyorla.r; harar~tli bir kumarbaz 
Derken, l<ö5kten doğru \-ı'rkaç ka· *.lt* söylediği uı.mnn, b:ıştanha!la bır 11arı mahsul bereketlidir ve bu ~ibi dağa benzivsu ar110.lar .• Ha. gibi davranmıyorlardı, 25 bi~inci 
yığın l<alabalığmıP7.a ooğm jlpr~ .,A.~OELEYİN 20,15 de bütün milletin ye'se kapılmak bilıni~·erek ~·iizden de, bunıları, memleketin mada gibi ,·ihalar, arazi C1Rlga~a- tt~in gecesi fırtına ve yağmur 
eliğini gördük. · evlerin, bütün umomi yerle- gi>ğsilntt, bir kere daha ~erer, p.ii· hayat ve zevk merkezlerirlir. rı mevcut olmakla b(>raber. pek başladı; Türkler bttcumlarını ırrk• 

- Atatürk! <teoiler. rin md.yoh,rmdan, Milli Şef tnö. Hnç Ve i'ftiharla kabarttı. :f. :f. ı,. uzak olnwyan bı"r i1ilim itı>~işikliği laştn<dılar; ilk zamanlarda dUşMa• 
Jlepimiıde olagan nstü bir s~ nüııön 21 sonteşrin 1988 de Türk "Ne muthı Türküm diyene!'' Tel mmtaka!nnın iklimi, nC'bat. devresindenb"?ri, yağmurun l<esi1- nm kıazandığI kllçUk muva.ffakt· 

,·inı: ... Uiiylik bir ~enı;: kalalıahğı, ·milletine yaptıkları 0 emsals~ be. • lan, almn suları, ''Alıdeni7 hav- mesi yUzünden, bu yel'ler ~oraklı. yctler gölgede kıa.lınağa, hatt:A r~~ 
ana doğru ilel'lemeğe başJadık... yanatın tekmn dinlendikten son- Geee bötön Ankara., onun F.t. ır.ası,, vıısrflannı hai7dir. Dağ!arılıı, gu mahkfim olmuştur. <ıabuk !ıilinm.eğe malıkilmdu. Dor-
Kendi.'i de bize doğru yaSdaı:;roalc ra, At.atü.rklin dik tok ve mtınf· noğralya. mibe!li önllnde, me•{a. razm, hava mülllyimdir. Kış mev- B".lraıJa, nehir?er 1mramuş . su ya sahilden açı:lıyordu; zira. Juı.rn• 
la o)duğn için Ilı: Mll\1"3. kayığm fer sesi orta.lığı ~w çın öttürmeğe leler orta.<n:nd~ <lalga dalga ya· ı;.iminde ise, kar yağııır, 'Vt" c;oğuk ha,'Za.lannı, rUzglrlarm ıfptirdiği ya düşmekten kıc).>ttı.ıyardn; Aydrn 
fantndayilık ••• Bo. sırada bir fotoğ. baŞJadı. nan at ü9tlindeki tunç heykelinin fazladır. Sahilde. kı<;ılar la<;ıt Vf" kumlar doldurmuş ''e y-.arlerinde Reis en sert denizlere a~kın le· 
rnfçr peyda oknu,, ha mesut mnn.. Bu millet! daha yüksek mert.:-. esattr kabramanlanuı andıran b~r ılıktır. CJezayirde sonk!innnda hn. kum tepeleri vticude gelmj~tir. vendler:ile düşman donanmaemm 
7.arayı tesbit için A-b\Uirldin mir !lelere ~. <lalı& bllyük heybetle lmnıldnarak, ayuı dinr, rf)Uletre, ancak t + U) ye dtiı;er. Sahra.da iklim şartlan nğırdl'l". ortMJna auJdı: yedi gemi ~tet-
f.aadec;ini ri<'a etmemizi y..W;ırr. n.vvaff'&kıyetlere kaYuştu'l'SCağmı, s&yha_vı tı:opardıtmı duyar gibi G• S'azın ifıe, deniz meltenılerine Ya,;in, huareb gölgede 5t de- ti. Ertesi gtln ricat başladı; Tilr'lr-
yroroa... ·-ebedi yat.ağından da lıa)4tınr lqyordu: Ne m'fttJa Ttb1t9m diye. rağmen ha'l'aret fazladır ( + 25). reccye ~kmakta. kışın, g"et'oleri Je.riıı .ıdnışlan l>t!mı boıtguna 

Jf..lf4 ;gibit...- lıiit.Un dii:ap.Jıt. cop_,. ...ı l'ajmur, intizatmrz olarak birin~. boz tot:nakta.dır. . ~evirdi. Şa.rlken a.ncalı: bi:dı::aç ge• 

A rATtnm'rEN ya'J..aık .•. &.:. Jl>ildlPen:'Ata:t\hk, Mn ~ Nl«MET MUNIR te,rin ite m.n ayfa.rı a.ra~mda M. RAstM ÖZGEN mi ile Cenova.ys kaçıalılldi. 
bedi Şef mavi Qtizlel'i&. hr ~ A vrıupa.d.a :vmettığl 

il& dönüp -el1erini .küTeklenL!nW---------------------------------------------------, lforla: o kadar bOyi!tti ti b4M: ha· 
~- başındaki beyaz. JBn ~ bu. ]'elailmeıs diye ,,. m~ olmaemdaa ~ mtlt"95ifti- trrl aııdığrnı öifreni~ 
şaplmsmm ~neşliğini i~Aretle ~ 'öln!et alımıt Q)hi devirmek it)in Jer; bunlar o Milletler Cemiyeti KADIRCAN 'KAFLI 

- Ellerim ıslak, dedi. Şuna bİr~i gön belki de geJ.e,. Avrvpada nmom muhaf11m ~ .. ı--------------
ım:dmr mısrn~. Ma'demki resim cıektir. Belki de bugiu ~1[ ,mnn. cek, bilhMsa Framayr Almanya. Yünlü menmcaf 
~oraz... o.r .• , makaleünde bunCtan 90D'l'll ya .karşı koruyacak bir müe<;~e lab'rikalarrmn imalatı 

Emrini yerino getinliuıı ... qütı şa~tıe ..rdı: teJlkki ediyorlardı. 1995 ilktl!'3ıi· Yünlil menSııcat fabtikala.n f. 
y.ilzil açıldı. .. Ve li'iti llayl,,,"ın e.tra. "Fransa.da ,..... otel kıapk'f. nin de Pariste lop!snan Tad;kaller malatından yilzde ooksa.nmin. de'fe 
fma toplrymoak,. C&Dlı bit' ~~lik, Jan ve m~ 'P!1'ftd81 t~-.;ı '<lM- • lmnı;resinde Piyer Kot fta?yıa aley- letin gi5ıstereceği ihtiyaçlara ta.h -
sevhli bir ıtpot ııan.t icinde. ı~ tadar.,, hinde Mı"Iletler Ce:ıniyeli tarafın. sisi takarrür etmi3tir. Diğer yüzde 
ı~ !'lu ve ~ali bir ışık snğuıığt Bir 11.w,ık~bdar lıielttin 'dan alm:an Mkerf ve bahri tedbir- 10, fabrikalarm kendi satış mağa, 
ort9Slndo. hn.rikuScle biT reıtim _çı. elan bu. fikit, ~ V".-.min fil(. ler lehinde söz söylemek Vıtd1ği zalarmda satılacaktir. 
karttık." ri <Jbnu,tm'. vakit onu, bu niyetinden var. ı:e· • ----------------
Ge~ a:rkadıı.'1Jll bundan sonra Zecri tedbirler t~ebb1lstt JIUSaf mat1.anDdan birisi bu. pakt !lak- Fakat H~ i!indıelti mav&na· ç~ren Heryo olmuştu; Ht-ryo böyle .8#!&1•~-

cebinden bir tltz<lan, onun İ!:e"~D· fak o~. L~l bu ~He k1Jlda ~ senleri söylemişti: '~k· kıyeUizlikten mes'ul olan yalnız bır nutkun, halk tarafmdıın J10~ 1 ..._.,_ ~ o 
ılcn bir zarf ve 7.arfm içinden bir ba~Jangıçts ihanet etnll'iti. ve İn tın..kı)'mati, Fı-anwzlann bo paktı J.A,i'tl ~ltlir. Sosyalistler ''e ra- kn.rşt)anmıyacağını diişiinUvordo. 
resim ~ıknrarak ~Ö!'lterdi~ ~omnkl ::iliz intiJia.bmdan ~ODl'a, :c~n · karşdamakıa gösterecekleri mem- 'dikaller fbl1hassa Lavi.l kabinesi. Liva!, 1006 sonkilnunun'da l'A- ihtikar suçluları 
bir insan ör~sii önünde her zn. elen bir la!mt Li:vit gibi '1iişünen ~ i\e ~lecektir •• , hakika- ne dahil olm881na rağmeu 'Reryo)' dikaller ta;rafmdan bilbasc;a Ilılb~ • • • 
manki va.kur ve ııiitzel ya.ile At:ı. Jer İngiliz muhafMJ&kirfart bu !ed ten ba Pakt Qvll siyaseti i«.:i.n bir bir tanfhlt siYaRette tngili7: dos- şistan m~eı!'İ i~jn düşiinilmü'J· IHTtKAR suçı1e .n-i11i ~onın· 
hit".c J?,ütiimsiiyordu. birlerde ısrar etmemeie lcal'llr engel değitdi, bili.kis La.valin se. tu oldnfdan i~n, diğ'er taraftan tü; fakat yen~ kabine ele hnri<'iye . • ?1-a "!alıkemesıne venıenle. 

,:::.~. v-erc:lilCI'. Bu karardan Jfor • J,a. çim dairesi ()lan Obervit 5ehrinin Ladl'in Ate!} Haı;lan lıimay~ine nanrhğmı liz~rine atan miisyö nn ısıml~n, ~azete sUtunlnnn~a 

TEPE\'E vardrk . . '\tatil~ at ''iil pJam <loğdu. işçi ahalisine ho, ~öriinmek i(İn Fıinirlendikleri i~n ~iilc şiıHet· Flanden de İtalyan dosttıy<ln, t ,;in 2'~('tıkı:e k;\bnnyor •• ~a1tn hır 
ü.cıtünde hıonz heykewjn Bu t:an"lıi yılda Laval ROrllSE>t~- Y•IJI.,.,, ~üzel bir si.yuct mımev· le Ctüşnxı.ridllar. Fskııt n~, Si'r Sa. talyaya ait petroOer üzerine anı. ~baç ~iınl e\.'V;l, yal~ız 1~;:ıe~d~!1 

·ı · d b" · ~·- ı 1 nin !rarip fasıllanndan brrisi de l'llSI i<li. Lil.Yiil bu anlaşma4a Fran mu~l Horun istifftflmdan sonra, bargo !koydurmak husu•mn•la Mi.:ı- 1 . aret 0 an u ya'll a.:, nı ~e. ır 
ı •ı ya.n.ın a u~ ılh ınesa e er ya11r ~ ter ·Ed .. n~m· ... _.,_,,.bbüsı .. ..:n,· vena· "liltnno geçınr.7-ken, but;ln ıkı sli· yor. )fımıkkat Jwbri önlin~ iki Ruc~·a ile lfarşı1rkh yardım f\llktr. sanın biçb-Jr şey taahhüt etmemiş onun hareketini örnek ynps.rak T ... l\ <C <e~ .... t k 

1 
d v _ •• 

, 1rn arslan er1erirni7den mürekkep nın imzal.mmasıdır, Ru Frnn!mnm olduğunu pekala biliyordu; Diğer \iil ka.bine~ini düşüren r:ulikal!t~r. Fransız lıaridye nRzm mnvafl:lkı- u:{er atp ~b!f11 go;'yoruzd h 
· 1 ı• · ka. b' • ..,.. t--•tan nakltn tasdikini rle nıat- ne d.- Soc;yalistlel' Nf'aüsün ha tın yetsizliğe uğrattı; ve bundan hir · ınan e< ır er. ınnu.n. a l\ hır sa~·w kıtns1 hekli~·or ..• '.\ ' a~·n5 ıa "'"a rsı ır manevra ıuı: ou""' ...- - ... "o'· '·-bamıa.,...• 1 .. tte k -k"n 

~- rd 1936 k- · ''n b d d k ·• 1ı ka"' ,,·u·n """Ora ,)fa Almanl11r ften ". "' -. .'."u"~ e "e 1 ıuı .. a _ llt'Vl\l'i merılil'enkri çı'lnyornz. ll<i· J,İ\\~l muka\'eleyi öyle bir tal..-mı u.nÇa U7.f\tıyo tı. R'>n R!1'1- ı<:ı u ava a ~nuna auar SC at ... .., ~ u Jc F k 1 l 
e;,er ikitıer gelen .. ('ı.si':r. lınlk dizis;. kayıtlarla bn~larmstr ki ha'"J<i~;:ıt · nunda J,aviil ist\f.ıı et:tiKi ,·a'kit ettiler. Bu adamlar, i\lillet1er t'e• havıasım işg:\ 1 ettikleri vakit tn- ; eı;.uyec~ _ ,ır. a~. ~~n~n ıo.v, 

· h. a._.w• "k k k tc lıtı nekt hilvilk. .. bir "· ty i!n.i!r "t· nakt henttıı ta'><lik edilmicı ele· mi:\"'eti1nin Hab~ic;tan i~i ~ihi rnk ı:riltere hükiımeti Fransrzfarı Y:ır. ~ ır. ':e ·ı~n:' ı:ı 'il n ıınm'.l~ 
nın ır "ctt ınauetıın yu ·-ıe apr .. ~ "' · rlrm etmek kin pek rle i'\tpk~i ı:o:ii. IHle hızım ı!,'ın "" acıdır. 
~ma !!.İrerkC'n, oıı:ir uım ta tepenin miyorrlo. O yakit 5;')\-yet diplo. iı1di. k"nı;ıık bir ır.eselcd~ t~rri'll~ e:'!il . Bürha.n Burçcık 



Darlan filoyu çağırdı it geıtr~ı er f ...--U 
~ (~fJ ı lııcl l>U)fllda) r UT 

8alıt1ııf !11D meDJSt mı1l4öıö .... (Blıttan.IJ 1 kkJ •J'fadal dar Oldukl&nnı Ve ta§lt.l.ann geçecek. 
hakkı tan us b!r!ikleri kumandantarma tıloyıı Qi • lerl yoile.rdan bJrinin UzNinde büyük 

Bud~ ~ :Va.ıat .Matbaam man A!rjkaya ptirınelerinl istemı,. ntjktarda denizaltı yığdıklarmı itiraf 
ABONE ~ tir. etm~tjr. Bu ta§ıtlardan yalnız birisi 

firklye Emelle vı,tMnt' VERD.löt HABERLER bntırılml§tır. 
--. Vill. lS (A.A.) - Haberıcr nazırlı. MllTTEt1KLEB TUXUS \ OEBRI _.. 14.00 kr. %'7.00 la, 
• e;,!Jlr ~.IO • H.OO "' lıı04lıVor. l"tlRt)YÜŞLE tl.Eltı.tYORl.AR 
a ...,.._ MOO a. P'aata vact,ıet etzrı..pıu,t.ır. K.a.. Londra, ıs (A.A.) - Şimaıt Afrı. 

......... ... • 00 "' 
ı .-..... L- 1. Z&b?anka, çetbı çarpl§ma!ftTdan son. kada müttefik ktalan tayyare ile 'I'u 

-,,- - .. 00 "' • o_.,., ıönder:UeD ra mlllıimmatm t;ikkenmesj, içilecek nusıı. indirilen Alman kıtalan ile çar. 
z.ak geri verilmez ıu UıtiYatmm b!tmesi ve Fra.nsu: pı:mak ~re cebri yürüyU§le şark --------------·! f11ommuıı büyült kıM!!mm tahrip e.. i.aUkamctinde ilerlemektedirler, Ge _ 

dilmul yüzün.den muha.samau dur • ncraı Ander.sonun kur.n&ndasmdak 
durm8'a mecbur olmuttur. Kahra. birinci tngfljz ordusuna mensup kıta' 
maııcıa çarpı~n ve nihayet hacbede. ıar be yürüyü§C i~tlnık etmektedir • 
mez ha.le gelen J&n Bart zırhlısı ate;tı ıer. Tunusa bln kadn.r Alman askeri 
keamek zoıımda kalmt§tU'. Fr&Mız indirildiği tahmin olunmaktadır. 

kıtalan cenup doğu lstik&metlnde Bunların bUyUk bir- laıımınm hava 
tekrar toplanmaktadrr. Merak~ §id. mcydanlnrmın tesisl ve m\lılafl\asmda 

Al k t 1 dctle bombalanmı§tır. lhtiııaı;lan Yardır. Başlıca vazifeleri man 1 a arı Ceuyiroo "8.Ziyet durgun.!11.fml§ daha bUyU.k kuvvetlerin gelmesini 
• ~mektedlr. kotayla§'tırmıı.kttr • 

ISpanyol hududunda n::;:~!8;~mu::a:bi;~~~ .

1 
Tramvay durakları 

Pransız donanması- :ra~:;,"tıaımı m ıa ıdı ~Baş ıaraıı ı ~ncidc>. 
k 

h&rkeöeri 0 rm. :n.L o~. soka.ga ç.ıkış saatlerı guyr1 
D8 el onmayor teıttk deniz 1&Ptltı bit muan·cn saatlere inhisar ed~ciıen 

me tedtr. b' 1u h' ı · d" t ALA.NAN BAVA ır sım ~e ır.ı v:ıtan _ş, ram· 
BO~YDANLAJU vayı sır! ziya.ret ve lüks a:•, ve"'i:i 

Londra, ıs (A.A.) _ Amerikan için bir D:akil .vasıtası gihi te1~kki 
ctmektcdır. Sıze tramvayın gUn • 

Diğer~~tan bu kararlar et•ı.e 
fmda ~de hn::rrl:klnıa 1 
bn~, iaşe :maddelcT, tev::id• 
tında esas olarek :karneler tev:ıiı
ne ;irlşihni5lir. Bu karnc:lerc nile 
reisinin fotoğ;rah yapı, tırılmalP:ı 

ve besL..moğe mecl>ur o'tluğu aik ı 
fcrt:erinin ad~ hüviyetler•!c y:ı• 
zıldıktan sonra ~arnelcr J'lir·l-r 
tarafınd::ın tasclik cdilrı~'ktcıHr. 1 
Bu karnelerle verilecek ia~c. :rcn1 · ' 
deleri 25 ~('{?İttir. 1 

B:ı 25 ce~it ia.~e madde.,j için , 
karnede ayrr ayrı 25 n~~ara var· ı 
dır. Her numara mukabııındc hnn· 
gi iaşe maddesinin wr:ıec,..;;i l:ir• 
J•nç güne kadar jlan cılılecektir. 1 
Bu ma.d<k~r.in sat1'1nI yapacak o· / 
tan mağ'lZalar a.il~ efradı ndedınc 
J!Öre verecekleri i:\'~e madde:.ıi m•t 
k:ıbi?inde o maddeye tahsis edile
cek numarayı ~esi!) alıı...cakl:ıırdır 

Memur kartı ile ekmek alanlar. 
icahmda fotoğraflı iaşe karnesini 
d~ ;::-österel'e-kl~roir. 
ıuLK F.h.'mt.t 28 ıumuş 
ônll.müz1eki pazar ı:UnU snba· 

hmüan ysni1 bu ayın 16 sından iti· 

. . lnsa.,a ilk dcuiılerin mağarn hayalını ya.ıatınak 
ıstıyors:ıh me~hur Alman hekimi NietZ$Che'ni,. tar.~~ 
sine uyarak: ..... 

- Set't davran. nasihatinl dinliJ•rbilinin.. laJzat 
k~rsındakfn.c mağara hayatı )'ascıllr~.n takdirde 6iT 
~un kendının de ayni hayatı sürmeye mahküra olacd' 
i7mı unufma' 

Sert muamele yapan, sert muamele görür. Yumtı"" 
sak lıareketın davet edeceği muamele de vumu,aklık
tır. Bit atalar söz.ünde: 

- Tatlı dil yılanı bile delii(inc!en cıkarır, denilir
di. Bu sözde büyük bir hakikat gizlidir. Karşındakini 
anla, onc: {!Öre muamele yap, dni.ma tatlı bulun kar ede 
cek olan sensin... ' 

F.ranoa.ııııı ~nli t&maml&nını;ı buF 
lunuyor. ll&lyanlar Nia ve Koraikayı 
l§s.a.ı eder kcn beri taraftan Alman 
lalaları da Fnuısız - İspaııyol du. 
dııdlllla da.yımm!§lardır. UvQ,ijn, 
~tc lliUerıc gi>.rü§tüğü aırada 

te~~ mes«Jeli b0ıı1ba tayyareleri lilk i!:tati$t~~eri_uden ~rxart;rnı~ 
. . aıı . • rakamlarla. ışı gilc.U ''e v~zıfesı 

mız .,m. Afrikad& -• bir mıı 
' y• ..,~ • olmtYanlann da tramvaylann ka-

b:ıren halk ~i alanlnr ôrın 
gramlık ekmeği 28 kuruştan mc• 
rr.~ vetim ve duJfar d:ı 17 kuruş· 
lan 'ı{ıma~ 'haşltyaea~l.ırdır. FJ • 
nnlar gece saat 21 e !kaıhr açık 
bulundımılaca..'lttzr. 

CniveTSite ta.kbesi ile ecnebi 
rr.ekten hocı\40-ma da ucuz ekmek 
kaT~,.si verilmesi ~ararlac:ur-'mış 
ttr, Fnlrtl!te dckar.ltktan tnıe eyı: 
bevannanıe,eri dağıtmıığa başl:ı. • 
m•cıf::;rdır. Beyannameltr i~i ı;ün 

Alunspor Merinos 2-2 berabere, 
kcnıilBlııc Fraıı:ıa i~ acrctli bir sulb 
teklif cdıldiği bildirlmektedr, Lı\vll 
~ bu teklif kar~da ne cevap ver: 
<ligı ma.10.m değildir. Ancak muvafa • 
q,t cevıı.b: verdiği Bcr!in radyo.swıuu 
~U.SilDUıı bcynuntmda.n anla§ıl.ml§ 
tır. -

Filhakika söz.cU. Almanlarm Fran,. 
'"1Z ordu:ıunun JSillhianıu almak ta 
Bavvurunda b~unmıı.dıkla..'"UU çUDkll 
l~anSlZ toıırıı.ltlarııun mUdafaası için 
ın~tcrck dll§m.ana k.D.r~ı Fra.nııız 
orduıru.ı:ıuıı "1.l1ll§D.cnS'ı..'UI. guvcnlldW 
111 stiylcmi§tir. • 

Dl~tr ıaratt.an na.zırlar mecllıti_, 
ısaat 18 do toplıııımı:tu. IAv&i, mec • 
lıöe ııma.11 A!riko.dnkJ vaziyet ile ısoıı 
llfWıllclcrln ııebcbl.yet vcrmi§ olduğu 
lsör'J meler lıakkmda mıı.!C1mat ver -
llll§ur • .Mareşnl ve hUkCimet. gene • 
rn.ı Jı.ronun şlmall .A!rlkada ecnebi • 
le.r e!ınden muarız Fraıuııwarm ku • 
lllandanlı.,'UU ellnc alaıakJa verm.iJ ol. 
duğu sözU tutmamL,, §erefe mugayl:
t.an.l{ette buh.nmuş ve bir a!ker ın. 
taı.ıe \azJ'esinc ihanet etmiş olduğu.. 
nu tcb0 ln etmI:lcrdlr. Bu halde ne u 
kert kıtalar, ne memurlar ve ne de 
llaik oua ıtaate mecbur değildirler 

.M.arc al, devlet reisi süat)!e, Fransız 
KUV'\etlerinln ba§kwnıınd~Jığtnı der 
uhlil ctmı t.ır ve yalnız onun emirleri 
ne it.ent c:ll!eccktir. 

Twonda. 1''nıruıız t>:ıbrlyesinln ~f . 
lcrı her -ıUtecavize karşı mUda!na.da 
bUlunmnğa söz vc:dikleri için Alınan 
tnakam!arı Tı..lon milstahkem mev • 
kiıı:ıin t§ı;al edllmesir.e ve Franstz 
ııarp gemilerinin muhafaza altma a. 
ıntnaı:nasına. karar vermlt:lerdlr. 
IUNU~'l'A \'AZll'E'J: 

Vışı Fransa:;mm i§t;all tamamlan. 
ınıo olduktan sonra göüer ıimdi TU.. 
AUSUn vaziyeti Uz.erine çcvrllm~ir, 
Tunuata mevzi aımatt ve knU muha~ 
rebe vermek için mtlt.tefik kuvvetler 
.c mfb,cr .ıutaları aranında Adeta bir 
Yarış olmaktadır. 

Vt;<t, sivil halkın Tunuatan ayrıldı. 
guıı_ beyan ediyor. 

Ü"li!erı muhtemc.ı olarak M:altada 
bulunan İngiliz u..:ak!arı, Tunuıta blr 
hava alanına hUcum ederek 19 mih. 
''er uça~ ) akmışlar ve daha az .sayı 
da uçağı da hasa.rıı. u~ratmI§lardır. 

T u n u a t a nc~redllen emir-
lere ı;öı c Uç kl9!den .fazla kimse 
llln b,r araya toplanması ve ber ne. 
r de o .ırsn olııun durması ynsaktl! . 
f: cr•c, Lag.ılettc. Tunus. Sus. 
faıu; \ e Gat"s ı:chjr."rir.de akranı 

g.1.ı:ı.t 22 cıuı sabah ııan.: •e lndar &o 
kal{l&rrı:ı sezme yasağı ko:ıulm!l~ • 
tUr. Gc ... e Flnema, tıyatro. konser \ 'C 

8aırc b:b, t6lenceler ve !okantalıı.• 
l'llen~a .nııııt•r. lı:ıti satan dl:kkAnlaı 
da a'k .m ant 17 d n sabah s:ınt 5 •. 
kadar k palı knlnca <tır. U<>lmntalar 
~aat 21 e kadar aç:ı: kaıncaktır 

olu 'e jandarmanın .ntb.kıne nczn 
\:t cdec ""\ cu emi~lcr, ht'mcn der : 
baı yt;r .. r!uğe soı·uimJ§tur. 
l\IIı::illm !\ Dl Ul'M 

Loncı~. clı:tn bjld,rlldı6Jnc Rllrc S nci 
OTdu tıımdi~c kadar ı;•ırUlmiyen b!r ~Ur
atıe llcrıc:m"l•tcdir. Lit-y.:ının sarp )a 
nıaı:ınrına knd ır çek• me~e muvaff k. 
<llan düşman birliklerinin zannedlldt. 
~ınden daha çok olmP..aına ro.tmcn 
lnsıu:r. kolları bunları o kadar ••akın 
d -an aıkı~tırmakto.dır ki Romel mU _ 
d&faa nıevzilerjnl hnzırUımn.k zamn.. 
n:nı bu.ıamayacaktır. Romeı. Trnbluıs 
llasu garpten gelen müttefik ku\'vct.. 
1erin!n telıdldl altındn bu!undugu için 
la~ belki de deniz yola ile ku?'. 
ta.rnıağa. çalışacaktrr. Bu takdirde 
Alınan kuvvotlerjnl '1-obruktan veya 
Blııgazidcn \•apura bindirmek 10.Zmı 

ecektır. Bu tc;ıcbbl'.sUn mihver lçl:l 
bir Dtıııkerk o!ması iht.ımall kuV\"et. 
lidl?'. 

Dnııkn İngiliz 'tebliği ouııları bU. 

Yattaklyct kaz:anm!flırdır. lıla!t)Lda.n , b 1· k tl · d 1~3 dur k-El .a a J !!a.3 crın e ve "' a cı 
~ tnglllz tanareteri Tan~ u. lal' ara.&nda fur.u~i adıledilec•ıc 
1ina hava meydanına ağır bır bUcum 1• .d. 1 t.Jfrı • bet ed' _, __ _._ ,.,..__ __ , ·-ı. gc ış ve gı ı~ er yap t> ıs ı-
yapmı...,.~ ..... u<UUJ.erı..-... mtlY 1 b11' 
dana htıcum ettikleri zaman Alın~ e y~~!'lz hava olduğu giiT.lerdc 
tayyarelerlle dolu bulunuyordu. Bln yolcu adedinin }.ava kapalı olclı.ğu 
p!Anör ve be§ı bUyUk nakliye uçağı .. y ran ıı· bı'n k.ad:ır • gun ere naza e ı 
olmak U:ı:crc 19 Alman tayyareaim c..rttığınt söylel"Stm, m~muriyetleri 
top ateılle tahrip et~ler, bir o ka. ve ıı:hrin umumi hny:ıtma yar.1ım 
danm da haaan uğra.tmı§lardlr. lıın itilıari}1e i§ eaatlerinde tram
Uça.kıarmuz. Sardonyadalci İtalyan vaya binmiye D'l(cbur olnnlar:n 

ha.va meydanlarını da bombala.m~ - hazan dura.kta.rda dakikalarca ne
lardır. General A.ynh()ver lllalt& va • dı?n be-klediklerini 1\Dlam:, o!\:r-ıu
lisjne gönderdftl bir tclgr&tt& bU be.. 
prıtarmdUl lılaltadakt han. ~t
lerini tebrik etmJotlr • 

Bera, ıs (A.A.) - şmıatı A.trtkad& 
cereyan etmdtte olan çarplJlD&ları 
jdare eden Amerik&a kumandanı 
Aynlıover, bundan 1ııtr ue ay ene& 
oima.11 A1rikada bir m.U.Oe ge1dltln1 
..e g~eral K2&rk ilıe btrllkte burada 
btr90k görtıfmeler :J'&l'btmı bildir. 

nuz. 
GörfiyorstıD\1% ki, bir kısm.~z 

değil normal z::ımanlarda\; ihti • 
yaçlnrından. normal zamanlarrla· 
ki itiyatlarmdan dahi l:ir ~ey fe• 
da etmek istt'?r:ıiyor, Bu \aziyet 
k~r~tsrnda bngilnkü şartalrrn t:ı• 
bif icaplarından olarak ara durıtk· 
lannm kAmilen kaldırılm<uı1 tekli
fini kabul ettik." 

mie~. Bundan Bonra tramvav. hı: ~l\l• 
AFBtKA RABEKA.TINDAN " 

ALMANLABIN HABEBt VARMJŞ! n~ bn yerlerde duracal.lardır: 
Şişli, Hamam, Harbiye, Takai:n. 

Bcm, ıs (A.A.) - Va§tngtıondan Ak."aray. Tünel, Tepeba~t. Ranlra
aıman bir habere göre, Amertkan har lar, Karaköy, Eminönii, Siticeci, 
bjye naz1r1, Almanl.arm.. ıtmaD A.frt. Sııltnnnhmet. ~. Beyattt, Şe?:• 
kada Amer1ka1ılar ıeratmdan ,apıı1a. zadeba.$, Fa:tih, Adkali, Edim~ 
cak harekAttan çok evvelden haber_ kapı; Uıleli. Aksu-ay. Ham:ım ~U 

dfrmekteydi: 
''Sekizinci ordu dtl§ID&JUD Slnma7 

kaya çekilen zırhlı unaur..armı takU>e 
devam etmektedir •• 

Gene radyonun blldirdittne ~re 

Britanya kuvvetleri 11md1 Halt&ya 
geçidinlll iki tarafmt tut:mU§lw ,.. 
Sollumun kenar mahallelerine de 't'L 

ra.rak mihver dümdarlarm.m rieat 70. 
lwıu kea~erdlr. 
GE..~ .J1:BO NM'U:. KA.ÇM]Şl 

ltli), Çapa, Şehre11I:ini, Topkar,?, 
Etyemt'%, Samatya. Yedilmle, TOJI"' 
hane, Kolordu, h.abataıt, Dolmııııo 
bah~. Akaretler, BatbaröS. G.ı!a
ta!IB.ra.y {Ortaköy) Ortak15y, Ku'l"U 
çe:me, Ama.vu~y. Bebek. f\'iştrn· 
ta~. Teşvikiye, Macka. Te'l"C'iistü 
K11rtıı1uş. 

ı 

Sağır ve ihtiyar 
bir kadın 

~r.nıda ı101dur\ıiar.'lkttr. 
GECE FJRINT,ı\R KO~TROI. 

EDIJ.Dt 
Dlin gece c;aat 21 de 1'<.":edi\'I" 

he"'mp i~leri'U.M,'Atıntn 'hl"b~ive 
hu".Judu dar.Hindeki biltUn Tn!"mıır
lıırı bir toplantT,Va ç~ğırrımı~ \'e 
btt içt:itMa gclenle-rin sayl'l!ı 500 U 
aımuştrr. 

Toptantııd:ı memurhıra, ;Ji\utr 
gününden'.itı"ba.l"ı:'n ~:rcur V" '1-ı-ı!\t 
ckmecri f"ıy.ıtlan arasında. 1 (1 ku • 
nış}ıu~ bir ,fa'rk meydana ı::-clccet::i 
için fı~~ a 5.nl bir teftiş Y3;'l• 

!arak mevcut un ~ elnntk mikta
rtmn ~"t ~.,!nt>;i bı1dir!1miştir. 
Bunun ilzerln~ g~ sno.t ~2 den 
iti'haren fmnlarda lrNttroH«-re bae 
lnnmr~. 

orda 
_.... i(B~tııru.tı l lıoel MB.) fndıl) 

zaptcdihniş ?e lmrada ekserisi İt.ıl 
yan ohnllk üzere birkaç yüz esir a· 
lınmışhr. 

Hava k1n7etlerimiz, Tobruk ci
nnnda mihver motörlü kuvvetler:! 
toplolu1'1annı ynkalıynrak bomba. 
I:ımışlar ve fazla tnhrlbata sebebi
yet urrni~lerdlr. Bu bombardımar: 
nelicesinde 14 yan!fln çıktığı görilJ
müc;tür. Tayyarccileri.miz, Tobruk 
içinde de bUyülc ya.ngmlar görm~. 

)erdir. Bundan mihvercilcrin To!ı. 

ruklalci depoları yakmakta bulun. 
duklan anlaşılmışlır. Hava kunet 
Jerimiı:, ric'at eden mihver uçakla. 
nnı yakalıvnra.k muharebeye icbar 
etmişler ve' 22 mihver uç~ı dü· 
c;ür.nüslel'dir. Sel\h:incl fngifü; or. 

spor Acar idmanyurdunu 2-1 mağlup etti 
Geçen paz.nr günü Bursada fut· \ Mriımet CU: idare etti. Her iki mil'" 

bol lik m::ıçlarına başland:. Ata• sa.bakada görterdiği ~ve~ 
ttirlt stadr, daha oyuna ı.ki üç roat 

1

. timamdan dolayı bölge milciüra 
varken, havarm da mils:;.nde et- Bay Mchın~t Cik'i tcbrık td~. 
mc.silc spor meraklıları ile dol· Sahaya, evvc:Uı tm-a.ft~ 
muştu. aJımılnn ar:mnda Çdi'kspr.rlular 

Günün ilk müsabakası A\anspor ~ıktr "e y.ereirini iı::gal ettiw. A.,. 
ile Merinos arasında eılacaktt. kadan yine alkısla?ıln Ae:ır t<!ınan 
Mutad seremoniden .sonra msı;::ı yurdu göründü. 
hakem, bölge mUdürii Mehmet ~ik Oyuna Çdilr.ıpor~ann bir akı-
idıuıcsinde başlandı. m ilıe ~dl. 1J.k devre müteva-

tlk do\Te 20 nci dRkikaya kn.dar rin ibir şekilde cereyan ediyo:-Jıı,. 
m~tt'\-azln hir ~ekilde <'ereyan et- 13 üncü dakikada Acarı b:ıskıs! 
ti. Dc•Tc scnlanna. doğra Alnı,.. altına nlmış olan ÇeliksfıNlc.ln:r 
spor bir go! çıkal'dı. Oyunun bit· ilk golü çtkardılar. İlk devre be 
m~sine brr iki da'kilta !kalıı. Merinos go!C!cn 8Cıı:rra bimz daha canlanan 
beraberlik saymm1 c;:l'kannağa mu- Acamlamı benıhuiik l!!a~n! Q. 
vaffak oldıı. k.armağa çal~ t'ao~ 

İkinci devr.ede Akmspodular bi <iyull t-0 ofarak Çe~'"~ 
raz sertçe hareket ~lardı. lehine niba.vetlendi. 
nevre sonlarına doğnı her iki uııo tKtN<ıt DEVR!; 
kım birer gol çikara.rak :nü.."3.baka tkinef. devede heır iki ~ 
2-2 bcr.aıberc nihayctkndi. da bazt ~r değl§tiTmekr ~ö 

ÇEl.iKSPOR - AOAR IDMA"S yordu. Oyuna ndığt ,,nkıım. 
YURDU dan sonuna ~adar ÇeWtıS~ul;tr 

Günün en mühlm ~abııltaaı listllr\!:.bir faaliyet gösıeroilet. Bil 
iki ezeli 'rakip olan ÇclikSllOr • A• .nrada .. Acarlllann yaptt'klan~.'a
car ldmany:ı.ırdu arasmdnyıiı. Bu km bc~ik M~"!Smt temin ct
mnçı da gilzcl lb!r ecldldc hakem miı o~du. Bunun üzerine-.bi:-aı daıt 

ha eanhı.nan Çelrwnorlular ibir~ 

At yarışlarında 
kazanmak • • 

ıçın 

oy a alı 

dakika sonPa e:>Man :."2Ptıklan !:k 
akında topu ikinci dcf n A"JJr ka. 
lesi ağlnrma tnlrnıağ:ı muva!fa'k 
oldular. 

Bu golden sonra Acar h=..raz ar 

1 
nirli oyun <'ıkararak t;era~erl~ 
teJrJne <;:ılıııtı i.q .. de devre 2-l 
olarnk Celik"porlıılar ?ıehrne n•ti-
cclendi. 

General Jironun tiran hakkında 

fU tafsilAt Verjbnektefilr. General ev. 
vell Vişiden Llyona k&ÇllUf -Ye Akde. 
nb: aahillnc gitmek tmkAnmı bulunca. 
ya kadar orada kalıxıJ1'tır. lılllJt em .. 
n!Yet dajresl Liyonda gcntnlin izlııa 
tesadUf etmi~ de iO ırten pçml§th. 
Jlro blr motör!U gemi bular&k Oeza
yire ka.ı;:mıştır. GencTal Ce7.ayire dot. 
ru yol alırken emniyet dıtiwıeSi omı bet 
yere ldarailyada ve Tulonda wamak., 
taydı. 

Din tramvay altında 
kalarak yaralandı dmıu iki giin znrfındn 200 kllomct. , .. ___ _ 

Güreş 
müsabakatari 

Karagilmrükte oturan 6:5 y~lnrın.. 
da Sllfiye admda ap bir kadm, dün 
Atlalip~ada caddenin kar11 tArafr.ı.. 

na ge~erken, vatman Havdıırm ıdare 
ırindekl tramvayı görmüş, durak!& • 
m~. tramvay tekrar harekete geçin 
oe de gene yoluna devam etmek iste. 
ml§tir. 

General Jlronun karlın kıyat~tine Tabjl trıımvay bu vaziyet ka!'§IStn 
girerek Franss.dnn kaçmıığa mavaf .. da duramamt~ ve kadma ça.rpar:ı.k 
tak oldu~u bılairiımekt.edir. kendisini ağır surette yaralamtftU. 
:;t.\t:li CEPHESt!lıDE: Yaralı kadın itllde veremez bir balda 

A 1 m a n o r d u t a r ı blıt_ Gureba hastaneme .taldmlmış. tah. 
kumandanlığının te'.:>litinde bl!. i kikata ba!!lanmıştır. l 
hassa kaydedildığine gcire, Ka.fkaa.. 
yada Aln.gir kesiminde oldukı;a ın!1. Nikah töreni 
him muharebeler cereyan etmektedir. Yfiksck külliirü ve kuvvetli kale-
l'ı.ıap!'e kesiminde bir :;ıra ıu.rtıar htt miyle tenıa) fıı. •eden gençlerimiz· 
cumıa zaptedilınigtır. Alman taffL. den 8nv Tnl'ııan Çanklı ile Bayım 
rclerı düşman ınevzllerine, dcmiryol Necıtı T"el\ acının dün Beyo~lu hal. 
!arına ve sahıldcki h'\va lim&1llinna kevinde nlklih töreni birco'k tanın-
taarruz etmi~leröir. mtŞ z:tHnrın huzurivle yapılmış ve 

Stallng"rad'da hUcunı lcltaı.ıtna it..i ~:ı;af kuffonmıştır. 
mensup mlltrezeler Şovyetıeri ~ ._ Gnzctcmiz de kendilerine bnhti-
ıa ha§kıı. mukavemet adalarmdan ve yarhklar diler. 
istlnad noktalarmda.n geri atml§lar. -------------

Toplantıya davet dır. 

Volsa üzerinde Alman bataryalan Dert ve "i't hMta.fıkl"" <'6mly~tin.. 
beş mavna b:ıtırmt§ınrdır. Tayyare _ den: 
lcr nehrin §&rkınd:ıki dli§man topçu Yılhk kongl'flmlı: Zl.11 .9-t~ cuma.r. 
mevzilerine ve iae:ı nakliyatına t&- test JS.SO <la yapılaeatmd&D azanm 

tetr~rl. 
Ramııme: tdare heyeti raporu. 

arruz etmi~lcrdjr. 
Don Uz.erinde Romen kıta1.&n mn. 

re ilerlemiştir. Mihverin çölde bı. 
raktığı esirlerin toplanmasına d~ 
vam eililnıcktedir. F..sirlıır arasınrfa 

kolordu ve tiiıncn J..·umnndnnı ol. 
nırık iizcr~ı!l tınlyıın genrrali rlc var. 
dır 

T:ırcnto ve Rolon:ra tümP.nlerin· 
den mürekl.rp 21 inci lı:ılyl!n to. 
loı:dıı~l\'lc Hi4 iincii Alman liimcr: 
büyük ınyinta uğramıştır. l3ıı hir· 
liklcre mensup n!ikerlerden k:ıç:r 
kurltılnnlnr )'lok ıızıfır. 

Tnvio ve Tulgore ve daha bir 1-
tııl~·on tümeninden mfirckkep 10 utı 
cu tı:ılyıın kolordusu ~sir eılilmic; 
lir. • 

SEHIR TiYATROSU 

~ili\ 
0 

~!::~~~~· 
Asrileşen Baba 

Cumartesi ft Par.ar g11nlert 
15.30 da Hatln• 

ZAYİ - ~0950 ve 550901 sayılı 
lcvrı.mn ayniyat makbuzlan zayi et. 
tfllimden hUktımsllz olduklan llln o. 
lunur. 

A.ııkerl posta 764 emir ımbllyı: te# 
men Bahrj Göktü!"§ -

Zil muharebeler netice.sinde dilşm.aıu 
geri pUskUrtmU:ılerdir. Cepheıılll dL 
ğer kesimlerinde kayd'l ckğe-r b~y 
olm.nınıo y&lnı.z Alman tayyareleri 
dUşman nakllyatmıı., barakalarma ve 
antrcpoıannıı. bUyilk başarılarla htt • 
cum etmto!erdir. 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüiii~den: 
İdaremiz n tekaüt, dul ve yetim man§ı alıp da son defa c~kmelt knrneıe 

rl verilen aUc reislerinin ik~er kıta fotoğranarile vermiş o?dukları beyan: 
lVimelerde bcs1mnc~e mecbur o!arak g&JterdikJcri efl"adı allesl nOtus hllvi_ 
yet cilzdanlarlle bjrllktc bir zart içinde 13.11,9•2 akşamma kada.r Zatişlcrl 
mOcJOrlOğQne teslim etmeleri illn olunur. (1376) 

Torshok mllhjm muvaBBla noktaeı. 
na yıı.pıla.n bir gece akını :Mtjccsjn 
de genlf yanguı.lar çıkıı.rılmrotır: 
Kron§t•d körfezinde bir aahll batar • 
yası bir Sovyet denizaltısnu tahrip 
ctml§tir ~ 

M.M.V· lstanbal 2 No. lı Satınalma Komisyonunclan: 
Tahm l1 bedeli 5863 lira olan muhdif elektrik malzemesi eatm alınacaktır 

Kati teminatı 1329 lira •ı> kuruş olup gartnamede ve evısanan komfa. 
:JOnda öğleden eonra her zs.man gijrUleb!!jr. ts~klllerin 16.2. te~rın 942 pa 
zartea.f. gtbril ee.at 1& da komjBJ'Oll& mdracaatıan. (1307), ~ 

SO ene, dünyanın en büyük yn. 
r~larmda \e blitUo Derbl yan~la. 

rında i ti natıı7. olarak kazanan H 

kurduğu bir liiı;tcın.le bjç 3 nnılmıı. 
yan O. Wllliıım'm meshur eseri, 
Tiirkceye tercüme rdllml ve nefis 
blr ekUde hn5ılmıHır. 

ı Türkiye grek{H'omen41İıİN1 
birincilik müaalialttdan 

yarın altı bölge ararnuta 
bcqlıyor 

Yannki cu~ g:Uı:dt ~ .. 
, dtn sonra saat 14 de ~r4' ~ 
1 t.i.ın Un Fatih teki yeni .ııalanı.oıtll 
ı Tilrkiye Gr~koromon gUrc, birli> 
ı ci ik mü.!abnkahnna b&!Jl!ın~ Varış merakhtarı 

Türk~eye ilk defa tercüme edilru:~ 
olan btı eserden omtlaka lstHad, 
edeceklerdir. 1 

ve iki gün devam edeecktir. 
Bu müsah3.kalara jcıtjr~ e~t"Ck 

c.lan altı bölge siire~ilcri ı;ch:ri
mize ı;elmiş!erdri. 

Okuyucularrmtza iki gtln s'Jrc-Fiyatı 30 kuruttuı 

V akıt kitabevini/ e 
bulabilirsiniz 

cck oo.ln bu müsa'bakalrnm tekr.ik 

1 neticelerini gi.inü r;iinüne büdire-

1 
ceğiz. Gene pchlivanlamnua muıı 
'•affalmrct dileriz. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Do ya No. 

512JC:/1114.'Sl 

70/72{) 

623Cil/2625 

51217 /1114/23 

5Sl00/15!i0 

71/10:155 

51217/1114/26 

Cini Muhammen 
bfodel te:nln.ıt 

3109.60 

42 

Mecldiycköyllnde 8 pafta, 37 Ma 32 par. 
sc! No. lı 3SS7 metre murabbaı arıı:ı 
Yenik pıda Mclckof sokağında eski 16. 
1 yeni 20 snyılı a.rs:ıcın l/2 hlascııı. 

B~) o~ıu~aa lnönU mahallesinin Çilingir 
çıkmazı sokağında eski ve ~ni 9 ıınyılı ev 2u0 
ı.ıecidlyekoyilnde 2 pafta, 10 ada, l par. 

sel No, lı 64 metre murııbb:ı.ı arsıı 
Fatihte c.oıki A't'cıbcy yeni Atik ı.ı:ust.ata.. 
pa,,a mııhnllcslnin kandıl!ı tUrbe soknğ'ın 
da eskı 13 yeni 29 No. ıı 52 36 metre mu. 
rabbaı arıııı.. 

30 

Uskildardıı. lcadıye 111ahallC8inln Berber 
oğlu sokal:"ında cskl G yeni 12 N o. lI 71. 2 
roetre murabbaı arsa •s. 10 
Mecidiye köyünde 2 patla, 29 ada, 17 par_ 

4 

lll 

3 

ael No. u 065 metre murabbıu arsa. 1666 ı~ 

Yukarda yaz.ılı gayrfmt1t11rul.~r açık arttırma ile ı::.~ı~ cıkarılmışsa da 
talip zuhur etmed.ğind&n 2.11.942 tarıhlnder. ltib&ren bir ay içiode pu.arlI, 
ta bıral:lhr.lft.Ir. 1stcklll8rin muvaldta.t teaılııat m&kbı.ı.tlan Ye nUiu.s :tııı.1 
yet cllzdanıarlle lı1rl1kte bir ay lçinde battanm pazarteat n c;&rpmbıl gti~ 
ıen eaat H ten 16 7& kadar m.ım 9mWL lddllrltlfüne m!iracaatıaıı.uosı;ı 



rr.r on 
arı 

2· Tuplavao: Muzaffer Esen 
Komlorse btı \"37.İfetle ~<'h'iı:i.en 

bir t!lrnftar. d fohıefi tct~ikfo:-i
ne cl::\~un c<u)·ordo: sosyo!ııj:yc 
dair okm kit:ıpl.:ı.nnı ba 51N1h\1-t\ 

\nnnıc; ve nec;rcttirmj tir. Fak:ıt 

İ'nrl1{•Üi in:;nn ~-aln1z ıı:ız"ri !.'~ıı.,. 
n.111'}::\ i'i<tifay: ı1oji-nı hulnmfü, ha
rel•t!tlcrİ) le de irısanlı~ın ).;;ı.~el· 
mesine lıiw.1':t druek istedi. l':':'i 
yılmcla. Fran~.ıcl.ı csi'rliğin ,,rtnıl:ın 

luıldınfm:L'!iT ml\l~1islc ı.-unılaıı 
ilk cemiyetin m~ssisi oldu. 

l tarı.mda hir itirnıla l<arsıla.,ınc:ı ~ft 
J 
h~ t~~cldüt etmeden ş"..ı <'~~alıı l 
nrm1~1: 

1\onrlorsc 178':? de Frnn ıı. t\ ım.. 
<lcmi«ine fııa eÇİl<li, hnrad" ı!:\ 
1:nl:-.ı~nna <le\itm etti. 1 i~:; yı. 
lrna 1mclar bel.:"" _111snmı olan 
li:ondors~ bu ),lıla 42 ~·nsındn iken 
henüz on dokuz ya5ındn sfu;cl ,.c 
çok faz" 'tli bir Jm: ile C.\'len..J;, ~· 
nı 'ut bir ym'D. kurclu. 

işte ıı tarihler, Ji'mnsnda l;ii-
-k ilıt'il:"lin varhıdığı 1.am!11:hr· 

dır. 1 tiülin fikirlcrinı, in nn h:tk· 
kı bcynnuame<ıini kendi fliio;iiıu.•c 

loine edl~ uygun lml:ın liondorsc 
ı•emal bıı ibtililin i~erisint- 1 an~
m tı. 1789 s~iminde beicdiyc 
mecli ine ~rdi. 1791 de Oe Pari-ı 
ır.eb'mnı olamk A55emb1c{• J,~js. 

latj\·e ismi Yerilen itıinri Fran~rr. 
ı~b'u an mccli ine ;;i'rdi. flk ~i. 
ri-;-inde meclise kıltip seçileli. 1792 
de mccli<ı reisliğine kadar yilk. 

t<li. 
mecliı.;te büyük n -rerel,ki -

rin çO:. tesı"rleri ~örithnliştnr. ı1-
dctro kaJ1iL'iına nklı, ~ö~nei;m 
lmrşısmn ilmi ~ıkanın fel.,<'fi görüş 
ı· l'nclorsc He beraber mer-Iı ,. ;;ir
nıi~i". Frnnsada rn !ôavnta. acln
lete mam ofan Ye es'ki'fermttnlar· 
b yaratılmış 'imtiya1Jnrm ortadan 
lmlıirnlınasmı Ifondorse istemis • 
t~r. ''Devletin :re"!mi bir dini -ol• 
C>okça nmhtelif (linlenleki tehea-

mli...c:a i mu~e edemez., di
Yerek dc"letin resmi dininin kal. 
dtr1ı asını istiyen <le odur. 

meclisin; Fransn mil~tinin 
Ô' ~ bile toprak ~.JSpte:tmck 

ihtinu!I beslemediğine, milletlerin 
OO'klanns. ve istiklAJlerine hümıet 
edeecfine dajr (lknnlan me hor 

nam i da Konclorse•Din ka
li?ntinden ~ıkm.15tf1';. bu m!'<'liııin 
~lll'dtğr Ftııncnz öğretffiı kanunu 

- llur~:h bir mebu.,, bir \'t-1<il 
olıln-:.ıunu lıiliyornnı. l•"ak:.ll vcki1 
olm:ıl: be"!; bıırn~·a giiıı<lcrenlcriQ 
r.J. irlerine b:.ığlatmalc de~ilıtir, heD. 
l:ur:\dn Fr:ın a ,.c l"raıı ·17!:ır içir. 

i faydalı :;ördüğüm her 5eyi siiyliye· 
ti cci;inı. Zi'ra beni buraya ~iinden•n 

ler, bilgime. ilüşün<"emin coi!ruıu. 
ğunn inanclıl\IC\n için ~iinc1emıi5 • 
!erdir. erb~t düsünmek \'C ıfü

t:iinı1ii~iimii c;crbcstı:e s~ylı•:'lrk 
milletime lr:ırsı ~ !Jüyı!lc \'!ltı~cm
dir. Sonra arkaclı\!;)nrırnın .,._. nok. 
t:.ıvı da hilmes~ni ic;tcrim. ffo: hu. 
rntla y:'llnız bir ,·jl:\~·E-tin, ~·aln17. 
l·ir miicssc<>cnin ya1nı7. Lır 1'tilıfın 
değil, bütün Fran~nın Telıillerj -
yi7. 

J\ondorsc yenilcsınp kıl oıin<?c 
~ arkııd:a~annı:bn avnl·~rdu. 
c!ôki \'~ ~·nnbş itifoı<ll<ın;.. ,.;ŞIT".l • 
mıya<-ağını hili'\"'or ,.e kabul rıliv"r 
da, fnkııt e'ilti ftdctlerin !'C!'"İnc ;.nr 
Ja yenilerinin konm~ .. ın~ :nuarız • 
dr. "l"ıkt?:ının yerin~ h:ıynt yeni.,j
ni yaınr'' di~ordu. Onım :rin mec 
!i ;te ne eskilik taraltnrlan, ne de 
yenilik tanıltarlan Kor.rlnrse<?~n 
ho~lanryorlardr. Eskiler n:ın olrr:ı
ynrak hııyslJer arnsmclzı. k<'~:tn b:r 
sıair ~ibi tt-lilkki e<lb·orlal'; yenil"r 
de iıfeıali'ne c~~ru yiirii11'!ı-llten I(<". 

kinen bir korkak r.aZ."\rİle h:-lITT""f'r
lar<lr. Fııirat Kontlorse bn mt'ftl'TZ• 
tanns lriç ehemmiyet vermedt-n 
milH hiltimiye~. milleti yiikseltC'.'. 
rek hcyecansı7., knncmı~,v,.~i11til~1 -
tıiz'~°'teJ"('i'h ettiğini a~{ • 
tan açığa c;öyliiyordu. 

lhtiliil itilutdlarmi yık:nı~, nd~t 
feri ortndan S.nldırm;cı bir·:·~~ 
müttefikleri balt1llnmıw: r P.u iti· 
barla ihtili.li'n !:Ok fl\i~m:mı '\';ırdı. 
Kondorre'yc göre ihtilnlin ilk i5i 
bu clr~anlan t.azanm:ığ:ı '.'ah~ 
mak, onlan ihtilüle ı-.mdnıtc:ık <;!ı· 
reler aramaktı. Kon<forse :ı1'1m
dan zonı olnuyan herkec; ile oyu. 
11Iabilir, \'e lnı fikri merli". 

te npn.çık ~u cümlelerle mltd,·.f~:ı 
ediyordu: 

u ynı:an ela ·onclorse'dir; l'"r11n
snya lmrşr birlik olnn Kırallarn 
:mukabele etmek ıçın m;nrtJer.: 
im VUl'tln beyaımameyj ÖP. l\nn
"dorse lf8ZlllJ tır. Kıralhğm ne ka
d r takyid e<lilirse eclilsin ınat.. 
Takn irtiMada vamcni;'lnı .. ıı:yle.'Tliş. 
tir; cümbul'iyet kelimesini Frn,,. 
sa<la !\ğızlarına ~nlann b:ı';'ınctn 
'K<mdorse gelir. 

- Yaptıklarnnıır bf'ğ~nmiyen
lere düşman gili::liyle hakm"Sak on. 
lnn biz.o zorb düsman etmi5 olma 
;yoruz heyecanla. lmzanılıl.:farn"'I~ 
nlalhe3 mulrnfaıa elmc~e mcc!m
nı7; hiirriyetimi'li, ~·eni iıl:trc-mi.ı:i' 
herk~ c?vdinnek ~an'ntını fij;. 
rennıeliyiz. 

Konclorse bu fikirleri :ncrlic:ıte 
birçok defalıır tekl'.arfaılr, tıork!'~İ 
eı kiye bağlı. ~ibi .. üren, l•emli t;il>i 
clüstinmiyen.lere derhal mürteci 
dnmgasmr bac;trrnn hir m•ıhit tc 
hiı: bir -:~:rden lwrJım:ı<lnn s;iiyle· 
ı1i,• bi'r dttlıa sö. kdi n tekrnr ~Y· 
lcdi. 

Konvonsiyon Fransız ~htil~1io. 
deki ~cll' millet meclisinin ai.Ir' 
dır. Kondorse bu mcdise !ıcs ,·ita. 

(Sonu Y::ınn) 

r: A. B ER - "Akum Po~ta~t 

/Kİ s:ı;y5UZ kat&la.rm& korlar, kolayCA, koııtro~. Tanrı ad&mı. 
tıak.:ıevc.r ı;örUııcrek para lı:azaıımak hevesine d~erler. Kı.Ya!et. 

ı:rinl l}r~ıştlril' 'biri k&dl, .biri de muhzır kıyatetlııe girerler. 

/,,Jiçre mi;ffllekkirlerintlen Blai&e Allan'ın iki senedenbc· 
ri Amerikada yaptığı tetkikler üzerine, yukarcfoki ceTl-evha 

ile ~azciığı ii<= yazı.yı, ehemmiyetlerine bi1:aen, 
olcluiu gibi naklediyoruz. . 

Bıış!nrla.r kö:ılcri ®laşmağıı, He.ngi köylUye ra.:ıU&rlarsa Alltılıtıın, 
PeygambeıC:en, din l§l<-rinden. Tanrı lbu.yruğımdıın bahııedip bir 11•yler, 
s:ırru-i!lr. I<ôyW. cahll. böyte şeyle.re &klr ermediği içirı cevap Tercmez. 

·Harpten evve 
Yay eca ıntsin ce .. -ap vermi)'e.n, kadı muhzır& ~redflr: 
- Yık falıı.ka.yal 
Adaır.ı:ağız: hem o.dama.klllr bir döverl-er, hem de ııoyarla.r. Bu re. 

z&let. zum;u V$ aoyguııculuk gl\nlc.rce ısUrüp gider. liqk& k&ylere k•,. 
dar dnlbu :.ıı. 5:llar. Niha.yet. ~UnUn birinde u:ıl kadı olan molla bun. 
ıarın 1Julu . .< .. u1'J:ı..r! ltöyc ı;elir, olan bitenden habu alır. Heriflert blttu. 
rup kar,ştö•na. oiker. Ve.. alır almaz smar: 

- lkş vakit namazda ka~ rekA.f: vardır? 
B:ı tl'rcden inme sorga llerlflert §&flJ'tll', kekelerler, Nr teY bulup 

soyljyemcz'er. Bu sc!ı.r, 1-klkl kadı, ad3m!arma emredtt: 
- Alın~. falakaya zındıkları! 
-· Bu sabı»h n&maunmkll1:rl 
Der ve.rlr odunu. 
- Bu otıc namazınkiler! 

·Der, ı:uar küskUyU. 
- B·.; lki:ıdl namazlllJtiler! 
Der, r;~r lobudu, 
- na alqamınkUcrt 
Der \'.lrur Aopayı, 
- Bu Ca yatın nıunumldla! 
De: :ı~r.r clıiyağl. 

& 

Hcrl!.:er avakları falakadAıı. kurtulur kurtulmaz. y{lrtlyemlyerek, 
sUrllne sllr~e.~ı.-ıcm. lu!:lll şadlrTana giderek yal&k attmd& ağnlarmı 
teskine ~al:~ır. 

Bir~ lwlkar, bA.l~ ayaklarını suya tutan arkadafmı dllrtcrek: 
- ıta.ydi. artık side!im. 
D.:!,r. öteki yalvarır: 
- Aman biraz daha duralım, der. Ayaklarım fena §~tL Sıztı:yor. 

Su lyt ~ld1. 
öteki •.,~la. cevap nrir.~ 
- Na. dl;10rsun? Duralım. DU? Çıldl?'dın mı ayol? Yolı:ll& canın 

gene fala.Jrayır. yatmak mı istiyor? 
- Neden'! 
- Faıl<mna değil mımı Kadı teraviyi unuttu. Ya aklma gellree!. 
Bu fwra. a.vam ve cahil 411ye adlanan zümre ile, siya.'!l 11tıla.hlara 

gtiro merkez ku~tl denilen klltlcYi teakll eden kilçllk halktan edilen 
istliadele:in btr tan!nwt:fad&lendlriyor. Guç!, fıkra. mlzahidlr, espri 
çe:-çr.ve.slne ~_recek mahyett~ir. Fakat btuıda.n idart, aoıyal ifler 1çllı 
hisseler çıkarılabilir. 

DtVJ('t•i§lf'?'l.nde. halla aak&dar.edeD btltftn muamelelerde. pahalJ.. 
!ıkla, VU!'<CUl\Cultıkta. irtl.kı>ta. irt.iş&da, bUyl!k, kU~k. b"tlln idare ele. 
manlArmt:ı dalml tefwlerlndeıı, kontro11erllıden, murakabelerfnden, 
halk i<.;in faydalı aon.ııclar •Imace.ğuu, bu auretıe lMtıllekette i~ 
t.stvlş ve i~art huzuT Te h&yatl rc!a.h teC380a edeceği anlatm&kt&dlr. 

' - Bazı fılu'a.Jnım hllvelertnde ıa• gt!al, ne canlı manalar var değil ml? 

örtülük muşamba 
en ~azı satılacak 

' l~vlet Limanları lJ)etme Vmmn MildilrltıtöDden: 
Tamı.~n esk'..ml~ -nı la.ıllandmb bir hale gelmlf tahmlııen 6000 kU'> 

miktarında b:.ı!urı.an 200 adet lSt'UUUk ımuıtamba. satılacaktrr. 
Tallpleıin telclillcr:iftt nihayet 17~ ealı gı1nQ ak~mma kadar le. 

vutm mtldUılUğı}ne tnd1 etmele:ri. (13M) 

Birk\ç sene en-el Xevyoı1m ge-
bir .ParisliyP, ~rilı.:ıda, dik· 

katini en ~ ~ken eyi sorınus· 
Jardı. O da, ''tinifomu aklu 
ğu,, demi,tL 

Blı C9\'Spt mhiı:i c~i'l-ct~İZ· 
liğine ra~en rz •le,rilıli. 
ilen de, Atla.ntiği .-ettikten smır:-, 
bunu kendimde tecritbe ettim. 

JMO da., Amcriluıyıı citrr:t>k 
üzere. i'raasad:ın. l ·iı;r~en, ltal
:ı:ndan ~eÇtim; hepsi kerle ao 
l Yrla. Hatti, F~tel<lx~c. cıı 
bnar ~ sahil lrö esiııden npurn. 
lıindi~im 7.aJJ'lan ~on selamlaclığmı 
arlam ia bir asherdiı. 

Harp. VPuJJaYl kerlP.<;;tir<li~i 
haltı.. yeni düy;,~ aysk bMtı· 
j;nn ,;aman orasmı b.,.5ka bir mnn· 
7.al'A ela buldnm:. .n da, !<M!ıl<'n 
baskaq TOJ..-tn Amerika Dr<lusu
ııo""n ku,;\ .. tİ: ioo · ckn bir.az rn~ 
ta -re Ne\'S01'k poli5i mç,~ln len· 
dardı. Ba :uıkerl r9 uzak'arfüı, 
F" • iDlcrdc P:mamada btılımu • 

r. yad&rdl n Birle..,"-ik De,•Ietle-r A. 
'' merikMmm 'evml 11ayctrnd~ o!
"tıa !'aftrck Onlar det,. kencl~lerini 
bir ordııcbn :ııi.~, hir ,ncyj pn!i .. 
sa~al'llr.. 

Donanma, ,üphcsitı me\'CUUU TC 

v~ or,a büyük bir chcmımj· 
~ Tel'iJoırda;. Ye her atand da 
l'ftunla intihftr ~liyordn, f ı,at 
bfthriyeISJer. vuif~leri ı~tlb• 
raemlelratt n mak bahınuyorlardı 
Onlar. milli topraldsra ~e!clikleri 
zaman bite. nncak hun lim la
rnula ı:-rillebiliyor rclı. 

.. J?eni" wketln mUtclln 
~ lil'!.mmda, in , Mitin bn •• 
t.a ~,.. 'i~ardo. 

n. ~-.il. Biri ,. "k nevl•tlc.r A 
men1."'9. MLvalltı ~thi bir tll"'Vİ 
ri zannetrn~elidir. Uıı Unifor· 
ma y laia, ,\ ritm zihniyeti· 
nin ieabm ndn. A erlil;e ttıal 
lük ~ tnC'!.Cl~lel', bn "'en~ Ci!m
bariyet ahalisi nm:armda m•~<'ut 
de~Iili. Hatti, 1nz gibi ~· tden 
te!'adüfen hah.c;edihe, Aır.eriknh· 
Jar, 1ın ~bi ~yk?ri "Avnrp.'\ :folj. 
tilti,, addederek istibfana Jt!lr~ı
lıırhtrdı. Donanmaya ehemmiyet 
\'erilmemesi i~. hahri'ye hayıttır.ım 
sergiize5tli. batta sulh uunanıncla 
bile tehlikelerine giii;iis ~aı:irilme· 
ııi i<':ıbe.clen bir meslek ollt's.'im 
<!an ileri ~.!liyordu. 0Tle iken, 
lınhriyeye de, ancak, ~iinüUüler 
intisap ecliyordu. Dıındnn dol!lp, 
b:!hriycde h.imı.et görmek merbu
riyeti olmıynn Amerikalının. si-
lii!ıLl ınıina~lJeti yoktu. Jgtanbul Defterdarlığından: 

mr kısmı dP.(terdarlıl:: amb&rmda ve bir knmu. d& Çııkml\kçılarda Ceza_ 
yır:ı hanında mevcut (4.71) parÇ& muhtelifillcins aa.ndalya, dolap, masa. so .. 
b:ı vcsnı,. so.u.;42 pazarteai g-UnU .saat 15 te Mllll EmlAk' MlldUrlllğ(lnd' 

mUte.5ekkl! kvmlsyonda. kapalı zart usuıue ııatıl&caktır. 

nirie,i'k De' lr.tler Amerikac:ıı. 
askerlik mesele: ini, Jlet::lla tir cı1is 
"'aya.bilird.i. ~ünkü iki Okyann"an 
(ıjmaye-:inde bulun\tyordu. nun. 
dıın doln~·ı, fazla tehli'k<!'YC m:ıruı: 
bulanan cliğer memleketlerin <'P· 
tin iı:le~-l"lc nğrn~ın:ıl•tan R7BdP 

Muhammen bedel (1S70) teminatı (HO) liradır. btekiilerin 2490 sayılı 
kanun hUkOmlC'J'i llajrcslnde htı.7.ırlanm:ş tekli! mektuptarınr ihllfo ~nU eaat 
14 e kadar Jromiay~n reüı!J.ğjne tevdi etmeleri mukta.zidir. 

F::ı.1.~a 1z:ırat !çin millt cmllk mUdOrlQğQııe mU.racaat. (1392) lmlu,r-ordu. 

s . ' 
Amerı"l<ahfnnn vr:tan\'CM'erlik 

for:i, mutınkk.'lk, ~ 'ph den beridir: 
fnkat onlar, d!~cr yerlerde ol luğı• 
ı;iJ.;i, orouya. bağ] nmıyorl:ı rrlı \"e 
orduda, me,•cnt (lctilmi~ !;ibı bir 
Et'Y bulm ..,ui:"U i'li , DtP l kı?tiıı 
lıir timsali ol:ımamı-;tı. Hir ortlu~·ıı 
7nten. nıilli h:ıyatı • e\İ hir 
unsuru n<ldetmek icabctmez mi? 

rıntı 

Kolumbiya 'Unh-e~it.• imle. T • 
\ içr~ hakkımın. \'erdinm bir \•on· 
fo:rnns ~c.;·1 iylc. bu zihniyete n 
lul crılircbildim. Ben, ''kn.n~onlım 
nm:dil, Jıer !;:oeui?un nllSll a!öl:"'r 
doğduğunu,, i1.nlı <'itim, İ'l'\·iı:rc 
ordusuna men p o1an ~enı;lerın, 
llirle~ık Devletin yalnız birer n<i · 
kcr1 Je~il, birer de ,·ntnndac;ı bn· 
1umluğtınu \'c onun memleketin 
11irJiğjnt'le Ye terbiycsintlt~ esaslı 
bir f~mil o h:ıi~ıma, berrak ve mrı· 
1taddc.-r:ı.trn.'\ hlll:im bil' ılemokrno;i 
ele m·m Yİc(l:ı.nm merkcızi ayıl· 
flrğmı :ınl:ı.tmnf;:ı. ~ah-stnn: fa'knt 
1'eni <1il!liyc1ı?crin orıluM:ın sual· 
!erden unladun J;i, benim ileri snr
ılıığ"!m bitA"ilc>r 'c hi-;for, A nıeri· 
lırtlıforrn tnm!ltr.ı"yle lıilmcdiği §cY· 
lermis. 

B:.ınun, hin:ok ve lmn~k se· 
hepleri var. 

11k SP:bep, az veya. t:nk şool'Sn'1. 
ı:ehiltlc deYnnı etlen İngilizlik an'· 
:'ln.:-rıc:restli!;i sr,J.-iyle, rdilli ordı .. 
noıı. f'rnrır::- i!ıtiti!:.ııın ır. :th!'n l 

:ıclrl~ılihne-;idir. :~er müecı de. 
Amerika dt\lıili h:ırplcrinin lllrnk· 
,,ğt nrı hatırnlardır. Bu karde<: 
ınücnılelc i, Amerikalılarda, c;jliih· 
tırn tı!cc;i:·crı I< hMer r.yanılırmt"• 
tır. .\ 1ccrti~c nllka 11hlh t.evliıl 
l'Jden seberlerdcıı birJ de, ı\n~ri · 
fmhların ht'I' ~i'f?detc l<nrşt rtleyh· 
tar olmıJ<ı sc\ kcclcn miirıbl)-n 'c 
in~:ıni bir iılcal"ımi hcnimscmcle· 
ı idir. 

Bu işte, AmC'r'1>alt zihni\"etinin 
en mühim vnc;fr. fcrdiycttır. Ru 
ferdiyet, protestanJığtn c;ert te!'ıc 
li füerinılc tcec.sü'i etmi:;. .:ıi~er 

tanı.ftn.n 18 inci a-'ITT' fel!!!efesirtc 
Birlc!'.ik De\ Jetler Amcriknsı mii· 
~c;~isl~rinin ''e bilh:ı~ss Je~fersrm. 
an iı:tihadl:ıriyle besl~11miştir. Bu 
ittihnd, onü'un sonnı lıiikiimeti e
l ine nlan mohtelif pro~rnmlı rar· 
ti'lerde de dcwtr.ı ettirilmiştir· 
ır.onra. knpitali7.m ile de Jmvvet
lcnmiştir. AmcriJ:a lmpitnlizme, 
d:ıha. zuhcrundn. tıırnftarhk c"lnİ'i 
l"C ~;onra da, onu hil)ln_rc. ctmi~tir. 
~Sl\synh'zmin . .Aml'ril\ad..ı p~~ rlc 
futon:ımıırnnsının c., ">iıyük •,ehe· 
bi ele bu olmalıdır.) 

• ımebusu ohralc geldi. Eu '"İ• 
~etler b .. rük nıüt~fel&iri arnln. 
mı&~ lasamamıshır, Kondorse 
bu ·b~şıen birini ~j;fdoğTO.'hul 

lf. 
Konyasiy_on iiç ihtilal m~füinin 
~bj, en korkunoo, oD mUt· 

" .d. F ........ TTO .,__ •• • ... ..!t bü" !:! ır. :ran~·· ua .mı:nnı 
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İste, bu forcliyd, hir.r.nt ordc 
prcnsipinc lmrşı gckcdt bir mahi· 
yet anetliyordıı; tUnkü Anıerik:tlı 
onlu t~llili.1\i;;ini, ''ücmlun filcr~ fa. 
lı:ıkldimü, müı:;terck inzib:ıttıı ,alı. 
!'il fcclal•arh'eı, vicclnnı Jrnyıt :ıltınn 
\llmnk \"C nfitnyct jnsnnhl• serefiııi 
teh!ll:eye atma)· :;ibi bir •'S :tdclc• 
di,·onlu. 

~;sfilt mecli.sM~cşit ~eşit ihtir!\~lnnn 
~it ~eşit fikirlerin rlalgnlnn:lığr. 

coştuğu, küXfürdüh,rü büyük bir <le. 
ni.lc bemer. laziye daynnsn !ter 
5eyj yıkmak, her sahada veniyi 
gctimıek isteyen ifrııtçıl:ırın Ta -
r.ıbssınlln maziye b:ı!;h olım fakat 
bu bnğlnn nçığıı nırmnkt:ın "°'· 
k:ın, onun iç;n sakin ,.e yans ,.ii. 
rıiyen bir ihtilali tt>rcjh e~er ~bi 
gi'rünen mebusl:ır oturur; .-;:'lmir.ıi 
ol:m tc.-dricj tckfııniilc, k~O?~I! ih • 
tiltle. cmeh1eycn ~rı1nliıba tnr:ır • 
tnr o·n:ı mclm lnrm sn~'f;ı <in nz 
ll~!S!dir. Dlicı\ince)erine snrninıi n.. 
tarak b:ağJr olan mchn.,br kad:ır, 
bul:mılr sucla b:ıl.'• R\'l:ımak iste
~en, Pransamn buhr:ınlı ,·:ı·tiye 
tinden nhıc;lıı.rmn ~iilıse~ f!;r mel" 
lii, lteselcrinc ıniithiV hir p:\Ta n • 
man tı.7.a da \"Urfür. KonıJot<i.:; rn~c:
lıste bch.'ren ct-re}"anlnrJan hi~bi • 
riı.ine bn·ıanm:ıdı: hkbir frrknr.ın 
J:irbir 5ah ın nrl.tlstma alet o~na
dı, me!lllekct menfnntiııi he" ~ey· 
cfon ü tün tuttu. l<er.clj fikrirulcıı 
mtS]>a, hi~bi:- f;1;re inanro:ıtJ: \C 

emniyet göstermedi. 1\ondorsc 
lceııdi dii~ünceJcrini.Ien br.<;!.:a hi1: 
tıi1o fi":rrc Jnymct ,·ermiyordu; mec. 
li tehi \"azifesini' de lcendicıi~ıj ~ö • 
~nlcrin inanılıkb:.nnı de~il, 1rcn. 
ffi fil•irlerin J,ahol ettirmek flurc:· 
tinde aJıyortla. nir gün mecliste 
".~iT. bnrn.da ite~~ diişünren;zi ele. 
;:-ıı, !l:ir.i ":Ön('ercr.ılerin fil,')rlerini 1 
-·u-:~::'tt..'l etmeğe mttbar!umn" 

AKTiF 

• c4 • 

u:ıııııı:eki &lohabhter: 

71.616,476 

••• • • "' 
f1lrk 'L!rası ·~ • • 

Rarlg~'ı~?ulı:ıblrler: 
Altın: !&.n knoırram 28.914.4$0 
Altına Ulb•lll kabil serbel't DOv. 
Diğer d1'vizltr "Ve Borçlu klllrtog 
bııktycler1 

ffutne rııb\·lllerl. 
Der,.jble :emen evrala :ıalld'v'! 

ttarşılığl • • 
Kanunun t>-11 uıcı mıı.ddclrrine 
tevflkl\D Hazine t11rnt1T1d&L veı·· 

tcôlyaı • • 
enectaı t:Uı.dıını: 

1-,r11 r1 enetırı • • 
l-:,.bam n Tuh• 11!11 Olltdllnı: 

Deruhte ecılleo ,,·rakı calL. 

1 
\ 

d!ycnlo kıırşılığı esham •e 
\al\vUl\l ( 1Ulıar1 kıymetle) 
Serbe~ıt esham vt uınvilll! • 

Avansları 

Altm TC döviz Uzerlne 'lVBN! 

ı;eJıvUAt Qzerlne avara 
• • . . . 

H.aztneye kıu vadelt ı.varuı • , 
Haz!Jıt70 88.00 No. ıu kanuna gl5re 
aCllan altın kar;ılıluı ava.ı:ı.ıı 

nı rw 
Hı•"l.ftUI 

. . ... 
& • 

Un 

IG-l.9MJM3,0!I 
9.70.UBS;:JO 

166.121,SS 114.81:S.60:S.9% 

1Ull .%87,8ı 5,111.287 ,Hl 

1-0,670,486,..,:\ 

-.-
41'. 78 ı. 708,ü: ' IUM .. ltS,;?! 

151'.748.Sfl3,-

ı t .SO.'.>.•Gı.- lM 44S.l&l,-

509,216.lS.f,9~1 3!)!1.ZtG.lM,9.-1 

-
t:i.079.SSO,!t3 

10.500.HS.21 G5 58.i. 783, l ~ 

1.1:?7,9.i 
il 2112.611,!li 

-.-
%:i0.000 000,- :?6G.:?6S. '189,l'ln 

.. 
f.S00.000,--

l 1.SOS.994M l 

PAS1 F 
Sermaye& 
bıUJat AJıçeıll& 

.&.dl •• tevk&lAda --' • 
Bu.su.il I • • 

hda.aJlfetd 1S&mmOtl.u; 

oerwıte edlleo evn.Ju oakdl19 . . 
Kanunun &---" l.tıd madclelerlııe 

tevfikan Ra.z!ne taratmdaıı nld 

tedlyat • • 
Deru!ıte edt:eD e•ralc !t&kd!re 

tıall17eef • • 
K~ılıgı tamamen aıtm ıJlaraır 

UAveten tedavtlle vazedilen l . • 
t~skonı mukabili naveten teda. 
vlltc vazedilen . • 
Hazineye ye.ptla.t. aJtm ıtar,iltıldı 

ava.na m.ultal)lll 3902 No. o ıııuıım 

ın11dblne UAveteo ~danllc ~ ..... 
~ed!leo • • 

ADf,VUUATı 

l'U.rk Lirası • • 
Altm: San Kilogram 817.l'n 

SliM No. ıu K&Jıuo.a ıore b•u",. 
oçdan ar.1n• roukablU CıeYdJ •ltı. 

oa,ı oltuı&.ar: 

S&ıt Kilogn.IJ) 5S.:>U,93ı. 

O<tY~ Ta&hhOd&tJ: 
A.ltma ta.ııvlll •a\"11 d6...u.tu 
D!&u döY1sler YC &l.ac&kO 
rt.ng tıakiye&en 
ubfıeW 

• • 

. •' 

9.U~.13.'l.~ 

fl.000.000. 

1.lll.748 563 . 

%t.ııo; 1 

lll1.H3.IOI 

U.000 0" 

%811.MO.COC 

ı1"J1no oon. 

ı nıı.ırn~.O:ı:i.~ 

1.Z3ı.16.1 .. 

-.· 
2j.48t.531, ... 

Yf'tcill! 
t 0'70.'7~6.838,:H 

Yt'lı:b 

ı remmuz ııı~· tarthln~D ltlMreD: l•lronto fladdJ " ' Altm bertııe 11va.ıu % 3 

1 

Ure 
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Büfün bu n•tıhlf':?if amillerin 
iistıir.ılc ''d~' fot roliiniin telakki· 

.. i,, ~eliyorilıı. 
Amcri'1-.:nlıl:ı.r de\'lcti. '"ntanrlas

ların ''" onlnnn irndelerinin mec· 
m ıı lıc~·cti :ıdclettikleri it';n d\ov~ 
t"tte lıir imf~·nz lnymrt i katı:1~ 
ctmcr.ler. 

l9AO rne~inin hadi t'leri, Fraıı· 
<1anın hczjmcti, motörlii fırkalarttı 
ı.udrcti, t ~wynre hUrumtıırının ~c · 
nic:IHti, :-.c;keri ve ikt~~m t:ıarru7. 
hnrclrci!erinin ınifıy:ı genic;1iiF, 
.\medlmld:ınn 'icclnnl.trmcla, bir. 
ılcnbire, tehl?.tc hj cini u~·ıındırdı. 

·u~s:ıfolert-, rlı-nizlcre. infirntçı
lı~a. 1\fonroe do!rtri"nine. <ırtnıln 
c.uHıculnlr, l<omüni .. tlil' ı>reırsiııfc • 
rinin <':lri olmasına rnğr"..cn · Amc
ril;!l. l1üruma cğrıyn •ilinli 

niiylecıı, fılcir ,.c J?is 'ehimlcri
r.İn hi'rinc <ınrsılmaz bir mlidnfnn. 
irnılccıi lminı ' oldu . 

ı. r:Ashı nzm;; • 

Gıyime merakil 
Ba an ve Baylar 

İyi bir T r-1.i mj arı~orsur.ut: 
t te ize hir nılre .... : 

~Yav z Seze 
Paris Terzi'f• Al•nclemil<!riodrn \ 

Diplomalı 

fc;lik[ıl r.ad•lc~j Nıını r:ı P !" 
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13 SOi/TEŞRiN - 1~ HABER Akşam P08tan 5 

Ankara sonbahar at yarışları At yarışla~ı . 
8 inci hafta programı Haft~nın ta~o~ılerı 

2S beygırllk ve 22.15 l(,. V. A. lık t&katt& blr elektrojen grupu ntm 
alnı.aca.kbr. 

TahD:ıltl bedell '1900 lıra olup kati temlnatx 1185 liradır. 
Şlt~e " evaafI ltom1qon<1a •örlllebl11r. İlltekltler1n 18,2. t ... 11•2 

ı>a.za.rtesı gllnU saat ıuo da. komisyona mU:ra.caa.t,!an. (1806) 

M.M.V. lst. 2 No. lı Satmalma Komisyonundan: 
1 - T&hmln edUaı bede!! (67W) Ura. ola.ıı e adet mlkııatıslama cfh&zı ima. 

Uı:ıe ait pazarlık 16.11.942 pazarteat günü sıı.at 15 ıe ı.t:.M. v. tat. 2 
No. 1ı "atm&Jma komf.syonunda ya.pxlacaktır. 
2 - Katı tem.JnatI •(1012.50) lira. olup p.rtna.mMI her&11n t;ı ıımaU dabı1inde 

mezk'Q:r komJByonda. görUlebUlr. 
8 - !stok!Uerin 2490 aa.yıll kanunun IBtedl.ğ:i 1'ellikal&rl& blrllkte belli gtın 

• 1 

1 

1 

15 lkiRCi teşrin 1942 Ankuak~~~~! · .. ldzj"'' 
1 nci koşu hıı.fta koıulclrı önUmUzdekt pazar Ya.. 

Hle ko,n kozıınınnınış U~ yn,ınd ak! sntknn .\rap crJ,ek \'O dl~I ltıy!n ra nıhh~ııslur. tJ,rnmlye~f 180 lira, pılacak. Bu hatta programın ha.ti! 

rne<ıafı·~i · t 600 ın t iki t uU kil lur olma.sına ra~en bilbaa.s:ı clfte ban . . ere, s c ol -- =~ 

o Havvanın ~ -
21 Abn Sahibi i.\.nt• ~bör ı " ... 
cil ısm ı<engı ı..1abası 1 ~DA~U ~ 

-..... ,- -- - ~ ---=---
1 Obey)'RO 1 R. Akalın ~ahin Al kıs :)ueyban 3 n ~:ılın 54,5 

M•- •- '-= 
2 nci koşu 

Dört ve daha yukarı yatıta ve ı.ıme znr!ınılu hiç koşu knznnmamı-s ~ıı!kan Arap at ,.e kısraklara mahsusım-. 
İkramiyesi: 2ô0 liradır. Siklet: i )'U ~ıııılakilcr 51i ldln hcş ve dnha yuknrı ynştnkller MI kilo tıı~ıyncoklnrrhr. 
l\fe<ınfest • 2 000 metre 

2 E. Alııt Al ok Al Jt t'beyyaıı Cllfl 6 lforrnl 58 

3 M. Göker YılnıAz Kır ııt CyJriıı .:\fııııeAI 6 Şunrlnr 58 

3 ncil koşu (Hanrillrnp) 

Dört ve daha yukıırı ya~ltlkl ~nf knn Arap nt ,.e kı~ruklura mnh~n .tar. f k rll tıl İ VI!~ İ !ffli) lirıı , mesafes i: 

:.!.200 mf'!lrcdir. 

4 Kerim Bora Kır al Ceyll\n Bulul 6 Duyul 62 
5 N. Sümer CeylAntek Al at CeylAn)'ekta Neriman 7 l'ıfeclt 59 
6 F. Vural Tar:ran Kır at Kuruş S!ibeyhl 4 Ahmrl 57 
7 11. K. M. Uçar K1r at Hatndo Übcyyan 8 Şanrlor so 

4 ncll ko,u 
lkı yaşında ve ko~u kaıanmamı~ y~rli aarkan tnııiliı erkek ~· e diJi l a)·lura ınah'ıı~. ikramiyesi .ıno lira, 

s"kl t 56 k'l fesi· 1200 metredir 1 e • ı o, rnl'lsa . . 
8 A.S.K Zal -, Al er. Onnlx n fllrı 2 

r···' 
56 

9 F. Atlı ZehrJımar Doru dişi Coup de Rol Kezthlln l Ahmet 54.5 

10 R. Kıral Karmen Donı dişi Legnlfer İnceptlon 2 Rıdnn 54,5 

6 net koou (Htl:lildlkaı» 
Dört ve daha yuıkan yaı,:tal:i safken Arap at 9e kı$1'8kl8Ttl mah~ur. İkramiyesi: 300 liradır. Me~ar~i: 

2.200 metredir. 

11 H. Alakuf Dandy Doru at FeTara CastlenıaJn 9 Melunet 70 
12 F. Simsaro~h1 Demet Kır dişi Alişah Yugonia 3 Bayram 63 
13 Dr. Seferof Komi.!arj AJ at Ol:ıert8' Basia 7 Altay 60 

14 F. Agau SiM:a:p Al ll't Cap &ris Nez Cifra 6 Horvat 50 

ııte babls : 3 • ç 5 lacı koşular azerladedlr 

•in llı:erlnde bulunduğu 3--li inci ko: 
§Ular az hayva.ıun i~tlrak!ne rağmen 

çok enteresandır, Bız burada koşu_ 
larm kısaca tahlllini yaparak har~a... 

nıl'} lavorllerlnı taylrıe >alı§ıılım: 
Blrjncı lto~uda rakipsiz olarak bir 

tıa:yvıı.n ko~acaktır. 
11tınct kopuya sene zarfında htç ka. 

f.8-nnıanuo iki il:ıayvan kaydt>dllml§tir. 
Bızoe bu koaunun favori81 Ytlmazdır. 

11ÇVNOO' KOŞU: 
Cıfte bahsin birinci ayağ'ı bu han 

diltap UZerlndedlr, Çok enterese.n 0 : 

!fln bu koouda. dört hayvan vardır. 
Bızco C'..n göz atan, gi'çen baflanın 
gaılbl Tarzılndır. 1'~n ınUh 'm rakibi de 
&radır. 

DÖrdUntU kO§UY& lflrcın U~ taydan 
en kuvvetııııı 1''ikret Atlının Zehri 
marıdır. koounun bu tay t&li.afındaı; 
kolıı.Yt'a kau.nılaca~ı tah•nltı edile 
btllr. 

BEŞİ."\{'İ iKOŞU: 

GUnUn en karı§tk koııuııudur. Fa _ 
ka.t tllftdığı 70 kUoye rağnıen e;ı-er 
idareli koıutulurıın 1 lflndl bu koşuyu 
ltaznnablllr. 

bh-U.ol eıı.\ t ıunıda 
baQlık yanındaki tarih ~rçeve.1ıı1 ek 
llyere.k ıiJnderooelt tJltuyurnlnrımızın• 
ticari mahlyett hah olmıya!'l kfü;Uıc 
ll~nla.rı paraaız ne,rc.ıunur.) 

Evlenme tekliften: 

* Ya~ 27, boy 1.67, kilo 66, ı-esmJ 
bir müessesede 90 lira maa!itlı serbes t 
meslek sahibi olmak flkrinrfo bir brn , 
kendisjne sermayece yardım edebile 
cek, az&mt 4li Y8!llarmda bjr bayan!n 
evlenmek istemektedir. ı M.A. 4::; • 
remzine müracaat. 

ve saatte komisyon:\ mtıracaatları. (1322) 

· - -~-~-------~---------------------------------------------~--~------~~~~~--~--~~---~~~~~---

Resmi dairelere: 
--- -

1 1 1 

... 
~ 
:.:> .. ,. -ııı.: 

Reımi ilanlann mercii Türk Bum Birliği ve ortaktan resmi ilanlar kollektif şirketidir. Bu şirket istenen gaı.e~c 
lerde ve gösterilen günlerde il&nlan muntazaman nşrettirmektedir. A-iıesi l&nbul Ankara caddesinde Kavahan 
Türk Basın Birliği ve ortaklan resmt ilanlar kollektif şirketidir. 
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Ş~mali1 Afrikada harp sahasını gös ... eren 
.&mira.! D•rbıı111 ennilf' muhll8&mat;a nJhayet; verilen Ceıaytr Ye Fa• l\e 

h•tb \n7ı htll~ obıuyan T'.ınuıı bak.kında kıla. malllmat: 

(,~Z. - Dofrodan dofroya bir ı-·rwııız mUıtemleke.ldlr. Şlmalla, 
de Akdenl.t., ı:ıı rk.ıoda Tanuı, cenubunda, Sahrayı Kebir, garbında da Faı 
vanbr. ~lmAl kwnmm me.Jı.aaı %01.70-i kllometre murabbaı cenup kı9m'. 
mn meaahau 361~ kilometre murabba.ıdu. NUtnau 6,W,ül dlr. Bu nU. 
tun~ eıı bUyuk kıma yerli 850.000 kiti de, ekMrlyf>tle Fransız olmak U7.ert> 
AvrupaltdLr. 

harita 
C'eıaytr, C'&a)ir, Oran • :bonst&ntln lamlnde üç vU&yetten mllnık 

kept.lr. Hlr nnıumJ vall tarallııd&n idare edilmektedir. · 
TUNUS - 11ransıı: hlmayeltf a~nda btr flmaU Afrika devletidir. Mfl. 

!ll&bası 181.00ll kfüımı-tM'! murabbaı, nlifo u 2,200.000 dlr • 
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Memleke•, Atlaa ıllıılleılntn lmtidadındau t""f'kkiU attlğl jçln dağlık 
tu. İdue merkez;) Tunu!> ~hrldlr. l'wıus, be vM.retten mu. f•kkt!p ve 'l 'unu• 
beyi tarafmdliD idare edilmektedir Surada. Fran•nın bir sımuaıı kouıl er. 
vardır. 

FAS - Evvelce, Sultanlar taraf'ınrtıın idare edlllrkf'n, 19'ZI w"f'ıılntle 

Franın.z Mrn .. )t">ln! kabul etmınır. l\leıı:ılı.&!ıı 60 3:>0 kllom~re murabbaı 
nUfuao 4.:~oo.uao dlr. lUer&oeD, Rab&t tehrlıllr. Memlek~t. blr Fa aultaoı tı'. 

ra fmdan dar_, ec!il' 

----
~o ... 


