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Askeri bahis ~ij}l]. ~Mahkemelerde ~I laik Sandıkla11 
B h t k il 1 ;Jm~9!JılJIJı!!ru - , _J Ta,lulit yeal 

u arp e u anı an Bakllallar bİr koa. C' , b c l l k elemanlarla 
yeni silahlar ~~!!'!~!~?,·~~!- ~ .. ecı ır yan ış ı !!~~;!~.~~!c!~~ .. -

Bu harpten evvel ve bugünkü harple, 
tayyarelerdeki ateş kudretinin aldığı 

şekil hakkında, burada, kısaca 
malOmat veriyoruz 

;~t:i:~:!:ı:r~:;:{!L t~::;_ Az daha bir genç krz, hırsızl · k ~:~~ı.'a~ı::z~~e::ete~~~mı~a:::~ 
lanmı., gibidir. Cemiyet. bu koopera. kurulmuş olan halk bankası ve Jıalk 

tlf vuıtaaiyle1&§e maddelerini lmkM SUÇ.'yle hapse g·ı~ec~kıı· farıdıklarmm bugtl.nkü teşklllbnı ta.il 
nlıbet:nde l.ltllıaal mmtakaıarından .... vtye ve yeni kurulacak fın;iıklar 
doğrudan doğruya temin eı:ıecektlr. lüzumlu elemanla.rm kadroya alınma. 

Bakkallar Cemiyeti, bakkallıı.rın Koridorda ~ayet ı;.ık giyinmiş, Genç krz, artık ne olacaksa bir 11 ı.akarrUr etml.ftır. Bu maksatla 
yükaek fiyatla mal aldıkları için ıat _ kolları altın bilezik \"e pa.rmaldarı an en·eJ olsun gib11<'rclen ay:ığıı banka ve sandıklar teşkl!Atına b&n. 
tTklan m&lın da yükaek fiyatlı oldu . ehn:ıs yuzüklerle ıloııaıırııı!J. bir katku: kalar ve diğer mali mlleueıelerd& 
tunu halbuki bu if ten bakkalların lıayan J.iddetten gözleri k;ınlıın. - F.fen•lim, dedi, ben sn~u- mtaıaaebe iılerlnde Ç&lıımıı ve yet'4. 
rek az klr ettiklerini, asıl bUyük klr ı:.:u,, etTalındakilere lıtr·lı lıır .. lı rom. Ht\lirn<le hiç lıöyle htrsızlılc mi§ muhae p memurlan tle ytne bt.ı 
ıarı toptancılar kazandığını ıddia et. bir ~eyler nnlntıyorılu. Biraz ile- yapac.ak bir !ley \"ar mı? Val:'a ak. !'levı mUesseselerde, merk6zde muha 

ATEŞ KF.SAFE1'1 l\Iİ YOKSA 1 North Areerlkan '73 tayyareleri mektedlr. ride, tcmiı ı?a}ınnıış bir lclıl,anh şamı ben •le ni,Rnlımla aynı iç. 8~00 :efllklerl, ıube ve ajanlarda mu 
KORTİ Mİ? kuhallladen,clbuddantek nye·vrlia~e.t-~~ileldei.r !!~r 1 ... lr mutemet lreDZID yanındaki ~iize) \"e gımt hır kızı lcili, müzikli yere gitmiştim •. Kala- lıasebeclllk yapabilecek liyakatte ye.. 

Aradan seneler geçtiği halde, O«JJ... .u&P mtitt>madlyen teskine çalı,ıyor, balıktı. Ayakkabılanm "'ıktığı kin t:i~m4 memurlar aunacaktır 
nıUtebassıslar, tayyarelerde aitah. le,ik De,·letler Amerikasının 18f8rll eD J8Jı8J IDdl kız i!fe kıp ktrnıızı tleı-ilnıiıı. mah- ı;arson biı:e boı bir maoıa bulunca Ayrıca, bankacılık ve küçük kre.:11 
l:ınn kudreti me elesinde bir tür- "Anny Co • OperatJon Command'' 1 rulıiyetinrlen de1ik:rnhnın hile ~ kıdar. raz:·~ buhwcluğu yerılc1eı 1!-lerlnde yettnirlllp çahıtınlmak u. 
fil anlaŞamıyorlar. Almanlar, me7 ismindfi<i veni tayyarelerinden Şehrimiz posta idaresi anbar me. yllzilne ba.lamyıırak dnlgııı dn!gın '"""aya otur<luk. Çımtıımı da RU\. zere yUksek tahsil mue

18
eaelerlnin 

hur "Flieginde Bleistifta" yani olmalıdırlar. ve a\"cı tayyarelerine muru ve aynı zamand& muteaıedl düşünüyor, yüıtl renltten rege gi- "lllnm tizerine bırn1•trm. Hemen lktısad ve maliye ıubelerinden mezuo 
"u!;nn ko~un kalemler" isrnin<le- yar«lımcı vazifesini gÖrmUılordir. Tt.vflk ~ Belediye Tahakkuk k&tlp. riyordo. ~ dakika ı:ı:~mİ!ll, ırecmem;oıti ki, gençler imtihanla alrnacaktır. 
ki bomb:ırdıman ta~-yarelermin Bnnlann Almanların ;şgali altında !erinden Muhtar, Şel kumpanyasın • Biraz sora milbaşi'rin yük~c se. hu hRyan korno:lyle macuıya doğru Şehrimizde ve Ankarada gelecek 
sllrntlerine g\İ\"eniyorlartlı . İngiliz hnlıman arazide lokomotif tahri • dan "83 liraya idare namına aldıkta. ı.i kıırirlorıta çmlaclı. ftenc; ku: ye- rürümeğe bat'1ıldı. Hemen çanta. peroembe gUnU bu memurluklar lçlıı 
ler ise, tayyarelerinde birka~ zırh- lıinde. yUk trenler;'ne hl1 •• 1mılı! rı bensin!, el altından HSO Uraya ritııletı hir dt>fıı 41cndcleı111\tcn ıııın- mı aldım: hnlk ıandıklarmda imtihanlar yapı. 
h kule uğrana, sUrattten fedakir. merkezlerin"n valnlmasmd:ı \"t!Cal. ıatar!arken euı:Ustll yaka!anmı,ıar · ra nl~ıınJcsı olıfnğu anlaşılan deli. - Aman Fnhir. ı:cliyorlar e-j. ıacakur. 
lık ediyorlardt. red~ kullan:lılıldnn tahmin olunu- cır. CürmUmeşhut esnaS!lld& bu Ud knı 'ının kolunu tuttu yava!} ya. ılelim, dedim. l{Rlktık ,.e ~l'M>· 

A\'cı tayyarelermin silihlantı - yor. Bunlar iki,~r yahut llçer ola· adama ait bir ton benzin bulunmu~. v"' nahkeme salonuna cloğru yii. nun bııh1uğo masaya oturduk. ÇiP.n Gıda maddeleri tevziatı i~in 
da ise, lhtilif dahn fazJa .... tb Mü. rak ~plar halinde dolıtşıyorlar. tur. lkial de mahkemeye verllml§tlr. rUd•ı. f.,,.,.n ir: .... h"'""''l"'rm h;ı ... Me":-ı~t' 

" K 1 ki d karneler hazırladı nakas:ılnr, 20 milimetre diı.ne top. Bunlar hakkmda eyice malii· JZJ ay aı oca anna yar rm Ş•k ba,nn da,·acı, gf"nı: kı1 i"e bu bayanla !:Antamn: bir örnelc. 
larla 7,'7 rnpmda mitrnlyözlPrden mat olmadığı için fazla bir JPY Ticaret ve Sanayi Od'Ulı iilare ıuı:lnydu. Davarı. dan'lını IÖYle 1 ıni!:' J( ..... a; rımtamı nhvnrum, fliye 1stanbnl memurlır koore-rat.ifi 
hangMnin tercih edil'llesi üzerin- ı-övlı-mh·e imk!ln yoktur. hey~nin tav~snliYle İstanbul anlatmap ba,ladı: ranb~hkla onun çanta~ını "lmı. teşekkülde:ı ortaklara yapılacak 
\le «'ereyan ediyordu, 8 in<'i Mısır or<lnc;unıla, ne gı'bi ticaret ve nanayi el'bn.hı K?Z:lay - Vak'a akşamı kncamla bera.. """· FaJco ''n"""· i'lmemj ~al . her tUrlü tevzi.atı? az:ımi ~nJa.v~k · 

Bir kmm miitehaseıslar, bu gibi ta~-ynrc renili~· olduğu ha1.1nnda a~ oc Jd2.n için yad:ı:rJ;ır y&.pa • her Beyoğ•unda cazlı bir gazino~·a mr,lar.,. diye bt>ğırm:ıı:a bn,artığı I~ olm~~ı ve hı~l::ıi~ ~uamıc -eye ~· 
topların. bir mermide. bir tayra. henüz doğru bir haber sızmam1'ttr. caklardr('. Bu yar•lnnlarr tesL·'.t i· ;?itmlştik. Ben danın rnk se,·dı- uman farkett!m. Lakin b iııten 

1 
tıyaç. göstermemuıı. ıÇ~n çOk renn· 

reyi dU~Urebileeelini znnne<Hvor • "in listclt::r tanzim olunacaktır. f; ın ı.;;n u .. rııcn lıemen her ıl ıını,I\ geçnıl~•;, Rez11l~tten 9corkttnn v~ 1 de l~ı~ kar.ır vermıştır •• Bu lı:nrar 
lardı. Halbuki mitralv'der, dak~<a. __________ M_. _R_._,_)_. __ kalkıyottluk. Rir aralık, dan5a kal •H ~ıkaramadım. biraz sonra ba- muc,ı~ınce, her k~pera~if orta~ 
da 1,200 mermi atabilirken, toplar k11rken ır·~amın llzerine brrnktı- Yftn pt>)ioıle ;\"anıma geldi: na .ıır karne .v~rıl~ektır. Bu \sı-
500 mermMen fazlaya !:•kıımryor. Ata tu··rk Bu lva .. l i,mı çmHamdan Lir ı,ey alat'ak o). 1 - LOtf~n cantanm gö5terir nede !!~er. ~:ın«;: hıılıtır, yaf ~ı· 
)ardı. Fazla olnrak tavynreler faz- ff dom. ' F'\kat bir dt> ne giire~im, mi"iniz! Dedi. hl mA.ddeler ıçın fışl~~ bı:h~n:!~:ık· 
la ton mcrmisj ta~ımryıı. da mfiııait çantıunrn içinde bulanan pırlanta Ben çantamı n:rete altında sak trr. Koopel'8;•~f ortaft ı15ttdıiı '1_'!"" 
değflcli il:nemin yerinde yeller esiyor. lrynrdom. R•men kaptı: de kooperat'fın tevz~ ıubelenne 

('ant:-m bunn mııkıalı1, lıirc:ok hi. 1 - tıte, İ!lte buldum ı mllraca.0 t t:derek !evzı C\lu~•~., mnd 
"' MtiXAKA,ALARDAN S(;1\ı"'R ,\ ikinci kısma ait istimlak 

listeleri kabul ed idi 
ırnm"'nz klltJtJarJa dolmu,to. ı Diyerek ieini· açtı ,.e lğnni ile ılP!t:den ~ f:11 er mukali fnde 

Çılrhrıırak O'İhi n'dom Hır{,•.,ı- I paralMmı çılcardı. Bn vaziyet kar- 1 ıı] .. bıl•cektı:. d u.. 
Bu miinakn~a!ıırdan !lonra, her 

membket, n!eseleye, kc-ndi dU,ıın 
dU~U tarza ~öre bir şekil verdj. 

dan kenılhni kavbed.-J?k ne :nn:ı- ~nda hicbir "v !~vl .. mcıllm. Ve Kooper~t;f htr n'\.hi)~ ,..e uı.- m• 
cnı:.mı ,. •m,., ı;ır halde "ıırri ırıt:ı. poli"'~ beraher kapıdan halk•n i. tem':<! tayi:ı etmekteı'!ır . .,;.eke" ~v 

Almanlarla F.r:ınm.lar, tan·a • 
relerinde birer motör!d topla iki· 
ıer mitraly3z kabul ettiler. Birle • 
fik n,.,, ,,.t1er JJ ,...".·r:"cı , .... ,.._. -~ 

-------o-------
Yıkılacak ev1er Nisana kadar 

tahliye ediımiv:cek 

i!blem rahrımı,, iğnemi rslnıı,lar,, !'İnde hrnız ı;ihi çıkıı.n]dnn. O an· z~at!~ h~~a!lwn k~~~ ~tloı:e~de
ıliyc beığımutf::ı ha.,.ladnn. Uerk~ d:ı yer yarıhf' içine ~iroıeydim da. ~l 0 U:. • ıç·!1 ;:u

1 
ıt~ -ırı e ~ e: 

hana baluvordu. B~n i~e: 1 hP iyi olacuJttı. Ben çııntasını hrr. ~ı er c~ıY<:ti naıl:y kve Şl"Fe;cı· 
- fğne~i ~almı,ıar. hırsrz var, ıızhk maksa<'li'yle almarlım. l er va.s-aht~ı~e ynpb·~~3 · trr. ~at 

'ıD"!Jlz ,·ar! Gf'nç im s&z'erini bitirdi Ve ağ. a~ n l!"C erde ı ~s7a n !U 

Diye kl'('.arua hl\'flıfl'ıvor<lnnı. llyaıa'k ye-rine otnrdu. Hala: kt"rlsıf1 .01ank ~··:1~1c bu J~e~1el • J 3 milimetre Çapında mitralylnler Unkapa.nmdan Şeh.znt!e?J.,ma 
kadar biri:ıci kısım inş:tauıun Lu 
ay nihayetinde ı.km:ı.ll mliınkUn o 
lacak Atatf.L-it bu]Vbrıııın tur.ıdan 
Aksaraya kadal' olan ikinci kuıMı
na ait istinıl!k kararları tiainıi -:n· 
ctlmen tarafından kabul et1ilmi• -
tir. Daimi encUmen bu uzun ve ge 
niı;ı ınesafenin istiml!ltine ait Ut 
listeyi ayn ayn tetkik ve kabul 
etmiştir, Yalnız enc!\men bu iııti!l'l 
lak ksrar·annr verirken istimlnk 
mU!!nlel!l!ine fimdi baı:1an1lmast1'11 
fakat !mı dc-layı!lile kimsenin evin· 
den şimdi ~ıkanlma:-ırnııım ancak 
ilkbaharda evlerin t;ı!.'iyc!li!li de 
<11art olara.k knyımıttur. 

§ında binalar tah~ye o?•Jnacak ve 
yık:lın:ı.ğa '-a~l:ınncaktır .[;u şe -
kilde bura'arda oturanlar bu mes 
ken buhrsnr iı:lnde kendilerine o 
zam.ana kadar ~ bulmağa çalııa 
caklardır. 

T b"f r1 d h ·Jk ' f B n h n d ği'" d" - ve !I ı şe "l'Cı r.u ı.nama•ıt6 •• , an a . ~:t7. ıır u. ı• rtrıı ıma - e ı ıı: e ım, ıye soy. ı:· k bl"vük bakk t k tf 
tnp13nm,.,tı. Bil"M. !itini'& pntitıkr ltniyordu. .ır: ni c 1.. . .... h:-ı . . oore ...... ft.e b111'1nlnr. tne:ilterede ise, 19M 

ten sonra beher tayyerade tt m.it• 
rnlvözl• bir atetı kesafeti tercih c.
<lili)"ordn. 

ı't el.... • k 1 N t' .:ıı hk ..... 1 t,.vz mern.ezı h ... ıız ., unr.1·r ..... . e tJt uı ve gu:ınonı:n apı arı e ıc~ue ma eme, uın ~nen B'\ ii • . rk 1 • b k a 
tatu'da. kimae drtan lnnlnlmadr. lahitler Ve mevr.ut delillerle itin k ""~ n te ırzı mc ez ~~ u 

1 
a ş:n' 

Fakat kim eden ~tipl?e ed~mcı!iru. hlr yanlı,hk netİ<'eSİ oldnğunu 
1
.a alr ~~14_ elun mak 0

1~ca_ .. ft 

••• Atatürk bulvs.n ikinci ~un in 
~tı sekiz ay zarfında ikms! oh· 
nacak, bu suretle gelecek sorıha • 
hnroa Pnkapanrndan Yenikapıya 
kadar muazzam bulvar tamamen 
u;ılm"I olacıtktlr. 

· t t bl • • o '· b '-k ıste el'i ı ıuı o rıara e~ • ıe&er Polıs)er de halamıulr. pf'm gU. es t etmıc:tı. enç "'n a" mda • 
1 

k 
Ba harp b&§'lıyahberi, tayyare 

toplanm büyUUMkte ve muhafua 
tPrtibatmı lruv\'etleAdinnekte bir 
yanı başladığını göri!yonu. Al • 
man h:ı,·a ordl19u bombardmıan 

tayynrelerini, tedrici tir tekilde 
lll'hlandırdı ve bazı Hurrikan ti • 
plndeki tayyarelere, 20 milimet • 
reli1t 4 kanat topu konuldu. Bu a· 
te3 kudret~ cereyrun, "'Be&'lfi~h
ter'' tipindeki tayya.relerde, 4 toı
ln 6 mitra'yöz lrnll?.mlmak neti·~ 

rltltllye ırideeekti. beraet kal'arl ven'ldi. Fakat bu ka.- tevııatı yapı sca trr. 

Atatürk bulvarmm projelerl o· 

Bi'r arııhk bu ,;enç im nazan rara, kızdan fazla ni1111nlm oldu. 
ılikkAtiml ~ti. Zira ,.,ımnı bir ihı anla.,.ıl.-n gım~ adam sevinmiı,. 
h"M~ .,n.,aklan titriyor. renl{i tıa. ti. Kol kola knridorls1'f1an nrnk. 
rarryordu. Vanındııı da ~ deli. fa,rrlarken d:\\'aeı trtl bayan &t' · 

kftnh oturuyordo. Hemen poliste kRhı"'llrlan kotta ve önlt'rinde ezi. 
yanına ko,tnm. Mas:ı &zerinde le bt!ınle bir "eyler nn)Afm:t:?n 

per:ıtör Err.inin §ehre::ninJiği :ra . gueteler)e kapntmah ea11'tıtı ··~11111'11. l'nnlanna nk1rı~tıı;nn 
m?.mnde. hazırlarmış ,.e bu ı-u'\'a eantamı buhlum. Mefer hu benim zaman. eantatıından itJ,eı;ini t:ı. 

nn Yenikapı~:ın Pert~vni~l lıa- e:mtannn a;rnı bi~mde olan çan. karm•tı ~P.n~ lora oDtuak şöyle 

Bu karar mı.:cibince. nisan ba • rıine k::.clu olan Jnmm a~ılmı§tı. ttL"mı mac,.mın O:r:erin~ bırakmış, 1 dı:Vnrrlu: 
içinde 15!5 lira ~e pfl'lanta iğne j - Az kal"ın o;aad,tin17.i hMU . 
mln bnlnn.,11ğo benim ~antamı a1. romnm. Fa-kat hiıltlettl'n ken.flmi 
mr.,.tr, F:ılcat şilkür A.IJah:1. işi ea. k~vh•tm;oıt:m. f.fttf,.n !>nnıı ıtn hp.. 
bok farkettim de ka~ııalanna n"" bir rliii:th1 hef!\vem olarak 

------~ 

sini bile ''eroi. iki sene sınıfta kalan ta'ebe,er Arnerikalılar, bu tecrtlbelet'de 
geri bulunduktan için, tayyarele • 
rin ateş meoıelesincle henllz bil' Ticaret orta oku11ııriyle l~lcri 
neticeye nranı:unı,lardır. Zaman imti~n talimatnamesinde yapılan 
geçtik~e, kcrUbelerden atar.aklan tadil!tn göre, herhangi lir srn•fta 
de~1ere göre tayyarelerdekr top iki yıl fü3tilste sınıf gcçmeğ; mu
\'e mitralyöz :ııe"eJe,ani bir şekle vaffak olıamıyan talebelere bır bel · 
bağhyabi!eeıeklerdir. l:'ıılnrz '11 , .. r ge verilerek "ktılian çıko•ıtaı:nk 

tı]mmryacakbrdır. Meslek! dersler mevdıtn vennf!dea yakalattnn. kıııhnı erlin:z.. fn•l\1lııh ~"ft'-rnda ni. 
Hil1<im hemen yarım aaattcnbe. kA•1'Jı"7.ı'f.ı .ı11 bnlnnnmm. 

ki, .\mf'rikahlar. ~imdiden dııtıa, lard.~r. 
öte1ii ort'!olıırdan ayn yolda yllrtl • ı Bunlar aynı cinsten oh,, re~I 
yo:-lar. Tayyarelerine, ıs milhnet- oku'1arla retmf ı.-m11mt oku11.ıra 

den lu!.lanl1r a.rı&md& y:.oı!ar. mtl 
sait elanlar, i=ntDıanla husud l'lkul 
lara gircbilccokkrdir. Belgeli tel· 
:ebe'f"r, ders yrlı snnun<la Matırif 
MUdllrlUğUnce ıactcrilactlc resmi 
bir ticaret okuhmda imtihsu vere· 
ceklerdir. 

ri, JUzom)u fü7.UmtıUZ bjn.-ok kt>Iİ Talfat vene kl7 ~nk krrıfmtctr. 
ıne)erle nk'ayı bu ~kı1de anla. il afif bir teh.-tı,\tmle te,t'1'1rtlr d. 
tan kadın yerine otnrıluktan son. ti ve itney., alıhmuvnr.ıık uıcan. 
ra genr krza ıllindlt: hımın klllmt~n ('~kti. ~r~h .. •tıc 

- Kımn, demt>k bayanın ç:m. dn~1 vtlrll,,ft . ~·1' havr.n l'lltlufu 
ta!tmı çaldrn, ö~le mi? Neye yap- nme dona kalmıştı. 
tm bakayım bu i'i! N1HAT <::ı.\Zl 

re-J:k iki mitl'ftlvözJe '7.7 mi'l:nH'tnow .. --------------------··-----------------------------------: Jjk dl!er iki mitraly&z ve 31 mııli· 
metrelik bir top koymıya batladı· FASIL: D' 

F
. h b e hyonız. thtiyar bekçi"i beni kucak a a ı 

hy!'rak tla"11ıyor. Arluut:ı~rm, r.e-
B E L Ç f K A ra n s r noptaki kamplamftn birin~P pilot. 

Almanlar, avcı ta~lerinin D"CN:KEERQUE BOZGUNU - ~da ozon zaman kalarağım J::tn 
•tef kadrct:ni de~ıJtİnnemekte llh t N G t L T E R r. netmiyorum. Kencl&~ine bi" mPk • 

Jar. 
• •• 

l'&r eder gibi ~ffrUnUyorlardı. Hat • · tnp yazdırıp boradan t?f!Çti~imi biJ 
tl ba,;n.n avcı tayyarelerinin 18 - ıo Mayra 19'0. Umumi SeleTberlikten DünkeTk bo%,nana 'lcatltn diriyorum ve bekc:iıdnln gilstertiğ1 
ratlerlni ve hareket satıalannı ar- - "Bu ubah radJoJU diJaı.aı- mi11afirperverlikteon flolayı kendi • 
tmn~ icln. at" Jmd~tinden bile nis mlf" 1'AZA.Ns l B ~vtK&Hı &ine teıııeklrilr edivonım, 
biraz rMJalclrlık ettiler. - "RaJD", nidnt" RONE BALBO A. Jl'THA1 KANIK ~yemek i~m ,ehintl!ki '>. 

AlmM hava ıillhlarnuta bftyttk - -oaı.ıı. Bitler Be'-""- ve ~ 
..,,... • tellerd~n birine dojtra gidt111<en, 

delioııiklik. peok sert at~'fi mftvzer J.lllraembal'IU ilıtll& etmill" 

1 
bir~ Alman tayyaresi -:o1t ytı)ı. 1 ~ aakerlerle beraber Cıtml • ı voMa be:vu pllka tt7 er:re kınnm 

tol"lttnnm hbultl ~klin.,., ~~m - .. Yok canan!." ıekten uçtq]ar. Henlb hareJJ_. em. yorum, önden, otomobille "1ttim. nmrıaraı; ~ otomobil ·ı:l\rUvnJ'O?.. 
etti Ra toplann 1~ milimetrelik • Fı'911911 nclyo ı-etetıi: "t9H ri yok. Fiııne tehri. A•kerler o ~t'lar kt- Relelblı ilk muhar.ir anb111Rn. 
leri. dft.kikada 900 menni atar: !O i9tDlunı t•klirlen Almanlar fln. !abalık ki·, meml~kette kdll9e ka1. r,ivef tarafmdaki Mf' ıte!'lerinin 
mllim•trr1ikl'!ri ite daldkada 800 lllnda, Belçika .. Llbembarga 12Maym lMt.. madı zannedilebı!lr, Hava ~ok gtt. korkunç ofdnttlna sövlil:vın•lar. Ru-
menni abyor. hUemn etmhtir. DMtlanma mtt.,. • zel. nahla beraber, itimat hİ'141i bonle-

Tttyyarecı1ikte1d atetl lradre~. tevliye karıı bhramanea maka. J,yon bombantnnan edi1ml, Bır· Böylece tiıDAle dnfna, ihtimal f'Mll. 
henftz son hafl<line J?elmrmi,tir. Vt'111etediyor1nr." kıl( flivll &Hl var. Belclkaya ıtidiyonız. Şa halde 
Henttz. tayyarelerf mahteJ;_f 111ll'l"t· "Fransız ve fnd]is cwdalan, ru. "Peklll! Berlin mnkahıoJcY: lek Zigfrid hattını Çtwfriyornzt Nor-
leme "'i1Ahl1tnd1mı!lk mHf'lMi h•'· rali(e Vilhelmin'in ve Kn-al l.A'o. leısinl,. Fakat. oraya gitmek için v~t.en tsviereye kadlll' u!'Ana.n bir 
ledilmemi!lltir. pordtln yardım talebine ce,·np ve- ta:nareleri:niz ne he'-li.yor'! Söy. cephe lherinde Hitlf'rin talü her Otomobilitniz yenldPn h!\re~f't 

~imdik? avcı tnvyareler;. bom • rerek Belc;ikaya ginnJ,Jcr veo llo. lenl!i~e göre fırkn kar:ırgiihı bıı hald,. pdı parlak olmtyR"Ok. P:ı.a· ediyor. Landrecie11. nnmpierre. ~n· 
bardımnn tayyareleri bflar tab- Jımriaya doğl'U harekete batlamı,. Kttn hareket ediyor. ııen, Nanikteki movaffalay~izli· l\t ~a.h3hm dokn111. H:wa dHnktı 
rlp clebiliynr. Avcı tayyareleri. tav lardır;" Allaha ısmarladık, Nenet. Alla- ği bana gtt:zet bir mi!llal. kadar ~:ıet. 
yar,.Jeri .,Htıftr,.hilivnrlar, kttçttk ha 191DU'ladık. bUtlln kttetıkler .. Al Karpdan birkaç kişi bize kolln· 
p.mi1eri batrrnh"Hvorl3r. Jokomo • y A e A S 1 N F 'R AN S A iaha ıımıarladık, ~ampanya, ~arap, B11111Jn),. braher, yüzlerimiz da · rile- darmamızı işaret cılıyoılar. A· 
tifl .. TI hıllrin ı-tfehilivoTlftP . .. ı-tc - ~imdi tııra bt7.im, Kanılannın eşi- ha ciddi. Bu bftmez Ve ttlkenmez caba ne \.&r! Arabanın kapı .. ını n· 
trik 41antf'l\1lPl"ıi'ıe ve hhP!l!ı:l\'arıı "Sevgmm, aldım, fikrim hep tindt- bize bakan Ve bizi biraz da in!!an Ve ma'zeme dnl~nrn geç. ~ryoram ve bize doğru gelen tlç 
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Anltaratla listeleri" pazartr 
siye acılmaa maltlemel 
Ankaradan hıı'•er •ertldllfne p 

re .... rı l{a rıorlakf "ıırlık •ercfsf nıa. 
kellrnerlnln füteslnfn panrte~I 

g!ln!l nc;ılmıı~ı mnhlt'me'dlr. VıırM~ 

vc>raic;i mlikellenerlnln lllr lhıtul· 

nl n~nn '\"lllıyet Mıınisıı olmuştu!'. ·---
Mülkiyeli1erin 1nı gec~ld 

toplantı lan 
MUlkire m~ktebinin kurı•lı~'11 • 

nun yıldönl!.mU d.>layT!!İl~ m!l:t.lye· 
Jiler ~e dnstları bu sk~<ım san• 2G 
de 'T'ahlr.ı Gaz;n"l!undn t°'11~na • 
cıtklardır. Biltun mUlkiye'ilerin bu 
tmıhııt·rta bulun!nalan rica edil • 
m•ktccHr A V'!'tC3 .iavıtiYe re-ıtl~ • 
Tilmivı-eektir. 

Siman Afrikava 
asker çıkarıllrken 
Amerikan deniz zayiab ne 

kadar oldu? 

Amerika bahriye nazırlıJının 209 
numaralı telıliJi: 

Sonteşria ayı batında. ficnal Af.· 
rikı ısker çıkarma barekttlerl ıı· 
rasında düşman denlıa:tıları tara
fıodan lorplllenmet IUJ'8tl ıı. 611" 
leşik Amerika babrlyesınln denli 
t.ışılı bakımından utradılı tQlp
lar ıuntardır: 

Casablanca açılında bataınlar: Jf 
Blis, Hug Scot, EdwardratJ.,_ 

Rahat açılınd• bat.11: J~~f 
Hevs •• 

Cezayir aeılında batanı ı.c1 .. 
town. 

Bu hıı.reket~r sırasında, B Ttotlk 
Amerika bahriyesine memuıp baş

ka Oe taşıt .remlslle bir muhrip re 
t;ir petrol sernbl de hasara .... 
mıştı.-. 

lnıiliz tayyarelennı._ 
akmlan ~anı.r veıY"l:·tt:TOr1ar. Bmı1•Tdan. ııenrie. Aca.l:ıa iztmp ~'y!ll' mu. ''çomklan" addMlen yerlilerin ytt. tiğini P'Ören bfttttn Frnn.,.ızlar, ıa.. tayyare görüyorum. Tayyarelerin 

fl~lta lıffvflk itıler hekl~ne'biHr. ının? Seni endiı9e!erinden kart.va· dinde, bizim "gitmek" ten mitte- demeni'n korkunç ola<'airnı diiıtll • gtlmilf rengi gtinelte parlıyor. Biz Lonclra, 4 (A.A.l - Han. Namtt 
Bn Jıal. h~va toT1l1tn 91\ltaı,,ı.• madıfmı kin bı°hen ne kadar tlzll.. vellit sevincimizle hir nevi tezat ntiyorlar. ıteıı """'U sı !. · • t-·nm teblltı: Spttnre .. uoakl&rmst 

.,oVTtn;n dev acbmlarile yakla.,ttğ<. lflyormn!" .... t9'kı1 ~en bt"r httztln okunuyor. 1 Laon, Ooi!'Je. Daima ~imale rloi· araktalar. Onlara bnyük bir iti - •f"faket'nde bulunan Rurr•catne boaı 
• gtllıte""°"· AJman tayyareleri yine geldi. ru ytlrllyor:az. Badud11 aeaba ne • matla bUıyorus. Almanlar bu ka- ba uçaklan Şimal l'ran1&da ferbur1 

MUSTANG'LAB 11 Mayts 1940. Dofnmı ee5ftretlerine diyet-ek yok. reden Je(~ğid Valenıinda mı, dar alçaktan ucmaz.. hem açma. açıklarmda dtııman denla nalcl\yatı 
'Jartra dolru hareket eden mm Gef.en Jıart>in kurbanı olan Reim" MoböJde mif Bir aralık, dnttla • malda pek iyi yapıyorlar! na taarruz etmt§lerdlr. 

' Diyepe a91reP ~ıhrma ınrasmaa, fer t1nnnaflRn ~iyor. Bu "!lbfth seJırf yine ))omhantmıan e<lilmi9 •• 1 nm<lan birinin ptos11nda konak· (Devann var) Bütün uçaklanmız aallmen tı.aıırl. 
~meribblarm. M1111aDS tipinde•----------------------------------------------------r:e dönmUşlerdlr. 
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Varıaacalar 
ıı 
4 

PullllEte 
.. (~ 1 ID«ıl -~, 

pıpıada 20 Japorı ulMrl OldürUlml&f.. 
tttr. 

DÔNYA- ~ 
~~DONOYOR 

'YENİ OtNJ:Dm ÇABP'fl'+l.AR 8Ablbl Ye neertıat mtlftrll 

bakla tan ua 
Bllllldılı yer: Vakit Matbaam 

ABONE ŞAKTLAID 

Milli Korunma Kamına ltUli lôt proje.intle yeniden ya 
pdmafa batlanan tetkikler ara.ınJa l\lelborn, ' (A.A.) - Yeni GiDi 

adaımd&, Buna • Gem& Wlc..ında 
çarp1gmalar denm •tmektfldlr. Top. 

rıuıar mezbebl 
nrlıdJ9 lllmaebl 

a.eııır 11.00 ır,.. n.oe u. 
• ayldr 7.60 • lt.08 • • .,.ıııı: t.00 • 8.00 • 
1 ~ 1.60 • 1.0I • 

Guef.eye pDderlJea 
ll'n'ak geri verllmea 

Gayri menkul malların da musaderesi 
ve muebbeden her türlü sanat ve 

ticaretten men'i cezalarıda düşünülüyor 

çu ve hava kuvvetleri m11tte!ik ka. . Ecnebilerin "Pitagor", e!kileri. 
ra kuvvetıertni deate.ldemekiledir. mJZin "Fisagor'' dedikleri Yunan 
Beautıghter tipinde Amerikan bom filo~u, doğduğu Sisam adasında 

b6 uçaktan Kupan~ adumdakt baft "Fisagor meıhdıi" Di lt\\rmuştur • 
al.anına ıaarrus et.mi.şıer ft ,erde ~u mezhep, :riyaziyenin, hende~ 
bulunan 18 aJpon uçatını tabrlp .... -.nın ve astronominin irıltifaf ve 
ya ha.lal'& uıratm11lardır. teratt~i temin etmi, ken-at cet 

Guadalcanaı, .. ( A.A) - Blıbrfyı '"eli, desima.t 8İlitemi gibi bulu~ 
Ankara.dan bildirildiğine göre, nunda le o r k u t u c u mahi- f d --.11 lara hizmet et:miftir. 

Du
•• nden ·nı 1--·- ka d h silMıemlazlan tara ın an .ır-ea F" mı z.unwma nunun a ya.pil - yette kalacağı ve a n g i Japon müfreıselerl d(ifman küllt ı.aagor, nıhlann tenasühün• 

masr kararla~ınlan tadilAt proJe· b a J 1 erde b u ağır cezanın kısmına iltihak ıçin hiçbir ıaynt Cyani ölen bir iMAntn ruhu, baş: 

Bugu
•• ne si üzerind~ yeniden tetltik1ere baş verı1ecefinin tasrihi mUtaleası i· göstermemişlerdir. Ele geçirilen kabir insana, hayvana, nebata 

lanmıştrr. B u d c f a rıro· leri sllrUle.rek, cezai mileyyidelerin !küçük Japon Mker gruplan uıun geçti~ne) kanaat ediyordu. Tale
~-----...,..,..._,.....,_.tı :ede ecza müeyyidelerinin tı!tbik yeniden bugünkil ihtiYaçlara cevap müddet ordu büyük lunnından U· besini de, mahrumtyetlt'l'e taham. 

ka.biliyeti ilJlerinde duııılmakta, iki vcreee-k bir tekı1de yeni esaslar mUI etmiy" alıştınyor, oola.:rr r-iıd. 
'UJ ~ .. ...._ ou.cu .,... .,..,.. lar, kendilerine jpUıdal barakal.ır e 1 ısıp n n..... yaşatı-Tunustakl

• bin liradan 100 L!n liraya kadar ra -~lan-•• "---=nde "'•lruı - -zakta lkabnıt ı>utunuyorlardı. Bw:- d tr bh- d" . 1 altı .11... 

para CCZ3SI verilmesi hususunun maktadır. yordu. 
ne dereceye kadar kahili tatbik ol Bu arada vurguncunun yo.Inız yaptıktan sonra sarp omıanlıklar- Fiugor medıebinde, irean, her 

muharebeler duğu araştmlarsık adli mlleyyide· ı menkul A..:&:1 gayri menkul ma11a da yetişen maddelerle 7...-nıa~a hareketini diltilncetıhıe uydı.."TDU. 
ı r·n dit ft...... 1 f d ""'"~ çalı~ışlardır. JCendt ana kunelle- ,,. m-..... ·rdu. Bu me·"'~n •aJik. 
e .ı a m......,m _ar t'?'8 m an rının da mll9&dereei ve muvakkat .7- oı:cuu r.ıı""""' .. 

' 

• daıma ~ had:lın verlbneat tru· 
1 

rindcn }'fyecek ve mühimmat aia- !eri, aabah kalktıklan ı:aman gU. 
alkanlarıD mld8• retile infaz Ve iktifa edildiği "t bi· j veya m\lebbeden her tUrN Hnat mam~lardır. '.Amerikan bahriye ıd- neti eeM.mlarlar ve on& lmrp mU.. 

l&ISIDI bazırlam•L naenaleyh 100 bin lira gibi muaz. 1 ve ticaret yapmaktan ~nedilme- lAhendaızl~ Japonlarm ge('en 21 raks.beye (kendinden ge~cek "u-
AA um bir para cezasının aadece ka· ıi üzerin~ de duıl'Ul~tııdtr. Ağustosda yapılan ilk büyük kara rette dü.<ı.lince) ye dalarlardı. Son lzere Peştede bir ________ ....;..~_;;__.:._....:.....;..-------ı mubare'bt.tnde yenildikleri Te.naıu ..... kıra çıkarlar, euılt "•mevzun 

nehri lı:ıyısında Japon ordwa tanı.- adımlarla ~zlnirlerdl. Meydan.. 

topıaatı yapııacak Dog"'u cephesı·ndıf/ lfından terkedllmfı, malzeme n ·~- larchı. vncut ~edleri ynJ!Bl"lar-kerler bulmu.'11U"dır. Ormanlık d.\A· dı. 
'l'unusta muharebeler dun de lbu larda ftç ay kalan bu aateıier, elle· Kadınlar, bu memebc a!lnmı • 

tlln §iddetilc devam etmi§, mUt • rlne llJeten birçok fnwtlara ra#- yıorJanlt, amma, bunle.r da, o mez 
tfi1tler '.l'l).burba. yakınında ikinci W- (Baftarafl ı btrl •:ffadal KuneUerimlı Rijev'l• batııınc!a men, bozgondan utanç duyduklaıı hebin 4anslannı ve idmnnlarmı 

lllihver taanıızunu da puskUrtmüş ~ l~rdir, Dunkü Alman tebliği ev. ılerJtez cephesinde kuvvetlerimiz. di1fDWıuı muka'f'lll'Dı9tfnl yenerek ttıln Japon ana JcuvveUCt"lne Htlhak tJtb":t ~di,·orlardr. Bu ldmanJar. 
elki gun J ;pılan mevr.il ça.rpş. taarruzlarına devam ettiler. :Veliki ilerlediler. Bir 6ncll btamız döş- _etm __ eou_·ş_1_cro_ir_. _________ dıa_n_bi_ri.;..,_·'F_isa_ıor __ ba_rfk_•_ti...;.. ~· _d..;iye __ , 

tlıada 200 İngiliz csıri almdığım Lukl'nin dolusunda kUTVtleriml''., manın miLstal*em uhMını YIU'l\rak 
ldirnıekte<lir. Alman tayyareleri dü~anın mükerreren yaptılı mt..· 

de iaso limanlarına durmadan ta· 'kabil hllcumları tardederek dayn
İll'ruz etmektedirler. na.k noktalannı fmba ettiler, bir 
Londr.ıdan gelen ha~rlere gö günde düşmana f'iOO den fazla za)I· 

re de İngiliz bahriyesi Tunwıtaki at verdirdiler. 

,ımendifer hattına vardı :ve fwtasyc

nu ve bir çok mestb :ııolrlalan iş
gal ettiler. 9 tank w takriben 1001' 

d!lşman subay n erini 70kettik. 

llıUharebclere iştirfık etmektedir. 
hver kuvvetlerinin öncillerini 
lli kmmıdan ayırmak için 

~ l m anı a r tarafından yapı-
m:.uum bir te~ebbtlB c.ıdd! kayıp _ 

laııa gen pUskllrtUlmUotnr Deniz fl. 
a.n Almanlan gtddeUe bomba.la • 
lardır. Almanlar tanklar ve pi • 

~imali Ajrikada 

8 e kıta.!arfle müttet\klertn Twıu.aa 
k ometre mesafede ve Taburba 

'l rı malinde bulunan cenatııarma 
fll'Jı mukabU taarruza ıeçml§lerdlt. 
~erıkan zırhlı blrlıklert Almanla • 
lr, boıguna ufratıımaama yardım et 

r e • 
edir. Tunusun 16 kilometre fi · 

lılalj ga.rbtslnde buiwıan Oedeyd& 
tarından t ddet.U muhareb&!er de • 

"aırı •tmelrtedtr Tmıuaa N 1dJomd 
ı: Cenubunda bulunan l'alla lı:"prll • 

... <Batt&ralı ı .... •J'tada) 
oldutu mukabil hUcumdaD daha PL 
detU blr mukabil hlleum d&b& yap. 
mlf ile de bU7Gk a>'Satıa tardolun., 
lllUJtur. DQfmaD muharebeye aaır. 
orta ve hatıl tanklar drmQpe dı 
btlyilk sayl&t& utratımuttır. I>Qfman 
G0 tank lınıllanmll •• or.bt.urtıa Ue 
Cedide JO!unun fJd t,ara.fında bulunan 
mOttefik kuvveUerin! -.rmak ilte. 
m1ft)r. Fakat bu te19bblla0. netice. 
ela kalmıı •• ıardedllmlftlr. 

B19trte ... '1'UllWI llaft. ..., IMdarl 

ywden bombt.lanmlfl:lr. 1 dtlfm&D 
uc;atı tahrip ed111Dlltiı'· 

Vlf1, ' (A.A.), - ıflım&ll l'ruaa 
A1rtkaamd&D alm&ll •D acm haberlere 
ıore, mtıtteılk kunetlert lıUt1ln oep 
helerde gerl atılmlflardlr. 

M mllttetlk tankı tahrip edllmlt. 
tlr. 

Cezanr, ' (A. A.) - l'ranm u. 
muml kararr&JU tebliği: Beklenen 
dllfman taamıııarı. Potnt dtı Faahs 
bi!Iıulııde yapılmqea da. attıtmttıe 
"9rtaNI ..n1elftjr • 

n zaptedeD Fransular aalıll yolu. it l d BERLINDE1f VEtdLP 
ı: ve garp Trablusuna giden ıtmen. a g a a 
Q e hattmı kesmek Uzeredirler. Jlıl.ALCllA'I 

Orta ark Amerikan tebliği de Berlln, t (T.P.) - Beynı'!ml-
' a a.'laıt.arI h'.l.kkmda §U ma.Jfı. halk Jel lıaberlel' lerriline lalrerf mah• 
tı veım!ktcdir: filler apfıdakl malbıatı vermek-
1-2 ilk kanun gecesinde Ubeı a· ttdirl.-1 

r tıçn]dnrı Trablusgarp limanını Buyuk şehı·rıerden C..)V. !\tam bwkiduDda faa-
e te~islcrlni bava hilcnmuna ~- lb'ette balıun&n Anglo·.SaltlOD kı-

te ;ı;ı:~:r:~r.de:ı~~~~~fı~~:ıın!i~=~; k·ııle hal,. nde kaçıyor talan llOR l'llnlıel'd• miihi.ni takvi· 
ı>ılan Qç taarruz esnasında Amfi- re lnınetiert ab$.r.,. dan mUı-

l'iJcan hava kuvvetlerinin 6 Jtcaı-et Fransa, ·lsviçre hududu, -t \Ac ver &ıctl mtıf'reze1eı1 lle mubare • 
ernisini tnhtip f:ttiklcrj veya a#•r A.) - ı.ooo ltal)'&n ailesi dtlnk.U beye tubıtmutlardır. General An· 
rette ha ara uğrattıkları, bllyük peroembe l11ni1 Boıınevllle çeTI'I • del'IOD.1t!l kumandası altında bulu· 
r enlrepoyu t ıhrip ettikleri 11ım. aine ~Jf'l"dlr .Ntıtno •• Tt'ri• ntın AnglcrSabon kıtalan M'at'teur 

ı yit edilmiştir. nodan ktıtle halinde mm.aowet : lUl!l&bumln t'enubunda bOY'~k bir 
C: Z ~ 11GDE ntR GI.Çtr RESMİ çarganQ .aı..m 1tıq11m11 •• ltal· 1 hezimete ul'ramJt1ardır. Birkaç da· 

\'ine ı,ıima1i Amerıka.n umumt yan hallkmı mll8taltbel hava alan. 1 ktka ldnde U tank tabip cdilmif 
~arargahından 5ğrenildiğlne göre. Janndan lr:onlllıaJc ıc:ın Kuaollnl ta• 1 ve 5 tan1c hiç b&lara uğramadan e
l ~ncral Ayzenhover, Amiral Dar- rafından Tell'flen .at.Un eayecUli limlle dtışm°'tür • .Alman miifre • 

n. Amiral Kuningbam ve Genr güne ~. Kütle halindnt ıNıinin ~ hUcumJannda mU· 
t' l Jiro Ost~liç muharebe91.nin bu muhaeent. 1nıiJis han !ku"tl'" teaddld piyade toplan ve tan.Juıa· 
~ dönfimlL'lü tesit etmek için te,. !erinin ltatyada. yaptJklan tahri• .ar toplan iftinam edilmiş ve 24 1i 
tıp edilen resmi geçidde 1ıurr bu· ki.tın genilutiDi meydana 'ko7 • 1Uba:f olmak tlr.ere 204 uir alın • 
1 nınuşlardır. Geçen harbde mak· mKta.dır. m11trr. 
l\tl dilşenlcrin mcz:anna ç{Çekler 
~onınu~tu%'. Halk, Amerikan, İngi
ıı 'Ve Frall51Z krtalannı ve Uç bay 

ı- 'h sela."llla;mıştır. 
Amiral Darlan. iki cc18e akde • 

<2~n Fraıwz imparatorluk konse
~lle riya.set etmiştir. General 

Ogue!', General Giraud, M. Bois. 
n ve Bergeret, konseye dahildi· 

er. 'Mlittefilcler, Tunusu kurtanr 
ırtarmaz, Tunuslu bir mUmesail 

~in edec!'klerdir. Amiral Darlan 
l\ ateni asistan olarak .seçmiştir, 

llliral Dn.r an, ;,u konseyin, şi • 
?1 U Afrı1m.d!.1. meşruiyetinf temin 
1 in Fransrz anavatanrnı ve mila
~tlnlek*rini mudaf aa edecek 
?'ansıztara yardım etmek maksa· 

c l-ırrulduğunu iliive etmiştir. 

pllan fiddetli garpıİaıa .. ııuında ' 
c!8§ma.n gemı.t il• tki m.ubrlp batı -
nllDJI veya alevler tçinde blralalmıı 
tır. Aurura., B.YrYiu.1 ve Arsonaut ı . 
atmlorlndekl 1lg kruvu!JrQmtısle, Ki. 
bel'OD ve K.uıtııı Pimlerlndeld iki 
muhrtblml.sdeıı mtırekkep olaD kuv 
wtıe~ huar •• k&Jb& utrama
D'll§t1r. S&bahleyln ll.alerine dönen ı•. 
mUertmız dllfmut pik• bcmıbt.od&n. 
Dm Ye to111uıı tayyarelerlnla taarru
zuna utramtfl&rdır. Kantin aıdıfı 

laabet netlce8inde IOllr&daD bt.tlJUf • 
tır. Mtıretteb&tınm bOyttk bir kımıı 
De kumandam JrurtanlDUftır. Ölenle. 
rlD atlelerl mtımkiln olur olm&a ha 
berdar edllecekttr. 

J\fO>ENtZDE B1R l\IUHAREBF. 
lı\_ lııgiliz amiraUrk d.:ıire!li dün BALKANLARIN ~ıt1DAFA .\Si 
"Ke dentzinde cereyan eden bir Balkanlarııı eenubu ıarki lnamı 
rtıuharebe hakkında şu tafsilatı herine ç~n tehlikeye k~ı Al· 
Ctınistir: man cenclkunnayı yeni bir plln 
2-3 kAnunuevveı gecesi kont.rami· hazırlamaktadır. Romen, Macar ve 

r.ı_ !larkourt kumandasında bulunan Bulgar orduılannm kumandanlan 
çtllt bir teşkil Tunus i.ltikametın • gelecek eunıarteei gilnU Buıd&ı>et· 

Qe lfden bir dllşmatt katlles1ne ta . tede toı>l.anMıKlardır Nui hUkfl
~·ederek kafileye mensup gemf. metinin leli müııl~l bir mlld'L· 
,:.~ d6rdllnll batrrml§trr. Bıındaıı faa için bu memlcketloerdeJı::i ma· 
~-~refakat deat,royerl de b& • halıt lmwetleti t"killtlandırmak 
_~<lUl.IJUI'. B1l katile gUndtız bir ha.. ialtemettıedir. 
°"' ltelfi esnumda gZSrUlmtlf .,. reoe t • ., 
~dan bir az ıonra İngflls gemi. ŞARK Ci!PRIMINDB • 
~ taarruzuna Ufr8ıl1ll1tzr. Dflf • ŞARK OF..PR181NDBı ıı .. b'f-
..... b.mm taarrusa utrar atramu vetleri, Rijevin emup MtlllDda t-
~ Te mukavemeti lceaıtftlr. terl~f• de'vam etmilttt, ~ mil

&ll'llld• .._ _. p • W.lıiıdlW•• ....... 

kesin! tahrip etsnllle!dir. :Mııhaı-.
be çok tiddctli olm'IJltu:r. Mitraı -
yözlerle mllcehhez Sovyet a.ısker • 
leıt dtlşmanın d11 mildafaa ha~ 
nna nilfuz ~tml§ler ve oerc-yan e
den çarpıpnalar C'!llasıda gelı mik 
yasta haear yapJDJ3lardır. Alman
lar kaçmafa mecbur olmu§larclır. 

Difer taraftan S o Y y e t 
tebliğine yapılan e-kte şöyle denil
mekt.edir: Stalingra.dm şimalinde 
g-eeeleyin yaprlan bir ba*ın esna. 
ımı aRus devriye kollan, Alman • 
lan bir çok blolthaV!'.dan 2tmrşlar
dır. Stalfngradm şimal batsında. 
Kızılordu bir ~peyi işgal etmiş 
ve 2'1 bloldıavu tahrip etmiştir. 
Ba'1ı:a bir ktsimde bir Alınan kar
şı taaıTUıu pUs'kDrtlilmOs, ve 600 
dU,ban &~Or11lmUttllr. Stalingra. -
tfm cenup b&tıııırnda ~ kuv • 
vetl-e-ri m•'ftilerlni aa.ğlamlaştır • 
mı,lardır. Jl~n bir mabat ya. -
kınlarında 300 Alman Bldf!.rülmUıt
tUr. 10 dU3man uçağı tahrip edil • 
miıtir. Bu u~Jardan f 11 3 mo
törlU t8'1't u~&ndD'. 

Moıskova cepbeainde Krzılordu 
' taamıza devam etmqtir. Rijevin 

batmında iki gtln allren ~ıııııı:rıa
lar ffDUl!nda 800 Alman llldUrU.l. 
mlllttlr. Velikllukiııflı dofusunda 
bir fGk meıa1rlıı mahal, iNal ıtdil 
mlf Te 800 Alman NdUrtllm1l•tk 
kninrnat cephetıincle iki B1Jn. için: _ .... ,_ iP4NW ı•ı> 

Bir ingiliz muallime
sinin macerası 

lbil7 Xeenıe ısnıw pek ıenç 

bir muallime. bundan 7etmış sene 
evvel, yani .1878 MUMinde, birden· 
brie. Lonıd.rada b)'bcılnıuştu. Ebe
Teynl eradı, .ınta tahkikat yaptı . 
Ne ölüsft, ne• dlrlwt hallrnda bir 
k elde Milemedi. 

Aradan on eıeneden fnla bir za. 
man geçince, Entlly Xeene'nln 
Berberi ,e)'hlerfnden bfrf ile .-.. 
lenmiş bulundu~ı Te Afrllrada ol· 
'duittı anla~ılınca, bfttftn İng111ı~I 
ha~'l'et ve merıık kapladı. 

Hac ben Alartıi i!ımindrki Afr'· 
kıılı şeyh, J.ondrayı gezmeye sel· 
mff. Onııila, maaıum. Be taıllflllı" 
Blrbh'lnl ıemıeye tiaflayınca. ,.)'il 
!lnu hdfftÇ tlltllf 'etlnlf. 

.Maa:JIJme, .. ~ta, her eriıelht bfr 
ook tanlan, earl)"eierf, odal.ıdarı 
bulundnlmm, '"'Blıı bfro ıeee,. ma.~al
luınd• okuduğu tçtn, A.frtbl1 ile 
nleninelcte tereddfif "4tnlft fıı*fll 
teJ'hhı b6tftn bt"ılannı ~~·il· 
nı, temin dmeısl Ozeri~, .rene. fffl
ıel fn1Jf1tı muallimeclıtt, atkının tel· 
'kinine uyarak, teyh Hac ben A!Arhl 
fle evlenmeye razı olmut. 

NfkAııların1, evveli hır1911yan u
sulllnce bir papau. kıydınnıtlıır, 

sonra, "Cet>elltank'ın ka"'ısında bu
lunan Tanca'da islftm ,erfatine glS· 
re tazelemlşltT, fı, olmuş bltmlt· 

Şeyh, :zenkl n ve bilyllk bh- bbile-

nin reisi 
çıktılı Hman, karıaı da ona re:a
kat ediyor ıve kabilenin b.talarını 
tedni ediyor, QOCuJdara çlıQek a
şıaı, büyüklere tifo ve saire .. ısı 
yapıyorınııt. 

lnsilis kadınının ilı:abile etredın.ı 
karşı 11österdi#i bu ciddi alAka, o
nu pek sevdirmiş ve bfıtnn bblle
yf kendfllne bığlamıf. 

••• 
Seyıh, aradan seneter '"4nu. 

şeytıına uymuş, verdi~i s&ıa unut· 
mu~. lıirniri arknsındau, dört yer
li güıeli ile e'\'lcnmiş ve e"flnl nrl
nıerı. dold1U'11111f. 

F.mUy Keene, lıa luıldaa mile .. 
ılr olmuş, ııma ren\: TeftD9Dif ve 
sesini de çıkarmanııf. Yalrm feYh· 
ıe iştigalden vameçm~. batna la• 

manını, 'kabile bede-vilerlne lı•ret
m.it-

Bir lriln, ,.)'h ~ huta1aamıt, 

sonra ~ınnet tretinnl,. Bu defa, 
lı:adın kocasına bakmaya başlam1ş 
ve bu yfiıden eıpıe:rce mü,lcfttAt ve 
btfraba 'katlanmıf- Şeyh, bir h~ 
sene, bu halde yaı,ııdı'ktan aonrn 
ölınıOf, 

Emily Keene tie 90n nmanJaT'ds, 
~Hl\nce Tanca ahalisi ve bilhassa lo
.. ının bbilesl halkı, matemini 
tlttmtıflar. 

lıtanbul Deltadarlığınlan: 
Dffya .N o. Oall Kıymett 

129/~712 Yeellköyde Umranly• mala&lle9'ııba eıki BuL 
'VA.\' :yeat UUmND mkalmda elld 1, 3, 16 ye. 
uı 87 !k&pı ayıl! m,111 met.re murabbaı arn. 2M 

t523Gl/2865 Samat~da ukf :ee,uıt Cedit yeni Kuap 
1Jyaa m&haDelinfn e1kt •tmendlter J9Di Sa. 
maıya oadcltılllnde 285 pafta, 1H7 ada, 22 paı 
&el fıD. Nki 21 mtıkerrer eıtJcl 25 yen! 35 No.lı 
97 .metre mura'bbu ana. 

111150/17' Ftı.tlh fe1ırenWai Dentabdal mahalleslnlıı ea. 
kt Mektep yent '.B&fVelül 90katmda erııkt 11 

170 

yen~ 17 kapı No.11 M,37 .m•t.re murabbaı ara 300 
51210/'70 ~•ziolnde Kandtlllde KandlW C&ddeatııde 

en eaki M, uld •e yelll 4e No,lı ıııso met.. 
Te murabbaı aru.. 

55100/1806 B Jğulçtnde Anı&1'UtkGJtlnde eeki Bal&f 
yenl Palacr olOJı:aimda Mkl n yeni ıs kapı 
No.lr 61,80 met.re aıurabbt.r &nu1 olan 

" a.'ıpp ev. 
D.1/4839 Btlyllk Ç&l'fld& Ge11Doik aokalmda uki .,.. 

yeni 22 No.lı dUkklnm 11' hiueıll. 
'5116!' /135 Cl.baııgtrde ukf Çefme J'91li Sormagir IOka. 

ğında ••kl ve yeni ı kapı ayılı 635 ada. tı9 

panel M,75 'ID(!fre murabb&ı al'8&1l1D 1/2 . ,. hlllelll. 
111150/56 Btyoğıunda ••kl l!'erWSy, yeal Bozkurt m&.. 

ra1!ellnl.ıı eski BUytıkdere yeni Bileııfkçl ao. 
Jrıı.ğında eakt 11 mllkerrer yeni 71 11&ydı 

ıa 

.23 

abcap ev. 3990,50 298 
Yukand& YUTlı ga;rrtmenkul!er Jl/1lfNI çarpml». ,Unll aaat H de 

Milll Emllk lflldtlrlqtlnde mGt.,ekldl ~ anı ayn .,.. açık art,, 
tınna ile ... tııaoakttr. ı.telüllerln lllUftklı:at temblat makbuSlan -.. n11. 
!us hllviyet cllzdanlarl:rt- blrJtkt• lll&le ıaaattnde koml9yona .,.. fasla fa. 
bat fçtn Klllt Emll.k lıl8dllrl111'Qne mllr&caatıan. '(2081) 

lzmit Daaiz Sahnalma .Komiqonantlan: 
ı - 1mallye bedell beher ıtno.una 105 kurUf tıallmlD olunan 1800 Jdlo 

0/11 m/m kuuundald balar çubalrtaa 2. 10 m/m. lmtr'JD& kadar tel oek. 
Urilmed itlmn !ldnc1 puarlrlr T. 12.. MI pMUte9t stlDD .. t 18 da tsmit
te Tenane kapıaır4üS ~ laini..,. ~· 

• - Jl'ewd...., ... f&l't;D&- . 7 2 1 ........ Dt'I ........ tr 
JBS.U H.r&cbr • 

1 - 'l'aUpleria ~ ebJIJ'9tl " -- Wlllblarllll JÜAl'ldA 7Udl 
tem1Utlarl71• 1ıtımcte puarbl& lftlrU ~ tbllN ...,,. llll ,. 

..... -· .............. Fl •*" - 0-.. .. 

bugünkll Yunanistanm ım mek.. 
teplerinde hfılıi yapılm:ı.ktadn-. 

Tam, bu geçim darlıgına göre, 
bir ) a~ama usulü .. d~ğıl mi 1 Hem 
de o idmanlar. dan J .r, k:ıcuıla.. 
nn vUcı.:tlarına çcviklık, YllniYUl
lerinc eda vetiyomn!.Ş. 

Cephe reriıinde bir cevelan 

Bir harp murarlbl anlatıyor: 

Koca bir levha harp mmtakaamn 
ba~Jadıfuıı anlatıyor. Bu levha tlu 
rinde kocama ha • n rnerle ıu - ... ıar var· "Zaf .,~ · er uğrunda her şey yall'1&-
caktır, IJte ~pheye gldenJere vırne; 
cek emir budur., • 

Volokoloıuk geçen yıl §lddeut ~ 
vqlara llllhne olmuştu. Buna ~ 
kasabada dolaşıldığı vakit burad& 
harbin ayak izleri pek görülme&. .J 
ra bura•ınııı evleri, Ruayada pelr' 

nadir olarak raatselinen blrk&Q .-1dt: 
gibi. kaqirdir, bu yUsden ,... ~ 
J'ÖrUnu,ünu muhataza etml§tir. 

Fakat telıirden çıkar çıknut.& ı..lt I • 
bin bUtUıı feor.atl derlıa.l göae ~ 
par. ~ 
Şehrin Oivarındalq lr.öJ'ler lala U: 

rabe keilmNlnl kullanmak dQlıa 4'1.'• 
tııdlr. Zira bagU.D ııu .tnylerln ~·nı.. 
de ~ller esmektedir. Buralarda. 1dt& ... 
ter Gldııtu •dece atmaiyab topıaır. 
far t18eı1.Dde a)'&kta dura.n tlllla ~ ı, 
eal&ı'dan anl•tılır. 

~di ıı..rtncı. ceıı•raı LölüOtüo. 
Ye gene.ral &okuukiıUD luJeD ~ ..,.• 
ttra aülrlıert için Ç8.l'pıftıklaft -..; 
l&hnulDe 7•tlfml§ :bulww)'QrUDl. a.j 
r1D ve rutubetli geçen bu yu mevmı; 

nılnde buralarda RUll topraklarr • 
fJıllS deve dikeni ve hindib&l J•~.J.· 
mı.ur. Bu iki ot bOttt.ıı ~ "-· 
doldurmUf, hat tll. yolları •l'llUI-~: 
lalar t,am&m,fyle ıs.sız ba ~ 
ll&kiml Fmdt mllyonı.nıa ..,_. 
lı::uf\mdaa lb&retUr. Bıa llQflatm .. 

M1l &6k ~e hakiki bubat k1r. 
meı.11 ~ ediyor • 

"8P'•oak ı•y: CephQe .,..,.... 
kır~arm '6ı11nU,11 daha tabG ...,.., 
A,Dtafılu bu civarlarda ban> o ~ 
dar llddetll 01mam11. M 

Tcılaa imMlmda me.ıoı: ..... : 
.... kulllbed9 lDa.D oıctatam -= 
~- .. bl11benin ~ ıı:o.. 
CUDUl lıtr. ıaıak devrllmlf J'&~ 
!'a1lkm. f l lllt topu &ı. lla;ıtqııa ldpll 
•lllllf. Tekerlekler &ramnda 1ı&1llft 
pb&nl oUu t&Jdun ~ b.cl9t 
JUbelBf. 

late :m•kt.n bir k6J, ..u.ıı- Mdi, 
cocukl&r arab&mısa dotnı ~ 
ytıaaert J&r&1ı, ayak parmaklan doC 

muı. çocuklar. Gebe oldukları ICID 
tarlalarda tBJqınıaktaıl .U.. -cm. 
mif kadınlar '" blrlııa.CJ t~ fabl\ 
kumı )ileten kumral akaltı 'bJr 9'ı 
tl,ar barp :ıaatıraıan:m &Ola~ 

Ba.rp a 1911 buralan ardılı vak1t 'ball 
ıar d&ldmlflar. oımı.roe .... gQnlerel 
ormanlarda akli ,. .. Mfflar, eonN 
k.Oylerlll• döıımUfler, ~ ı.,ıarmdall , 
geçen .macerayı tytoe &nJamadaa ille;. 

rar lfl•rl11e U#r•flD&ta bat'Mlll • 
lar. 

Xö7den tdmıoa o'bü9lerin aotıll 4'. 
1111:1er, .tperler, bir~ Mt~ 
sam 1erilli SO.tenn blr tepeotk ve 
t;aDklar& karp dlllilmlf demir kazık. 
lar ıertı.ntıyor. 

Btr de,m.lryolu, geçtll1mis .-ı
yaklqıyor. YUk vagonlannın Uzerln. 
de aoba tıoruı&rr yllıkaellyor, Teploçlrl 
denen bu vagonlarda blnlerce ınsan 
kıp seçtrm!ltir. 

'O'Barlııden geçtlğimls JOl ıaaıdJıl 

bir ıose ratinl aldı, fOMde durmadıla 
gidip selen ukerl k&fileler nr. Ha. 
rop olmuı blr köyde askerler )'dala 

evlerin enkazlyle çukurlan dolcluı'a. 
yor, barekeUerl ağır, ıakat )'Cll'ıua 
deflL 
' Kararmlf drvarlar aeyalıaUmln 9Q. 

nuna erdlflnl haber verdi. Buruı cep 
heden evvel gelen .on Sovyet f9hrl. 
djr. eŞhirde Alman " eovyet top. 
çu1annnı bırakt1fı yıkıklar duru10f. 
Zira bu ıehlr iki defa .Almanlarm vı 
Sovyetıerin eline geçınlfUr. 

Buradan top selleri ifltWror • 

YARIN 
ımua:s atBt, sız Dil 

AMCABEY 
GAZETESİ ALINIZl 

Cemal Nadir GUler'ba en sar 
mnattr .. ,..ııaruu .A.lllcabey'. 
de bulacalr.anuz. Sayıaı 7,5 KJ1. 

• 
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Tarihin Amerikanın sosyete kraliçes, 

Sen 
a -3-

izah11 
Mrs· Koruc.lyüs Vanderbilt 

inzivaya çekiliyor 
1 

I
• ınlıa muhtaç ohm meselenin lıu safhasını tarihten sormak, 11.ıı- J _~irs._ Kornelyüs Va~d~rlıilt, hu-

ı.lcn :ınl:ımak, istikbalden öğrcnmeğe sava~nıak Iazımtlır. ız-ün, Nevyork sosye~sınm lurall. 
F\!l'rtden ferde nıadcli kuvveti11 tesiri malumdur. Fakat S~;ılr! lı ·- çesidlr. O, kemfo:ini, Frunsız lora. f oplayan Muzatter Esen ğ:ızını :ışar:ık dcnıılcre "Ye ülkelere yeni isimler ve yeni medeıııyı-l- &iı:~i Mari' Antl!anete benzetmek. 

·•.!n Jüstten bahseden mü\·er. de]i'kanhnın tasa\ ,·ur ettiği dere.. lcr k:ı:r.:ındıraıı, yalnız kol kuvveti, bilek kuvveti, beden kuvveti rıc- ı ten Ze\'i< d~ydoğu kin, bir gtiıı. 
ı·ılılerden birisi onu Auail ltılm.. reele titiz bir ahlak iı:erisinde ya- ğilıll. Şarkl Romanın perişan, harap ve zavallı memleketlerinden ta - Ameriluıda. bir ilıtilıil )(op5 a, 
IJiyle ~nal'. Hal•ilmten Robespiye. ~ıyaıı, lekelenmC'miı.t bir tel• insan Viyana kııpıl:ırmn katlar dayrmneak, bütün Avt"upnyı tiril tiril tiir·~- ' ihtjlfıkiler, hiç ~üııhcsiı ilk enel 
·~n id::.re ettifü o kısa denin Lıu ,·arılı: Robespiy~r. :eeek, İran çiilleriıı<le, büttin Afrika kıyılarında, Akdenfziıı ~ııgııılc- beni ~farj ,\ntuanet gibj iclanı e-
yakı,ıklı genç ö!iim meHiil;eısidiı', Robespiyer ve Sen Jüı,t fıkir \'<;> rinde ·ve sahıllerinde, Hint lıö~elerinıle hüklim silrecek kadar :.ı3,ıbi , tlerfor. 
hiç tereddüt etmeclen he<ı:apsrr. can ruh itibariyle birbiriyle !Jlmanıi.)- muhteşem, kudrelll ve kuvvetli bir hükumet kuran Türkler, dört :1 iir. P;.:mişti. 
laru IU)ıııı~tır. le mütteJıid gibi g<irümlükkri htl- ·:a:lırın clort bey0ir ka· .. vetine hile karşı koy:ımıyacak bilcklcriwlcn .!Urs. J{ornelyüs, ı.arışın bir ka-

Robe!>piyer bir in!>a.nı, bir toplu- ıle iş b!\~mdn. bir par~a birbirine ı:ık->ır clı. ılm<lır. Ga.yet ciciJi hicili e)bi\le• 
foğu ölüme mahl•fım etti rni, he· 11ylcm harelcet ediyorlarJr, Meseli Beyazıdın, Şnmd:.ın Bizans kayserine meramını dlnh.ııuek "çın : ler .r;iyer. Tnlttığı elın:ı.slamı 11iın 
ınen Sen Jıistc baş \'urur, Sen Danton da,·aıımın dc\'amı ı,ırn!'tm• 

1 
- Tanrının adına söylüyorıım ve yemin ~diyorum, ki, "ıu ül- rütJerin kıymeti, birlraç nııl.}-~n tlc 

.rU.c;,t müe.,~ir \·e tehıJit etlen siiz. ıla Sen Jiht çol• kat'i bir tarıJa kedc ç:ııı S<"!!'-leriııi eloc<liyen susturtlunı ! ğeri'n<ledir. 70 yaşma r:ıgmen uy. 
ler.i:yle meeliı.ten ostMnun istedi· hareket etmiş, kanuııu terer]dııt Uiye h:;ber yolluınaı.ı, etrarta korkunç bir tesirle karşılanrpışlı. nak, hoppadn- da. Gele;elelim •• or. 
ği t•ara11 derlıal alır. !\ctekim I~o- etmeden a'.'·aklar a)tmaa]nır.~, mii. Sultan De:rıı:mlın önünde, yine n3ını sn1tanat, rüzgiirın önüne d~~- taya hnrp girince, hu milyonlar 
besııiyer iJ.:tibcl:ı<lınr günden güne clafıla hakkl gibi her yerrle, her ;aiiş yapraklar gıbi sallaıııp dul'tlyordu. kıraE~esi, NeYyoı·kun 5 in.:i Cc'.d· 
arttırdığı <leYİrde Danton \'e Dii <lc\ıirde bütiin suçlulara vcri!•nh O ıanıan Türkler ve mi.isliimanlar, müste ... ·li bir millet ve milli- ılesinCcki muhteşem -.aro.ymd~n 
Molen ~ibi ihtiliilin büyük Ye dU· olan bir haktan m3h~f'me1Pre fl:nı n·t ofaı ıık yürümti~ler, kavramışlar, ülkeler memleketler za;ı'~lnıiş- ayrr]mak, bir l<enarn çe2<ilınek Iü. 
şünen ba~lannı dı!. ortadan kal. tonu Ye arlmda.5lannı mnhrum et- ler, snllnııallar yıkmışlar ve kopannı~lardı. Türkerin daynndık'ıır: zumunu hissetmiştir. 
dım111yı t:ıc:arlardığı ,·akit yine tirmi'5. muhakemede soçlulann a- l:ııv,·et, Jı:ıtHi milliyet üstünde olarak ümmtl kuvveti idi. Tiirklcr, zıı- Bu saray, taşlan "Kaen'' deu, 
Sen 1ı .. türı v.ı.rdımma. bn, vmmu5, ğı;r. a~masına muni olurlren bıitün m:uılnrıııd.ı bu kudrellen istifade etmesini bildiler, faka daima ak.an, ~ömincleri ''Ur:ıln elan getİtİlın<!k 
o tarihte Şimal orrlosunun ba"ın- hu işleri bilc-reh dfü~~nerel<, İ"ti• c.:erey.ın halinde bulunan zamanın ternkkiforinc, ilerleme harekct ve ı-urefJyle, 1915 senes:nde in~a e-
da ievkal:lıle nıurabha<ı olarak bu- yerek yaptığmr açıktan açı~a söy. haınlrleı-inc uymak hususundıı geri knldılar, müsamaha gösterı~J ter. ılilmi,ti. KornelJ"füı, iı:l<i i:;tiltlen 
Iunan delilıanhyı rari<1c çağırdı. lemisti. . ıpflet ıı:inde boc:ılatlılar, uyuyup s:ıyıklac'lıl:ır. liOnra kadehlerini lnTan, fümı:th 

Frnnsa. artık kan clökmelcten u- Halbuki Robecıpiyeı· bu sir:ılar- Karşııııızdnki yenilmiş, h:ırap olmuş, ezilmiş Avrupa bir t.ırRf- . Patrisyen!cr ~ibi. b~alttığı sar:ı. 
sanmı5U, Danton sağlam \'e dü. tfa<lerin bir tereddüt içerisindeydı, tun hıri,tiyaniık his<ıine ve Jıe~:ıbına ve bizim feliıkelimiz, harabimiz ymı, kendisinden rnnra kiı'!senin 
rüst :kafasiyle bıı de\·ire bi.'r son mecli's huzurunda Sen Jüst ku~for ntlııı:ı hi7.e karşı düşmanlıkta birleşmekten ayrılnıamakla beraber Z'.1- oturmaması için yılctırmağa, Ye-
vermek ı:nrelerlni araştrnyord1J, a~~ık konuşamıyor. hn~dlrnti :11ecli<ı n.aııın iJcrlcmf'lerıııdcıı ~yeni kunctleri. bu his ve lıesııba cl.lvlıkleri 1 inde h-i'r çimenlilc l'iicude ı:;etirır>i. 
medisin eı,..,eriyeti ele llanton'uu ten gj7)emeğe uğraşıyor, Oonton h:ıldc biz milliyet hissinden ve onun büyük, enerjik kııvveı ve lı..:~a- ~·e harar vermi!:f ve lmrarınr l:ıthi-
bu düşüncelerine t:ırnftnr idi, i~te muhal<enıe edilirJ;;en kalben tee~ bından u:r.a!< k:ılclık. Hu büyük kudrti rnühimsemcdik. Ye nilı,ıyet !;e de başlamıştır. 
Robespiyer! korkutan. teli'ı~landı- siir cluyduğunu sövlüyordu. Sı-n ii~ le hir hale geldik ki Cennetten kovulan dedcmiz Adem gibi biiyiik Ilunu gören cledikoılucufar, bi.iy 
ran !ley !!erek efkilrı umomiyecte, ,Jiist ihtiliilin babao;ı D:ıntnnn a<rrr le bir şey yapmacırnr, em)akiı.ıiıı - " ,., ıı.:ını7. ve ~nr mcıı'~cimizi uııulluk! • • 
.,.erebe mecliste sezdiP.i bu Y. eni ithaml:lrla ez•"'or, \'Ücudiv. I·• berıı.. k' d ver~ısmi ''E:rmiye kudreti yetme. ~ " ~ - Bu hal ile her l(İill bil'oz dnhn ezilip ki.içülerek ôtü ,'."'":C'elcre · 
temayu··nel' oldu, her aclım da orından knldırmak ınıye bac;lamasma hamleıliyorlıır. 

'hi~!iik. J\:ıfıılarımızn yaman yumruklar indi. Bıı ~·umruklarla ser~cm- ı 
fcte yine Sen Jöste <le mecliste i'>tı"yorda. 1"4inkii mazıy1 Lütüı: ' ~a c n, nsıliız bir ~ayiaılrr. Onun " - ..,., !relik. Ve çok şükiir ki . dünya çapındaki Jıir kurtarıcı, b:ı ş ıınız:ı b" 

kiirsüye ı:ıknr çıkmaz yeni bir aıla lıütün silmek, isti'libali .veniden ır sürii milyon · dolarhk serveti 
Rt<:li, biıi yam:ııı lıir ~rHlkeUen laırtrırdı. O hiiyük adam:ı, Mustaf.ı ··ri 1 ...... ı 183 ..ı 1 

let düc:turo teklif ettiren erıdi~c kuı-mak, ilıtiliıle bambaş~ bır '.·ol • 1 
• 

1 ;.;•ln< e ~o ar ver~i. clf've · l<!'n•al denilen lfıyeınutun m;:ıfliylc, ikazlyle nefsimizi rnüdaf:ı:ı i~in 1 k lakı b"l" ~ · 
'de lmydu, Sen .Jü<ıt diyordu ki: ı:izmek istiyordu. Sen ,Jü~tün lııı 1 e 11 

• «a ı ını.. en dır, 
kun·ctlı olnır.k liizııııııına tekrar lckrnr kani olduk, çalıs,tık, çnhaln- · V ncl lbl't"· b ·· · 

- Cümlımiyeti Jmmınk, C':üm. büyük azmine engel olnlıilecel' 1 a e 1 ~-er. q~un, l\ıncrJk:ı · 
ılık, ,.c h:ılrt rfa çııhıılıyor, çalı~.1yoruz. nı ılol k 11 J B ı il~ . huriyete muhalif neler vars:ı on]a. Frans~d~ tek bir inı:ıan ,·ar<lır: n ar ·ıra arH ır. u ura ı~ı 

rı mahvetmekle olur. ~e,~uflann Danton.. ı Du çabalamabrdaıı, çalışınalarclnn bir çok yenilikler rlo.~~ıu. 1 lmran kur.ın ı nıırnarnh J\ .. rlıt'l-
1 meınlc!..eli çt-lık ra~ !arla birbirine hn,.,dlarlık, kiipri!ler '\.·aplık, h,1:r.u- H~a H la J el A 'k J • 

rnahL,-ımlarrn Jıalinc ncıya.nlar Ülümü bir roman ~ibi telakki· , · · .. ,,, 0 n ıl an merı ·nvn ııc· 
"' mıızıııı kııvvelınl ıliiın.·ny:ı "Ö~tercN·k hir ordu \.·aplık! r .. t tm·ş ı f ~ · .,. :,. · · •.!:mhuriyete karşı snı:Jodur, çün. eden genç Sen Jii!.t, önüne diki. ı - "' ı " e ı. 0 an t·ıur ırcı l.çınm 
loü fazileti sevmiyorlar, :su~Judur. len bu enı:ı:cli parçalamakta tered. l ~u rasını da belirtınek H\ıımdır ki, c;alışın:ı ve çabalama neti re- lı oğluydu. 
1ar, çltnJül temi!zlcme işine son düt etmedi. Bu hırs ile uzun, l<ah- :;inde nıcy<lıınıı gelen tiifekler, tanldnr, tayyareler kendi kendilerıııc 1 

- 1 1a bıı uhı~:ı. iklimler Yerehilir mi? .. 'frhlikdcrrlrn korur mu? .. \'ermcge Ça ışıyor r. reden nutu'klannlh Dantonun <la, 1 
10() DOJ.ARPi\N llOG ·\~i 

l'ıftLYARJ.ı\R Bu cümlelerden her biri kon. nrkad:ışlannm <b. kana ~u~anııtô Hayır! Iliıı kere, :vlt1 bin kere h:ıyır! Oııl:ır kıılhınacnk viccl;>ıl, 1 
• .. ek • b. 1.. onl:ırı se;-k ve idare eclccekiman. milliyet :ışkı, Türklük adına caııı ; 

vansıyonıırı ileri gelen meb'usJa. gorüner ortaya yenı ır (ustur ı Kornelyüs, 1811 llı:!nesınde 1':' 
rcrı:ı rdcrek ins:ın Hızım. • 

rmdan yirmisinin b::ı5ını uçuran attr: raşındayclı. Kendi hesalıına Lir 
lrc'ılıirı Li:-er kılıçtı. D:ıntonun bü- -- lhtil!llleri yanm bıralrnnlar Yurdumuz hÖ)'le iııo;:ııılarla lınştan başn clolutlıır. Y:ılnız, şuıııı işe ~irlşmck için, babası ile nnR· 
riik \"e nıÜlefel<kir knf.\<;I bunların iht.jfüJ yolunc\a yarılı!j adnn ~l:\11• llllllln\ı,·atım ki, ktıvvefli olnınk için çr.llŞlfl ıığr:ı~ırJ:en, hıınJ;ırı llİ· !-mClan 100 doJnr öıliinı_: ıthh \e 
ara!mırla olmıık ı;:ırtiyle.. lar mezar}annı elleriyle lcaıarlar. •;in y:ıplığınıııı, çahalacfıkla_rımızın ın:ııı:ısını hifrlim. On:ı göre il- Qebzeciliğe ba~lacJı. Her hafta, 

Umumi t:effimet encümeninde tnkilabm öteki ka!lrnmn.n1ını, ııı!!ıı. iktieaden de hıısust bir hüviyet s:ıhihi olrlu.~ııınuıu ı:tiistcrelım. S'e\'yrırlta büy\ilt bir l•a:nl{lıı sebze 
buiunan üir arkad11.~ı aleyhindeki hattı bizzat Robe.~pi;ır~r hi1t- hır ;IT:.ırifrlin sırrına lnlınkkiinı ctmcğo ç::ılı~alıın. J~koııominin ne k:ı- ::"f'tiriyor<lu. Rıı ,ı:ı.idip ~~li~lcr, on-

lm(l ·ı · "d • ~· R ıfulı:ı h[ıkim bir ıııirt11.11 ve me,•kii olılııl'rıınu hilelırıı ! Rıılalını ,.e hn'.- d h d cereyanı Dantona birkaç gün eV• ar ı erıye gı ememıcı~ır. Q. ,., ıı, aeya at 7.eYlıi uyan mlı. J8J2 
l h 1 d.• h""p"y • bütll ~ .. 1 · ı .., 11 ıluklnrımızı nıuhnkknk Alalım. Millet v:ıcilıelerini lı.~vaLımızın en }ılı- · d d lt"l 1 ı ·ı \'e a ıer Yer Jgi vnkit "müsterih ...,. ı erın n ... oz F.'!' ~ "'e "" - !'etıesın e, a ı ı uırp er nı ıayet· 

o)unu7., b:ırıa lıiı: ı,im-.e dokunma. Jüstihı bir nutlronclan ~ .• -: ıı:ı~ ~ıı yük Uırizalnrıııdon ~oyalım. ' lenince, hirkaı: llarası olan h(r kıı-
~ ·· 1 l ı d J •· kl ı~. le z:ıhlrl knv,·et in )Jntınt man ı"veialan '···· J ı ..ı· ı ga cesaret ellemez,, cevabını al- ı·um e er u ar ~at ıyet yo · ur: a e,· enur ve •annnm ııarahrı ile 
mı Lı. Aynt adam tevkifine karar - E~'ki dünyayı yok etmelidir; 7.am'ln-1, :amon lrraf..-k{, cihan-z cihan ulun. birlınç yel'kenli !\:ttın aldı • 
\'erilfli~~ni de D:ı.ntona bildirerek hem dl! öliimden daha kafi bir _____ ___________ _ ___ ____ ,,,,.___ ___ Buharlı ~emiler çıktı~ı zaman, 

Fransa<lan J>açmasıoı tıwsiye etti \'ll4'Ita He. Olüm bu e~lc! alemi yıl<- yl'lkenlilerjnj "BltJ, nıınlarTn yeri. 
nan ton bu teldife "l;aı:nıal\ mı?' ınağa. kafi' ge-lir. Zira öliim cilene lstanbul Delterclarlığından: ne va.par aldı. ım:tema<lıverı IHt-
tnsrın O'İHiı1i yere vatnn toprak- J benziyen yeni ''arhldar clo~urur. ,\tuhammen 7amyordu. Vapurcull'~ ~imenıli. 
alrınr da ayakl:ıriyle beraber "'Ö· lJalboki bİ7'. f'<ıki alemi r1~ :1.illctlc, Dosya No. Cinaı bt>dPI teminnt rerciliği <le ekledi İlk e\'\'el kısa 
tl\re:ncz 1,i,, (le<lj. Clnun iı:in C\~- ' halmretle ~·o~< edersek lıorllam:ı.. 51217.429 Mcrld:yektlyündc ıo pafta, 58 ada, 2 parl!el bir ılemi'ryolu :,·np.tı. Bunun d:l 

1 la k k ı ı No.lr 432 m(.tre murabbaı bahÇes1· olan ov 898 .. o ı A · d llen, yeni C\'le11fül;i j{arıo;mın ya- ı-,~~ n or ~mu~ :aA mıt:ı • ""' •ar g"etır iğinJ glirün<'e, X :\ ,·orl<. 

taşrnıfadır. 40 yaşında, :500 bin 
dolar sahilJkdir. Bu se~\•et, 49 yu· 
~ınıl:ı 1,250,000 dol:ıra Jilkselmi,, 
59 y:ı<;-mcln eln. 2,750,0CU dolara çık 
mı5trr. 

l\ornelyü.;; V:ındelbUt, '70 Yaf'D· 
da, 40,0110,000 \'e 83 ya,ında 105, 
miI.rorı dol:u·lık bir adamdı. 

O, eğer yüz ynşına kadar ya'j&-
~:ı.ych, bu servet, kimbilir, ne de
rec:?lere çılmrdı? 

Keyse, oğlu, baba<sının. gözünü 
arkıi'la bırakmadı, 2 nnmarah Kor 
llf'IJÜ!'I, ya.,i· Vilyam llo.nri, bu 
serrnti, 9 seınede iki ml~fine çı
k:ırclı. 3 nmnaralı liornelyih doğ· 
do~u zaman, VaJldelLlit'lı>rin s~r 
\"eti, ym·al'lak hesar ı nıi1yar 
dolar t<llımin edi'iyorcln, 

Aif.E İÇİNDE FAKİit 
SAYILANLAR nA VU 

Vandelbli.t'ler, demiryoltJ 1uı. 
h idiler. l'irmi' bc5 seı:edenberi, 
otomobiller tayyareler artınca ka
zanç, e'>Iıi hııı nisbetinıle d"'·am 
edemedi. !\evyork d.~nıiryollın 
kumpanyası, nc~rettiği bilii.ntolıı · 
rınıla a~ıl< ı;öı;.teriyor; iiyleyken. 
1901 de doğmuş olan 3 nunıar-ı!r 
V:ınd~Jblit, birkaç milyıır dolarlık 

1 sen·et ahibi•lir. Ilu ~erYetin hir 
IHsmı <fa, otolmr i5letmesine yatı, 
rılrıııştrr • 
mı .. ailenin içinde fakirane 'a-

l 
"ı~·anlar <la vardır. Düyiik ziy.Uet· 
lerr1e, bu fal;ir a'iirabalar, herkete, 
para hır~mıinn ıızade birer nüavı· 
ne gibi gösterilir ,.e onlarla iffr 
ha1· eclilir. 

nu fakir Vanrleblit'lerden l-iri, 
filozofluğa özcıuniş, münzevi bir 
pap:ls Jıayntı geçirmj~ ol:ın Frc
ıleri1> l'antlelblittir. nu fakir a· 
dam, 1938 se11e.'>inile öhlllj;ıi za · 
ın:ın, y<llnı:r. ~08,000,000 <lola.r br. 
raknbilmiş~i. 

füınılan da. daha. fal;)r bil" Van· 
del!ılit \ar: 5 inci cad<leıfeki &'.1· 

ray sahil.Je-;inin l;ocası ~eneral 
!iornelriiı; nu ndam, ~azeteci•i1• 
crlen çoculd:uına, nnwk otuı[\r 

mil~;on ı olar serm:ıyc \erebilmiş
tir. General, aile ar:ısında, bn'ki. 
ltakn, fakir sayılan tir ada.mrlır. 
Jfansr, c;:ıfıtc l\Iari Aııtunnetin rnil 
~·onfan, onun nesine~ 

General ?\nrnelyils. zaten bİ•' 
mürldetten'>eri inzİ\'ay11. ı;el<ilıni':' 
~·a51\·orıl11. lfansrmn sııraymı yı1'· 
trrııı u1..ak hi'r r.ıalil•lincye ı:e1'ibr.c· 
~jn<len. lıcrhalde, lıeılerlcnccek 
huld:: <kğfülir; ı:iinkii 80 yn:;uıı 
t~c~mistir. 

Altın s<~hilde Avrupa 
clb;:Sesi ticareti 

nm elan rıyrı]mıyan Danton erte.,i lfa1{, alılal•, ıhtılaJ aynı mantı. 51150/2l:l KadııtöyUnıie Hasan P• mahallesinin eski la Şikae;o armıındnki ıleıniryo!unu 
ı;Un başlıcn. tnnıftıırlarivle bera.. ıJa. ı,elimelerdir. tnkılabnı muhali· 

1.Tlusoıuı, yeni Uhuvet sokağında. eıki 21 in~a etti. Bn seneden itilı'lr<'n !>iel' Altın snlih, Afrik:ıda, Gine kör· 
her fc,·kif olundu. · fi ahlaksız bir insan demektir. 'ntlkerrer yenı 30 - 32 kapz No.ıı dUkkAnlı Veti. bir sür'at katarı Jırziyle ;rttı. fezi ken:ırınrla bir İngiliz müsterr· 

thti!Ulin bü,.·ük bac:Jannr t v llöylclerini yülc taşıtmağa, yolbr. ~vırı 314 ht.ssesi. Sahası (S0,32) 1560 117 
1 

Bir Amerikalı roıııanr•-.ı Ror. lekesid ir. Bu memlcketin bir tarıı· 
l<if olunma. .. ı l;on\·ansiyondıı.nsin~r: <la ta..~ kırmağa~ ~ğır_ic;~cre,. ~\ireğl" : ii12l'i_lll4/259 Mecldiyc1ctlyünde 12 pafta, 80 ada, 1 par_ nelyüsün servet llrtı"lınt sövle tes. fında, bir Fr:ınsız miistcmlekesl o· 
Icrj bir dnhıı gereli S 

0 
,f ... t . m:ıhlmm etmelıChr lu, otcliı ı.,san- .!<el No.lr 22160 metre murabbaı arsa. 2216 167 bit e tmisti'r: ~ ·· · ilın "Fildi)i sahili", diğer tarafıı1• 

mecfü; kUr .. üsüne frrl~ 'ı ıı So~ı~e lann yanında kiiçiik dü.,sünl~r, Yukartda ynzııı gayrimenkuller 9/12/942 çarşamba günll gaat 14 d~ C". V, 1811 senesincle, 17 ~·n§m- <lu dn lngiliz rnandıısı altında JU" 

fakat ezici. tani,·le D· c t'on. ]guv-' sefalet ,-e y:ıbancıhk daını::tciyl~ Mim En;JA.k MüdUrlüğllnde :mllt:e~okkil komisyonda ::ı.yrz ayrı ve ac;ıl( ılay.ien. ödiin~ aldığı ı (}(} ılol"rın lıınaıı "Toıw.. isnı inılt•k i ınemlcüe: 
· ;:ın a e, 1 1 l ··ı·· _. b arttırma iıe gatr:~caktır. İsteklilerin muvakkat teminat ve nU!u• hüviyet h'b"d' lıinde mtitlıi~. nıües'iir !>.ihler siiv- ı :ımga an"1n ar, o unıııen ete': - !ia ı ı ır. Yardır. r\11fıısu, ycrlikrrlen mürek-

. b h 1 J • l cUzdan1ariy1e birlikte ihale Eaatinde kom1"'•ona ve fazla izahat iÇln Mlll7 20 d 8 · l Jedi: ahlfıktızhğmdan dem \'tmlu, ır a e ı;e sın er.,, ... J .:ı ya.sın a onun bın do arr ol- kep, 2 milyon kişidir. 
(D fır) EmlA.k Mtidürltiği'ne mUracaatlart. (1625) mu t 3- d 3 • ı sefahetindcn bahsetti, Kırat taraf evamr v. 1 ş ur. • ·l yaşm a O hm clohnn Hir takım nı;ıkgöz ngilizler, f\-:• 

~~ olduiuııu siiyliyecek kadarişı~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rup:ının ölc~indcıı berisinden top· 
ileriye götiir<lü ve "bn sefer kah. ladıklıırı. eski fır::ıkl:ırı, simokinte· 
rolunımlar, fürnllı;'.;rın Cr'll taraf- isll!seydi, bir anda parça parça CI· v a y ne demek oldn~undan ve rlilnv:ıd:ı ri. silinrlir .~:ıpknlarr. ''Altın !>ahil .. " 
tarJarHlır, telfışa mahal yok,, de Inrdu. Çillen nllnınaya hazırlnn:ııı o ----· ·---- hiç bir şeyden korkmaması ic~lırl· ve yııkorıd:ı siidcdiğiıniz yerleri.' 
di Ye i 11 son si>-zlerle artık kan Cilozo.fun dişleri birbirine ı;arpıyol' ----• ·---- fiğinden hahseriiyordu. • getirip, yerlilere, işitilmemiş fi-
c1öi.<me <leninin nih:ılel bnll\cağı. ve kalbi öyle şiddetle atıyordu ki, Ynvtuh: y:ıtl:ırl:ı satı:.-or!:ırm15. 
ııı anl~tmak ist~di. bundan kendisi bile korktu. Uwn - Vakit geleli, dcdl .. "İdelim. Cınlnk hnı·aklr, ~·nlın :ıy:ık .ı:ıez.,ı 

~I ı· · s J 1 Yazan: J 8 Rusçadan ceviren: '"' 1 ı er ısın . en ' iiste .mr;,ı ~arip cüppesının etekleri yere yapışır Filozof: yerlileı·, hu elbiselere düşkünlii; 
bir z:ınf. \'ardır. Bu adamın bir gihi oluyordu, sanki birisi onu N. V. GOGOL SERVET LUNEL "Dilin tutulsun, mendebur!" ıli.n· gösteriyor, hir cckrt ~Alın :ılmal: 
hakı~t mecli<ıi titretir, l>ir cünılecıi topr:ıifa mıhlamıştı. Filozof çıti riı: Belki peşimize düşmüşlerdir. temiyorlar". 'düşiln<lü ve aya!la k:ıllrnrak: o;ırlın:ı geı;irmck için varını yo~tı 
ise istcıHğ'i li:ırarr alrunğ-a kafi ge. atlarken kulnkl:ırını sağır eden bir Dtı sözler tam kulağının dibinde Bey evinin avlusuna ayak bastığı 1 - ftltlelim, dedi. mı '"t'riyorlarmış. 
lir • .Bu s efer de ii:rle olc!u. l!obccı. ıslık sesi Ye birisinin: ''Hey, ıır.- duyuldu. O, etrafına bakındı: O- zaman filozofu böyle fikirler mc'>· Yolda yürürlerken fllozof mı ite- Artık, mnnzar::ırı tnsavvıır edir. 
Jli.ver en niifu7.ln, en korkunç :ra.- reye?" diye h:ığırdığını işitir gihi nünde Ynvtuh druyorı.Ju. gul ediyordu. u ve buna benzeri m:ıdlvı:>n clr:ıhnn bakınıyor ve !:rı . - B;)liııılrn ylbrı~ı çırılnk, fotalı 
kiplerin<len ı!e '·ini! Sen ,Jiistiin oldu. Homa otl:ırrn :ırasına daldı Filozof, hırsla dü~ündii: mülahazalarla kendine cesaret ve- cli ~ irıi teşyi 0<lrıılerle kon115nı ·ı!; plrıı nynk hir yerlinin hnşında bir 
yardnniyle Jmrtaldu Icuflrteini ''C \e mütemadiycn ağaç köklerine 1 "Hınzır Yavtuh! Den seni şöyle ren filozof, kahyanın li.itufkarh- için hrıhane arıvorc'lıı. F:ık:ıt Y:ıv ~iliııdir 5::ı pl:n .. Yahut o:ırtında .,;, 
7.uinıiinli !•ir lrnt rl:ıh~ :ırttırılı. t k 1 ı kl · 1 1 ( e•' ·ı·. rnıı"ı'n'ı :ılmıp fr~J,· ,·nl1ut •ı' Sn J .. t R b • • h .. :ı · ı :ıra..: ve aya· :ırıy c trır a arc· ayaklarından tutup ikiye ayınr- ğından istifade ederek arada Stl"a- tıılı ım~uyorrlu: I>oroş ise konıı5:-.ı:ı '" • ' ... ~ 
.. '"' ~" us• 0 C?~pıyerın er "0 • lcrini ezcrak koşnıay:ı b:ışlndı Ar- dun ... :\Histekreh suratının her h· da beyin mahzenine girmek hak. rleğildi. Grre 1Jfiri karanlıktı Uz:ıl:- mokin .. Vey:ı hclindcn yuknrısı çıı 

~ım~. 11" 1
: r:mrine kırıhr1 ,artsız kn tıırnfınd:ı koyu bir orm~nhk rafını da meşe odunuyla eıerdim''. kına malik olan Doroştıın bir da· l:ı bir ~ürü kurt ııln:vorrlıı. Köpclc. l:ı'\ ılıırurkr.n, ii-;liinrlc hir p 3 ntolof1 

ıtaı! .ctrnı~~~r'.fakn~ 0 • hlrnz H\"PI görünen ovnyı ~eı;tikctn sonr:ı, Ya,·tul1 sözlerine de\•am ederek: macnna şarap çıkarmasını rica et- lerin havlaması da korkunr·tu. Knrnnv:ıl mnsk:ır:ıları lıilr, bu k:ı 
ıle J ' leı•ıı.:•mı7. ·• !.ı' ıı - r·· ı - ·· ' 

• •· • • • i:>ı 1 0 u '"rııne nrtık sclfıınelc k:ı-.-uş:ıcıığını ve dos _ Beyhude yere böyle dolaşmış· ti, ve iki ahbap, saycbanın nltınıl:ı Doroş: cl:ır :ıc-n\'ip p-h·inmcıler · 
Rohesnı rcrc nırrlım eden 'k;ııci ~ . . , -d n h 
J • ..ı • ' • • • 1 clo •rıı Kryev e gı cn yola ra~tlıy;ı- sın, dc<li, ahırın ... ·anından ne,·cn oturarak hemen hemen "arım k.ı . - Rıı uıu,_·:ın kıırtıı henzemi.•·nr. nu nli gören memurlar, her-1 

' ercc~;;ıu bı.- <;aiı-:ıye.. ha "t v lıii n • • J "' ~ J ·' .· . . . ~ -~· . • sı e • c:ığını ıımııyorclu. Ovayı hır d:ıki- benim geldiğim yol d:ıha kestirme- va şarap içtiJer, öyleld filozof bir- rlrrli. :ı hali 1 sovııuncııhnn elinden kur· 

l\ı~.c. 1"ız hır. alet 1ıle;.:J]clır. Se.~ Jı.i'>t kada koşnrak geçti YC knedini sık b ğ Ynvtuh snsm.;·orclıı .,...ı.loıof ~. ö,.1 1•• l:nnı:ık. lıcm de hu mnskaralı~f ' .o.,ı;:sıııyerın '-:ı ı-.ııııl,, lıiirnl• ıh- v • • ~ dir. Hem de cüppenin çuhasına ?a- dcnbire ayağa kalkarak a ırdı: r .• 

t ··1.-1rn 
1
. n · 1• ·• .. ,. ••..• • • fund::ılıgın ıçındc buldu. Fand:ılıı;.•ı zık oldu. Çuha hakik:ıfen güzelmiş. _Çalgı isterim! Muhakkak çııl- wrc>k söz hul:ımarlı. nilınyel vrrnırk için, hu rncmlekcl· 

ıı. ı ıı sn ını gorrıııı;ıı ı~·ın on:ı . . "k rl . l ı 
vardım e•nı""lt·r ...... Jt t .. · ı::eçerkr.n her sıvrı dı en e mıı- Arşınını kaça aldın? l\faamafih bu gıcılar gelsin! Kil!seye yakl:ı~fılar ve onun k;;h. ere .\vrupalı rlhi ~c ıtelirilmesiıı 

~ ı ı . .., n ıs e ı:-ore - . . b" ·ı 1 1 J:obt'<Jıjvcr lı"s ,,1 ·ç,..r· ı"n , ~ ruriyc re5mi olıırnk cuppc~mın ·r kadar ıı:ezdiğimiz yeter, haydi ba· Ve ı;algıcıların gelmesini bekle- ne t1hşap kııhbe~i :ıllrnıı ııirrlil••r ,.e s:ı:ı m:.ı -;ını Yas-ı.r e!ıni~ler. 
~ • 1 - 1" '•<' rıeş k- ··k 1 · T 1 f k" '' 1·1 h" k 1 

ııs·r ~-<! .. ~mıs , .c ~·:ı5atmL5 lıir adanı parçasını bıraktı Ye ·açu - ıır k:ılım eve. meden avlunun ortasındaki fiijz_ Kilisenin bu metruk hali de he:-.•lıı u 1:1 ı şıı ·ı: ın ı er. ır ee e 
ılı, biitün 1.11 ns!ti zamanları: ha. rl<'rhc-ıırle ı;telrli. Söi{üt ağacı, cıa:. Filoıor, ensesini kaşıyarak Yav· lükte kazaska oynamaya başladı. T:ınrıyı ve kendi ruhunu ne knrLır alrn:ık icin. rc!rnhele girişiyorlar 
ıırnbri~ h Jıilıiı~·c?::rivlc rnlıunda l:ırını '.\'rtn:ı :ıç:ır:ık )·ere kndır ~i'.li- tnhu takibelti Ta ikindiye kadar oynadı 1'e adet az dilşilndüifönii göslcriyordıı. Y:ıv- hatırı birbirine girip çıkıyorl.:!r· 
t • ıılr:"nr?.k ynsatı~·ordıı. livnr<lıı. J{üçlik. herrnk bir mc:nl>a, "Şimdi mcl'un cnrtı bana yapma- oldu/hı iizere etrafını snran hizınel· lııh ve Doro,, evvelce yaptıkl:ırı ;.ıi . ınış. Hımın da iş, knhilc kavgaları· 
S -:: ıı .fiiı;t lmfnsıııcb ~·nrattığı ııiimii:oı gihi pıırhyorrlu. Filoıofan dığıııı bırakmnz! diye rlü,tinüyorA karlar nihayet yere Hikürdiiler ve: bi uzakl:ıştılıır, ve filozof :ralnıı kaJ-ı_n_a_m_i_in_r_c_r_o_lı_n_·o_ı·_n_1ı_ı:oı_. ____ _ 

\'f> Y•'"-<ıttı~ı ("iimhnriycttcn Fr:ın- ilk işi. ylizü koyun yere '.l'atm:ı1' du. ;lfa:ımafih bunda korkacak ne "Bu adam sıma dıı mıanmnk bilml- dı. Her şey eskisi gibiydi. Her H:?Y 

,ayı u7 nl\h-.m :<; lmluyorclu. Fn'knt ve su iı;mek oldu, çiinkü ıniithi~ var? Neden korkuyonun? Ben ka- yormuş!" diyerek baliırdıJ:ır. En o son derece korknnc halini mu· 
J;c., ı,nj ...ı,, yoldnılı~ı ,·nl•it. tnı.ıa,·. c;mrımışlı. Ducl:ıklıınnı ı>ilerken: zıık ıieğil miyim? İki ı:ıeco okudum sonunda Homa oynadılı yerde ny h:ırazıı ediyordu. Jfoma bir <l:ıkik:-
l':'ır ettit;,f CUmJınrh'>!ti i'f!nrttden - Canım su! dedi. Burada otu· ya, Tanrının yardımiyJe üc;tincü- kııya yattı ve akşam yemeltine h:ı- kncYnr ycrinrlen krınılılamndı. Ort:ı-
!ciı: n!c!nğunn Jıi'!lııc ~liyor, manevi nıp bfraz <linlenmek hiç rlc fena yü de af!arırım. l\feJ'un cartı ço!; şma bir kovn :m dö'kütmek surel!y- <in, korkunç cadının tabutn her. 
hir h&Idmfycte thtiy:ıc; görüyonfo; o1maz. Jrlinah işlemiş olacak ki habis ru!ı- le uyanabildi. ayni vaziyette duruyordu, hareket 
C.:c-ıı ,Jllrte tıA1<im ol:ı.cnt< :ıılnm jc.;~ - Hnyır koşarsak d:ıha i·yi ede- lnr hir tlirlli krndi.,ini hırolrmak :-:. Ak,am yemt'~i e:rnasında kazn!'!ın sizdi. (Devamı var) 

yum Rolıeo.;1ıiycr olalıilirdi Zira -----------------------------------------------------------••ııııiı 

TIY ATRO!>;U 
l[OMEOf KISMl 

&tot 20,SO de 
ASRD..J!:ıı}"EN B AB4 
OumartMf ve f'ay.11• 

jfftnlert 
'5,SO da MRtİ'ne 
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-100 YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 
Bu korarı ıon dnldkaya kadar na. 

cere aöylcmedl. 
Acaba Hacer bu karara kartı illi 

Ct'IE't'e kti P 
&elı o akpm ikisini de kendJ ıor. 

l'llf11na davet et.ml~tl. 
Artık rebln Haccrde g özü olduğu 

ılipbealz.dl. 

Abdullah merWk gösterı:nls \'O on. 
lann kaçmaıu.na ynrdım edect·ğfııJ 

eöylemlıtl. Abdullıuun da end.şNıl ~u 

idi: 
- Ya Roban be.nim yertme cellr. 

HT .. O mman benim oerefım, oskı 

Dtıluzum nerede kalacak T 

1(. :/o "' 
.REtSl.""i ÇAJJJJtL"4 DA «.EÇEX 

ketin deflL Benim tllkemde her eey 
subeııttlr. 

- Uer a;-Unn.hın mUbııh oldufu bir 
)erdı• )-ııı;ııyan lnııınlara ne muthı! 

- Benim ıilke-mde her günah mil.. 
bııJı değildir. KötUIUkler hlçblr za. 
ınan mübn.h olamaz. Fakat afyon bir 
zevktir. Ben r.e, ·klerl yasak edemem. 

Reis bundıın ıonra afyon çubuğun. 
dan bir nefes çekti .. 

Ve Hacere döndtl: 
- Ey, flt'n an)ııt bakalım, rttuı me 

le.k ! Hnllfcnln sarayında neler rör. 
<!tin! 

- Gördüklerim) anlatmak için bir 
gece, bel ge<",e bltıneı:. Uı:uıı aylıır re. 
rek.. 

BlR Ol::U:ll - Acelemiz: yok ya .• hır ge<'e bir 
, Upk Mahmud ça.Wrın kapı mda Jmımını anlatır ın! Hallff' eğlen<'eye 
nuaa.tırlerl bekliyordu. ı tok dllıkllnmUı diyorlar, öyle nrl T 

O rece Knbanla Hacer relsln ııofra. Rt>lt. "her ge<"e bir kt!ımmı anlatır. 
ama davetllydl. ıım .. dı>rken. gözllnUn uch·le Kubaru 

llaoerin tıAa bir eeyden bııberı t f-<".essUs etmrk fırsatını da kaçırmı. 
yoktıı. Bela.o mubAllzı lkl,.lnlu. ete at. ) ordu 

larını sf&lloe bazırlarıuı:ta ı H.ubıın ı;ok aııabl ve beycıcanh görtı. 
Koban o gece bu :r.lyafetten sonrıa nUyordu. 

-klmaeye sezdirmeden-- klil'Utnı a . 
lıp kaoMıaktı. Abdullah una yıardım 
ecleef'ktl. 

Beı... o ıece mlsafırlerle gönW eğ. 
lındlrmek istiyordu. 

Belsin Bacere ıöı: koydui;ıında ıUp 
be yoktu. 

.R.ub&n, rcllln bııkııtarını bt'ğenmi. 
3'0rdo. 

Bu vazıyet, böylece uza)'l)> gidene 
kubanın bayatı y1nc tehlikeye dllıJ<'
bWrcıl. .Kel• lhcere malik olmak ip.o 
ber fenalıfl yapmakta tert:dduı ~t,ml. 
)'ecektl Kubıın bunları dü.-;Uııdıikç.e 

blddıt.lnd.:.a tJtrlyurdu. 
Rl'liln karııu B:.Utl GUI Um de o 

'" odaaında oyku uyu} ordu. 
umun bu sofrada bulunma ınıı 

lııikan yokta. Zira kabile lidt•tlnce re . 
hın karısının bulunduğu ofrııdı:ı bir 
batka yabanca erkek buluıı •• nııı.dL 

RE'lılD en bQyük uwkJ neJes nefes 
afyon ı;ıkmekU. 

Bir aralık Kubana sordaı 
- Sf>ıı •de afyon ~eker mlıln T 

Hacer: 

- Halife genç cariyelerle valdt ge.. 
çlrmekten, hııvuz. başındaki tavuı ve 
pJtpugıınlarlylo saatlerce konuıup et. 
lrnmekten çok ı:evk du~·ar. 

Dedi. Relı g111limııedt: 
- Pnp:lganlarla neler konnşurP 
- Onlara öfrcttlfl eözlnJ tekrar. 

lar. 
- Pnpagnnlsr bizim jt'tbl dUzgUn 

k<•nuşıır mu T 
- HattA bizden daha dO:r.gUn-
- Keşke benlm de bir papaganım 

olsaydı. tik llnı~e ona "ııok" söı:Un•t 

ISğrl'ttrdlm. 

- lJallfe pspııganlanna pek Ç<ık 
ııeyler llğretmlı amml\. n11lnrın hl~ 
birfııl bn ı;özll söyleme!llll ı bllror.z. 

- O halde Halife 'alk" nedir bil. 
mlyor, demektir.' 

- O "aık'' ıı ınanmaı: ''Dlr tnııarı 
lmJ:1lıı blrtnl, yarnı lıııOkB blrlnt ıto. 
ver. Aıık olmnk itin bir kadma b11~" 
ı:ınmıık lft7.ım Bn bir b11d>1lalıl,tır.' 
Jlf>r. o herkeslı her gllzel kadını ""' 

- Bayır,. Bir.im mıırulekettıı afyon ver. 
~"tunek )&&aktır .. (Devamı \'ar) 

- hl amma, bııra"ı senin memle. -- ------------
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Türkıye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 -11 942 v zıyeti 
Llra A K 1 t F p A s 1 Jo l.lN 

Kaaı 

Altm: Satı ldlogTU> 
Banknot 
UfaJWk 

Oahlld?J Mobahlrle.rı 
rnrk l..!.ra.m 

Barlçtekl Mohablrlerı 

7'-616.483 . •. 
• 

• • 

A.Jtm: Satı KJlognm 28 91C.4M 
AJtma48bviU kabil serbest uov. 
Dlger dBvlZ.ler ve Borçlu lUllr1zıa 

ba.kJyelerl • • 
Bazfne l'alıvldert. 

Deruhte edilen evr&ID aa.kd!'"9 
karşıııgı • • 
Ka.nunun 6-8 !Dal maddelerine 
tevtlkan Huin• taratmdaı. nlr• 

ted.lyat • • 
Senedat Cllzdam• 

ncaı1 senetler • e 
t !:"iham n Taln11At Oll.ıc2aaıı 
t Deruhte edilen evralD nak. 
l diyenin ııarşılığı eaba.m n 
t ta.ııvillt (JUb&J1 kıymetle) , 

E Serbeat esham Ye ta!ıYil&t , 

&vaoıtarı 

A.Jtm ve dllvtz ozer!ne &'1&119 • • 

Tahvill.t Uzerite avan9 
dazm.,yt- ıua vı.uell •vana • • 
aazıneye '860 No. to 11&.DUD.1 &"re 
aı.;ıl&D altın ııarfllllW avaıı.t • , 
HJtuıed&rlu •• • 
MuJııeü! a f 

104 95-l.052,SG 
9 618.865,-

172.805,0,j .ııf..805.228,B • 

J.160.051,0~ 
l .IG0.031,0; 

4.0.U7U.4lSti,l• ı.o 

~ 

61.0SO.St 1 ,SO 
91.700.SSS,9 .. 

158. 7.tS.568,-

-
ıt.S0.5.46!,- 181.448.101,-

"1 671.459,'!2 '41.677.469,22 
~ 

4.:S.268.470,9~ 

10.500.°"9,SO M.'760.169,8:1 

• 
1.968,93 

8.898.80'7 ,9:ı 

807.000,-
!50.000.000,- !59.502.276,90 

'.G00.000,-
11.518.829 ,86 

TW1lll ı.ı 15 071.444,08 

1 Temmuz 19S8 tartnindeıı itibaren 

r.=. 'Al. v. lıtanbul 4 namaraıı 
ıatıaaıma komisyona nanıarı 

20.000 Mltıt oo gramlık klordetil pazarlık.la satın alınacaktır. Pazar. 
ııtı s.12 9{2 uh gonU ııaat 16,80 da Salıpazarmda M.M.V. • No. lı ea.tınal. 
ma Ko. da yaı.ıılaeoktır. Şartnamesi hergOn Ko. da görülür. 1steklllerln 
300() ııra katı tero .natıa!ilo blrllkte Ko. na geımeıerı.. (812 • 19{2), 

* "' .. 
Saraçevlnde bulunan 6980 çl!t köhne fotln, 7 çift köhne çizme, 120 ol!t 

kMıne terlik ra.zar}ıkla ve arttırma Ue U/12/ 1942 pazartesi gtlnU saat 15 
dt> satılacaktır. <~rmek iltlyenlerln hergtln Saraçevlne alın:ık istıyenle_ 

rt.rı Salıpazarında 4 No.lı Satmalma Komi8yonuna gelmeleri. (833..2007) 

Serma'l"e: 
bıUyat Akçedı 

Adl •• rev k.&14.da 
Hu.eua1 

-. ' 
• • 

TedaY1lldek! Banknotlar; 
Derubte edilen ıvrak.ı ııaluUye , 
Kanunun &-R u:..c:ı mııddelert.rua 

tevfikan Hazine taratmdaıı nld 

• f 

ı.edlyat • • 
Deruhte edilen evrak> ııakd1ve 

oaktyelll , • 
Karıtılı~ tamamen &Jtm oıaraır 
uaveten tedavüle vazecıııen , , 
tteeskont mukabili ııaveten tecıa. 

vUk vazedJJeo • , 
Ra.z!neye yapılar. &Jtm karptıkb 

avamı mukablll 8902 No. b uııun 
mucibine UAveten tedavtııe n.-
ı.edlleıı • • 

lılE\'DUA"r 

rurıı Ltruı ... 
A..ltm: San Kllogram 811.m 

SMO No. ta Kanuna clStt haı.ln8J9 
açılan a\'lllll mukablU Ce\'dt olu. 
oan nıtaııarı 
Safi Kllogruı:ıı 53.Ml.OSO 

oovıs Taahh!Jdatt: 
Altına tabvW kabU dl!vtzleı 

oıgeı d"vtz.ıer ve alaceJUJ 
ring baktyeleft 
MUhteııı 

• • 
, 

• • 
' . , 

9 '12.J~.; 

6.000.000,-

2U05.462.-

184.448,101,-

"5 000.000,-

S00.400.000,-

%50.000.000,-

91.4.87.177,6! 
1.284.18',0" 

'78.lU.16'7,9" 

-,-
~.l M1~!59,9 ı 

l'elrb 

Iskonto bac!cD C ı A.'ltr!! thertıle a'Y&lla f{ı ~ 

15.000.000,-

13.4.1.2.185,'l':> 

ttD.MS.101,-

98,'701.SU,6ıı 

'78.12'.187,90 

H.831.159,91 

US.109.U7,88 

1.115 071.üt,08 

l şci alınacak 
Devlet Llmnnlan t,te-t,me Umam MttdUrltığUııden: 
.J tBlycmiz ~htıyacı ieln tomacı terllyecl motörctı, demirci, kaba m&,' 

ranyıu:, kı.lal&.tç:, ve burgucu almacaktır. 
!steklllerln mUsbit cvraklerfYle Haliçte C&mlaltı m.evkllnde.kl !de.re 

mlz yeni atölye §ettiğine mUraca.at etmeleri. (1773) • 

lzmit Deniz Satınalma Komuyonunclan : 

iskele tamir ettirilecek 
l•tanbul Jandarma Satınalma Komi•yonunclan: 1 - Ke1lf bed.eli 10242 lira 75 kuruıtan ibaret bir iskelenin tcrmT. 

Beher klJosuna (120> kuıı.ıo fiyat tahmin edilen §&rtna.mesirıe uygun rlne ait pazarlık eksiltmest 8.12.942 salı gOnO ıaat 15 te lrmltte tenane 
< ıl7.000;1!6 000) kılo eığır •tl ıtı.12 .9i2 nıı gUDU eaa.t 16 te kapalı zarf ek· kapıs•'ıdaki komisyonda yapılacaktır. 
sııtmesile tatanbul • Taksim J, Sa. Al. komlayonumuzda almacaktır, nk 2 - Bu İJ• alt fennt, husust ıcırtnamesi, keflf ve tahtlrt fiyat c~i 
t.•mlnat (:1210 ı liradır. Şartname (896) kuru§ bedel k.arş:ıl,ığında komi.&- • hergün komisyonda görülebilir. Teminatı 1536 lira 41 kuruıtur. 
yonumuzdan almJJ', !sttkllletin teminat mektup veya makbuzlarını da 3 - Taliplerin bu iılerle llglll olduklarını g&sterir fen heyerferfn-
mubtevi kapııh zart teklıtlerlnl !ha.le vakttnden bir saat evveline kadar den alınan enlıy~t ve ticaret vesikalarını ve yukarda yazılı temtnotiannı,pa 
'<ımlsyonumuzll •·ermelarl. (1684) :rarlığa iştirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona vermelerf.(1956) 
~-----~--~--_:__:..:__ ________ ~--~~~----~----_.:...;._..;._~~--~--~_.;;.----------__;.----------~ 

-
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1 ASETiLOPi iN NEŞ'ET 
J Grip - Nezle - Bas ve Dia ağrıları 

SOGL"K AL(}JNLJGIN A KA.RŞJ TESlRt KA Ttt ı[R. 
t lil' l.llrt ve 20 Uk tliplerl her ezc.aneden &rayınıs. 

{ -! fnhisarlar U. Müdürlüğündent 
?@_ 

ı - !stan'•ul bira Cabrikasmda 31.5.913 tarihine kadar birlkeeetı 

t ı ml.ı\ olunan 34.000 kilo kmk ve tozlu saman pazarlıkiıl satuacaktll'. 
ı - Paza.rl.k S.12.9!~ tarihine rastlıyan salı gllnU cıaa.t 9 50 de Ka 

?a taşta levazım şubesindeki alJmkomlsyonunda yapılacalttrr. 

a - Numuneler bergün Bomontt btra. fa'c>rikasında gtirUleblUr. 
' - 1Pteırıı:ecin pazarlık tçln tayin edilen gün ve saatte yUzde 1~ 

güı eıune pan !ar!le birlikte adı geçen komisyona gelmeler! tııın olunur 
(1565) 

1 1 J latanl>ul Belediyesi ilinları 
ouzı 

'l'ahmlıı llk 

bedel1 tenılnatı 

525,50 189,41 İlkokullar için yap tınla.cak evrakı matbua. 
1000,00 'i 5,\JG Adalar kazası yolları için aıınaca.k 100 metre mlkAbI kum 

1395,00 104,ü3 Silivri Boğa deposu için alınacak 15500 kilo saman. 
Tahmin bedelleri ile ılk temı.n.a.t miktarları yukarıda yazııı işler ayn 

'\yrJ açık ekalltmlye konuımuştur. Şa rtnameter.i Zabıt ve Mua.meıa.t MU, 
dUr!UğU kaleı:rıınde görü'ebl.llr, 

lhalelert 7.'12/ 1942 pazartesi günU saat 14 de DalınJ EncUmende yapı. 
Jacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen 1b. 
razı ıa.zım ge!en diğer vesikaıa.rjyle lha.le gUnU muayyen saatte Daiınl En. 
ctlmende bulunmaları. (1620) 

Denizcilere ilan 
Karacleniz Ereğlisi limanı vaziyeti hakkında 

htnnbuJ Mmtaka Liman Relsllğlııden : 

ı - Ereğli Bababurnu Ue Bozhane döküntü mUnteha.aına vasıl olunan 
hattın tıimaı kısmında ve dört kulaç iska.ndll hattına kadar olan büyük 
gemilere mahııus aahads. batık gemUerin ka.ttesi çıkanlmış olup ys.J..nız 

Bıı.baburnunun ıoa der~ce hakikl clhetind~ ve U.ç buçuk gomlne mesafede 
(Sempercivani) .l!e yine Bababurnunun 108 derece 1/2 derece hakıkı el.,, 
betinde ve 4,1 gomlne :ınesa.fede (AHİYO SPİRİDON') ge!ll.llerjnln ta.va.. 
lan ve yakınııı.ı1;.ıı. dökU\Up saçılan saç parçalan kalmıştır. Bu iki gemi. 
nln şimdiki v:;zlyetl seyri ae!ere ma.ni olmayıp bu mevkilere demirlen.. 
meğe mUa&it <-Imadığmdan bunle.rm O.Zerine birer yuvarlak şamandıra kon. 
mu§tur. 

2 - Llmanm küçük gemilere mahsus demir yerinde yani dört kula!,; 
iskandil hattı ic;erl.ll.nde, (Mariyıı.na) (Ayancık) ve (Millet) gemileri.le 
sahile yakın kumlukta. (Kartal), (Lllt!iye) gemileri kalm..:ştır. Bunlardan 
(Marlyana) kısmen çıkarılmış bir krımıı suyun O.Zerinde görünmekte. 
&r. (Ayancık) dinamitle parc;aıanmı, lse de parçalan henUz toplanma_ 
mı,tır. "'Jzarine bir p.mandıra konmu,tuı;-. (Millet) vapurunun baş taralı 
suyun üzertnüe görUnmektedir. (Lfttflye), (Kartal) sahılde olduklarından 
•yrisefer ll~ aıa.kıılan yoktur. • 

a - Limanın ta.m&m1yle tem.i.Zlenmesı 1§1. kı§ hulQ.ll dolayıslyle ilk.. 
bahara talik edllınlştir. 

4 - Mahı..zı: Ereğli Uman riyaset.ln1n 19/11/942 gtlnll ve OISIS sayılı 

yamaı. 

J 

ıs - Müracaat olune.ca.k h&rit&: 1238 num&ralı Ereğli. portolonu. 
(2030) 

4 iT Kit' A N11JV - 1912 

Ankara sonbahar atgarışları 
11 inci hafta programı 

1 

1 

6 Bırinci kanun 1942 
1 inci koşu 

C' c yaşındakl yerli 
İkram i yesi; 300 liradır. 

yarımk ari İngiliz erkek ve dişi taylara mah~us luı 
Sıklet : 58 kilo, me•a fesi: 1,000 metredir. 

o Hayvanın z Abn Sahibi -. 
1 

... 
lsmı ı{engı .:Sabası t\nas1 r.rı -l T. İ§bUen Kader Doru 'lt. Frlg r•bena 2 H. Ermiş Sc.ydan Doru dişi Essex SünbUl 

3 s K.a.ra03man Menevl§ Krr dişi Vregaskon Mlss 

2 ncı koşu (tesc111 koşmu) 

;;.. -
Antı·enöriı .E ,,, 

!ı >- ;:. 

ı~··· r8 3 
3 ı;o&.ndor 56 5 
3 S. Karaosman 56.5 

1 

İki yaşında ve kazançları yekıinu 800 lirayı geçmiyen yerli so fkaıı İngiliz erkek, ve dişi taylara •nahsuı: 
tur lkramivesi · 400 liradır Sıklet· 53 kilo mesafesi: 1,200 metredir. 

' 
4 F. Slmaaroğlu Pulat Kır et Blazonry Pommelee 2 Bayram 59 
5 C, Apayık tz Doru at VV. V. Abbc. Mrs. Atklns 2 İ. Atçı 53 
6 F. Aıtlı Zehrlmar Doru kıs. Coup de Roi Kezlba.n 2 F. Atlı 

51,S 1 
7 S. Karaosman Vido Al dl§i Vregaskon Cadilla 2 S. Karaosman 515 

3 neli koşu (Yenişehir koşusu) 
Üç v edaha yukarı yaştaki safkan İngiliz at ve kısıraklara ınah sustur. İkramiyesj: 500 liradır. Sık 

let: Üç yaşındakiler 57 kilo, dört ve daha yukarı yaştakiler 62 kil 1 taşıyacaldard1r. Mesafesi: l ,600 
metredir. 

8 DT. Seferof KomlsarJ Ai at Obertas Basla 7 Arkady 62 
9 H. Alakug Dandy Doru at Favanı. Castiemain 9 Mehmet 62 

10 s Karaosman Davalaciro Al at Goss&.rt Cadllla 3 S. Karaosman 51 
11 F. Simsaroğlu Buket Doru kıs Sea Serpent Chlnel! Girls 3 Bayram 49,5 
12 F . Simsaroğlu Demet Kır kıs Alişah Yugonia 3 Bayram 49,5 

4 ncü koşu (Handikap) 
Dört ve daha yukarı yaştaki safkan arap at ve kısıraklara mah! ustur. İkramiyesi: 300 liradır. Me

safesi· 2 400 metredir • . 
' 

13 All Ersan Tomurcuk AJ at Gand'I Suade 6 Bayram 64 
14 N. Sümer CeylAntek Al at CeylAnyekta Nerlmaıı 7 M.eclt 62 . 
15 K. K6ktener Bora Kır at CeyIAzı Bulut 6 Baba 56 
16 F. Vural Tarza.n Kır at KU~!J SUbeybl 4 F. Atlı 54 
17 M. Göker Y11ımaz Kır at r .. Un 

Maneği 

1 

7 M. Gö°ker 

ı~~ 18 E. AJ&.t Alok Al at Obeyyan Cilfi 6 ıı~a..zlı 

5 ıncı koşu 
Üç yaşındaki safkan arap erk ek Te dişi taylara mahsustur. İkramiyesi: 300 liradır. Sıklet: 56 kilo, 

mesafesi· 1,000 metredir. 

19 o. Böke L>abl ,~ at rUhoyletllldabi' A. Mimrohlyo 3 r Mko 
56 

20 M. Bayram Ca.n Al at Berk Maide 3 Davut 56 
21 S. Ka.raosman Hızır A1 at Hamdan! Ay 3 s. Karaosman 56 
22 A. Ersan Rind Krr at KüheylAn Meram 3 Bayram 56 

Çllte babls : 3 • 4 in el koşular azerlndedlr 

-

- -

At yarışları 
Ba balta1ll kazan\. 

şarsı bangl 
bayvanıardadır ? 
Ankara at yarışlarının 11 inci 

hafta koşuları pazar gilnti yaprla· 
caktrr. Her hafta olduğu gi1bi bu 
pazann programı da zengindir. 
Bilhassa çifte b:ıhisın üzerinde ol· 
"""ı. o'""" ıı..J-~ ..,l..t..ı ..&. ..av'-' ..ıtı... ....-. ~ --- .... ---

lır YP!•DF -3•·:. b~ı- _.r-..ı ·.~'-~ 

~iri görünen ~ifte bahis, bugünkü 
!ıava sa.rtlarına göre biraz ~üçtür. 
Burad~ kcı:uları k:ı.zan:ı.bilece1c 
~ , ..;..nia.rı ıbı;~ ... rao;t?nlım: 

BIR~ct F:OŞU: 
Bu koşuya üç yal."m!kan tng'iliz 

tavı kaydedilmiştir. Buracfa tabit 
o'arak Meneviş birinci gelecektir. 

tKtNCt KOŞU: 
İngifü 12.ylan arasındaki bu ko 

şunun başlıca favorisi İz'di:. En 
büyük rakibi Polattrr 

ttÇtlNCV KOŞU: 

GUntin en mühim ko,ulartnclan 
biridir. Favorileri Fehmi Sin;sa.· 
roğlu ekürisidir. Fakat geçen haf 
ta ayağı sakatlanan Buket biraz 
aksa.1'9a koşunun neticesi değişe· 
r~k büyük bir sürpriz olabilir. Bu 
s"bepten Dandi ve Davalacıronu.n 
ihmali caiz değildir. 

DÖRDVNCO KOŞU: 

Bu handikapta altı he.yvaa Ka 

yıtlıdır. Favori o}:ı..?'2.k ilk akla ge· 
len Tomurcuktur. Fakat havanın 
yağışlı ol~u son günlerde formun 
da ola..'l Ceylanteke de ayaı şansı 
verdirmektedir. Diğer taraftan 
yukarda.ki favori1eroen çok hafif 
kilo ile koşan Bora ve Ta~ın 
adnsayder olarak ihmal ed1lme· 
meısi lazımdır. 

BEŞİNCİ KOŞU: 

Dört saikan Arap tayrnrn xoşa· 
cağı bu koşunun Dabi veya Hızır 
tarafından kazanılabileceği bec!i· 
hidir. 

Çifte bahis: 3 • 4 üncü koşular 
lizerindcdir. 

' 


