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Türk Hayatının 
inkişah 

l'azan: Hüseyin Cah:t Yalçın 

İtalyan radyosu tUrk!ı)e ncşriya. 
lnıda bizim gö:dcrlmlzin önünde 
Pek cazibeli bir serap 'c hulya 
YILratınak istiyor. 1smi pek iyt i;i
uilemlyeo fa.kat haldkatte mih,·er 
Propaganda.smm iıleUerindcn biri 
olduğunda hlsı stipbe bulunııuynn 
bir gazete ~yle yazını~: 

"Cenubi Rusyada cereyan ~de~ 
harb gerek lktısadi A"erek r.oJ,,rrafı 
'Yazlyetl dolayısile Türldyeyc yeni 
~iyetler ve ufuklar dOb'11rmak • 
tedır. İtalya ve Almanya Türk lul, 
yat.mm in'ldşafma mani olmak İ"· 
temezler." 

Dostlannuzm hakkmuzda besle. 
<!iJderl bu iyi niyetlere nasıl teŞek-
1'1b- edeccğimiz.i bilemiyoruz. ı·~ · 
kat bu me\'kl<le Türk hayatının ın 
kişafma ttaıya ,.e Alnııuıyanın mi-. 
ni olmryaooklanDI bize temin et. 
ft>ek acaba Türk hayatına kar$I bir 
suikast teşkil etmez mi? Çünkil 
biz dü~Unmesfni, ah\'al \'e nziycti 
i)1f:m~ni bilmez ·kimseler olsay • 
dık hemen kendimizi b'r mar.eraya 
a.tmağa kalkardık. Öyleya, bize 
vaadolunnn seylcr hemen hemen 
namütenahJdlr. Almaıılar cenubi 
Ru8yada ilerliyorlar. Nerde i9e 
1Wkasyaya inecekler, petrol kay. 
naklarmı ele geçirecekler. Biz de 
bu taraftan bir hiicuma geçersek 
Kafkasya.ya yerleşmeğe, ganimet ~ 
t.cn biı;se almağa hak ka.Za.nnuş o. 
lamz. ÇUnkU karşnnlZ(fa bizim ha. 
y-e.tmur.m ,nld~fma mini olmrya
cak d06ilar Yar. 

Fakat biz bu dostıarla geçen 
harpte müttefik idik. Çarlık ida . 
rest 'yll.-ihp da Kafkns hududu ~·. 
lınc., eraya doğra ilerli_yen Tilr'k 
Jnınıetlerl karplarmda dli~an 
Ruslarla değil, mllttef~ Almanlar. 
la ı:arprşmal< gibi bir n7.lyete dü~. 
tüler. Yolumuzu miittefiklerlmi7. 
kf.18iyor1ar ve muayy<'n bir nokta. 
dan Deri geçmemize mani olmak 
istiyorlardı ı 

Bu, eski zamıuılanhn kalma bir 
ders. l'enl zamanlardan da bir ha. 
tua: Hatay t-Opraklarmm anan.ta. 
tıs lade!'i Fransa hiikiimef:l t.arafm. 
dn.n kabul edildiği zaman en :ıiyad~ 
fc.ryad Ye itiraz İtalyan Ye Alman 
ılO!tlarnnı:ıdan geldi. Bu milz:ı.ke • 
releri onlar "namussu:ı:ca bir pa • 
zarlık. bir alı ~r~· diye talı;U 
ediyorlar Ve llııtayqı anavata.nla 
birl~~lni ta.ıumıyorJarılı. !Su 
daki'kada bunu 1a.nımııtlar mıa 
tannnamıslar mıdır, pek bllmly~r: 
nım. Ehenımlyet vermediğim için 
c;orqp öğrenmek 1.ahmetinl bile 
fazla bulnyonım. Türk hayabnm 
inkişafına ~rlin ve Romanm göv. 
terdlklerl mmımele~i 11nntmal< ka.. 
hil de~rfldtr. 

BOGAZ SEFERLERi SABAH 1 

VE AKŞAM YAPILACAK 
Şirketihayriye kömür t~sarrufunu temin 

edecek bir tarife hazırhyor 
Şirketi Ha.yri)'O idare meclisi. 

kömür tasa.m.ıfunu tem.in için, Bo. 
ğnz hatıarmda.ki birçok vapur M:• 

ferlerini kaldmn:ığa karar vermif. 
tir. Bu hususta.ki tetkiklere de • 

HolanJa HinJi•tani 
Valisi diyor ki: 

Müttefikler 
arasında 

Daba sıkı 1,bır11ııne 
lbttyaç vardır 

vam olunmaktadır, Ya.kında Yeni 
tarife, son ve !kati §ıeklile ilan edt. 
lecektir. 

Şim_?iki halde öğrendiğim.ize gö. 
re boğaub yakın kısım la.rmıda ya ı. 
nız Beşiktaş • Usküdar, Usküdar • 
Köprü arasmda vapur işleyecek 
boğazın uzak semtlerine de, serer.: 
ler sadece Mba.lı ve akşamlan ya • 
pılacaktır. Bu vapurla:r, memur ve 
işçiler.in işleri başma gidip gelme. 
lerini temine yarıya.cakttr. 

Aynca, Şirketi Hayriye memur. 
larma zam yapılma& içhı de ~t . 
kıklere devam olunnm'ktadrr. 

HU SABAH GELE...~ KÖMÜRLER 

Havalar mtlsait gittiği için bu. 
gün de şehire dUnkü kadar man.. 
gal kömtirü ve odun gelmiştir. Bıı. 
gün, Beykozdan, Sinekli köyünden 
ve Alemdağmdan kömür ve odun 
gehnlştir, 

~ataan 

\ 'Mj1ngton, 4 (A.A.) - Geçen 
salı glinU Vaşlnglonda bir nutuk 
irad eden Holıında H1ndi.&tanı umu 
mi valisi Van Mook, Pasifik muha· 
rebesindc bütün müttefikler ara • 
sı:nda süra.Ue daha srlu bir işbirliği 
yaıpıl.ın.ası üi.zmıgeldiğini söylenü;
Uı. Vali, general Vavelin bUyilk 

Okyan~ ce~ubu garbi gö!gele. Yarımadasına 
rinde Dirliklerın b:ı.5 kumandanlı • 
ğma tayini ile ileriye doğru geni'i · 

:ı~~tı~;:u~~ != 1 Yeniden Amerikan 
ti:-. Van Mook milttefik kuvvetler • k · 
~~da Jş~:; k~= ~~; 1 uvvetleri gönderildi 
ihtiyaç olduğunu ilave eylemiştir. (Yazısı s üncüde) 

Sokağa bırakılan cins 
kQpekler çoğaldı 

Bayvanıa~ı Korama CeİlllyeU lılpelı 
sablplerlne glnla ıcapıarıaa aygaa 

bir gıda lormııı tavsiye ediyor 
Hayvanları Koruma Cemiyeti, 

~n zamanlarda sok:aıklara atılan 
köpeklerin çoğaldığmı görerek bu 
zavallı hayvanları mümkiln olduğu 

kadar himayeye karar vermiştir. 
Şimdiki halde cemiyet merkezinde, 
sok&kta ya.kalamııJı§ i}i cins 11 kö. 
peğe aahlPlcri çıkar ümklile gıda 
verilmekte, beş muhtelif haeta 
hayvana da ba.loJmalrtedır. 

' Ccımlyetten aldığımız mektupta, 
oogtinkU harp iktısadiya.tı içinde 
kedi köpek giıbi hayvanlara na.sr~ 
bir gıda formillil tatbik edilcceğı 
§\1 8ll.J"Ctle anlatıınwttadır. 

Soğa.n haN;, sebze artrkla.rınJ, 
hiç at.ma.yrntt. Bun1arm bir kilosu
nu altı ÇO?"ba ~ığı bulgur ile et 
suyunda kayne.tmız. !mkinı varsa 
bır miktar da ekmek ilave ~ so. 
ğutunuz. Küçük köpeklere bu milt• 
d&rm yansı sabah, ya.nm da aq&Dl 
verilebilir. BüyUk hayvanlar için 
iki misli IAzımdır. Arada sırada al 
tı çorba ka.ştğı bulgur yerine dört 
çorba kaşığı pirinç de konulabilir. 

Şimdi ne oldu da hbe Kafkaı.-ya 
''11.'ldo]unuyor! Bu ka<lar şiddetli 
bir muhabbet ne<len doğdu? l\luhak 
kale ki Rn lsr pek çetin bir düş • 
:nsn olduklsrmı gösterdiler. ım. 
c>um edenlerin ha. lan pelc sıkıldı. 
Her taraftan yardoncı kUl'\'etler 
topla~'lp Roı cephesine ~önderdik. 
ier:I gibi bizim ağznnıza da blr par. 
nıak bal ta!rp Türk gençlerinin 
kanJannı kendi oğurlanndl\ dök -
türmcktcn fayda bekliyorlar. Bi. ~~ 
dm ağzının bir kere yanmı~"tır. ··a z# • 

Cenubt Afrika 
ayan meclisi Kan ıtecrilhemfz \"ardır ve hlcblr 

imm!!Ullltmın toprağında göıUnıli:ı 1 Hlmaylet hayvanat oemlyetınıte bir 
yoktiır. köpek ba.rıyodıi.ıı ~ıktrktaa ...... 

Belab bidlsısl 
Meclisteki mlzakereıerıa son kısmında 
izzettin Çabşlar, Karabelıiria mltaıeaıan 

E·welld gün Büyük Millet Mec- et.mi§ olan Fuat sırmen'den eonra 
!isinde "Refah'' hadisesinde ild Ekrem Ergün (Ankara) onu mUt,ta. 
\'ekil hakkında tahldltat n(dınas·. kip .Muhittin Baha (Bursa} mazbata, 
na lilıum olup olmadr~'I haklnnıtu. da ekalliyetin mUtaleasma ııtırak eL 
ki müzakerelerin son kısmı 'a•d in ı ml§lerdlr.Bundan sonra Yusuf Kemal 
gecikmesinden <lolayı ajan ta.ra • Tengil'§enk mazbata muharrtrl aıfa.. 
frndan ,·erilememtstt Ajan m dün tiyle vukubulan iddialara. Emin SU&k 
aksam verdiği son"' kı mı da aş.ni',rı. (Eskişehir), Refik lnce (Manisa), 
,, ~ 1 ,_ Hamza Erluın (Afyon)un mütaleaıa ua o COy&eaK mız: 

Ankara, s (A.A) _ BUytllt Millet nna cevaplar verml§tir. 
Jlıaec!J,,inln dünkü toplantısında Refah Müteakiben kifayeti mUzakere aley 
vapuru hMlııt'sl mı:!naeebcUyle cere • ı binde söz alan Hasan Fclıml Ataç 

"'lıı eden müzakerelerde reYlnl ız.ııar .CDevamı 3 i1D.cöde) 

lngi1.tereden 
ayrıimak 
teklifini 
reddetti 

D 

Japonya, Macaristan, Ro
manya~ ~inl&ndiyaya 

hMp ılan ediyor 
Le Cap, 4 (A.A.) - Cenubi Af. 

rika ayan meclisi Japonyaya Ma. 
ca.:ristana, Romanyaya ve Fı.ıtla.n • 
iyaya harp i!An edilmeısinc dair 
gc.neral Smut.8 tarafmdan yapılan 
teklifi 1 reye karşı 18 reyle kabul 
etmiştir, 

Muhalefet tarafından İllgi1lz ca... 
miasmdan ayn almak ve bir cum • 

JDevamı S ilnclide). 

Şark OOl>heeinde karlar anMJmda blT 
Alman maldnclltilfetı faallyettfl 

Şark capbeılnde 

Almanlar 
Nluharebeye taze 
kuvvetler sokuyor 
Alm~n taarruzlarının ağır 
zayıatla püskürtüldüğü 
· bildiriliyor 

1(YIL7.IM1 8 üncüde) 

kömürü· dağıtıldı 
Alemdağı ve J§neadadan da odan ve 

mangal k6mlrll gelmeğe başladı 

Bulgaristandan külliyetli miktarda 
mangal kömürü geiiyor 

Dün Alemdağnıdan üsküdara 70 kilo mangal kömürü bulmuştur. Bu Ô 
araba ve 6 kamyon ile odun ve man. 
gal k6mUrU gelmlgtır. İğneadadan ge. 
len bir mot6rc!e de bir mjktaf odun bu 
ıunmaktadır. KömUr ve odunlar odun. 
cu ve kömUrclllere mllııavi miktarlar. 
da da.gıtılmıştır., 

Etibank da dün bütün kokkömUrtl 
bayilerine elll§er ton kömUr vermLt • 
Ur. Bu bayilerin isimlerini, okuyuC\L. 
larunıza blr kolaylık olmak Uzere a.. 
pgtda blldlrtyoruz: 

Beşikt8§ta kömUrcU Tevfl.ğe 22,5 
liradan satmak Qzere 150 ton, Fmdık. 
lıda Fahri Gölere satış fiyatı 22,5 lL 
radan l50 ton, gene Fındıklıda Sadet • 
tine 22,5 liradan üO ton, Kasmıpaşa • 
da HUsnü TUrkoğluna 2l5 liradan 50 
ton, çemberllt8§ta Osman Tunca -.. 
tış fiyatı 21> liradan 30 ton, Ahrrkapı. 

kömürlerin Uç bin kilosu dün dağıtıL 
!Dl§tır. Bin kilosu da bugün dağıtıla 
caktır. 

Diğer taraftan Bulgaristandan bu. 
günlerde kUlllyetll miktarda mangal 
kömUrU gelecektir, 

Singapuru 
25,000 lngiiiz 
as·keri müda-

faa edigoı 
da gene Osman Tunca 20 ton, Beyazıt Peh'ol depolan tutuıturuldu 
ta Haydara 2:5 liradan 60 ton kokkö. 
mUrU verilmi.,-tlr. \'.lil. ' (A.A.) - O.:F.t. 

Satı~l:ı.r, emniyet tC§ktla.tmm kon. Paai!ik harekll.tmda bUlUn dik.kat 
LrolU altında adam b:ışma en çok 100 Sıngapura hücum için .'Japontarm yap. 
kilo verilmek ııuretlle yapılmaktadrr. ma\ta bulunduğıl hazırlıklar üzerinde 
Bunlardan b8§ka Zonguldaktan iki toplanmaktadır. Japonlar Slngapunı 
vapurun kömür yüklemekte olduğu müdafaa eden kuvveti 211 bin kişi "f'C 

haber verilmektedir. Bu Yapurlarm 50.60 tayyare tahmin etmektedir. Ja. 
iki Uç gün içinde ıımanrmıza gelme. • pon hava akmlarmdan Slngapurda'ld 
\eri beklenmektedir. petrol aepolan ate~ alml§tır. Asker, 

Usküdar halk partin de, Uııküdar / polla ve halk mtıştercken yangml8T'l 
kazaa:ı ıçindekl fakir halka dört bin efuıdünriete çalıştyorlar. 

Llbyadakl harekltı idare eden 1npllz lmmenc\anıan 

-=---M-il-li -K---or-unm~ tatbikatı Libyada 
lngiliz kuvvetleri 

Hususl.A mah!!'7eme- mütemadiyen çekiliyor 
""' \')!ti, 4 (A.A.) - O.F.t. 

J...lbyada İngiliz rlcatl ve ınih...e. 

ler kurulm as-.. , na kuvvetlerinin takibi devam ediyor. 
' Mlh\"er kuvvetlen Elablann şarkında 

Hind kuvvetlerine yetişerek muharo • 

başlanıyor :=.·;::.;'";'·B ... C, 
DUn gece neşredilen orta.şark 1ngL 

Zirai tıttbıaıı arttrrmak için kiyllye 
zıraat maldaeıerı datıtııacak· 

llz karargAhı tebliğinden başka Libya 
muharebeleri hakkında Y_Cnl bir haber 
aımmaml§tıl'. 

Kadın yüzünderr 
Toprak Ofisin sermayesi 30 milyon 

liraya çıkarıldı 
Bir adam, metresir 

ala eski dostunr 
aoır y~raladı 

Ankara.dan haber verildiğine göre, 
milll korunma kanununda yapılan ta. 
diller ve eklere dair kanun, ne,şrolun. 
muş ve merlyetc konulmugtur. 

Adliye vek&leti bu kanunla hlkkü • 
mete verilen salllJıiyete dayanarak bu 
kanunun bUkümlerine giren suçlara 
ın.Utealllk davalara bakmak Uzere, ne.. 
relerde hususi mahkemeler kurmak 
icap ettiği yolunda tetkiklere başla. 
mı§lır. Bu mahkemeler kuruluncaya 
kadar, ber merkezde blr mahkementn 
yalnız bu davalara bakması kararlaş. 

mıgtır. 
Diğer taraftan bugUn meriyet mev. 

kllne girec:ıek bir koordlnıuıyon karan 
ile muhtaç çiftçiye ziraat Aleti verıı . 
meııl iCln ziraat vekrıictllıe yarım mil 
yon Ura tahsis olunmuştur. Vekrıtet, 
bu ~ ile fakir çı.ttçiye saban, sa. 

ban demiri ve diğer ziraat Alet ve va. 
sıtaları dağ'ıtacaktır. 

Diğer taraftan, toprak maıuıuUerl Cerrahpaşa.Ua, Okyar mahaUeslm •• 
o!islnln sermayesini 30 milyon ııraya 1 oturan Recep adında blrlsl, dilD, blr 
çıknrılmıtşır. Ofis, icra veklllerı. kara. mUddettenberl ayn ya.:ıadığı metres 
rile faizli veya faizsiz, iltramiyeli ve. Ilalldenin evine gitmiş, tekrar kendi. 
ya ikramiyesiz tahviller çıkarabllece. sile birlikte oturmasını tekli! etml: 
ği gibi yıllık mUbayaa ve stoklar için tir. 
lllzum\u mUtedavU krediler fevldn~ Haıbuki Halide son günlerde Ali a 
15 seneye kadar vnadell istikraz akte. • dında bir arabacı ile metres yapdığm 
dcbllecek veya aynı maksatla bonolar dan, Recebin tcklif1ni kabul etmemiş 
çıkarabllccektır. l tı.r. 
------------- 1 Bunun üzerine Recep ku:mı:ıı, bağı. 

Birmanya harekatı ı rıp çagtnrken Ali geıınl§tır. Tabil kı. 
l..ondra, 4 (A.A.) - B.B.C: 1 zılca kıyamet kopmu§ ve Ali kaptığ 
Blrmanyada İngiliz kuvvetleri Mouı koca bir odun parçaslle Reeebln başı 

menin 60 kilometre §imalinde küçük 1 na vurmu§tur. 
bir .dU~man !Jt!VY~tıyle çarpışmı§l&r . 1 Reeep 'ba,maan ağ'lr surette yarı> 
dır. Japonlar, diln iki hava taarl'UZU ıanmı§, Ccrrııhpaga hastanesine kal 
yapmışlardır. 1 nlml§tır. AU yakaJanmJfln'. 



--Alman----------.1 
Gözü ile J 

O R A N vall'ası Bankalarda 
tekaütlük 

iaşe mUdUrlOğO 
kadrosu 

Umurni harp sonunda Skapafıo 
da Alman donanmasının kend 
kendını oatırmasııe Otan vak'as 

Yeaı ıı,aa llltçe 
eacilmealade 

tetlllk edlllror 

aDdlrDlllve "8 ......... 
aras naa bır mukayese RmneA faaliyete geçmit bulG • 

a:ın bölge iaşe mü<lUrlilğUne tayin 
cC<lilesı uki Paris ve Ba.rselOI\ ti • 
caret &taoesi Mllınta.z Reık mui:ıte. 
lif lqe mevmlan tıurlnde ~IJlllD& 
lanna başlıı.ftUftD'. 

Bir buçuk sene kadar ewel, 
Jngi.Js donapmnının Oraa Fnn 
sız Utsude bulunan i'ranıııv. 
donanmasil lo yaptlğı çarpllDla 
hatır.ardadır. Ha hiM1lle bak
.kında Alıruın Ü'!Ücllerl ne du
t-üııdıUer! A.lm&D erkinı harbi
yesi UU'a.fotdan DetredileD "8e. 
c'..al::ıg wıd Seemach~ kitabın
da Kon.r - Amiral Lützov bu 
hususıa bir yazı çaluwıtır. Bu 
yazıyı aoaiıda hlllbaten nak
Jedjyoraz: ) 

Şehir olduğu kadar aynı zaman
da bir lim:ı.n ola:ı Oran, dik sa.. 
hilll Cezayirin ıenie b r körfezi
nin ortasmda, hıglllzlerln milhlm 
bir dona.nma ilissü olan Ccb liitta
.nktan 230 mil, yani yuvarlak he
ısap, 400 kilometre mesafededir. 

Oran llnwıı, gcmilel". n ytikl!ri
ni bogal tJp do&dunnal&n içiıı bil. 
tün tertibatı haizdir. Bu llmanm 
kiymetli nıade'Alel"c )'&km olması 
ve mllatemlokc askerlerinin bu li
mandfl.D sevkedilmeleri, şimali Af
rika.Dm en garbc doin.ı en leri >
tllmiş bir Fransız U8sil ve bulun
duğu nokta.da AkdeıüdD yal.mı 
100 mil gcaJoUğinde olmuı, Ora. 
mu ehemmiyetini a.rt.tınr. 

Cebelüttanğa giden ve geld 
biltlln yollar, Orandan mükemmel 
bir 3c-!dldo kontrol altma alma
bll:r. Fransa, Oranm mUaalt mev
kide bulunduğunu takdir ederek 
biraz gaıbmda yeni ve bQyUk bir 
deniz üssU inşa etmeie beflam:"J
tJ:r. Bu yeııt ill9, Me!W - el - Ke
blr'dir. 

Buza.da kuduran deni*ı dalga
laı'lm bracü mencUrelEJer, ımıi
leıiD ~ Çn rjatımlar, de
pola1- ve mOd&f• ~ lnea 
hallnd~. 

J'ransız donanJ!Wl!D!D bir lcl
mı, mtıtareu 11111Clbtnce, limanda 
~Rarpgemi
lerl llUJDi kemıJiler ve mahvebe 
kuclretiJll ka)'t>etmlllerdl lıllret-. 
tebat bnya ~ CfJIJlıane 
ve toplum mlBdm '* kmnı ge
milerden kaldırlllmıltl. ıı..eıxe
bir'deki tara mGdafaa toptan bi
le ltlemes bir hale ~tu. Ku
harctteyi kilme a1rlm4- &'eCJkmi· 
yordu. 

Valnt 
Amil U• BqwJdUD mn nat1am11 

tahin etmektedir. Jl'Ullantr nettee o. 
J&rak §Öyle diy~: 

Saib ve silkin ::ramlllllanDda 
kendi .. Ve gtltleltJe =ıtpl ola 
yüz blnleftle fttu evlMI 119 llM 
en §lddetU bir kıt hlldlm ~
De nğmen ft' • .....,. 

ldn hahtiuda ...... ıMedir ve 
oalaım köyde ~ aile ef. 
racb e~ madcll ve -"' .._ 
tıraplar çebleldedlr. Belki ,..... 
hiç bMlenmlyen bir teM1lle ller
.bangt bir tanftall harMa lnid9tla
ımuza bnlll§INR ne ba t.ıuar
lddar derece dereee ~
Bu tartlar içinde elmlelin \'e&lb
ya ballanmMt, yüut .,_. llJa ft
yatlarmm artmui Te bir ima lll
tJ190 ~ ....- ol· 
mur glM WJer anıt olar. l'almt 
böttln bu ihtimaller göa ldllde 
olmakla berüer ha tanA1ald mall
ramfyetlerln aiırl*lanaı ve ~ 
Jaldarm _..,.. ........... ~ 
IL,...U da bir vuifedlr. Ve ini yol. 
da yaprl•NA mUmkla olu lflerla 
bqmda hf;tJı9all ....... .,...., .. 
gelir. 

llabt.enm Rerık s.,a. .... 
met reisi ..,... ile • ..,... ... 
ba ınaks&t a~ devletlıe ller 
~ yapdaraim• VwlettL ~
Jere kredi ,.e to1nmılak temhl et
mek, ~ka tBrll kolaylıklar I.._ 
iıermek, g~e11 seneye nlabetle önlL 
milzdekt ktlhsa:I mewim!ıtl!e dalla 
fazla mahsul yetitflrenlere nakdi 
mükifatlar nrmek ba '-aider ara
ıundadır. 

Zlnl wa..a tefl1k ~hl devlet 
hazinesinde yapdınuma karar ve
rilen \ 'e gerçekt.- milU ildnat be
sabma m!Jmet Ve llbalara Jlydr 
olan ba f~ kıymednl 
takdir etmelfyn. Ba fedaklrldda
nn haklld 1ü:c11r ölçlll ele fertle. 
re düşen tı&Jıpna gayreti olftlm 
göre bu )'oh1a mllllltıt ve lllau 
duygalanmm ...... ....., buat 
menlmlnde tMalaJ ndbuBu u
ta ...... ~ 

3 eylül 1940 gü:ıü, Mers.el-Ke
bir önlerinde ant olarak bir hıg . 
liz f !osu bellrdf. İngfJfzlerin b~ 
zxrhlı fJoeu g .... çenlerde Bismark 
zırhlısı tarafından batırılan dUn-
yanm en büyük zıihlısı Hu 

tkl torpWnclea blrlal atan Helnkel 
tipi bir Alman .,,....,.. 

(Hood) , Rizolutin (ReaolutionJ 
.. nurmdan iki saffı harp ıemisı 
(h&t gcmlai), bir ağır kruvazör 
bir byyaro gemisi ve doltua deetro 
) erden müteıeltkUd • 

İn&'illz amirali. &lt: aaa.t milb- lngilia tayyarelerı saat 14 de 
Jeti olan bir Ultimatomla Fransız 200 metre genişllğ:lınde olan U. 
donanmasmm tctılhnfn ve böyle- !nRD& mayin dökUller. Saa.t 17 de, 

1 
dtı saatr .I müddet bitince, aynı 

----------- J:ı.giliz zabiti tekrar gtSrUndü. Ve 
....... Frarusız amiralinin kafi kararını tf.Atu•• t"'OW 3ğrenerek kcndsini OOnkerk aij . ., ~ miral gemisine geUreıı destroyer-

le geri döndü. Destroyerdcn bir 

1 
Kontr - Amiral i.')aret Verdi 'Ve aradım 3 d:ık:ka 

gı..: çince saat tam ı 7,57 de lngi. 
!1z filosunun Fransızlara bir sal 

ce Franu.nın imzaladığı mlltareke vo atea ettikleri görüldü. Fre.naız 
dohkflm.ma r-lnyet edi!meelni latl. gemileri h!IA nht,ma bağlı bulu. 
yordu. uuyorlardı. Henüz harekete haz r 

Fl"8M& &mirali vaziyeti hük~ bir vaziyete getirilmc.mlşlerdi. 
metine blldiı-ere-k tal ma.t bekler- Yalnız, esat tam 18.03 de modern 
ilen İngiliz tayyareleri limana •·ştrasburg,, zırhlısı (26.~0 ton; 
mayin doıküyorlardı. 31 mil sürat; 8;33 cm. lik topı 

Altı saat içinde verdiği Wtima. . Umandan ~ıktı, Altı cleatroyeı- pe. 
tDma tatmin edici b:r cevap &l- ıP sıra gidiyorlardı. Bunlardan 
mayan İngiliz donanma.ııı ealti milt yaJnu bir tanem, "lılapdor,, , al
teıfilrlne aaat 17.~7 de &tefe bat- c!ığı bir lnabetıe 1 manda hareket 
IP..dı. siz kıı.Idı. Diğer beli. dökülen ma-

İtalyan deniz u.tıncien 500 mu yinlerden veya lngUiz denizaltıla
mesa!ede olan lngiUa filosu kea- rmdan zarar g~rmeden açlk de~ 
Cini emnlyette hiseederck bu gay- ~ kavuetuıar. 
ri müsavi muharebede ~ bUyiik Ştre.sburg, liman haricine çıkıiı. 
ztrhh!arm~ ~ordu. ca İngilizlere ateı etti, fa.kat ln-

fngiıiz zırhlrlarmm top atepıc gi.I.zler tarafmda.n takip edllme-
1200 Franm bahrlyeli8t kmban di. Halbuki Hood zırhlısı. 46.000 
sttU. tonluk, ~1 mil stlratihde, 8 ;38 cm. 

81,..a 'belrP'Mkn tet.kik edlllr· Uk topla mUcebhes ve 8'tr mtı
le, ba nık'a berinde ld J'ruıim larla kapb bahenrwllta l'rwı. 
~ -~ 5at!Ua .. ...._ DatC .............. 
ra,-~ bom'bardima.tı ~ alrr toplan geminin an ta
e-tm.l, bu iki büyült devlet ara- r'afmda bulunduğundan, kendlabıi 
amda aenelerdenberl L kllm IÜ- takip edecek olan Hood gibi bir 
l'WD '"Ea.tente Cordiale,, in, yam gemiye mllemlr olamudı. Ancak 
"$emimi ...ı,....,, yUnılctea UL• -t 20 den 80IU"& Ştruburp .tn. 
'...-., IUll 80Du demekti. Entetc giUs tayyareleri taama ettilenc 
Cordlale, 18t : de, Faf()deda Fran- de hiç bir llllabet kaydedemediler 
q bayrapu cUrete çMen Fru. ve tumm eden tayyarelerden 
• 1ıüıb8tm Marchand'm JııgUla dlSd l}tu•bt1J15 taratmdan dllfO
IJeDel'IJl Kitdaener'in emriyle tek- rllldll. 

Ankaradan bildirildiğine göre. 
Ziraat Bankası, Merkez Bankası, 
Eti ve Süuıerbaı* gibi 9e1mayeei. 
rıtn bir kı.8nu. veya tamamı deylet 
tarafmdan veril~ olan t~ekkül· 
'erdeki memur ve mil5tahdemleriıı 
tekaütlükleri ha.ltkmdaki k~nun 

taylbıısı bütçe en"Umeninde<lir. Bu 
!Aylhadaki eea.elara göre, banka 
memurlarmm tekaUtlUğe latihllak 
Jı:e0~::tmeleri için 3(1.15 sene aM. 
"tncf.a h.izrnet görmeleri !f&l'ltır. 

Eı;kJ memurl'\r.n haklarmr ko. 
t'U.Olak için de IAyibaya !>lr mad 
ile ekleneceı·tir. 

lzmir riirat posttm luJclınldı 
lzmlr sürat postalarının 1fan ahin 

ltadar katdmlması kararlqtırılmlf • 
t:ır. Karadeniz postaları da haftada 
blr per,embe t;Unllne tndirilmlkUr. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve f evkaf &de bir 

TEBEDDÜL 
-
-az. ıürluece1c f1CIYri mn't 

IJftİ .... JNClnı, tal»• ~ 
güzetu1c ~rir. 

Pm'laln .. bdınJan, • ""l .... 
moda icat etmillll'Clir. BGtQn ıi1D 
..ıHt durm ,,. blo plıi'lakllk izi bl• 

n> '™" bir - t...a ,,.... ,...& btJ' pudra ~1". 

JV keDCI bayralnu indtrlp İnli- ,.......,. blım Frwa ıemile
lls bayralmm •flmeetnı ve ta. rtae y&plla atcot bir muharebe 
Plis blıldmiyetlldn 191'1ett.Jl:ni dclB. bir nipn talimi idi.. l'ranms 
stsrera UıMdre ............. ııe bat- ınm vulJettnl tayyarclerlyte ıe. 
ı.r. btt ..s. fncWller 18 Jrilometnllk 

llnt.te Ocırdlale bir l'n.1maler bir meeafeden •tel açblv. s.ı.s. Bunun ..,,: !pekli tltlrten._. ;illi 
deh OdrUmJt en al ve en '"lnce 

h malıma baretetJe bat11dı, ve yi. liD 800 metre 11'lalelı olmuı. l'ra pudraJ'I iki defa kremi k'5PQIG ne 
Jııe JmiE MDe ecınra bir habretle .-lar tanılmda &&11Dmelerlne ~ uııuJa De 111ıb edlJe, 
nihayet buldu, Bir mllleUn milli maul oluyordu_ Kendileri de Fraa- bWr. J'ranm ldm7aaıtrleriDlnl. .~ 
billeri bundılll daha ful& ıwi- -'an a6remedl1derinıden, "men- aeısce .........,. nlll~ . .. 
de dlemed dil'*,, at.il ~ Ve ftSi. .ade eılDen bu usul. ~ IDGll-

lnımzıer bu h8dlsedeıı bahle- yetten t.aY)'Bl'eım vurtaıdyle ma.- ~ lııb.l11n a1tmPc1r.r• ,.. 
derleıbn •()na maMftıbeli,, de- JOmıat ah)IQl'laıdx. al 'Nkalan ~ arldı: pulak 

Mümtaz Rek, tekrar Ankarayn 
Jiderek veWete ir.&hat verecek • 
tir. 

Bir kararname ile bölge iqe 
mlldQrlUfll, tevziat, • mtira.ka.be ve 
tetkikat bilrolanna ayrılma.ktadır, 
Tev.z;at bfiroaurıa, tsta.ııbul Wje 
mtıdtır muavini Hursit l{ol"Ol ter. 
f an tayin cdilmiitir. Mllrakaıbe 
bürosuna. müro.kabe bü?'06u şefle
rinden Bayan iffet Halim Orus 
ıetiıilmiştir. Tct.ld:cat mUdürJiltü 
t'le t&vin edilen Ekrer.ı de vazife • 
r.ne başla~t:Jt. Münı.kn.be büro • 
tunda.ki simmetli evrat, dliıı, tet. 
kikat bürosuna devred 1.miştir. ___ ...,_.. 

Ustasını soyan 
Bir çırak 2500 lira ile 
ıehrimime yalıalanclr 

Bursada kunduracı Yuau!'un yanın • 
da {;ıraklık yapan SU!eynıan adında 

bir dellkanlJ geçen ay bir gece sine. 
ma diSnllfllnde, aeyrett!gt fllmlD tesiri 
altında kaJar&k u.ataamm dQkkA • 
ıımdkl 3:i00 lirayı caIInI§tır. 

Deltk&ıılı bu paradan 2:SO llr&smı 
arkadqı K~c verdikten sonra. Gem 
llğe plmij, ve burada üatUntl bqmı 

adamakıllı d11Zllp eğlenceye d&ldUıtıı'. 
Bu aureUe paranın 900 llraamı yemlf 
ve 2:soO k08ur Ura ile dlln 1atanbula 
geımı,Ur. 

Ancak ıurawıtı müteaklp SQley • 

manızı buraya ceıeceğilıi heaphya • 
rak kendi.llııı aramak üzere !at&Jabula 
reıen Yuauı, sıııeymaıu 7&k~ 
... poliM ...aa.. eUIUfUro 

8Weymanm OSertnde bUıunan 2600 

lira mllsadere oluımıUf, Ye Jursıs hak. 
kmda adliyece tevklt mUzekkerell ke. 
Sllml§tlr. 

Anan 1ıaa11ııa-
1oaaaa ball••ııor 
Nafıa veki.leti Anka.rada yapU. 

nllClk kanllta11yon tertl>atmJn 
rIAnlarmı tamamen hazırl&m18tır. 
~civar vill)·etld'den tuf. 
la vesaire getirtmek müşkUl&bıu 
onlemd için Ank:amda bir prue 
tuila. künk fal:ırikw yapılacalt • 
tJ:r, Bu il için 7 mll)'on liralı!t t.aıı.. 
llisat ayrılD:Uft.ır. 
KuaHızaayon çWwrlaımm açıl. 

!Dall illDe enıe1' ~bat. ,.,...._ a~ olam Yenite-. 
hlr ha .. ,_ inel&tı bltlrlle • 
celııtlr. Allbnııa llllt ~ ... dllrt 
!leDeıı1e llElml -.cllllbr. ~ler. 1Wen> ki a,te, la ıa,tılaleriD ildıDd .m- Dlln- ::-=:-:;:-..: l~-:; 

de hamı bir~ alarak tei. teS'tn ~ lııll»et etti .. , IUflDda -...... ._.. .... 
kt edetinı.. ve eski lllffJ hap pmJ8l Bretağne n tG8el ldr .nü wrlrl"...,.. SO ,.,., """" iawanlı 
Olttmnmı .,.,,.. Mat do- (erotayn) ıa ,..,.. .. beti-dl. "~ .,. Uılli ........ ........ wımutan.. a.ıotta. 

lcade. ıpMalr1a .ari1cB ve acıma Bretagne, ima bir w ecmra clJdlnlzl parlak ~ 'Tlal. 
lla&t on birde bizmt bir İngllhı: 1000 kadar Framız belıriyeliılt i- llat. TokaJon pİdruau ınau.mn.-: CJ&Jala .,. Beflktat .-.tllırtDdl pda 
-.biti tarafmda.n tevdi edildi. le havaya uçtn. Franım toplan. n11 """"•bir dl 11pratm ~ Duıltııuı lltltvDertDl ~ 
Oltimatoaı. Il'nmBız unlnıllne ge- mn ım*Meleai, 8Gyledifimis me- IJllal "lllı'Q'DI •11•. ---~ " Jlttılktlıtlıa H.,ım b8J' apartma. 

111, ....... - __.,. ılıl ..._ .. , ..... , __ .._ ----- _...._ .. _ ~----- -·t -mllerlnl hsrekete bazı:r bir vasi- '-'terden aGJa.yı lllOC8Bir olmuyor - -- .... ~ --- -- ™""- -.-- - .....__. .. uv 

~· ~o. •ubt.tllt ..... m-ı ........ ----· - ··-yete cet.fımeBfnt emrediyo:du. ıtü. On iki cla.1rlreı+ atevten 80D- dP ,_... .... ~ "'* ızin; ·- _,_ -- .... Janm 
Vaziyetten b9Jberdu' edilen i"'nD- ra oomem, Pavvw ve Koman.. blriDI .._ ....., çaftl 1ııa1pr ~-
m h&k6meti. tn~ brfJ ctan Tdt .....,,. harp harici e- ' KaDar •tlacllre ol1mmuf. __.. 
mmmvemıet ectiımddnl bDıUrdL (Devun s lnclkle) bakJnnda takHı&ta lıef)•nmp. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!i - ·-------

- Demek ölilm şuaına epey git. 
Tenmlfler ~Yle mit 

- Hayır ama, Almanl.nn bu ftl· 
• Dlıerine istinat ettikleri tannur. 
lannı 61rendHcten sonra şuaın mu
lıatkat tıe rwnnnyacatına '9Phe 
lalnuyol'dn t 
. - Almaıan.n tuanarlannı 61. 

rendltten 1011ra mıf 
- beti 
- Almanların tasaVTUl'lan ney. 

di? .. 
_ Almanlann t11"S11Y•orlan, ftlfim 

ı;uaını eğer uıun mese.felere tesir 
~debllir bir hale ıelirmiy munffak 
olamasalar dahi kua•msafell tek
Jlnden dahi Jstifade ıtıemln etmek• 
uı .. Aimanl:ır hu faaı a1ev maklnf'. 
Jerfoc ve tayyarelere koY1DQ"I ta. 
unr e«U•p"1 .. ı1ıı .s....ıe ö. 

No:86 

lüm ~aaı tesblt eden aln makine
let1yle mOcebheız tanklann hOcu. 
nıa kartısında da,man tanldan 
blrdablre hareketsiz lralacaklar, 
tanveter de •YJlf tekilde dQfman 
t~f hl'ftda felce otrataf>I. 
lece1derdf !., 

Bu suretle kua DMIMlede dtlıi ö
lüm şıuındmı mtlkıeımnel surette Is. 
tifade eılmek milmkftn olacaktı! .• 

Mollıam•ın yOztıne ıaptedemedi. 

Aiın bir ı,atlnnhk "e herecanıa bA· 
kıyordum. 

Söyledikleri şOpbesiz çok mühim 
şeylerdi. Falat acaba doAnı mu 
töyl03"0T'lanh? Bunlnr hoklkat mJy. 
di? .• 

- Molham! dedim, ''Akıa öl8nı 
şuaının henftz p.tc kı~• meaafeye 
ttsir eıdebiJdijini ben de i,ıtum .. 

Almanlar, llier slJledillıı aH>i tiu
no alev ınühıeliiine llııll>rtJ dO 
.şllnmüşlerse bu şaaın bu şeklinde~ 
dahi halibtm lltlfade ldtbWr
ıerr.. Fakat şimdi,. klfthr Dtçin 
tatbik etmediler? .. 
Molıbam emmlannı ailkti: 
- Orasınt1>11memf- dedi. YaJnıı 

ben bizzat zavallı Donıhelm'ln 
dostlanndan Ki• isminde bir 
l'lektro - teknik milıendlsln<!en 
işittim! .• Bu 11ılb«ıdlı b- Al· 
manlann ölüm şuaı iherindc 
pek çok ~ mu. 
hakkak bu Ştıaı tetemmftl ellkmlye 
muvaffak olacaklannı 'Ye belki dün. 
yaya yeni liltldıJt bir lllrprb hau'9 
lamak uıilrııklhı olaealını iftJhır 
makamında sö1Jecıit .. 

- Mllhendls K1uw mu' 
-E•etr .. 
- Peki, bu dolru t>llo 0111, Jıer 

halde bir feY yapmıya munrtlık o. 
latnadılar 1rl fimdlye kadar harp 
llletlerfnde tatbik 'ettiklerini -r
meıUkt~ 

~folham yine gayet acı bfr tekit. 
de gt\Jüyordu: 

- Almanlar yeni bir slllh olarak 
lıunu Jnlfltere ad•IAnlla taarruz 
zamanına ııaklıyaobflirleır! Esasen tn 

ıdltere eda1anna taalTUIUil .. nı, 
ı:raal .,, man mıadQa eeplaelert o. 
lan bJr harp oJamıpcalı llffHrdırı 
Bunan but ...e sert ~fr harp olması 
z&nll'icUrL. Yual ı.tın halinde 
sll'lllle ~ ltsnndır. İtte 
banan fdn de pmalt )'8Paealc şa. 
şırtıcı bir sUMnn ç0k hflyQt rolO. 
olaeakbrl.o 
Vakıa Jılolb .. 'm İalilb adalan. 

na yapılacat tnrruıun asla uıun 
uaadıya bir harp olamıyacaiı fikri 
çok doirUJP.u. Bu laamuun seri 
ve f9"b)ide fafH'lıeı bir taarnn 
şeldiıade olıllası hakikaten zaruri
dir. 

Almanların hu baskında şaşkın. 
Jılt temin için lıertıalde fe.ta!Adc 
hayret Ye ~ Yerecek bir YUJta 
beıırlanııt olmaları da pet mllnıl
d6r. Banan ftabıınl•rdtn alman 
ve etrafında muntaam propapn
daJarta unattanllmuı olan l>IOm ftl. 
aı olması da 1>ek m4hı•ttn. 

Dahan var: 
Ben Amerfbıdtl.~ de &Mm ,u. 

aanı esasen ı.fi menıılc etmiş ve 
bıı teşftn e.....,.1-da ept!)·oe tetın. 
ler yapmıştım. 
Tettttıet6ı ntıllıe.dım da bu 

fQa etraı..-'*- rin3*1eri .al-

' tSUDT-fta 

H·J\l)iSELE~ 
.. ARilH 

.~ -
Ankara Şarabı 
Ot.de•._. blrarMra ... .-Ji 

........ A.nat., ...., tiftik, .... 
dl, llOf_ 

.Bunlardan Uk tl~ metblll' ol.. 
makta de'V81D edlJor. Betinclst pi· 
yJ1.Sadan ~ balamlyor; çUn.. 
kil el teiBUıJuı ve kUçilk dokunıa 
fKlleri,.ltlerild .............. 
olalı ~k ...... eluı'or. etmcD fJlld 
ihtiyacm belirmesi )'ldD4eD de\' • 
JetJn köylere yüz binlerce ........ 
fezg&lu tt.ğıtufmı öiren119ruz. 
Bu anda belki .t.nkarama "80f" 11 

da dlrilr~ pmJ pm1, d&lgalr, dü7. 
gön, ve shltl blJ" zmd kIZ hafifli. 
jile brpmna ~ıbr; elle1imize 
dllfer! Eskiden sofdu c:ılblle J'L 
parlardı; ,lm4I t1e JUlık eekeı 1&. 
pılabllir; )'elll indi- J'9rleri de 
bulunur. 

Banunla llNaber t1nuJ1 Anllıua 
sofunun yeıtal Jad bir sey ahmf 
gibidir; 1afm de 1J1e ldr ..., ld 
eskiden ~ sofa olan ba AQdola 
setırlnde J'•i metlıar IQln belkf 
bir damJur hJ111111+zdıw N ecıea 
bahıletmek istedfltmf her Jıalde 
anladmrz. Som yeri.ne geçen fa. 
icat sofaların h«>j g~rmedttdeıi 18.. 
hut hoş görmez göründilklerl tef, 
taluniiıinlz gibi, prabdır. 

tstu'bolda bir banbk, 1ld bar 
dak hatt& 8ı; bardak lç!yora da 
bir.e ştra kadar 'blle tesir etmJ)'or; 
ancek n1Jmlalmn11:1a ~deriyOT. 
7Aten hepsi de genç, toy cimtt.n. 
dir; şlra Ue §urup ort.aaı tuhaf bir 
mal ... M&hzenlel'de seneleru U)'U. 
t.ular:ık olgaııJaştmlan meeJıar 
A l"nlpa ptaplanıun kaplSIDda gar 
sonlak b'le ya.paınu. ADkara .. 
rapla.rmm da • bt.nbal IU'&Plann 
dan yaşb, plşldn olmadıir- ttıplle 
yı&_ Zira bhcle ba gibi itleri 71 
J.l!Ull&r yatudıklan Wur 9erm&J• 
yi bir an evvel geri almak için do. 
km ayda dolacak ~ta Uç befl 
ayda dofartnıak ist.e)'ell ebelere 
benz yorlar. Her tlcuetla bir ar -
tistlik tarafı vardır: Kanqçt.aa 
evvel malın fylmıl J'apmak ve eat. 
mak ~yesin! tatanlar ba karakte., 
re nJılp ola.bilealerdir. Bizde 1nl 
karakter J'Oktar; malı t.üa.k elclea 
~mlıtntıl•ftlalr.-. • 
mayeyl en ba zamancta ell tiyac!e 
toP,!tarak geri almak dlflalllr. 
yapıcılık Ve fleare& lılr llMk'.el'a si. 
bfcllr; IJalhald ileri Te olsan mem
leketlen1e ba bir •&11ze1 ...ı• 
tır. 'l'Uctsr ller leyden enel .. 
lmm nen. oldataa llJ'llJ'erek &. 
\IUnUr; malını mllmfdln olılala b. 
dar faztara Atmak meıııe'ell 11011,. 
raya kalır ve h bir iMar qafJe. 
si c1e4f Jıtlr. • 

Ankara p.nk da ...... silaai • 
)'.etle yapıhnif ohna.....,a nlmea 
niçin luanı çabak "111117orf Obcla 
kellrin bir lıal var. iki lıudM ~ 
oe Adeta l&dıot ve 1"8ı1.ı.a o1clmn. 
Raekalan bana ~ el--. 
ler, nha.tlık elerler; iDauaa slre 
dellflr, Dereeesi mi ,..... ~ 
halka bir fe,._ mi Jı:atılQ'or: .... 
rin denizden epeyce J'Ulmek -.... 
111 dolaplle ani f.etlri feshlır! 
AnlQVwJrm. JCa _,.. _... 
iyililtııe atfett.lm ve ..._ ldlılBr 
ki AnbıuJn ........ l87leıt ... 
9111a f8nılıır ela hfmü: ........ 
,..,, eı"W... 

ICADIRCAJf ICAFLI 

Atbn fiptlan 
DID iıir • Reer'l3'e 111t1m a,e, 

~lUllls,IEllQeMtı. 
Dlll - da 470 ....... 

- -- -- - . --

renlJMltiea iberelUr. Zifti, llerluıge 
rnaıam olduln Dlere. ı...,...... Jıı11 
şuaıa mahbtelilli halrth•• 11111 
tutmakta b07ik bir manffalaJ9t 
1r6Heraıiflerdir. Da ıntır obmmes 
fakat itiraf etmelidir ki bu pw ı. 
harJ)tetl tadar be1tl i!llnya )'lldin. 
de hiçbir zamtnı muhtaç ohlllm&,ya. 
cllhr. 

Buna r9lmea bu .. ll•lade 
büyük bir IAkaytlık olduAu dl bir 
bııva uyandınlması esasen ıarip 
delil midir! 

Sonra da evvela İtalyan Duçesi 
MUIOllnlnin ba fWl .ile hl)1lk bir 
heyecanla alAkadar olduktan 80nrıs 
tun bidisesinin birdenblnt ortadan 
silinmiş aihl artık hlo bahıi geç • 
memesi de .pek mlnalı olu prek• 
lir. 

Halli, declilim gibi, bu tuaın 
biç le mlibim olmadılı hakkındaki 
rfva)'«ltler <iMi insana tflpbe Ter•. 
bilir. Maka8t, bu şua etrafındaki 
dilek •li öldiinne&, Mylu milhlm bir 
silahı unuttunnok olıtbiJır. 

- nun• refmen htı şua ha?. k n~ 
daki bir~ok rlvayellrrdcn h. bP 1 r 
bıllunuyordum. 

(lJcııcımı ''' r 



..... ..... ... . .... .. --

-· - ------- -

KARA YILDIZLAR 
ADELEiN GAROL-DOUGLASFAiR
BANKS Jr.· TULLiO CARMiNATI 

_. .. ı ~ )'llcll&l8 ııbtena dUJtyaema )Vllttltı • ...... ıu 
btr fllaıdlr 

17 SnJet tayyareai 
..... üldü 

......_ 6 (A.&.,) - D.N.B, nln 
ulılllt1iirmen1man ~ 
..... AJma tanaroleri garp cep. 
lltllJdıl llmal Jmmmda. Uç IObatta 
..,_ eden bava .ııraba1*lerl 
.,... ..,..... uirudadan 17 

dalmlıD ~ dütUrmlltlerdil' . 
...._ - ~ g6re bu mu. 
....... ..,. h&t.lammı u.e • 
rlllde...,. etmitl:lr. 

C:eaald Afrika 

Tahir ile Zühre 
Yazan: tskeader F. Sert.elit 

-lOZ-

- -- ~- -

HADEDLE.R 
- - - --- - - - -- - - - -

. 1 

Refah hadisesi 

l'OU~te: 

Bir çocuk kaJDU au ile 
bqlanch 

lehremLntnde, Kanbat mahal • 
leeiDil'bNıld. 7 iP> .... 2 

nda otUl'lll. AhmecHn 18 aylık 
Gayret ednp.ld çocuğu diln. ~ 
nm kenannda oyaiidıen, bya. 
~ta ola tAıllOet'l11 devh ad" 
b•tl"n=ıt*n". 

Çoo1* aypn bir bUdc HUiki 
ha.stmeıllne traldmlmııtlr. 

1 
~~~ 
sası 

Yeni qorta firlteti ;,. 

"""""' Dotaa qoıta firkctl d11D aÇWIUI 
ve bu mUaaaebeUe maUNat erkUUıe 
bir taNflD& topiantaaı yapdDUttır. Ve. 
rtıen ı..aıata rtil'I! ılrketı memıelııltL 
mtııde ilk defa cnıp 8f&Orlal&n, clllu, 
mekteP 'W Zirai aigort&l&r yapacdtır. 
Şirketin umum mUdilrlllğtlne protellöf 
oa:ıaıı Arkun &eUrilmlfUr. Yci kuru 
ma bafanlar aııcrlz. - --- .. -...·---

Noksan Hın.ekler 
Şehrin muh&lif aemtı•ı1nclek1 fırm. 

ıaı ın •kmek çıkarma durwnu etraflL 
da tatanbol beled 3'99 tetkllcletble de_ 
vam e~ektedlr. NU, be19U, phrln 
birçok aemUermdııkl lırıftJan JÖSdeD 
geçirerek~ k lo noksan tartılı ek
ınek bulmuttur. - ·-.,.n---
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SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

Çalışmalarına 
• Başlalı . 

Sermayesi: 500.000 Lira 

lstanbul - Bahçekapı, Tashan 
Ucüncü . Kat 

Kısa Telgraf adresi: DODANTAŞ - ISTANBUL 
.. 

- ---- ·- - - --· 

K •• ııı k • ı A . 1 . ı· lstanbul süt müsta hsiller i ve sütcüier cem iyet inden: 

U Ç U 1 a n a r 1 
2.1.9'2 çarşamba günU yapılan senelik umumı: heyet topla.Dtısmda ek_ 

. 1 aeriyet basıl olmadığından tekrar toplantmm 11 şubat 942 çarşamba gi.l.ntl 
saat 10 da.n 13 e kadar belediye civarında. Babıali caddesinde 10 numaralı 

(O:awtemlzlo bı r1ııcı sayfaıııuıda binada.ki cemiyet merkezlnde yapılacaktır. Cemiyette kayıtlı azanın o gün 
başlık yanmd.a.k.I ta.rlb çer~~ ımpo. ve saatte hüviyet va.rakalarile gelmeleri il!n olunur. 
Dile birlikte gönderilecektir.} RUZNAME: 1 - İdare heyeti çalışma raporunun okunması hesaplan. 
EVLENME TEKL!FLERI. lŞ ABA nm ve bütçenin tetklki ile bir karara. ra.ptı. 2 - Nizamnamenin 

1

tadili. 8 -
MA, 1Ş VERME, ALDL SATIM İdue heyeti aza.la.rmm rusfmm tebdili lÇin seçim ya.pib:xıaaı 
glbl ticarl ms.bJyeti bah olmıyau idi. • 
çük IJAnlar paraım: nf'şrotunllr. lf ve İfÇi anyanlar 1 
Evlenme teklilleri: * 26 ~mda. askerlikle alA.kası oL 

mıyan ortaokul mezunu, eski ve yenl 
* Boy 1,68, kilo 60, 28 yaşında 

kumral ve 60 lira maaşlı devlet 
memuru bir genç: Evine ve eşloe 

sadılk ve evi olan bir bayanla evlen 
mek istemektedir. (Gülyaprağı) 

remzine mektupla müracaat. 
• 20 yaşında ayda llSO ıtra ka

zancı olan kimsesiz, orta. okul me~u 
bir bay, 18.20 yaşında, eımıer, orta 
boylu güzel blr bayanla evlenmek Js. 
temektedir. Fotoğrafla (Y.Ş.) rem. 
dne müracaat .• 127 

• Yaş 19, boy l,65, orta ta.lı.s.illl 

kumral, elti gözıu, sanatı tuhafiyeci 
içki kullanmıyan temiz bir aileye 
mensup, kimsesiz bir genç, hali vakti 
yerinde, dut veya kız bir bayanla ev. 
lenmek iste:nekledir. lç gliveyliği ter. 
cih eder, (DUzce) reınzine mUraca -
at,. 128 

-18· 
- Mösyö Puvaro, korkuyorum, 

dedi. Çok korkuyonı.m. Her şey 
den korkuyorum Hiçbir zaman 
l:.n vaziyete geıJemişfm. Bütün 
bu kayalıklar, bu meş'um ma.nza.. 
mla.r beni ilı'kütüyor. Nereye gi• 
diyoruz? Acaba ne olacak 7 

Size yemin ederim ki çok kor. 
kuyorum. Hertkes benden nefret 

yazıyı bilen, daktilo kulla.nan bir genç 
husuııi mUessese ve ticarethanede çall§ 

mak i8teınektedlr. (H.E.) remzlne mtl 
racaat. 

• 18 yaşında Hukuk fakllltesine de. 
vam eden, resim mUesseseJerinin birin 
de bir sene Çalışmııı bonservisi bulu . 
nan, ketti de verebilecek bir genç, bll. 
tttn gün veya mesat saatlert haricinde 
geç vakte kadar çalıııma.k istemekte
dir. (O. NuT) remzine mUraca.at. 

• 17 yaşında, orta l den taSdtkııa. 
meli daktilo kursundan mezun bir ba 
yan, resmi veya tıususf bir müessese. 
de sabahtan akşama kadar ı.:aıııım.ak 

istemektedir. (G.M.) remztne mllra . 
ca.at. 

• 17 yaşında, ortamektep mezunu 
bir genç, muhasebe ve yazı i§lerlnde 
uygun bir ücretle çalışmak ısı.emek • 

ediyor. 
- Evet haıkhsmız. Biraz fazla. 

sin:i.rHyim. Mazur görün. Fa.kat i. 
t:iımde öyle bir his var ki, nasıl an
laıtayrm, ke-ndıimi bu gemfde hlç 
1e emniyette hissedemiyorum. 

Ve Linet Doyl korkak bir na. 
zarla a.I'kasma baktr, sonra ken 
ilini, orada duran bir koltuğa bı
~tr. Hafi.ye gen~ kadını ciddi 
bır nazarla tetkik edivordu Linet 
t:eva.m etti: · · 

- Aceba J akelin bizim bu va • 
pu:rla gideceğimizi nered~n öğren.. 
miş, nasıl öğrenmiş? 

- Unutmavın ki madam Jaoke. 
tin çok zeki bir kızdir. 

- Ben hi.çbir zaman onun ta
lıihlnden kurtnlmuyacağmı. 

- Fakat pcık al§. başka. türfü 
~et edelmiırdiniz madam, Hat. 

Siehi]ırı·T.· iy::::::. 
~ı 

Ak§run 20.ao ııa 
Rüzgar m ' Esince 

Bugün GUndUz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20.30 da~ 

Kiralık Odalar 
tedlr. C!.1. Akçay> remzine mUraca.at. 

• 18 yaşında, akşam kI2 sanat mel<. 
teplerl blrincl sınıfından, malt vazfye 
tinin bozukluğu dolayısilc ayrılmış 

bir bayan, herhangi bir mllessesede ~ 
ara.makta.dır. (B. Kuşbakan) remzine 
müracaat. 

• TUrkçe, transızca ve aımancayı 

1yi bilen 15 yaşmda b!.r genç, herhangi 
bir yerde 1.::aı~me.k istemektedir, (8. 
Altmeı ) remzine müracaat. 

tA ~ ~u nas~ olup da d'ÜŞil.n .. 
mediguııze hayret ediyorum. Siz 
hareketlerinizi parayla ölçmek lti
raununu duynuyacağnııza göre ko" 
canız ve kendiniz içi.n hususi bir 
rat kirılıya.bilirdiniz. 

Linet Doyl a:rtrk tahammül ede. 
medi. Sinirleri son haddine kadar 
gerilmişti. 

- Ah, siz benim d-ertıerimi 
ıınla.mıyor, anlamak is.temiyorau _ 
nuz ki, dedi. Simon1a müşterek 
h9.yatrmızda bin türlü çareye baş
vurmak, tiirlü mil,.qküJleri yenmek 
ilı.tiyacmdaynn. Kocanı benim zen
ginliğimle alakadar dt'ğil, Hatta 
bütün ma.srafla.rı k endisi görerek 
beni İspanyaya., küçtik evlerine gö 
türmek ve orada benimle orta hal 
li b!r hayat sUrmek istiyor. Ne 
~ şu ~Jcler hazan ~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip,- Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kqe Alınabi l ir . Her Yerde Pullu Kutuları hrarla lsteyİD17-

tıj-Tiirk Analarından Ricam:~· 
Y&vrula.rmrz için siltünllzden sonra en mUhim gıda.yı te~kil eden ve 1915 senesindenberi her 191'9 m tmen 

valtku!suz mesaiaiyle Sizlere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAP AM.ARKA her zaman olduğu gibi buglıı de 
~elerinizde yardımcı hizmetten a.sıa. geri durmıyacaktır. 

Binaenaleyh sizlerden hessa.ten ricam: 
Fazla ihtiyati tedbirden doğacak hareketinizle kendiniz gibi bakikl vazlfedar anaları da: mD!tktll vuiyete 

)kmakla.n tevakki etmenizdir. 
ÇAPAMARK.A mUstatızaratnu ıotten ihtiyacınız kadar alınız. Bu münasebetle memleketin•~ oamU 

ati§ flatlarmıız aşağrda gösterilmiştir, 

PİRİNÇ UNU 
MERClMEK UNU 
BEZELYE UNU 
tRMlK UNU 
PATATES UNU 
KORNEFLOR (Mısır ntşastası) 

PlRlNÇ NlŞASTASI 
YULAF UNU 
BUGDAY NlŞASTASl 
PİRİNÇ UNU 
TANE YULAF EZME~ 

· 250 Gramlık kutularda 

" ,. .. .. . .. • .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. 
l'iOO Gramlık Torbalarda 
500 Gramlık Torbalarda 
500 Gramlrk Teneke I<:utulard& 

• 

.MilCSS(:!le İst.anbnJ'da Ta~ııtıJa 

Toptan Perakende Perakende 

fii&f;q. Sattı Satıt 
Flatr Flatı J.l1atı 

19 22,5 25 
19 22.5 Z5 
19 
19 
26 
26 
26 

- so 
45 
85 
83 

22.6 
22.5 
so 
30 
80 
3!.1' 
l'iO 
40 

100 

25 
23 
82.5 
SZ.5 
8lM 
85 
55 
u 

110 
Taşra için !ste.nbul'dakl anbarlara ıstanbul için piyasadaki mağazalara nakli, sandık ve çenber ma.sratıa.r• 

müessesenin yukarıdaki satış fiatına dahildir. 

__ 1eşlkta9 • ÇA., AMARKA I;J. Narl ÇAPA 
-- - - - - -- ---

Adli Tıp işleri Umum MüdürlüğCınden: 

Sadeyağ, (Urte. • Ekstra) 
Pirinç (Ekstra • Viyoiin) 
Yumurta 
Kuru fasulye (çalı . birinci} 
Nobut (birinci nevi) 
Pata. tes (birinci nevi) 
Yeşil mercimek 
Kuru soğan 
Beyaz sabun (ekstra) 
!{oyun eti (Dağlıç) 

Asg1ı1 

kilo 
135 
400 
120 
100 
100 
200 

75 
lOO 
• 75 
550 

Azamt 
ltilo 

175 
wo 
150 
ı;;o 

l50 
250 
100 
150 
100 
600 

MUhamme;ı 

fiyatı 

kuruş S. 
16ö 00 

t4 72 
3 00 

27 00 
21 32 
19 00 
21 00 
8 00 

64 00 
72 50 

Tutan 
Lira K. 
288 75 
223 60 

{ 50 
40 50 
4.0 ~8 

47 50 
21 00 
12 00 
64 00 

435 00 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira K. 
21 66 
16 71 
O St 
aM 
3 07 
3 66 
1 IS1 
o 90 

' 80 
32 6'. 

1 - Adlt tıp milşahedehanesi iaşesi için yukarda miktarları yazılı 9 kalem erzak ve et 
.ııatm alınacalttrr. 

a.!:l'li ekBUtme ııı 

2 - Açık eksiltme 19.2.94.2 perşembe günU saat on beşte soğukçeşm~de adll tıp umum mUdUrlOğil 
da yapılacaktır. 

3 - A~rk eksiltmeye konulan yukarda yazıh maddelerin muhammen fiyatları ve m11vakkat 
n:ı.ikta.rla.n hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Şartname için satmalma komisyonuna nıf'lracaııt edilmelidir. 
5 - İstekliler bu maddelerin tamamı için tekll!te bulunabilirler. 

6 - Elraiıtmeye gireceklerin ticaret odaSI sicilinde kayıtlı olmal!W'! ve buna dalr 942 
kasn:u hamil bulunmaları Uı.zımdrr. (1056) 

garip ma.hlüklar oluyorlar. Halbu
ki onun da fü:ks yaşamağa alrş ~ 
'llSSl lazım. 

Linet gözlerini kaldırdı ve o za.. 
man hafiye bu gözlerde keder ~ 
lerinden, ıztrrapla.rmdan biraz faz. 
l:ıı. bahsetmiş olmanın pişmanlığmı 
Dkudu. Genç kadm yerinden kalk· 
roıştı: 

- Benl mazur görün möSyo 
Puvaro, dedi. Gidip elbise değ'şti. 
receğim de. Öyle 2'.annediyorum ki 
biraz fazla saçmaladnn ve başınızı 
11.ğrıttnn. 

YOLC(IJ,A RW LİS"",.;St 
Madam Alerton siyah tuvaleti 

1çinde kurularak ikinci güverte 
merdivenlerinden inip yemek sah 
nuna doğru giderken koridorda 
oğmna tesadüf etıti. ~ sordu : 

- Hemen yemeğ1':l m.i oturaca
ğız? 

Yemek salonu :birçok küçük ma 
ııalarla doluydu. Madam Alert:on 
metrdoteli.n kendilerine yer gös• 
termeşini beklerken oğlu ile ko _ 
nuşmağa başladı: 

- Büytık hafiye Hergül Puva. 
ronun nuun~a şeref vermesini 
rica ettim. Nasrl, memnun oldUın 
mu? 

Timin kaşları çatrldr, alın bu -
~tu; 

- Eğlen.iyor nıusım a.ıme? 
Dedi. Madam Alerlon oğlıı.nun 

birdenbire böy\.ıe bir vazi.ıyet alma
sına hayret et:nrlşti: 

- Nasrl? dedi. Yoksa bu za.tm 
ttrltadaşlığı seni s:ııkıyor mu? .. 

- Evet .. Bu herif ltlc: hoşuma 
gitmiyor, ~ bo)'unıa palavra 

savuruyor. 
- Seni temin ederim ki s)IJ1' 

nıyorsun oğlum. 
- Aldanmış olsam bile ~· 

niçin her dakiık« bu arl.amld. ~ 
daşlık etmeğe mecbur oJabin. S611 
ba.lıtan s.kşama kadar ba§DnJZB 11' 
çallat oluyor . 

- Affedersin öyleyse ç~ 
. B.ense bilMı:is bu a.~bkt~ et, 
r.m memnun olacagmı tahm1Jl 
mişüm. Bu adamm ha.yat ve ~; 
yet h8,diselerl fu:erinde gen.ifJ t<Y 
tecrübesi var. Sen de zabıta 
manla.rmı çok seviyorsun. ~ 

- Evet, an.ı;ı~. Evet. Sa.ne ~t' 
veriyorum, fakat ben _bu ar~. 
Wctan hiç de h~:~ııı 
Söyle. ~ zatı: a.tJa<tmrunn jni'kll 
yok mu? 


