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~ecaAf~ içki ve tltla 1Sovyetler 14 kasabayı 
~;~:~~rluğunun f igatlarına bi~ mik - daha geri aldılar 
Uydurma varisleri tar zam yapılacak - .--. -

B. k 1 .. 1.. ..1 d""kk. la LONDRA YA GOR E : 
Husezin CahidYAL~IN ır ısım u uncu er u an rını d 8 ·· d .. .. 

SEYAHATiMiZiN ilk günlo- kapıyarak mallarını saklamak istediler Alman or usu gun e olu ve 
lilleri:::dee~~:~~~remc~::!:~: tnhisarlar umum mtidilrJtğıi esir olarak 100 bin zayiat verdi 
nıanıı: İmp:ı.ratorJuğunuu ,·ar'si ol tütün ve içki ba~ilerinden beyan· 
Dlak iddiasile bütün Akdenizi isti· la emellerini ortn .. ·a at:ı.n fn<;iı;;t• name i.dtea:ni.ştir. Beyannameler 
ı " yarın srubah.ki mevcudu bil<Hrecek-

t~l~ ~~erf!.:::~daH:~!!~r 6=~: tir. Verilecek beyannamelerde 
da bir kıılıkaba yaratmağa. mu- her bayi yarın sabah elinde bu· 
vat 1 tunan sigara, içki ve a.spirto ]arın fak olmu,m.rdı. Şjn•di onlrmn nevi, paket, ve ~işe itibaı:ile .mev~ 
ne dü'iündüklerini anlamak gE'l."• cutlarınx sarih surette yRzacalttrr 
~ekten merak edilecek bir ~eyd!r. 
fakat ta.raf taraf yanan ve yıkı· Beyanname venne müddeti yarın 
ı akşam bitece-ktir. He-r bayide, ba
~n İtaly:ı.n ~İTierinin h:ıra">ele· zrrladrıh beyannameyi, c~ yakın 
tinde kendilerini emin bir vere inhisar depos1ına verecektir. 
atnıak için kaçı,an kaJatıabğm Öğrendiğim.ize göre İnhisarlar 
~kdenizi ve 0l'>manh imıtıı.l"!ltorlu· mamulatma. bu.günkü m'.lsra~t~.rı 
g,tnun mir<ısını çoktan unutmuş ka~ıJamak Uzere yeniden bir mik· 
olac"klarm<la ~üphe yoktur. C's- tar zam yaprlacaktır, Yapılacak 
ll'l:ı.n]ı lmpnratorluğunflan zor!a zam miktarının 0 kadar mühim ol 
J!:A"betti'lderj Trabluc:.:;ı:~'rJl ,.e nin· · · g 1 mryacağr ayrca öğrenilm~ştir. 

az faşis Jere uğur getirmedi. Diğer taraftan. bu sabah. be -
Oıııya sarfettı'klerı· n:ıı·~1!\r ve .. yanname istendiğini haber alan 
~n~·retler sekizinci' İn!!.Hiz orduı;u. tütünctilerin birçoğu. kepenklerini 

fnhjsa.rlar VeklU Raff Kara.deniz 
[lnhlaar maddelerinin bulunama.. 

m881 hakkındakt beyanatı tlçUncü ~un bir ham)esile mahvoldu gitti. ) indirerek ortadan kaybolmuşlar • 
r al.nl'Z İtalyan ~ehirleri yıkılmıyor, dr. Bunların, ellerindeki intisnr 
ıt<ııstlerin bütün h1J's '\"e istila ü· maddelerini saklamak yolunu tut - 20 kuruşluk sigara ile serkldoı-

rnitietj de vıkılıvor tuklan anlaşrlmaktadrr. Yııka1a • yan a!drkları görülmi.iştUr 
h Bu, lliz~dı; . he:,, <1iinyamn, nanlıı.-r şiddetle .cezaJaııdrrı~acnk • KİBRİT VERtı,:mmtGı 
k eı:n bizzat ttnlynnm hıııur \'e sli· tır Sirkecideki ve şehrin di~er ŞAYİALARI ASH,~1znm 
ihıu namına lazımdı; çlinkü İtill- kııİabaJrk yerlerindeki bir k.~ım Diğer taraftan bazı tütünc'iler, 

Yan. nıil1etinin bi'Ştna. zorla geÇen tütüncUler ise dilkk!nlarmr kamı- kibrit inhisarnt'm piyasaya kibrit 
fa~l"ltler ltal:vnn mi'lletinin haki. mak imlı:A.r.mı bulamadıklarn:dan vermem.eğe baş1adığmı scvlemiş -"i knbiliyetin.i t·alyan v~tanmın veya kapamak iHemedik!et:nden ierdir. Yaptığmnz ta~ıkikntta t-u 
terakki"li ''e c;;aadeti uğrıındıı kul· satışhra devam etmişlerdir. Bu şayiaların asrlm oldui J anlaşıl • 
lıtna<'-aklarnıa l:Mlm milletlerin tütüncü c!ükkan larmm öı11e'ri 1rn.· mı~tır. Kibrit in'ıisan piyasnya es 
e. aretj balıa~rnn bih'ilmek hevPsi· laba!Fl: olmustıır. Halkın <'l~ha zi· kisi gibi kibrit vermekte devam 
ı,. lsı:"af ettile ·.. ·1 .lke• .l1,5 ıuk divP. tanı!nn ttmektedir. 
hu Yt\nlış ''e mara?.i İ!> erin nınh.:'1-==~~~~~~~~.:::.!:::..::....::~~-~~~~'..:.:..::...._::::.=::..:..:: _ _:_ __ 
~lllüdür. O c:ılgın bliyükfül.: hırsı 
JtaJya ic:i.'u ıztırap kayna~ı olmak. 
tan ha"lka. bir ş.eye yarım:tmı~ıır. 

Bugün İtalya., ti:ı:<?rine ~i\ke.'l ncı 
rnağliiblyetler <1e\Te"Iİ içinfle rnah. 
•un rnahzun dU45tinmefe bnşlıy:m 
halY'anlar bü Un felaketlerinin 
~ebebini dııı:arda. arnmamab<lırlrır. 

ingiliz komandos
ları Norveçe bir 
akın yaptdar 

''Müttefikler için 
harp artık taarruz1 
devreye gir;niştir,, 

1 
gUn içinde ölü ve eslr olarak verdik. 
Jeri kayıp 100 bini buımaktadır. 

Londra, 27 (A.A.) - Almanlar, 
Rus cephesinin bütün kesimlerind~ 

tic•at hareketlerine devam etmekte. 
dirler. Ruslar, Almc.,,)ara, mevZi ku_ 
rabilmek için ~akit brrakmamakta. 
dırlar. Düşman mevzileri birbiri ar 
dma Rus kuvvetlerinin ·eline d~. 
n ektedir. 

Londra., 27 (A.A.) - Sovyet istlh. 
b:ırat bürosu dUn gece aşağıdaki ııu 
hı;susi tebliği neşretmiştir: 

Stı;.lingrad cephe.sinin şimal batr,. 
smda iki ve Don kıvrımmda 15 mes. 
kO.n mahal geri alınmıştır. 

Bu bölgede, Almanlar kuvvetlerin. 
'l!ehnn doğu k:ryı:ııma çekmek için u t . 
raşmaktadırlar. 

Taarruz başlıyalıdanberl Rwı kuv 
vetıerl tarafından aıınan esir adedi 
63 bini bulmuştur, Ayrıca RusJar dUş 
mantn elinden 1800 top, 1300 t ank 
w birçok başka ga.naim almışlar • 
drr. 

İtalya harbe g;rmeden biraz·-;;=
''e1 büyiilt, lmdretli, herkeıo:hı dik· 
~atini. kerıd:ne ceJ1ıetm~'5 bir mem 
el<ettı. Büyük ıle\•letler onun 
clostıuğnnu Ye h:ıtt'.l sadere b;ta. 
rafbğrnr ka.nznm~l< İ<'in !:'anet 
~arfedh-.wlardr. tt:ılya ·bu du~m • 
h~ ~erek iktısıı.di, gerek ı;;iynsi 
~1Yük menfaatler elde edebilirdi. 

8.r elektrık fabr,kası 
atşe verıldi 

Londra, 27 (A.A.) - Gizli olarak 
neşredilen bir Norveç gazetesi, !ngi. 
liz Kommandosları tarafından Glan. 
f}ord'da. Norveç sahiline blr akın ya. 
prlmrş olduğundan bahsetmektedir . 

Mareşal Smuts böyle 
söyJedı 

Londra, 27 (A.A.) - Prctoria'da 
cenup Afrika başvekili M.areş.ıl 

Smuts demiştir ki; "Sirenaikn'nın 

anahtarı Trabhısgarp'tır. Bu şe;ıı r 
müttefikelrin eline düşecektir. Da· 
ha, çok şiddetli muharebeler göre
ceğiz.,. 

Sts!ingrad ve mUlhakatmda taar 
ru.zumuz devam ediyor. 26 sonteıı. 
rinde kuvvetıerimlz, StsUng""d şeh.. 
rı nıml.t ';:ısında dUş.ma.nm mukave. 
metini yenerek evvelki 1st1kametler. 
de flerlemeğe devam ediyorlar. Sta. 

(Arkası Sayfa S SU. 5 de) 
Amerika.da. yaptlmıf.ı Lırhlı arab·ılara 1'ınml!J Sovyet askerleri Stallngrad 

sokaklarından geçiyorlar .. 

akat me'j'um bir hırs ve •anın ui"
~unda Ve ı:ok yanlış hesııfll:n· npfr 
esinde faı;;j7m harbe atılifr Ro 

il • 
'OretJe kendi me7annı koncl:• J.r-17. 
~1" jc;;p. buna kim ne clivebilir~ 
f akat ltalvnn miJJetini de birçok 
e~~kete sUrii'ldenıiı;; olmac.' esP.f 
t• ~lecek bir 'eydir. ftalv~n mTne
kınm faı;;iznıe muluuJder . akıbetten 
k ~nclisrni ne kııilar aı zar:.r)ıı 
urfarabiteeeği ~ denecle .,.l\"f"'• 

reoeıı:.· ... " 
ı:.ı zekl\va P?.jm ve iradP.VC ,.e 

kabiliyete b!lğbd1r. ....=- ..., ;.;,.ı -. 

Bu sabahki ze,zele 
Ka.ndllll rasathanesinden bl!dlrlli

Yor: Bu sabah, yaz saati tıe dördU el
li Yedi dakika ktrk yedi saniye geçe 
hafif bir zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez üssü rasathaneden 160 kilo 
~tre tahmin edilmektedir, -

14 k!şl blr elektrik santral fabri
kası yakınına çıkmışlar, bu fabrikaya 
ateş vcrmlşlerrlr. Bunun üzerine Al. 
ır_an askerleri, vak'a mahalline koş. 
muşlardır. Bunlardan 8 i öldürUlm~. 
tür. Kommandoslarrn mUhimmatr 
tükenmiş, bunlardan 8 i tekrar va.pu. 
Ta binmeğe muvaffak olmuş, 6 sı da 
esir edilmiştir. Birçok Norveçli tev. 
klf edilmiştir. 

Efgan Veliahtı 
vef ol etti 

Londra, 27 (A.A.) - Efgan kıra
lı }.!chmet Zahir hanın valiahdi ve 
sekiz yaşındaki oğlu Ekber han vı;
fat etmiştir. HükOmet daireleri, ma· 
tem alameti olarak 3 gün kapalı ka
lacaklardır. 

General Einsenhover ve amir:..! 
Cunningham ile görüşmeler<le .. ıu. 
lunduğunu söyleyen mareşal Smut5 
şunları ilave etmiştir: 
"Şimdiki vaziyette Ü!ılünlük ıı.dit

tefiklerin el"nderlir, '\"C onlar j(;ı 

artık harp taarruzi devresine gır

miştir.n 

Sahte veraset 
ilamı yapan 

iki sene hapse mahkOm oldu 
Dördüncü Vakıfhanınua muame

lecilikle uğraşan Hoscp Goncegül ll

dında birisi, muhtelif kiınseJerı: 

sahte veraset iIAmları tı:nzim etmış, 
ikinci ağır ceza mahkemesine verıı. 

SAHTE EKMEK KAR N Esi• ~'.~:!·hkeme:. diin Hose~ Gonrcgülü, 
ıkı sene muddetle hapıs cezasınn 

Tunus ve Bizerte ön
lerinde çarpışmalar 
ingiliz:er, Mihver hatla rına girdiler 

Llbyada. lng!liz ordusu El Ageyıa yakı,. 
ıarında Mihver ordusi~ la tem asa geçt .. 

LoLdr.a, 27 (A.A.) - General An. 
der.son•un kumandası altında blrin. 
cı. İngiliz ordusu dlin akşam Tunus 
ve Bizerte yakınlarında muha.reb:)!er 
vermekteydi. 

Aımanla.r Mejez Elbabda. bUyUk bir 
mukavemet göstermekte, fakat uçak. 
!arla desteklenen İngiliz tankları 
cUşman hattını yarmışlardrr. 

Londra, 27 (A.A.) - Fas radyo 
su, ş:ınalt Afrjk:ı. Fransız umumt ka_ 
rargAhr tebliğini neşretmiştir: 

Kuvvetlerjmiz, Tunusta müttefik_ 
lerin yanrbaşrnda çarpışarak doğuya 

doğru ilerlemektedirler. Cephenin di. 
ğer kesimlerinde vaziyet değişme • 
ıriştir. 

Berut, 27 ( A.A..) - Şimal! Fran_ 
.eız Afrikasmdan atman haberlere gö. 
re, Fransız kuvvetler!, mUttefiklerle 
1'rraber doğuya doğru ilerlemektadi". 
ler. 

Bi.zerte ve Tunus .çin tehlike glln., 
den gUne artmaktadır. ' 

VlŞlYE OORE 
V'şl, 27 (A.A.) - Şimaıt Fransız 

Afrıkasında, Cezayir Tunu!I hudu, 
(Arkası sayfa S. sütun 6 da) 

----------------~~--'-

Pava harbi • 

YAPAN BiR AHÇI YAKALAN Ol m•hkOm .. m.,u:. Şimali Fransa 
__ 0 Yunanıstanda bombalandı 

ıspanya 

4 sıaılı sl1ih 
altına çağır4ı 

Pırıncıt ID aldığı karnenin sabte bir İStİf a 
Olduğunu sayım memurlat ı iırkettl 

ka Ad~iyeye garip bir kame sahte· 
rlıgı hadisesi intikal etmiştir: 

tın-~-rı:avutkoyünde aş';ıl:I<. yapan 
k ahun adında birisi. kal•n bfr 

S
nrtona iri iri harflerle v..ı.:z..'l'lak 
Ur · • ~ıle sahte karneler haz:rlamr>: 

Ve fırrnc! Yor~h·e ~it'Yli~tir Ka ı 
r "lcr n"k k h k'k·ı . . 
11 - - - • a ve n ı ı t- rı ı ı ın a-
dl gı Yuk:ı.rı iki n.isli olduğu h11de 

Yorgj kanmış ve beş adcd B, altı 
aded de ağ:r işc:i knrn~si:::c muka
bil 8,5 ekmek vermiştir. 

Ancak frr.ncı karn;;o c.:ayPn me· 

murlarına karneleri vercl iği ze.· 
1 • • f k . 1 man ı~ın ar :na var ·mış ve A"~l 

lbrahim y:ıkalanmı~tır A:jçı soı gu 

1 hakimliğ·ine verilmi~tir. 

Londra, 27 (A.A.) - Taymls gau> 
lesi, müttefiklerin Alrikadakl mu. 
ve.ffakıyetlert uzerjne Yunanlstanda 
general Çolakoğlunun rakibi bulunan 
mtrsadi işler deportmanı reisi M 

Gotzmanls'nln son :tefe. BerJln ve 
Rouıaya yaptığı ziyaret esnasında 

ckcfotmiş olduğu ltııfıflurı kabul et 
jr.ekteııse istifa etmeyi tercih etmiş, 
tir. 

Lonara, 27 (A.A.) - İng'Jiz hav:ı. 

l.ıuvvetıerine mensup uçaklar dUn, ot. 
ı:x..atı Fransada hedeflere taarruz et,. 
mişlerdir. Bu hedefıer içinde. demir 
yolla:ı, römorkörler ve marşandl.z 

trenleri bulunmaktadır. 
Hoıanda sahili açı•tlarında iki dU1 

rr.an gemisi hasara uğratı!rnrştir. 
Ga.skonya körfezi Uzerlnde 9 AI. 

ır.an uçağ'ı tahrip edilmiştir. 
B<ltün bu hareketler S">nunda iki 

uçağımız Usterlne dönmeml~lerdlr. 

ımwrıt, 21 (A.A.) - 1938, 19;9. 
1940 ve 1941 sınifları sllA.h altına çııf, 
rılmr!;>tır, '• 

Memurlar Kooırera~ 
tili pir .. nç dajıtacak 

İstanbul ViHiyeti memurlar kOO.. 
peratifi, ortaklarına yeniden PirinQ 
tı;,vz• edilecektir. pazartesi gtıntı bııt 
lıvacak olan bu tevzlatta 10 bin kilo 
plrinç dağıWacaktır [ 

Almanlar 
Tt!nas iklimi ü1aba 
gOzel ol,ıığu için 

Libyayı bıra mısırar 
Stokbolm, 27 (A.A.) - Bcr1lnde 

Socint Demokraten muhabirine, Al 
manlarm Libyayı brrakmalarınm se. 
t.eplerlnden blrl de Tunus lkUminlr 
batı çöl ikliminden daha hoş olmaıı 
oJduğunu söylemişlerdir. 

Japonlar 
Yeni Gineye 

takviye çıkardılar 
Dörl J:tpon torpıdosu 

torp llendı 
Landa, 27 (A.A.) 

dasıııda, Japonlar 
takviye çık:ırmağa 

- Yeni Gınc a· 
Buna üslerine 
mu\'affak ol· 

muşlardır. . . 
Fak:ıt bu hareke! ııeticesıncfo tlu~-

m:ııı kuvvetleı ınin 4 torpitoc;u 1;ır. 
pillenm iş hıılıınuyordu. , 

Kararla şicldetli çarpışm:ıhr Cle· 
vam etmektedir. Amerikan v.~ AYıı~
'rorah•alı kuvvetelr, şid,letle lJhkim 
ediln;iş olan diişman mevz !erine 

IJr:ır~ı ıaarruzlıırına devam etıııel:'t'· 
rl r lrr. - ----- -----

Norveçetekl 
Yabadller 

•t!l'n, 27 (A.A.) - Norveçte bulu_ 
ı.an yahudi]erin hepın, Polonya.ya s&T 

1
}lfdilmek Uzere işg1tl m&kam~an ıa., 

IJ8.fından toplama merkezlerine ç~ğ J 
'1ımı~lardır, 
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Pitl<ern Adas, nın Kıratiçesi 

Nora Kıristigan 
ve 

''B t• un ı,, Asileri 

H A B ER - 'Al<şa'm Postatl 27 SONTEŞRIN - ·1942 

-Koca Timur oğulların• HA()i~EllR 
isveçten gelen nasll tedip ederdi? ~~~ e~v, 

kamyon şasileri Yazan : RIZA ÇAVDARLI otan narın ... 
Bel ~diye bunları B 1rt oduncu narktarı ~ikayet 

QsMANLI padişahlarr arasııı- !'jehzadebri'n sefih olmalarına S<) e:liyordu: 
010blS ballD8 da evlatlarnu tedip eden bep rniişavirler, nedimlerdi. lhımı K:ıb.::ı.ta.5ta bir depo var A.i nctu· 

Sultanlar pek çoktur. Fnluı.t bu ·~öz önünde tutaral< :Emir f-.;üley. nu kendi iskeles.ine yana.~ttrır. cift 
g&tlriyor Sultanlar, e\•liitlan d:ı. ol"l'l, bu t~. j mana gitmeden en('l: hamal ve araba parası ve•mcrlen 

Tic:ıret ofisi umum müdürünün dibj, blı;arenin kellec;İni uı:ıırtm11,. 1 - ~cuğun ne kabahati var! istif yapa.r. Ben Şişlide r::uı dük· 
lıveçe seyahati esnasında ~!pariş la yaparlardı. Onu ba5tan çıkaran nedimlt:i't mü. kfınım:ı gelinceye kndar oı:Lıı:.hr 
edilen k::ımyon şasilerinden şim • Aksak Timure geline~, o hiç dn• şavirlerdirl Onlarrn halilmıclan için bir yığın nak

1

iye ve hamal 
diye kadar gelmiş olan on üç kam- Löyle yapmazdı. A7e!'bcv'!l\•ı bü. gel.. panısı veririm. Denize yakın cılan· 

Ameriknlılarla J:ıponlarnı, Po- ı · Masala alclananlar oJda. Tahiti yon kısmen İstanbul belediy'!~i ta· kfıınetini eline tesli'tn etti~: oğlu Demişti. iar ka!'lt, uzakta bulunanlar 2:ı· 
Jin~zya :ı~alıırıru .pnyl~şnıak iı;in, yerlilerinden epeyce erkek \'e bil- rafından alınmış ve belediye ga!'a· C!\tiranşah) hakkındaki muamele. T~'mürün böyle diişiinmekte rarlıdır. Narkı mrı srafa ve maliv~t 
boga7 bogazo. gelıJıklerı bngtınler- hassa d:ıha çok kadın, gemiye bin jmda üzerlerine otobiis karos~risi si <'Ok tuhaftır. h a k ı 1 olmadığr, halcl,ındn fiyatmıı. göre Yermek laz-m ı:l~~il 
<le, orada bulunan bir act:ı, l'it- di. yapılmağa başlanmıştır. Şa.:-iler Genç Prens (l\tiran~ıh), !n('r hir -,ey ili:.·emiyeceğiz. Uefüi ayı rr.i ? Yalıuz odun h.'.!kkrnda söyle• 

Bir lnglllz gemisinde vakuagelen 
bir ısya!l'l, tarı e mıcera'ı bir ada, 
e , eriyete bir yıftıa insan kazandırıiı 

!iern ad:ı-,r, tarihindeki .'mo:;u:.ıiyet. Kafile, Tabue adasına yıınntıtıy. kamyon şasisi olmakla beraber o- beycan tahtına otorrtuktıın sonra, bir babıı olması, ,.e erliit!n!'ı iı;!n mi yorum; her şey için bu böyle· 
le.rle, hntrr:ılan kE:ndlsırıe celbe se de, tercüm:ınlarrn mewtıdiyeti'- tobü.~ er için de kul!nnılmağa mü- nasılsa. bir l<aza neticesi attan dü. tlnima. tit~iven bir k:\11.e ı;;:ıhirı ol- dir . 
• lıy~r. ne rağmen, ada.lılar yine, kar~ı saitür. Esasen 1atanbu1cla'ki bütün ~erek başından 1edele11nılş, aklın. maıoı, onu böyle hareket etttrt . Eğer nar· " ehrin he-r t;ırafr ic:in 

Pıt'kcrn~ Avusturnl:ra ile ~ili koydu. A<ıiler, uğraştılar, hnrp et. otobUsler kamyon şasisi i.!zeriue da hafif bir hozuldul< hac:;ıl ol- ıniştir. müsavi ise bu adamın ve bu adam 
:ırmnn.dakı ~·olun ortaı;ınd11. bulu. tiler, falta.t a.dııdn. yerleşmivr• mn. yapı!mJştır. muştu. Fak2 t ncdimJerin, n'i' ; \•!rl •rin gibi kon!L'~anların hakları var de· 
nan bar adacıktır. 6 lıilometl'e mu. ı:ıf{ak olaımıdıln.r r.unclan <lolıt- Ticaret ofisinin daha on ik! mo llahamn bu halinden istifade ~ünahkar oldnkfannı F- iivleınekte mektir. H nle ~imdi araba, kamyon 
ı·abbaı biiyUklUktedir. N\ifuı,;u da, yı, tekrar Jlaiti~·e· dönmiye nıec. tör şasisi yolda bulunmaktadır. ctm_e1{, lilkenin haraplığı bnha1na de çok hakh olduğunu kaht•J et. ve ha.mal masrafln.rı çok yUksek· 
yalnız 200 ki.,idlr. Pasifik denizin. bor oldular. Vaku bu kamyon motor ş asilerin. hazınelerini doldurm!lk ~c;t:. mek Jiiznndrr. Jfoca Osmanlı ta- tir. E unda an'aşılrnryacnk bir noı. 
de }{iiçük bir noktaılan ibnrtt bu- Ifaytifle, ılo.,t eclinmis!e-rdi. lvi j den iki yüz ~:lll(' si~>'.!Tı~ ol!K•nu~ . Yen bazı dalkanıkJar, bunu gani- riht önümüzile ne ~üzel bir ıııisnl. t<ı. yok. O kadar apacık ki bundan 
hınm.?oırna nı~en, ondan ~oı.. ~la- karşılandılar \'c kolayca · da .r~r. tur. Fakat, bu iki yüz t:ı nenın ge· met bilerek hemen (Miran')alı)•rı <lir. Bu büyük İmparntorlnl{ ne. dört yüz sene evvel tstanbulu id<ı· 
ha buyüldcrlnı ıhma! eılen hal'!ta- ı lec;tiler; fnkflt aldı başrn.fa olan· tirilmesi gimdilik ~ir:tz riinh e!i :tö· t.trafmı sann15lnr, idare çnrkmı <limler, müşt!vi't)er yilziinılen, ka· re e clenler bile diişiinmüşler: 
l:u, onun meYcudiyetini taMyor. !ar, burada kalmalaı-mın tehlike. rülmekteclir. Yalnız, elli ~otör ve hozclnkı;a bozmu~lar, 1ntmi\ n.~trr. dın ihtira<;lanndan ~·f.;•ıma<'ı mı? 1560 senelerinde 1stanbulı:'l..a o
lar. ' "İni bildiltleıl i!:in, adadan sm<;. şasinin daha getirilmesi kati i:n _ dıkça arttmnı'!lar... Bir daha görüyo~z J;:i Timiiriin clunun çekis i yani 250 kilosu s~kiı 

Mercan kütlelerinin te,,.il etti- m:ıyı tı;.~dif ettiler. kıln dahilinde görübnektedi r B~ d;lkavuldann başında. <la i~·i bir idareri olması , .,. kım<lic;iııi cın aJq;e nark.a tabirli, bu para şim· 
ği bir stlrti ad:ıl:ır arasmdR lmlu· Jk ihtiyoth olanlar, •ekiz hişiy. Bu k a myonlardan mt:h~ bir me~ ur ran şairi (Mchınet Guhis. tebeasına ç<.ık sc' dir:ne~i, işini hii . diki narammn kn-m "!tine çevriür-
nan Pitkern, bugün, tnc;llizler;n diler. İngiliz Amirallii?inin l'YOJllj. kısım torak mahımll 'lri oficıj emri- tanRı)--~ulunuvordn. künden tutmaq!llı, bilme..:iydi. Te. se <lort beı;ı lira ed~r . 
melrdJr. Bu adacık, 1767 seur.ııin. ~t aratacağı, bu suretle, b;;ıı.d~ ne veti1ecektir. f st:tnbul beledıwsi h' et~ı~·t o khada

1
r nyulM ~lktı !{i ferruat ile uğr:::~maz, hemen esasa Fak.::ı t h .. nark her t araf için de· 

ele ke!4fedilmi!11, ıonra 1'791l sene'öi. kenllilerini yalmf:ıtahilet-eğtni &ii~ gibi Ankara ve İz:nir beledi,;~le · ır ?r u snr oş uktnn, rnn~atınİ· tlalrverirdi. frildi ; ka le duvarlar.nın drşarEın · 
ne kadar teJmır unutu1mu<;tu. O· ledilt'Ne de, öte1ıilerine dinlett>: rine de otobUs yapılmak üz.er~ be· yelermden, rakkaıoelerinc:l~n. ne. (Miran!!tnhı) teclip<le de bu uı;;u. ':ı. Yc iri:ıde hulunan esnafa ıröre 
nnıı ehemmiyet almaı;;ınr, tn~liz mediler \'e bir .t?eC'e, yanla-rma. §'tr şasi verilecektir. dim1erinc1en aynlamryan Hakarı fü göster<li r~~

1

.'1ı· ... ..,b:raeki esnaf'ın odun 
krin "Bonti'' isminc1cki gemi'>i yerli el'kek \'e lmihnlarc da a.?aralı' kim'lenln sözünü dinlemek ~"lemi. · ıısı kı tayin cıl u r,urkerı r.akfüe 
t.ayfalannın isyan etmesi, bn"lbr. g"ell'İ ile denize açıldrlar. ' E kll d 1 yordu. Hatta kencH.,ine nasihat mnsraf:3 rı göz.önün de ~utuludu . 
~an on be5i.'nin, yıınlarmda ge'tir- Runhr. akıllı ıln\TRDmJ<ı)n.rdr me ' u ve eden kansı (Hamatle) yi bile: Demf ryollarına yeni Bıı itib:ırla ' '3km olanlar ı:cuz:, 
dikJ .. ri Trıl:.iti•ti on iki karlrnla bir· çiin!<ii aradım çok ge~tr.P.d~ıı· yetimlere iaşe - Sen karışma katleflerim! .. .,~· ...... lw

1

Prrn1ar tir.ız pahal! sa-
lilite. borada yerle~meJeri , .e bir 1'Flor" ismin<'tek~ tn~il!z hal'p ge: karneleri Diye tehdit hile etmişti. elimanlar alıD8Clk tnrlardı. Hele deniz kenarındaki 
müstemleke. meydana ~etirmelerl misi Talıitiye gelıli. Orada kafan- Bilyttk bir kıtlık karşıc;mda ela oduncuların narkı diğerlerine ızö· 
intn~ etmt,tır. IRn y:ıkalryarak tndltereye gö. Memurlardan !'onra em~kli , dul alabildiğine koşan brr ihtikar \'ar- Devlet Dcmiryolları :d:ır~si, : rı:ı. re epeyce düşüktü; zira bunlar a· 

GEM1ClLER1N tSY A?\"'T 
tiirdti ve Jıepsi a~ıJdı . ve yetimlere de iaşe karnelerinin d1. (Pir Mehmet) ve onan 1.ıırde"'i renin pek muhtaç nldui:u m:ıkinıst raba parası ödemezlerdi. Zaten İs· 

verilmesi takarrUr etmi~tir. tik o- <Rüstem) gibi vntanpernl'lP.rin: baş m:ıkin.;st, teknik b•iro~ da t~mbulun odunu en z.i}•ade der? iz· 
1'787 enesindeydi. KENDİLERİNİ KAYBET'l'İRMEK larak · Ziraat Bankasından maaş - Hakanım biraz aklını başrna vazife görecek elemanlar v.: f.-n den gelirdi. Kesildiği yerler İzmit, 
İngiliz hü'kihneti, Amerikal12.kt LAZIM alan İstanbul Vil~yeti husust ;da- al!. mem.U!"lan yetiştirmek için sanat Yal -rı. Bie:a, Miha:ıç , Şile. Kıın· 

rılistemlekelere yerleşmiş olan re ve belediyesinden emekli olan- Sözleri, ~air Mehmedl Juzdll'tmış mektepleri mezunlarının idareve 
1 

rn.. KEra den iz \ 'e Rumeli s'.lhil· 
aıu~ııcir!eri beslemek için, cenup &>rgüzeşt~iler, me'lkün bir ada- larla öksüzlerine iase kal'tleleri bo zavallıları zehirleterek öldürt. alınarak munta2am bir kurs :_,e kriydi. 
:'lenazlerınde ''ekmek ağacı" ve~a. ya yer1~emiyeceklerini, Ta!ıoe'de veırilecektir. Bu tevziatı belediye mti-,tü. staj devresine t a bi tutubınla.rı O zanı:ı.n eh fs tanbuhm \:ıti} a;;
lr faydalı ~yleri'n, müsteml"kele. tecrii'.l:? ftmişlerdi. Bondan dola. zat işleri miidürlii~ünlin yapmaSt Koca sıırhos (l\tjrsn$1\h) bunun. takarrür etmiştir. Eu gençl~ri ııe~ larmı temin etmek, intizamrnt de· 
re nakline karar vermişti. YJ, hem de emniyetlerini de "ÖZ takarrür etmitı ve dün sabahtan la da kalmıyor, JJa~dattaki (Ah. mek i~in yakında yalnız r:anat vam ettirmek gibi iı:ler en kabili· 

. Bu iı;.e, "Bun ti" ismindeki gemi. önü•1e a)arak, meçhul bi'r :tda;n itibaren tevziata başlanmıştır. ~~t Celayae) delice ve 'larho~a mektP.-pleri mezunları P..rıı s•nda bi'r }'etli kimselere verilirdi; hunlar.n 
rı memor etti, Gemi 450 toniUito- ı:rkrr.ağa karar Yerdiler. Rnla h~1 ıa Tevziat bugiin ve yarın da devam hucumları ile hUkO.meti bile tehlj. imtihan açılması mukarrerdır. • cc . l · l i"<ımlan da sad• 
ok id.i. Ifaptan Bli~~in emri altın- Pooıotn adaları arı.sın<11'ki 11Pit. edecektir. keye 'koyuyordu. İmtihand:ı muvaffak ofan s:ı~<ıt razamın nezareti ve pac1.işa'ıı~ 
la bnlunan 46 tnyfasr, 6 pusluk keı:n" i buldular. Aıla bo~tu, gemi. Defterdarlık malmU<lilrlüklerin Btittin bunları Tlırıilr duyJu: me.ktebi mezunlarına kurs ve .staj kontrolli altındaki di'.ranı hilmn· 
1 topu ve bi'rlıac ela tns atan :nan !erın yann~ma<-ma mllsait limıın. den maag alan etnP.kli, dul ve ye • - Bu ne kepazeliktir! rnUddetince bunlara !'lanatk.ır na· yun koyardı. !stanbıı lun ihti r;.ıç-
rınığı nrdr. lan da yolctu. timleııe de maaş clizdanları görü • Der demez, timernsmd:m Emir mile ayda 100 lira ilcr et verilecek· 

1

arı ve nark meseleleri uzuu za· 
Gemi, dahe. İngiltere ııahilin. ~ela, PelC ktiçük oldoı":u h•life, lerek iaşe karn eleri tevzii hugiin· lfüleymanı geni' bir s:ıJ!lhiyet He tir. Staj müddeti bir ~~e dcv:.-!m man koca Mimal" Sinanl:.ı şair Ba· 

den aynlrr nyrJmnz, gemi lcu. <~ağdan da mahl'17111 değildi. Şima. !erde ba~lanacak ve ay ba~ın" ka A7erbaycana, y11pılıtn znlUmlcri edecektir. Bu müddeti rnuvaffn • ki Efendi tarafından idare olun· 
mandanı Blig ile maiyet zallitam landen cenubuna. kadar uzanaTt ve dar k2.rtb.r verilmiş olacakt:r. Bu tahkik etmek için de (Emrul!ah kıyetlo ikmal eden](;r a ;>n ayn muştu. 
ara.,mda anlasmazlık başlamıjtı. en yüksek Yt-ri SOO nıetrevi nc;an ımretle emekli, dul ve ye~~reler <le Dadı) yı Faristanıı giinıterJ; : kunılara tabi tutulacaklardır. ~:ılmz odun fiy::ıtlan değil o-
Gemiciler de kumandnnm ak<Jillğin bil' mini mini da''f da. nrih. · ay başından sonra yap!1acak tev· - Bir tek muhtekir, rliı.n·etri Kurslardan sonra bunl:ı r tanııımi • dunlarr gemilerden depolara veya. 
den ve birka~ gemivr. iltimncı Aııilcr, gemi'<le bohıan eşya ' 'e ziattan istifade edecektir. bırakılmıyac:ık! • - !e D evlet Demiryollar1 k ac!.:w•:r.a arabalara, arabalardan dükkinlıı· 
t.tme<>i'nden ~ikişet~iydiJer. Gemi, en:lkı, hatta gemilerini tahrip et- Emrini' vel'di. alınarak şubel~re tak.qim celile· 1 ra t~ıyan hamalların ahcıı.k]at"I 
Talıiti adasrnda, altı aydan fazla mek sureti~·le elde ettikleri tahta Bir kadın çocufiunu düşürdü . Emir Süleyman, TimUriin em· ceklmilr. Ü<'retler de muayyendi; bu fiyat .. 
kalınca, bu yür.dE'n de ,münakasa... demir ,·esa.ircyi a<layn naklettilc; Yeş;ltulumhada 3R n"m~ral! ev• rıyle ~Azerbaycana gelir gelmez laroan faz' aya odun vesair eşya 
lar arttı. ,.e sahilden UT.ak bir "'aclide, ha. de Oh!ran Ha!!anın karı!t :M'.Unire e~Tefa !larhcş Ha~anı sigaya Çelı... ,TEŞEKKÜR ~tr..nl:ı.t', f<ı zla ücret alan hamal· 

GemiciJerdE'n canlBn sıkılanlar, rakaJar yapnralc yerlecıtiler. dö!"t rocu:!c anas1 oMPğu halde ge~ h, Ne kadar n~midi, çalgTC'ırıı rnk. . . ,.·,'cif'• l" ceza gbriirıerdi. 
a~asında böyle zc>;·ksiz, mii51>üliitb .ı\dnnm, o zamana kı:ı<lar iQmi ~enlerde yine hamile 1rnld1ğım lm!leı;I, muga.nniyerıj varsa cİıın•e- Aile reisimiz H.aldun Oııllp Savcı. Osmanlı imparatorluğunun pnr-
bır hayau l•atlanmnktansa., ha\'a. ~·t>ktu. "Pltkern" ic;nıini' al'iler anlanuj, kocasr ile hirlikte c;ccPk "ini toplayıp hapse hktr. Pir w: .. h· nm ölUmü üzerine rr<'k Ankorııılıt lak devirl~rinde bugiln için bile 
sı mutedil olan Pac...ifil• adn1arın- ırad etti)er. dUşilrmek ç11rc!erini dfü,iiıınıe~e met iJe kardeşini zehirliyen İr;n. cenaze törenine 1!ttirllk etmek, ge. bize ilha m kaynağı olabilecek hA· 
dan birine yer1et-mcyi, orada ra.. ~ * 'f. h<>~slamrştrr. Ni1ı ayet. 'fiin;re, .:ıh . lıları a'>tr. Muhtekirleri rüwıat ala. r~k bizzat veya. tahriren tazlyE'de bu. di~el~re tı>sadüf mümkUndUr. (o· 
hatça ya~aına}'l göze alanlar Jıu. Bu yeni iilkede, ln~illzlerle To. bap1 :ırmdan öi!ren d~~i 1'; .. ilt.çh i'r rak on!a:ra. zahir olanlıırr l<öJJelı: Iunmak suretiyle :ıcımrzı pa.yla,mak m

2
nlr tarihi asla. delili't \'C sa~:na 

lundu. Bunlar, kim'!eye :sezdirme. hlti1iler arasında ÇıtbU<'3k i'hti11f ayltk ç0<:uğunu dü~Urrn üşttir. Co· iilclüriir ~ibi öldürdii. lfıtfuou gösteren ıılrket arkad:ı,ıarı. ~Rrda.n ibaret değildir; o de~let 
den, 2.raiarmcla aıı.JaQnıı". l"•dı ba_., ~iisterdi. r.irb!rlerı'ne düsman <'u"'"-· ,. • ( .. li 

1
'
3

• kıynıetıı mildür~e, ~ym baıı• de bizimdi. ,,, ,. .... o; un cesecıı n ı kOC"". 1'1!' '-ı'r1!"·t,. " ıran12ah) su··t d"kmit" k l' · .. ç'B t"" 4 - ~ • . '"'" - L' .ıK. "' · '' " I!( 1 !:?;:• KADIRCA aı KAFi./ 
un ı agusto~ta, Talıit!den kesildiler. 1798 senesinlle, bir .t?e- b2h r ede kıwdıklarr bir r:ıı 'rnra g-;-im bi bütün bu yapılanlara. uzaktan nımıza, Petrol kumponv.ılarına V•' - · ,.., 

ha. re.ket etti. Gemic;•ı .-r, "u··-..."" Ce Tahitililer, İn:.tiliılerı·n ~:ir~il- müslerdı'r. · · •·a1m ıtiğer müesseseıere, uı.ak valnn nk • - u ., .... •• - seyırcı :tl aktan başka bir şev · · 
hır ıtaatla. \'aıifelerini yapıyorlar, nü öldürdiil ;-r. Onfar-n elinden M.ahall"."nin dedikcdusu zabrta • )'apamıyordu. Onun :verine l•arıc:ı r:ıba. doııt ve arkadıı.~lara ayrı avr• 
maksatla.ı·nıdan iz vemıiyorJardı. l•urtulmıy:ı. ınm·affak olan di~er ya aksedinre çocuk cesetH b::.1:çe· (Haniade) idareyi eline slflı. l\n. ~eşekkUre derin elemimlı: mani oldn 

Gemi, 28 nğu..,to 1789 günü, cfört İngiliz ele TahitiJılprj tepele- d eki cukıırr!:ın çıkarılır.tş ve ana cas1Jl41 va.."i oldu. s·mdıın bu vu.Jfeoln lfııl'ına muhte tanı > OliJanu<;un ortasında bulun. diler. ile baba birinci ağır cern "MB~ıke • Gayet iyi bir baba olan Tjmôir, rem gazf'tı-nlzin tava !l'ltıhınu dllf! rlnı ~ İstanbut tramvaylanndan yük. 

duğu bir sıraila, İ";\ an koptu. fı:. Adafln, cfört tn~ilizle 10 !cadın mesine verilmiştir. HeT ikisl de ne kadar kusurlu da ols:ılar, bu le. At;e a-Oma merhumun \·:ır.!e'jl &;. k tahsil talebest için vetjlml§ olan 
]erinde lwmandon lln <lnhil oı.. Ye biı'l,~c: ıla ÇO('Uk kalmı'!'tr. t.e'l<kif edi'mi~tir. keyi ev1itlarm::ı. siiremezd;. Onre SADUN GAL1P :ti\ YCT geçen seneki pasolar bu ay ,ı,onun,. 
mak üzere lR ki i yakalandı, bağ. • d ıı n itibaren kullamlmıyacaktır. 
Jaıtdı ve Wr clubanıı: üzerine atL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • Sa~t gelirli ~t~da~ara dev. 
larak denize bırnlnldı. Jp1 tarafından verllecek yUnlll ku. 

- ~fc.mnuniyetle, komutanım! F h b :\siler, ı1,j Jmm:ı. ayrıhm~lnrdı. Harp il&.n edileli beı; Jıafta oldu. • çilJc orm:ına hiç ~ittin mi ?'' maşların imaline fabrikalar hep bir. 

Bir Ju~mı. im 18 !<i-;ıİYİ sağ blT'al;. En lıliyi.ik düsmanımız can STkln ~ ra n sa ar l - "YooP• C' l' n baş!amışlardır. İmal!t ic;ıl.n ıca. 
rnak is t ::mb·orlardı. Diğer kı~ım tısını. Almanlar hilla lmnıldar.ıı • - "Git ele giil'! Oraılan ılnha beden hamikorn ipliğini SUmerba.nk 
ise, böyle IJ ~r CİIHl''eti, biiyük bir ı iyi işitllh.·or." V('rffi i!'Jlir. İlk olan 2 milyon 400 bitı 

J ror nr. Y:ınıma i'ki aclam ahyorıım \'t\lı<;et sayıyorlardı. ~ih::ıyet, in. ' 'e hatlarımızdan on iki kifometre - "Gidiyorwn." metre kumaş dokunacaktır. Hu.susl 
ıtani~ettiler ise ltiil\im olıhılJ r \'e kadar ~eri,·e, ta• ·tık a,

1111
, ,.1 , . 1,..~ 7 r ,. S I ı. l'k D k Bu adamın hakkı var. Bura ıfa fabrikalar kendi desenlerini de doku, 

s Id k 'I · ı -o k 1 · · · " • • -. ""., ·- ._....;_,.,mumı e erı.,er ı ten ün erk bozaununa kadaı d ı ı · · •·ab· ı kı dl li a ı ere, <> ·1 o bıskü\Jt, bır r117• fşte, k:nsımı:r.a ~iiıel bir ~ift- .,.
1 

::. uyu 'an ses er, Iıal<ıkı bır muııarc. , ı ece er r . 
fJÇJ su, birnz rüm içl<isi jfe S"\rap, lil• çıktı; her h(lhle bir ~eylP.~ bu· · YAZAN: p::vtREN: be sesleri! A.l<şamki tebli~ ~öyl e '1- Cilt ve zllhrevt hastalıklar ce. 
hatti bir oktant altı birl•ac: IJıı;:ık labilece~iz. ~ • - · RONE BALBO 9 A. MlTHAT KANIK cliyee~k: '1İki taraf topc;u~onon ı-.lyetinln senelik kongresj Celal o. 
fa birkaç da balf.c olta!->J, bir pıı~. _ Gıt,' ~ıt, <:!;It! -----40>----.:!:~..., büyiik faaliyeti olmuştur., harp nr ~uzun riyasetinde Etibba Odaaı sa. 
la da. Yereli fer. gemiyj ::ı}ıp .!! İttiler. _ Vak , a

1
, \'ak 

1 
tık kızışmağa başlıyor. :onlarında yapılmcştır. Kongreyi re ıs 

~ • • · • 

1
.-eliyoı•uz. t'" haftıula ~ .• · obu-. .• [sukut n· :ı.t d w k SaJJ.a. bulunanlar, kumnn<luıı. Solcla üç ördel\ bir c..iirii l t~- .. "' I"' .,... asına ogru oşuyoruz. 1 . :t- ·~ ~. A!I RizaAtasoy a.çmı§, bir senelik ta. 

larınt sevmeclik1el'i holde <'OD 1 \'Ulc , 'e . 1Iakiknten 5a~ılncak şey. Bu kadar nzak olabileceğini hiç - '•Arkndaşlar; Ş1mdi sıra bi- ullyet hakkında izahat vermiştir. Ye. 
ı . k • 

1 
' • H:ı.l'p sahasmcıan yirmi kilomet. dfö,;üıımenüştik. · T k · n ·ct h t· ı 

11oor. u. sıy e., on .. a , .~ aı.·ıldılar Y e emir ...._ ,\rl<a1.la~"'lar, awr hattrtı<",n ,·. - zam, e ·ra.r ıleri hatlara gi<lece • ı 1 

are eye ı ııeÇ mlnde birinci re. 

J 
.. •·· re kadar geriye ~eldil\. Borasına Kömürle<:mis enk!\7. cekil"li.1, lıı'r - · F ı b ~li""e dokto Ali Rlz A e.1n.1.ı yer.ın.e .. e.hrdıler •. Bu say(':(J,.., lerle."'ınlz. Onc:n dıubelerı"nft d'ıl• • - ' gız. a t~,t u sefer ic;in tınvli zor " 
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büyük davaları Jitısrala - ~ ,_ - ~ -· ~ .._ 
Tarınin Londra hayır işlerinde 

ı~ne to playan köpek: ----- 15 -

Genç kızları 
zeblrle1ea d~lctoı 

.ıo . Toplayan: Muzaffer Esen 
"BötUn bunlan nerecJen l>ildiği. ı resinizle sırf bu intikam anuıı•ı 

mi düş\lndünHz mt\ hiç! •• .l\lantlla. yiizündeıı tanı~tım, onu ~üzeliiği. 
fih bo satırları olnırkc-n herh!\Jc?.. ıne bağladon ve bi'r kadının ltoı;; de. 
kelfetmit elaeakı6'mz. Büttin hım receye kadar dii.~iini yakından 
lan bana sevgili metre'4İnİ7 arılat. görmek için teklinerini kab:ll e. 
tı. Yalnız yalnız bunlan anlat- ıler glriladüm. Rugilu itcı ,.arnıı 
malda kalmadı, sMn hötün •~r- kendi öcümü değil, sizin de ik'U. 
'etinizi , .e bütün mıice,·berterlni1i niizU :ılm11 bulunu7orum." 
çalmağa 1r bana .ı;etinnığf' karın Dalktor Nel'ia 17 ilkte~rin ltm'.? 
,·enli. eğer zanllı F.n bn s.-.hah tarihinde ba,ııyan muhakeme'.,:nin 
ölmemi' balunıaydı, yapat'ağı i' Lon.irada büyiik bir alika uyan. 
btlndan ibaretti. dmfıbm söylemeie lüzum yoı,. 

"l{aAAnm kapıyan §fhirli keli. tur. 
meye gelinte, siF.e hu kelimeyi ele. Doktor nıahkeme7e her ıünkll 
ğijti'mtenizi tawlye edeceğim, bu. gibi' tertemiz kıynfetiyle a-elmişti, 
ııa ikinci bir nuihat da ıll,·e et.. çehre<Jinde yaptıklanndan rıitman 
meme mft!ıaade buyurursftnız, çok oldu~a delllct ede<'ek t'.içbir 
i~i içmeyfoiz sa.yın ~ lbılT. 7ira iz ~Clrilnmüyordu, eıııkisi kadar 
kasnnızın şifresini kafamnn da mağrur balatları hlkimfer, ı1eyir. 
llHllllr bulunduğa hir gün bir eıofra tiler, zabıt kltipleri ''e mlh'!deia. 
bacrında ~ keHmelerle :ığunml:ın mumf flzerincle toplanıyordtt. MUd
k~ınnıısnu:z: "~eni ne kadar ff\"• deiumanıinin suallerine l'e\'ap vr .. 
diti'mi bilmnıin F!n, ım 'lnda hl\. rı"rken ~I ,Je titremiyordn. 
t iin 8en'edml ihti,·a .,ten ka,.am Doktor Neı yaptıklanndan biç 
fit'! ·n adınla kaııah durmaktada.. birisini saldamadı1 yalnız birbir 

"J..;_. para hlrsiJI• kötftlUk i,. rinayetine dair uzan aı:ıılıya laf· 
Ji)'en bi!' ad- olsa;rdn, hem Jre. sfllt vennecli, !IOrulan suallere 
qnJ7Alalıi pualarla mhv•erteri verdiii cevaplar kıs• ve kat'i idi. 
hem ela glql metreslnb:i .ıinb.ı.;. C"ınayetlerinl nçrkç;ı itiraf eden 
almak b~nİRI itin fok kolay bir dok~or "bun lan niçin yaptrn !" 
~f olacaktı, ..U-i•ille kararlaş. s~alıyle kar11Jaımca ·>rnu1la"n1 
tırdı ibmız plin ~ok buitti, !lliı 8'• "1M<erek §U c;e'·abı \ 'erdi: 

1 
lük r; ıintinili nparkon teVglii - Bunu tııze anlatmak llf>J'e 1a- ! 
E'? na. kaaanm acaca~. kini bf>. rar! Bu sebepleri 111iylediitim , ••• 
,.Jt~ kendi ıtibi 1•119 Vf' gttzel ~it banim snçsuz ol<lu~u. bu 
bir kaduun siün gibi ;htiva• bir ı~leri yapmakla a(laJeti yerine ge.. 
erkekle yafUllY.aajl•• •• laa ytk. tfrdifimi takdir cdec•k bir mah • 
den ıizi lılraklliual J;Ö'tteren bir keme lıeaUz yer yll7.iind,. knnal. 
mektnp bırakarak evlnimen r.u. 111111 delildir. M'aamafih •linizdeki 
cı.ktı. Si7.!n e·. e ,.Iip mektubu ba delı1Jeri "tkik edecek obırn
huJılui;?ırnz 'akit İ"e biz ilrimiı nız sutllini7.e doğru bıl' cıe1-ap bnl· 
Lomlradan, batti. ~ mant:t '1a n .Umkündlr. 
blfe aynlnuJ lıUm•rktık. 8aJısı otuzu gecen 9Uütıer de 

''Fabt J.en hlo bir enele ı.... mtlhlm bir teY söylemedi. yalna 
lık yapan bir adam deliJim, Un. mtiddelamanıilik tarafyıdan §a. I 
tımm man 1eneleri urf bİ1' bdm flit olank götterllcn ta111aD111 , 
;\'ilztlnd~ ı'Ztır&p l(erisiade peti. dart sinir c1oktoraaun mal&JcelQe 
A<'ı dola bu yılların indlrMunı lnmınına ('kışı hayli e-nt~Te&an 
kadm1ardan almnk kararını Vf/r • oldu • 
mi'"' balmıvyorum~ feleriDılen iki.•i tlnivenite pto. 

• •azamnda ber kııdrn SU!il& f~rtl olan bu tnnınmJ'f ıl1'rt dok· 
• dur, ve ceza ~eie flyıktır. Met lor ll1fll .. Ji IÖJlediler: Sue•a da 

lıis dallltti vardır; fakat ıaunna 
lamamiJle sahiptir, bt"na.naluh 
cezai ellU,eti haizdir. ~ 

lstanbul okulları 
Doktor Net claYMı tnıilter.<!e 

en çahak biten davalardan birici 
olmaJtt1., ........ ilk eelsel'ini 1 '7 
ilktqriııa 1895 de yapmııı,tr. hülmıü 
22 ilktetrind~ , ·erdi. 

Ve doktor Nel 19 sontetrla a:\I. 
ntl l'rafalpr meydanında aııt!da. 

Bt'l"Tt 

ictimai suçıar 
-ı-

l NSANLtAR teni 1Ub&rf.7le daima ma.ddl a&u:DIJ:la llapd....,& 
mtltemayilıUrl.er. Kadll•rlnl bOyle culbeWre upllma.lcta.n 

kurtarmak lGın terbiye, ~ ahlt.k1 vs aoayal tıunk. maanta lılr 
sınıf ve 111ul4J1e meııaup oımanm verd111 bayalyet fikri bir aile,. ve 
YI\ bir vat'll&nıenaubıyet ve batll1ılıc. hllıl, kanunun ve adil tetldlltm 
mU.bet ,c.ki!cleki em-ı. mOrakabest ve mea'l gibi -.dler ltmndlr. 1111 
aedler, mevcut olmayınca, bekçt.la btr meydanda. alalllldlllDe atdeıı 
lc;:tlma\ ııuçlar ı.,uyenıerln b1r dereceye kadar meı•uı olJDadJld&nrı& 
hlt.kmetmel(~,:ı b&fka çare )'Oktur. 

Bundarı fil netle. çıkarılabilir: Takip edllilcek )'Ol •• ftft1mUI 
llzım gel.en bı.flıca nokta. ioUmat ct1r\1m iflellm88lııe mul olacak 
k\!vveıu. d~!am aedler yapma.it oımalJdlr. Bil p79DJA _.,.... pJ. 
mut için huı kanunlaruwzı tadil. ıalah etmek ve lctbDal ba1&tm 
bugUnkU 1caplarma uyıun yeni kanuıılar yapıııak nıeo~tı k&rp. 
srndayız, 

Bundan b.ıika, mem.ı•ket.ıe aoeyaı ve V&tanl wraıtJe:vı eau1ı blr 
§ekilde yayn:.:ı.k ve .o~ samanlarda. ak 11k tıttuen ve lıune.rnıu içti. 
mal kelimeılr.'n arka"ında. bayaU deJU, pek baldkl b).r ._ blllwı4u. 
ğunu herkeae anıatmsk l&aımdır. Su arada 11ç&lnctl bir gare daba 
vardır: Me.ılell ve aınıt h&yalyett. 

DUnyamo ber yerinde vurguneu da, kwn&rbu da ftrdır. l'alcat 
bunlar, ınUtetekkir, memur, ıatr, &mir ve lllı.. tab&kalarma m,rıaup 
dt-111. vurcı.ııcu ve kı.marbu aınlfma mensuptur. ATm. ad&mm, bu. 
glln A.lim, v:ıt>nperver ve llh .• aeçtndtlfDI, yarın VUrguncululır tfltrlne 
karı:tığmı S'•>rmemeJtytz. 

Bir taratlan aedlert eaallı blr 111lfl9tte ya.pmal& catı:prır.ı, 1cU,. 
mal .ı~ a!sn?annı bQsbUllln bekçW!z bırakmak doğru detftdlr. Umu. 
mun rahatı, monfaatt için r~teriJen faaliyet n hareket 1ıtr Dlt ga.. 
zeteotn nefnyKtlyle, birkaç ıuzeı aösdeııı n kelimelerln beJlpttncı.n 
fbaret kalma1"alıdır. 

Tapdmıı Ye yapllmakta oıan YUrpııculukl&rı, bıralSldı:lan. •l 
lıtlmal!ert u:ıua uzadıya arayıp ıorm&gı. lllzuın yoktur. 86,ıe ........ 
}arda, cezrt btı ıekUde, hatta. biraz da kanunun dJftnda hare1"t et. 
mek 1Azw.ıdır. Teftlf, murakabe, da.ima buııl&ra eJıeın,nılyet vermek 
gerektir. btaıı1>11lun laf• Jllnl Qzerlne alan belediYentn daha mu 
'kontroller yaıımuı llzımdıt'. 

Bir moyvıı, aynı caddede, bafka b&fka dtlkk&.ıılarda, b&fka bal. 
ka flyatıarıa aatdl)'or. HllkQmet, pkert tlyat koyduktan •onra, te. 
kerU maddeı"r~n flyatlan arttı. Ve her g1ln beter. onar kulııf artı. 
yor. Yetmt;e, eekııene aldıtrmız kuru llztlm yO.z, yl1B )'lrmf kurup 
çıktı. Karu l.Defr de be)'le, kuru lcayısı da blS1)e, hoptbk erikler de 
böyle .. 

B•· neden o&yle ola70Pf. Çtlnktl pnlf bfr tefttf, kontrol JOlc. Yal. 
naz bir tek naMre mftdttl'ft m1!8ten&: Tabtm nalıf199I mGdllra J'erlt... 
Bu g.nç ve 1tr.l!ml\t •t)l\ff adaTftt "umlsd&n ~1ı'ft10r. tefU,f1er J&tK. 
yor, halkm lJleriyle ~kından &!&kadar cıhryor. Allalı !"&Si olamı! 

Htlkemetin wrgvneularta mllcadele)'e pçutl malQnadllr. Ota. 
la: ağırdır. Ş'mdl yapılacak if, 8&lu teftjflerde bllluamaktır. HQkQ. 
met ınkı lelLlşlerde .e t&ktplet'de bulunmata bqlana, u1D11mun D,. 
bat ve menlaattne kartı yapılan tun'UftD fGtlmal bir ll&Ç tefldl et. 
tltt ftkrtntn memlekette blrlefllleal çok kol&Jlafmtf olur. Bu ııldr, 
btra~ olaun twr.etta edeeelı: o)una, umu.ıu ıeçtnmeıı latlJ9n adamlar 
atnllanna gelen !le1' ıeJ'f yapaıaın.ata ba.flarl&I', wnullld .acar da bu 
gfbl harekelJue ltaTfl daha m119bet daha testr1[ bir tazyik göetermeğo 
alııır. 

Jlalıya11 lltr stll l(lla bin laare h,_""'ör olar. 
LAEDBl 
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J AK 
Miıter Jak, Loid Corc'un bile ıevıiıini kazanmıı, Yaz11• 
tinaı bir köpektir. Şimdi, tekaütlük hakkivle geçinen 
Jak, dört sene eYveliıine kadar, hayır c:emiyetl-1ne 

para \oplamııtır. 
Anglo Saksonlnr, hay\'Bnlara k:ır-ı lerine yerl~tikleri zaman, Mim:r 

şı balhl* gösterirler. Mc1tlı1 dört Jakın keyfi yerindedir. Ku)'l'UÜ•J· 
ı;ene evel, zengin biı Ameriknlı, ııu sallaya s:ıllaya, komput1111ana 
kedilinla )1nııi üçüncü yıld\ınümü- sokulur '"~ naıh bir ha•Jarıtla mev
nit k ... IDHfo bu •esile ile bib ük cııdiyetini anlalır. 

bir ziyafet vennişti. Uu zh·:ıreıt<>. Bir adam, gazeteıini okuyorı;ıı, 

büyük memurlar, mühim lj:ıhslyrl- bir delikanlı )anındaki kızın kal;ı• 
Jer, kedinin hayatı ,.e hususiyetle- ı'.?ın:ı hislerini fısıldamaya dalmış· 

rl hükında ciddi heyecanlı nutuk· su, Jıık onları. vazife1e davet el• 
lar Irat etmlşhrdl. meııiııi bilir. Palasını, btl)'(lk bir 

Yine o sıralard:ı, 1.ondrahl:ır da nezaketle dizleri üzerine koyar, çu · 
heyecanlı anlar yaşıyorlardı. G:ı- kulata7a benzeyen gözlerinin tat!ı 
zeteler yazıyor, halk da dedi kodu- Jıakışl:ırını, onlann göderinde geı· 
ıunu yapıyordu: Tahsildar Jak, Jııı dirir ve muhakkak bir alaka uya.ı· 
zeki ve hayırkar köpek tekaüt cdi· dırır. 
liyordu. I~uıunun delUUnden yuvaruınan 

Londrnda da, Jnkı tanımayan paraların şıkırım, Jak'ın kulakla• 
yoktu. Jak. kestane renıinde göz- rındıı tatlı akls1er yaptıkea, meın· 
leri, kıvırcık siyah tüyleri sarkık nuniyctlc kuyrujtunu saUar, leıe&:· 
zarfr kulakları ile fıpanyol cinsir.- kDr t'der. 
den sevimli bir köpektir. O, Oston Yolcuların çoğu. Mister Jok'ın a• 
istasyon memurları arasında, ki- ~tna\ıdır. Onu okşamayanlar, onun· 
tapçısından hanıııllarına, tiitüncü· Ja konuşına~·anlar pek azdır. Onı. 
siinden çukulatacısına kadar hepsi· ikramlarda da bnlunulur. Bllbaa.;a, 
nin nazarında, kıymetli .bir şahsi- çukulatııya bayıd1r; fakat eok çuka
yetU, J:..ta yc<Jii'U zamanlar, :midesi bo~u· 

Jakın en dikkati ge<en hususiye- hır. Bundan dola)·ı Porter Edva"1 
tl, sırtındaki kutusu idi. Bu, kar· Jak'a fa:ı:la çukalata verilmemeıi 
nından geçen k:ıyı~larla bajlanmı~ için, yolcuları dikkatini celbetmış· 
olan kutl.sırtındaıı hiç eksik olmaz· lir, 
dı. O, böyle geçt.rken, istasyond:ı LOYD C"OB(' D.\ JA lU~ 
kim ''arsa, ona, ''vakitler hayır ofa HA YBA...~IABINDANDIR 
Jalı:f,, der, lllifat ederdi. O ise. te- Londra'da, Jık'ın bayraııluı çok· 
şekkür makamında, kuyruğunu tur. Bunlardan bazıları sırf Jak't 
sallar geçerdi. Durmaz, kimse ile ııörınf'k, onun kumbaruına para a
oynunudı; çünkli vazife sahôbiydı. ıarken. uizına da, h0tuna ıtden bir 

Jakın vazifesi, istasyona ıelen, şey Yermek için Oıton ialaayoııun!ı 
giden trenleri dola~mak, hayır ce- gelirJcr. O, bu hususi a!Akayı bilir 
mlyetıerine iane toplamaktı. O, ,.e onlara, daha hususi ı,ekilcM mln· 
1933 seneııindenberi, hu hrı)·ırh va- neıtıırhk ve muhabbet g6ıterir. 
zlfeyl, hareketinde şaşmaz bir mn- Mister Jıık'ın sevgililerinden bJr! 
kine gibi görüyordu. Loyd Corç'dur. Ond3n ziyade cif', 

• • • meşhur aktris Gracie Flelds'k a,·• 
Hayır cemiyetlerine, köpeklerin baptı.r. Onların geldilderfnl ıörilı•· 

yardımını temin etmeyi düşünen ce, ciddiyeti, aihrbaşbhlı SArulır. 
nıtam, Porıer Ed,·ard isminde birl Boynunu çarpıtarak, cilveler ya· 
idi. O, 1920 d.ı, böyle bir u,ül bul- parak sıçrar ve yanlarına sldtT v• 
muJ JAae toplama iflnd"9 bJr tok kendisine uzanan eti, dudlıklan •· 
kôfıekler kullanmıştı. Bu sayede, r:ısında oynayan dili ile 6per. Ne· 
~imdiye knclar, muhtelif hayır ce- de olııı. biraz da 4ınıarıkhk 961lt· 
mlyellerlne 8,000 İn,cıiliz Jlrahk rir, gözlerini Üzerlerinde ıezdirerck 
yırdım temin etmişti. Bu 8,000 fıı. o~zına verilecek feYİ IÖMtler. 
«iliz lirasının 900 u, Jak'ın gayre- Ne dersiniz? J.oyd Corç'la aktri' 
ff ~eresl fdi. Misler Jak'ın tavassutu ile abbaıı· 

hk iane toplayan kn'l<'itin ismi laşmamışlar mıdır? 
"Rua,, Jani "Kral" dı. Bu k6pel:, JAK TEK.o\tlTJ. .. {!K B.\IU'I 
13 ya~ında tekaüde snkediJdliU za. KAZANDI 

Kalay " Jıı.'1'da h•ll'Ufat v,.erilmelıı .aretlyle ıooo kt1o matbaa hunı. man. 3•102 fnıdlb: lirnlık iane fa... Jak, dört seoe enel, tek&Üte aev 
fatı döktil..Pln.ıck bere puarbkla ekatltmabıde verilen fiyat raıı g&rtlt, lamı~ bulunuyordu. lllziın ° H kedildi. :)imdi, •iUell, sıcak 711vı 
dlltQnden pazar••tı I0/11/N2 puarblal ........ t 11 de !&hpa•rmda M. mankl paramızın 40,000 lira eder sında besleniyor. 
K. V. 4 No.!u Satınalma Komisyoaunda ya.pdacaktır. ı.teldtlerln belit ki. mfihim hir ~evdir. Jak dört sene enel, aelıiz Jafllt 

spor f aalivetine 
başltyor aaatte kat1 tuıtnatıarlyle kom1ıa7on& pbnelerl. (2'4 . 1783) IAKIN PARA TOPLAllA l 181TLU da idi. Vazifesini. pek iyi 7apı70f 

Rel>-.iJel"iw a~ı l .. .toe'. • • • htasyon:t bir tren yakJaıır yak- dıı. Haftan1n allı 8finünde ealıtJ70I' 
LUı: heyeıleri tarafından lıurrJa • 1111 •• 'Mylk .......,;.; ihtilllin 204.7~ metre 20 aaotım elıu.llk boa lmmat paarbtı& aatnı aımacak. laşmaz, kuvralunu dikml, ıiolaşaıı pazar ıünlerl istirahat edi10rcl:ı 

nan .. latanbul lılaa'1t m1Jd0rlOtun. e'9ls 1latihi Sen •t'ltn hsyat ve ttr', ll:aleıı 4/12:1#42 CUDl& sana nat 11 de Balıpazannda il. Jl. v. .. Jak, dikkat kesilir ve rıhtıma gi- Sahihi, Jalr'ta, ak.-mlan yor111nlol 
ce tutllı: edlJen Procram muctbinoe ~ ''Jttlr da,·alıt1' 'leri!in.. No.lu Sabnaı na komlayonunda yaptlacalctır. Kat'l tellllll&tı H4Jt8 ura. dan trene atlar, koridorda lterllye- eseri 116rmeye baılayınc., tekaüt 
lstanbul kız 'Ye erkek olruUan 2'1. ıı. de en al~ olanlr dır. lsteklllerln bt'!li vakitte KomYıyona. plmelerl. (801 • lTllG) der ve tren durur durmaz, en arlıo- lOk hakkını tanıdı; fakat JWl•fl 
1142 gDDtınden ltlbe.ren apor faaliyet. rek her kompartımana baŞlnı uza- <li~er birini yetltllnnek JlnmdJ 
ı.ırtne b&flayacaklardır Sen JUSfOn A"ıbetı• TASHiH iLANI tır. Zaten, bir kompartımanda tn- yanına "lkınc1 Rua•• :ra•• "lldnc. 

Programa ır0n otrullar YOleybot ~ 10/lJ/H! tw.ritll nQlhamızda Defte'rdarlık lllmom Mlll/'88 do97I' Un bulanmadıl}ıaı kolıudan anlA· kral" isminde 14 a)'lıt bir kipe) 
swçıanm Emtııena .:ıalkevt clmnu - numaraamdakl e.e.ılt.ktn muhammen bedeli 2002 11ra. IO kurllf yerme aebffD dalı için, batını çe•lrlp de 0 tara- kaf ıldı. 
tik .ııalonunda, fuUıo? mllalıı&kalan fsmi7Je nftJ1 bu sütunlarda 2000 ıtra lJO kurut yazdmlftır, Ve 51217 /111' nulD&l"&lı dolyaQID _.t.rul fa baluuz, •ohına devam eder. "'cı eı ve J'atlb .tad_,.__,._ ..._ " Mister Jak, onu kulum~ 
~ ,, ..... __ ...- cleV'llıll'I edecektir, 9876 yerine ıreınen 2975 rutlmqtır. Taahlhen ll&n oluaur. Va~nlarda, ..,.,,.lculann. yerli '.·er- iki c· "" ·- hl L.....l....k m·---a-t 
koıutannı Şifll kota HM91Jl4)a. atle ,,~ n ı nna .. ~ r - .......... ,.. 

t ımı mU..bakalannı da r.-rb&Jloe'•------::>---------------------------• ·--------------------- ediyor. 8"111 de Plerl7ord11. a tadyomunda yapacaklal'dlr. Ba y11 tane topla}'Hak klSpefl ~ 
ıpor faaliyetlerine baııdbal •e bu Tabutu kilisenin orta ına koydular. v D v Falrat Dorof hiç susmak tarar- mek, kol11y bir ı, delildir; ctntil 
Jrf'tbol mO.-b&kalan da konu}mu,. İhtiyar 7ü:zba111 ölüyü hir daht: o ---- ==== tarı de#ildl. O, 'biraz evvel kiler- köpek. tren gürülUUertne, didik 
tur. Bu mllıabakalar tutboı Ye wı., 6pt6. yerlere kadnr eğildi Te fiks- - --- - --- ci;,le birlikte rnllbtm bir ıı içJn seslerine, lokomoUOerln bubar aa~· 
tıoı mllaabakalarp netıcelendlktel! aofon karnını iyice doyunnalarını mahuae lnmif ve bir J'llllUI iki fı maJanna, kalabalıkta nhatça dO-
•onra ilkbaltar mevlimlnde yapda Ye aıkşam yemeğinden sonra killsfl· cıya dolra elfldlktn sonra orada!'! latnııyıı, anC'alı:, attı •Jda •hfült'· 
~aktır. :Je 118linmelerinl emrettikten sonra Yazan: 

12 
Rusçadan çe•lrenLO: fnbllde ne,.lenenlt eıhrnşh, Ye yor. 

Bu :b&ftanm ilk Yoleybol karpl&J Cenaql •e~en hlzmetkArlarla N. V. GOGOL SERVET NEL timdi dannadarı JronuJVYOrdU. Mister Jak, 7erlnl tutarak olO 
lllUDU 21.11.Nı gtın~ saat 1uo da birlikte eılnp ldtti. - _ He, yuha beni stufomıalt mı ikinci Rna'ya. altı ay. tmtt.1 nlı-
tllmln6nll halkevt clmnutJlr alonun Tababl taflYllD)ann hep5i mutfn yahut 7abancı k6pelder için kuJla pldan oimıyanlu da kibrit çipil f!ffyormn' dedi. o, benim bOe sır- muneııl oldu. Bir dn de, nrbndt
da Şitll T. - Cllmh!.triyet, 1atulıa la gellnee eDM"inl fırın duvarlannn mayı ihmal elmudi. Falıat en btl· lmllamnal'll bafladılar. AIJslar, d.. tıma bindi, yahu. Vallahi bindi. lrJ lmnbsrası, yeni wwwaa •" 
Kız L. - Çamlıca Li8elerl yapacak. ko)'Jllaya baJladılar, bu. ölft IJ(iren yük kalabalık, akşam yemeli esna- ha ,.. ... , llaıftet ebMJ'9 b8tlQJll. Torbası düşmelerle siblli gıenç çc tına nakledOdi. 
Jardır. biltiln Ukraynalıların adetidir. sında toplanırdı, o zaman, atları ca q aç Jmrtlan andıran bDtl11 ... J;an: Jıtk, hassash. Bundan dole71, •' 

.Futbol mtlabakalan 28.11."2 ıtı. Bn sırada ntozorun hlııııetmeye otlaAa çeken sCbiicil de, ıliu'l.ın kumpen,.ma llÇ)lfı bini .Jıann.. - Cacfdann ayn fşareflerl Tat ztr~lnMıt ııffedfldllfnl hf-""" 
Dtl Şeref •tadyomunda •JDI aaatı- başladığı açhk, bir müddet için ıs. salmaya seUrea eoban da •• biitla 7tnce bir eolrlan 'kOft111111a,. beş- mıdır? Bunlara bakarak cadıyı ta memet fçfn, evde, ona JMM'llel~ 
(1".IO) da bqlayacak ve stlDt1n kar. lftyft unrrtturda. Rlrazdan blUiln fJÜD meydanda aörthımiyen hism4i- ladıJar. B .. ls, pek t•l>lf olaralr &- nımak mnmifin delil mldir'1 di)"C e~lencefttr hanmndı. B3yleee, _. 
fllapnuını ŞeNf StadJOllllUlda Talı:. hlzmettArfar birer birer mutfaldn Urlar da bir araya gelirlerdi. Ka lftJıe tnHbl edecettf. sordu. glncflftten ah~omıJcta. 
ll1m L - htanbul, Dal'Offetaka--Ka toplanmaya ba~fadılar. Yüzbatının silkuti olanlar bile yemek arasındıt Genç koyun çobanı: Doroş: lfüfer Jak, şimdi, fqe ~ 
b&taı. htlh 8tadyomtlDda da Veta evindeki murrak, kemik ve bulaşık gevezelik etmekten keDdileriDI, ala - Bey hnnnt Mbls nthlarh - MOmkftn delildir. dedi. K:ı içinde, ne YıtPIJ'OT', tfl:ve dtlfltnlrt' 
L. - YQoe 'Olld1 ve Perteftllyal- 1 suyundan hisselerini nlmak Ozere maalardı. Burada hemıuaal her ıe1• d11tfiP kalktılı dolru madtlr' ıff. rfyen taııımauın; lsterıen blltün nlz, onu dn. hııber verelim: feidf
pk ~ :raı-c&ldarcllr. JruyruJdannı ııallıyarnk önftne lrt- den bahsedilirdi. Kimin yenl plftr ye sordu. müaddes ldpatlan ·oku, yine tam lük hakkı ile ge(.fnfyor. Hllt6mef, 

19'2 - 19'3 den yıJı 8POr mQaaba dar sokulan kl>pekler ıfe dahil, av- diktirdiği. topralJn içinde neler o. deriden yaptlmıt çubu _ to~ Jamuaın. bir çok cfns. harp Hıtelf ft 18frıey1 
katarı unumda. oltullannıısa ba.fa. Juda yaşıyan bfiıün mahlılklann bnlunduju ve kimin kurUa karp- basına 0 tadar eot dftlme Te bal:ır RezonlSr: fate etffiff gtt,f, ona "da enal:1ıt1 • 
ntaP dllertz. • e • toplandıklan bir kulüptü. Her haft· 1•ıbAı bahblerin mevzuwıu teşk!l armalar tıt1Şt1rmııtı ki bu blllJ{• - MDmldlo. mOmktln, Dorot rfyor. hfnct Rua ile bfl"Htte ~ 

htu'bal Olndlan ...... Ult Brı. gi bir iş için her han11i bir yere ederdi. Burada, Ukraynalıların ara· seyyar lıırdavafçı dDtklnıoı andı· Böyle söyleme, dedi. Allah, her frfV'nrl•r •e ADııha şftbıetll'°"81'._ 
,.....elen: gönderilen bir kim~e. her şe:rden smda nadir olnuyaa bir çok h.. nyordu. .. ,.. beybııcle yere hmusl lfarel Bir Dfiretmenimiz 

vefat eHi 
enel peykeJerfn üzerinde ııznnmık zırcevaplar hazır bulunurdu. Bizim fflozofun daha enel fa· ko7111amıtlır. Alim kimselerin 96v. 

28J.1.H2 Cumarteat ıtıntl yapııa. p· ". 
eak maçlar: ..-e hfr ('tlbuk f('ll11f'k için mutfa:f" ılozof, mutfalın önilnde. te- Dı$111alt şerefine nan oldulu Doroı: ledllderlne göre cadının ldleGcük 

nitrardt. ETde ya,ıyan ve kazak cep miz havada daire hAllnde oturan - Klm1 Bey kızı mı1 diye sor- kuJnllıı olurmuı. 
liJerel atadı: kenJerJyle ~ılılık satan blltiln genç kazaklann :ranında -,ere lııldrış du. o. cadımn ta kendisiydi, yahu! Ak saçlı bir knü. hliyllk bir .,. 
1 - Taluka L. • hıtıuıbal L. Saat L-'Jı:A-" ..- J f ft r1 d k k oturdt1 Bı"raz '"' • · • Cad ld .. 11.• l d rf a..1.1. }·'·'-'-~ nar, p .. ., .. e er n ze n e, pey nrara • ...,ora ıçınuc ı o ..... aa yc:ım n e e m! ... u.an ~= Ölr9l mlw y...._ 'l-bllf 

1',ao da: 1 - IlarlRelaka • Kak. Jrelerfn alhnda, fırının ttpe~nde galuşka buhman te>Prak ranalı iki 1 Seyahat esnasında blb6t hlr ı,. - Her kadın ibllyarlayınea e'i· Rddili wı 
ta, ~ Saat U.40 da. Hakem: ilmet elhıml rahatça yntmnya elverl~li eliyle tutan kırmızı kapelllı bir felı:le feselll etmeye ko-... bıak: dı olur. diye , ... ..- etti. ,.._ Adem G6kdb. ..-- ., ... "'' wlllbetlmill ,. ...... ""'*"' 

her yerde bütün gün yat:ınık nltlt kadın mutfak kapsımdan uzandı ,.e - Yapma, yapma Doroşl dedi, Ba sırada, !iillp süpürülen (8· Si 1DeQ ilkolral ~ Smlil9 
:-~ V~ ...... _ "ftlrtl L. Saa•. geçirirlerdi. Hem de onl:ırdnn hP" çannğı, yemek ycnılye hazırlanaıt- Btı sizin vazirenl:z delU: bu iıl Al- ııala yeaiden laloflıı doldurH q. AboJu =slllerıf .,__.. • .W 

·- uı biri mrrtfaktao dalmtt Yll şapkamn. lann llnlerine tordu, Rerltcı ~e labıı bıralna. Bundan bahsetmeye ÇI kadın: dtJen ................. ,. JteA....U -n ......... 
14,30 da', 2 - Pert-nly_al. T·ık L h .....,._.... ~ •...-

... "11 lr mntfnlrta dnlma yıı şnpbııını, binden a~ac: taşılını çıkardı, ıra. gelmez. 1n--. ttrl ,,. •- -~-"'-' -...1.-....a....a • 

Saat: llJ,tO da. H&lır•m: il. Glredln ---------------------------------••••••••••------•~..,.._ ... _ ... _u __ ri ·J- __........,.,. ~ - ........ 
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"- Şu dUnyayı doksan J'l] gözle. Sol;akta bir gürültü v~r .• 
rlnle gördün de ne anladn..? Hem in Saray mak.arelorl çalmıyordu. 
•a.o klin&tı .röztıyle m.I göriir yoksa - İşte, yine Halltı>nln bir WlnL. 
kalbı Ue mil' ''arsm gözlerin kör ol. ~ynep pencereden kulak verdL 
ı.un. Buna mukabil 11.u(lfe.ııin bfricl'- Münadller şöyle bağırryordu: 
l;Ozdelllue kavuşacaksın. Onu koynu "DUn gece Halife hazretlerinin sa. 
na alıp ya.ttığm ı.a.ıı:ı.an, gozlerln gör. cık cariye}erlnden Hl\cer adlı bir ke... 
inil§ veya. görmemJI) .. kür oluıu) ve. dm• saraydan kaçırl'nş!ar. Bunu ka.. 
.l'll ~ık kalmış .. neye yarar': Sen ·• ı çıranı bilen ve gören \'11.rsa derhal 
ııaadetl kalbinle dlmağmla hlsııede. Saray muha!ızlığm<ı. haber verdiği 
Ctk değil misin? Ha,~dl durma, ka. takdJrde kendisine bir kese altın he 
ral'1Jıı ver .• (llaccrj ıııterim.. uııı;ut diye edilecektir.,. 
l•!lıyaınam!) diye b.ığır. Gökten ine. Ze~"Dep bunu duyunca pşTrdı. 
C'ek ku!j, gözlerı.nı o• mıık için ııenı - Oh berelcet venıln kL hazret o, 
bı·kllyor!., )U;vor. Bu ııtmı duyııa~·dı. benim du 

Diyordu. AbdülgaUar hu ı;~I duyun rumum gtlçleşeeelttl. lla.y aksı şey. 
c~ kt:ndlni kaybett,i. · tan lıay .. ııaraydnn ltaçrrarok kadın 

- Ulu Tanrım! K .. rarımı verdim bulamadılar da Hacerl mı kar,:ırdı 

ller ne pa.tııuıına olurııa olııun, lhtl lar?: 
~·ıırl.ıgımda bu aaa.dP.ti bıuı.a tatL4r.. l\IUrıadller ba~ra bağ'cra ııoka.kt,a.ıı 

llacetj istiyorum aenden! ınakl.nştılar. 
1 l>t3e haykırdı. Herl>e!I 8okatctan ~.:~nl<Pn blrblrl. 

\.e bitkin bir balde yatağında ııızııı ne: 
1.ııJdı o kadar çabuk uyumuştu ı-ı, - Ah, diyordu, tesadllner yardım 
0oaıının penceresini ırapamaga bile etse dE" şu lmdıııı ka-;ıram bulMk ve 
'l<ı.ıkıt Lıılamıı.mrştı. elt Hrlp bir k<'se altını alıoak .• 

l\btiüJka.dirln evindt ., sabah ıcor. ZP::nrp hlr sedirin li7.ı>rinP oturdu. 
.\bc;filg:ı!iar e"inde o ııabab kor - hı amma. bizim hn7ret neden 

kunç bir 1eaaJzlJk vardı Hl'nuz ne keıı lnı kadar derırı u:nıvor? ~t>den h11A 
nıu.ıt,ı. gözlerini açmadı. Nı>redev!le mU~tc. 

İklı.ı de uzun zaman uyku yüzü rlleri de gelmejtf' bacı!ıyacıık .. 
'lôrnıemlş 3·orğuu y11lrulı.r gibi ho * :f. ıf. 
ruı horuı uyuyordu. Abıfül~affar uyanrr aynomaz Zey 

>:< ~ :[. 

ElRTESl SABAH HALİFENİN 
BİR EJMR! 

Zel nep erteııi lillbah geç vakit o~ 
lauııı .. 

GôzlerlnJ uğunurarak yerinden fu 
lodı: 

- Bu gece amma da delllc~lz n. 
3 unıuıunı ba: Neredeyse öğle ola. 
C&k •• 

Yr.vll§Ça bUyUcüa.ün IUlpııwu a~tı. 
11rtıhJıt.an baktı. 

- O da uyuyor. 
l' ere eğildi: 
- Acaba öırnu, mil!! 
Fa1<nt AbdüJgaffar.n horultusu~ bu 

lıorlı;unç 51lpbey1 gene;; ka.dınıo kafa. 

lıloııaıı çabuk ııllmj,tl. 
~el'Ut!p tel•rar lta(;ıyı kapıı.dL 
Octa91na döndü. 
O ne?! 

;r;., 
= -..... 

!.:.. .... -· ... 
o ... ::: ---

·~ ~ • 

ı:ehf' sesl end\: 
- Neredesin benim güzel kelebe 

ğlm" Bu gPce !if'nl rüyamda gör 
c~üm. 

Ze:-1nPp büyUcünl\n oda'lrna. ko,tu: 
- sızı merak t>ttlm. Bo ımbah ne 

den bu kadar geç uyanrlr"ız?. 
- DPdlm ya .. gllzel rUwlar göı: 

düm. Gel yanıma, aolatavım. 
ZeJnl'p .\bdUlı;-affarm dWnin dibi. 

ne oturdu. 
- Ben de akı;lne olacak ya bu ge. 

Cf' çok korkunç rUsaııır gördüm. 
Ahı'lilgaffar önüne bakarak anlat 

mağa başladı: 
- Benim rUyam hem gtlzı>ldJ, hem 

dl' be~·ecanlıydı Ltlyo tklmlz de ö. 
bU1 dünyada Cenneti' gitmişiz. Fa. 
kat, orada da lnsanı rahatfııı eden 
rrıahlfıkla.1 bnhmuyoı Renlnle orada 
o kndnr mes'ut ve bahttyardık ki .. 
ı · · '•· hlrdenblrr rtratnnızdn bir kara 

·' 

H A h ı.:.. K - Akşam Postası 

Haber 'in bulmacası 1 

0, 

.. L-+--1--+--t--t--

1 L-11--1--+-+-t--
3 .,_.__..,_ 
.. .__.,_+-- 1(aza.1P. 

5 Aleksand er V erı 
t04 \ll'V1ftnı 

~ff4uzalfer l:.sen 

' 7 

8 
9 

Soldan se~a: 

ı - Çokluk, 2 - Hayatın Si)· 

nu, 3 - Müslümanlar için lı"'iiha· 
rek bir ay, 4 - '\fük,omım.,.l, il~v<::, 

kurnıaktan emir, 5 -- Bir ilac;, 6-
Fe-ryat, akrl. 7 - Bir ada, yüzün 
yansr 8 - Zaman, bir hayvan, 
kena; 9 - Kr~m ya~~r, bır ra· 
kam, 10 - Rivayet 

Yobrdan aşaitı: 

ı - !stanbulun iyi sularından 
biri, 2 - Halk, fena bir huy, 3 -
Gemiler srğmır. bir nottl 4 - l?n
~rla, hediye para. 5 - ~!\q,enm~'.'. 
•i - Hiicum, far!'lça "drr" 7 -
Faydalı bir hayvan, R - fl1Jst v~ 
komşu bir devlet. b5ma G i15.ve 
edi'irs" Gir nlnr. 9 - Zor bir s.-ı· 
nat. 10 -- Kirli şey, ip. 

Dünkü bulrna('[\mtzın hnlli: 

ı - Çal'ıfar. mum 2 - l 's. 
&Teri, A, s - Kanrrı, F:rik, 4 -
Ural, Avani, 5 - J.adeı, as, 6 -
Ati, ef, de 7 - T, Rize, ılo, ~ ·
Adele, Fena, 9 - A, Arnavut, 
10 - lran, elek. 

SEHIR TIYATRO~U 

II 
\'tşt 

Hatırnl:ınma ila ,·c ecle<'el< Tıe 

Yıtr? Vikın. boıgunnn tnmnmi~ le 
askeri olan tnr:ıfı üzer;n(1e Jıirhi.r 
cıey vaznuıdım; fal;;at lıen ıt0k~r 
islerlnde mlitehassıs rlı>i:"lim, PCl-

1 risten a:rnlnııy:ın bir gaıcte mu 
1 harririuin ~özüne çnrp~r:>.lr a~l.:ı>~i 

hadiseler cfo liıs'.lr~"l huhs' c<hleb .• 
leeek şey!erılir. 

1) Homndıula . Re1 r;ilıo.du. "'iır.'.l. 
Ji Fransacl:ı, müttcf"lılf'r .\lın:ın 
hticıımunun şiddeti , .e A lm:ın t:::\. 
niğinln yenil"il;i yiiıünclen bnzgu. 
na. u~ramışhırdır. 

2) · Bu yeni teknik l eJı~c;fnn sc. 
ferinde Almımlar tarafmilnn tat 

1 

hik edilmişti', fal>at Frau-.ı:ı: ~r>n~!. 
büyük taarrnzl:ırı sır;ı-.ıncfa 1-'rnıı
sJLİnr ba5ka" di~·erek im tP"rUhe
d.en istifadeyi ihmal etti. Ilalhol.i 
fer<I oiara1c ahnchJ; tRIH1:r,,c Po. 
lonyalr eıiıı. Fransız erinden cin. 
ha fü•tün olduğunu her ~c'\" islıat 
etmiştir. 

3) AlmaJ1larm l\löz nehrfr•den 
Ma:nş lil!'-nnl:ınna kaflar U7ıtnan 
büyük ta.arnız)a.ı-ı '!!t:•asıd : t Fr.tn· 
ı.;ızİıırm Retelde ve ceplıenln ili. 
ğer bi~G".n: münferit nol,tahnn<l:
ve Dünkerkcle, bir haft:ı .~otır:ı ita 
Som kıyıİ.annda ~ö'"'terdiJtl,.ı·i mu. 
knvemet dikkate drğer Nrkaı; mi· 
saldir; fakat Fransı7 mnnı>,·iyatı 
W14 e Da7aran, rok a~rı~ı idi. Al. 
manya 1914 harbinin b3.<ö!an~ıeın. 
fla da maddi bakımdan Fran"ı\· 
dan çok U<Jtiln oldo~u halde Fran. 
sızlan ytldrramıımıştr .. 

4) Fransız subaylnnnrn m:ıdlli 

ve m.ane'\i vasıflnrr dn H>H • 1 ~ 
e r.azaran daha nşa!;ıydı~ \'e bir· 

b."Uş belirdi ve dile ~elerek, bana: çok Fransrt ~efleri jnı;an lıava" · 

"&en budalanın blrjııln. Sevfı,tlfln 1 na ı;ott büyük kıymet \'f'mlİ.,]erdi·. 
tın kadıro vaktiyle yt>r yllzlinde Ha Doğrudan doğruya ordu dalre!lin. 

de heyecantcydı. Gftya tktmlz de ö de bile Fran'!!l1. kanı dölmıek buo:;n. 
sanıyorııon •mma. o Seyit Ömer adlı 

1 

!!iUnda hasis olanlar p~l4 !:01'tn. 
bir adamın carlyesldl.r. Seni aldat Burada Fransamn yılnhş1nnı mn 

KOMEOt KISl\lJ 
Sa:ıt 20.so da 

ASR1LEŞEN BA.8!\ 
Cumartll!li ve Paı.aı 

gtı.nlert 

ıı:ıı~la.r!,, Dedt. lll'\i bir sebebini işar<>tl,. iktifa 
' (Devamı var) ediyorum; btz sivillerin ltat'iyyen 

1 1 

, ... 

1 1 1 1 

-

9 
~ 
•..:> 

' 

-z 
r-3 -

-

-

nılr.;;ılaşmadığınw: briMk t;..hlikı:. 
lere ~öğüs gcr~n Ye hirMk vol•snz. 
hfı,lara katlanan insnrıları • tcnki<l 
etme!. ffürinrle cleğ'ilim; f:ılrnt ınu . 
hakka:, olnıı nolrtn I•ra,s,ıfa, bir 

1 !;Ok 'al•'alıırda ~cı:en h'lr111,..ı.; 
Verc1iin ruhunun ek ... ik olu<sudıır. 
Ilu nok~:ı fmcfııılar haldUn(la da 
doğrudur. Or..J:ır ela Alm:ınlarm 

Felemenk Ye Bekilmyı ist:Yi r.t-

1 

tiltleri günden itibareu '.'Ok n!i,!:t. 
mıo:;hrdır. 

5) Fransız ordı·~und:ı foalirC't 
halinde bulunan bir ht""İrıri lml 
var mıydı? Almnnlıırrn orclu i~·e. 

risinde bi~alt ajanları olJı,~ı sliıı 
'hesizdj: Telf'fonla , ·erilı>n s:ıhıe 
emirler Frnns1z orılus11m1n bozu?~ 
ınn .. mda epeyce rol ovr.ıım~ştır. "'1 
knt hen Alınaın-av:ı bil~ bitto ferin 
eclen subay ,.e ~rl~rin de brılundn 
ğnnu zannedi:von•m: hıınn ı.,hnt 
e<le~k maddi tıir cfoli'im olmıı
mnl<la ber.ıber Alman i!P·!e:vic;İn. 
de, ••elimenin en arık m~n~"i;·ıt", 
h:ıyntrnnı da ehemmivctJ; hi.,. ro. 
li1 oldoğmıdan şiiılhe!eııi~·orum. 
Cesaretsizlik ve bilh:ıc;sa harlıin 
son<Js.fhalannda, mücadeleye de
\'amın faydaınz oldnınınn, Jı'rnn. 
sanın yaşryabilmek için bo7gun:ı 

ayale uydurmağe merhur hulıına. 
şuns. inan~ın Bordoda Peten ,.e 
Veygand aldıkları YR7.İyet~ izah 
eden eht'mmiyet)j sebeplerdir • 

6) Fransız ordıı~nnnn bUti.in tc, 
kiliitı Majino hattı eııas tutubralc 
ynpılmıştı, Franc:;.ız ''C 1nS?;iliz \"il· 

tanda~ bu hattın zaptedilmez fll. 
"nğuna körü körüne inanmışlardı. 
Bu Majino sistemi bird(•nblre iffıs 
erfh•erince hiidiscleriıı ır.:tne11 of. 
doğıı kadar maddeten de bir far.in 
şekli alıo:;nıı tabii gönneliai.,.. Frnn· 
srzın pll2rd:ınberi kulı:1~l:ırı lfo. 
jino h:ıthnın harikulide evsafiyle 
dolmuştu. ln?.;iliz aslierleriniıı Mn. 
jlno adını çok sonra i~itmiş olmn~ 
lan ve Şimali Fransaya z r:ldi1rler? 
vııltit müdafaa hnttı ndı verilmt>f:e 

(ne,·nmı var) 

. .. 

s 

\ uıu.ctcuuzuı llUtlıcj ..aylı&.._ 

bn~lık yanındaki tartb çerçeveılnJ ell. 
ılyerek gôncterecek 'lku),ıcularımızm 
tlcan mahiyeti haiz olml\·an kliçUI< 
llAnları parasız. ne,roıunur.) 

Evlenme teklif teri: 
.Y. 18 yaşında cok beyaz ten ~ı 

kumral saçlı, ve gözlli. 1,65, boyur 
cl:ı, mlilenasip vü cutlii, orta mek 
lep mezunu şeı dli bir ıı ile kız: 

ıniihenclis, mimar. askeri doktor 
\·eyn hukukçu dürüst, bir baylıı ev 
lennı!'k islemekledir. (V:ırlık) rer 
zlne müracaat . 

iş VP ;ft,..i arıvanJar: 
·1< :rn clo,:;nmlu, :ıskrrlikten cııger 

lrnrdc)inin silfüı nllında bulunma
sı .sebebilc tecil edilnıi5. bir genç, 
iki kız kardeşine bal.nlıilmr.k için 
çalışmak iı:temektedir. resim işle -
riııclen, c!eklrik, ' 'e motor tc~isnlın
dan ve lcsviyecilikten ıınlar gecl'l"
r, de Çalışabilir. (Sancak) remzine 
miiracaııt. 

~' Vzıın seneler ticnrctlıane ve 
nıiiess<'selcrde muhasiplik elmiş \'C 

askerlikle alükası olmayanu bir z:ıl 
iş ııramaktııdır. Maliye, Giimrük. 
ve banka işlerine vak;f ve eYİ re • 
ferans vereb:Hr. Almanca .ve ro, 
n.ence konuşur. CA Ata) remzine 
müracat: 

* Orta ve ilk tahsil için hust:~t 
dersle:- verilir. Deşiktaş uzunçcşrne 
caddesi çeşme soknk 20 No.da 
öğretmen Mustafa Atabeke mfira 
cant edilmesi rica olunur • 
* Tecrübeli, Fransızco dans vere 

bilen bir Türk mürebbiye 8 10 ya 
şına kadar yahut yeni dol{muş ço

cukların birşeyile meğgul olablliı 
Taşrayada gidebilir. 
Bakırköy Hüsrevi sokak No 8 d~ 

Makbule Kutlu'ya müracaat: 
* Lisenin onuncu sınıfında okLt 

yan bir genç mall vaziyetinin bo . 
zukluğu yüzünden öı\lerlen son • 
raları her hangi bir işte çalışmak 
fs1emektedir,. (Heriş R.A) remzi. 
ne müracaat. 
Aldırınız: 
(A.G.) (A.U.) (A. B.O.D.) (B. Ş. 
kim9CSiz) (BulunıLazı Bay l!'alk) 
(Çabuk olsun) (Dadı) (D.F.P.) (E. 
F.) (E. M.) (Eşine İlham) (F, U. Ş.)· 

(F. D. K.) (Fırnı.a) (F. Tez) (Hayat 
~1) (23 t~ istjyorum) (M. D.) {M. E. 
49) (Nelli) (O. İ.) (ÖZba.ba) '(P. A.)J 
'79 ressa.m) (R.A.) Samimt) (Var. 
lık). 
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y 
az 

na 

a 'ıf Ankara sonbahar at yarışları An~!.Y.!~!!~n~~~ ... 
10 uncu hafta prog, r.amı :~k~~u;~;:~l~~re~=r~s~~~~: 

~ulan, Uç v~ daha yukarı ya~taki 

30 sene bU-ı:ün yarışlarda istisna~ız olarak kazanan 
C. William'ın bu eseri türkçemize ilk defa çevrilmiştiı 

Yar erak far na tavsiye e eriz 
Fiyatı 30 kuruştur. Satışyeri: V AKIT Kitabevi. 

...,.. 

DeVlet Deniz Y otları işletme 
Müdürlüğü l)anları 

~-

Umwn 

Denizyo~:an umumı yUk navlun tarlfeal, yap1lan ı:smla.r dola.yL'tjlı! 

tadll edllm!~tır. 
ı llkktı.nun 9f2 tarihinden ttlbaren lstnnbuldan hareket edecek olan 

vapurlarla yapılacak naııllyatta yen\ zamlı tarife tatbik olunacaktır. 

. 

Acenta1ardıın izahat lmblllr. (1708) 

An aa Anonım 
Tirle lgorta Şirketinden : 

193'7 aenetıinden bert Şlrketlmlzln Ankara ve hava)lsl acenteliği. 
ni yapm.nkıa olan Ankara•da., Baıılmlar cadde lndo 86/39 numa.ra.d~ki 
yazıtıaneslnde mukim ''SEYFULLAH KARDAŞ VE ?ııı'EOlP KAIIDAŞ 
KOLLEKTD' ŞlRKm'İ,, , Şlrketlml.7.Jn muvafakatini tntlhsnl etmek 
ltfzln btr ecnebi Sigorta Şlrketlnln aoentclJğlnl de kabut etml!J oldu 
ilnndau anınıızdn mllnakit acentelik mulmvelenamesı bUkUmlerlne tev. 
ftkan mczkar f1rmııdan acenteılğlmlzln ref'edlldlği ve bu ftnnn.ııın 
Şlrkctlmlzl temsıte hiçbir selAhlyet;t kalmadığı ıılfika.darlıırın bllgl 
cdlnme-ıcrı ipin ill\n olunur. 

Devlet Deniz Yollan işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Urnum 

t! Konıumento §llrtlarrmızın 16 inci maddesi (yUkleme boşaltma., va. 
p.ıra nakil, tatil '"' Uıtiften ayırma kimll:ı taratmd&n yapılırsa yapdsm 
rnasra~ı Ye tehllkeSi yük" aittir,) §eklinde değişUrilmi§tir. ı. İlkkAnun Dil 
t"'°'' ınden itibaren hta.nbuldan hareket edecek olan vapw1ara ve bu VL 

pu~ı.a .ıın bo~~trlacak eoya hakk:nda bu hllk.Um tatbik edilecektir. Fazla 

1 
!zah:.ıt .ı.ccntalarmuzdaıı .a2mabillr, (1776) 

• • • 
lzmlr Po.taları 

22/11/942 tal'ibincen itibaren hımır poııtaıarı İst;anbuJdan P azar w 
~rşembe günleri eaat 10 da kalkacak1ardn', 

Pazar p09'.nB1 İzmlrden bir gl1ıı evvel kalkacak tatanbula pc rwembe 
gür:U saat 11 de dönecektir. (148&) 
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1 2 9 1 k ., n C ı· teş r ,. n 19 4 2 safkan İngiHz atlarilt', Uç ve dtı· 
ha yukarı yaştaki Arap atlan ura· 

t net ko~u ı.tndaki koşudur. Çifte babie de 

Uc yaşınrlıı veka7.ançl:m yekunu 400 lirayı rloldıımınyıın yerli yar ıınk:ın İngiliz crT•ck ve ·nişi taylaru bu koşular üzerinderlir. Haftanın 
mohsu~tur. \lesııfcsi : lfiOO metre. ikramiyesi: 255 lirarlır. tahminini klsaca yapann: 

1 

o z . 
ci5 

Ahn Sahibi .----.--H_a_v_\/. ..... _a_n __ ,_n ________ _. f ' Antrenörü \t 
,. lsmı ı{engı Jabası Anası 1>- ~ 
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Birinci koşa: 
İki yanmkan aramndaki bu '

şunun fnvcrisi Kaderdir. 
tkinct• koşu (Banclikrıp) 
Üç taym girdiği bu ko~nun, 

favorisi t~ıdi'ğı ağır siklete rağ • 
men Hemdcmdir. 

1 
1 
2 

T. lşbilen 
M. Çak 1 

Knder 
Yabangülü 

Doru er. 
Doru dişi 

Frig 
Onnix JJ 1 

MübeITa 
A. Kormand 

2 nci koşu (tı..1 yaşlı Handikap) 

3 
3 

:'\fehme 
Mehme 

58 
56,5 

İki yaşındaki ve koşu kazanmamış yerli sarkan İngiliz erkek ve dişi tnylnra mııhsustur. 
400 liradır. Mes:ıfosi: 1200 metrerl tr. 

İkramiyesi: 

3 
4 
5 

P. Halim 
A. S. K. 
R. Kır:ıl 

Hem dem 
Znl 
r~rırmcn 

Doru er. 
Al er. 
Doru dişi. 

Ronnon 
Essex 
Legal Fare 

Lady Tas 
Piri 
İncE>ptJon 

3 ncü koşu (SöAütözü koşusu) 

2 
2 
2 

P. Halim 
Ahmet 
Rı<lYan 

62 
52 
51 

Üç ve daha yukarı yaştaki sark an İngiliz ııt ve kısrnklara mnh~ust ur. İkramiyesi: 500 lira, mesafesi: 
3.000 metredir. 

6 
7 
8 
9 

10 

H. Alakuş 
Dr. Seferof 
A. Abnan 

Dandy 
KomisarJ 
Gonca 

S. K:ıraos..'tlan Davalaclro 
F. Sim~ııro~lı• Anket 

Doru at 
Al at 
Al kıs 
Al at 
Doru kıs 

Fa vara 
Obertas 
Onnlx il 
Ga~~arl 
Sen Serpent 

4 ncü koşu 

Cnstlem:ıin 

Basla 
Mistyngueı 
Cadilla 
Chinos Girl 

9 Mehmet 
1, Arkady 
5 A. Atmıın 
3 S. Karaosman 
3 nnyram 

62 
62 
54,5 
49 
47,5 

Üç ve daha yukarı yaştaki sa!kt n Arap at ve kısraklara mah5Ustur. İkramiyesi: 550 lira, mesaresı: 1.600 
metre. 

11 
12 
13 
14 
15 

N. Sümer CeyJAntek 
K. Köktener Bora 
AH Ersan Tomurcuk 
t. H. Tekçe Sava 
Enver Alet Alok 

Mecfi 
Baha 
Bayram 
t. Atçı 

60 
60 
60 
60 

Horvat 60 

VçUncü koşu: 
3.000 metre mt'safe1i bu ko~uya 

beıı !!at'kan kaydedilmiştir. Uznn 
mesafeli koşularda bUvUk muvof· 
falttyet gösteren Gonca b-J koşuyU 
knzane.bilir. En büyük nkip~eri 
Davalaciro ve Bukettir. 

Dördiinrli koşu: 
Üç ve daha yukan yaşttıki yedi 

Arap atrnm koşacağı bu ko~urı!.!n 
en başta gelt'n favorileri, Tomur· 
cuk ve son haftalarcl'l. çok gUzel 
koşulı.nnt g5rdU~mtlz Cey!Antek• 
tir. Bunlara t>n bilyük rakip Savıı 
olabilir. Avu~aylit>T o1'1rak c;o'k he\ 
fif sikletlt> k~an HtzJl"'t'I ~a. ih· 
mıtli c::ıtz değildir. 

Re!}incl l•O'ro: 
Hu <.'entilmen koşu-sunu ~ğe1 

~irenııe- Dandi kıız:ınah:I•r. 

Yeni Nesrivat 
B R I \ 

Rontr:ıltt • P!ıı.fon 
De.kliirııı<1yon 'e Oyun 

Akşam ga7.etcsi Bric: kö~e~4 mu 
harriri arikadaşnnl7 N:mm D~:sa 
nın dünyaca tan•nnı:rş briç p!'Cfe' 

17 

1

16 
S. Karaomıan Hızır 
F. Vural 

1 

Tarzan 

Al af 
Kır •t 
Al at 
Kır at 
Al at 
Kır af 
Al at 

CeylAnyekta 
CeylA.n 
Gandi 
J{uru, 
Übeyyan 
Karaş 

Hamdanf 

Nerfr.ıan 
Blllut 
Suade 
Fındık 
Cilfi 
Sübcyhl 
Ay 

7 
6 
6 
5 
6 
4 
3 

F. Atlı 58 
S, K•msm•n 1 Si 

1 
sör ve eksperlerinin mU•e:ı"di' 
t>Serlerini tetkik ederek hamla. 
dığr bu kitap bugün ııatışa çıkmış 
ur. Memlekc.timiztlc taammUm et 

1 miş -0l:ın ve poker giN kl!In!l.r el 
mryan bu kibar, zarif ve fennf k~ 
ğıt oyunur.un deklil.rasy~n ve o 
yun bahislerini ttferrtlati1e ve bi..ı 

5 nci ko~u (Çalı manili Centlmcn >: 
Dört ve daha yubn yaştaki s:ıf kan İngiliz at, kısrak ve idiçlert> mahsustur. tkrar.ılyesi: 300 

11afesi: 3.000 metredir 

18 
19 

. 
Jt. Ala'ICuş Dantfy Doru af Favara C:nstlemaln 9 Sait Akson 
T. Atean smkap Al at Cap gris Nez Cifra 7 Salih 

Çifte bahis : 3 • 4 inci ko,aıar ozerladeıllr 
·~ ' 

-

-':;;;ııl - -
- -

-

r::: ·c 
Gol -= Gol -~ 
~ 

1 ~ok ekzemiz ve mi!!allerlt> ve aç?lı 
lira, me bir lisanla. !zah eden böyle mtr 

72 
66 

·-. 

.. 

k~mmel bir eser lisaru:nı~da :J) 
c1('fa. olarak intlşRr etmt>kt,.di ... 

Kitap ?31\ snhfa<'lan ibarettir 
Fiyatı 150 ku~tl'r, Her kit'ljl~f 
da bulunur. 

.Sat eş yeri: Semih L~tf: Kit~ 
vi. Brl~ anıatörlerine ve ·>k•ıyuc:u 
iar·miza tavsiye erlt'riı 
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