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1~ ~7=7=~[. ~vdb.~ 
Mısır kabotaj hakkına (' ) 

/(!skacm bir ucu işi ı 
söktürmüş gibi görü
nüyor. fakat diger uç 
çok sert ... Libya ve /vfı
sır zaferi 11 I m an 1 ara 
mühim kozlar kazandı
nr. Fakat harbin sonu-

M~~~~:u~~etJ.. sahip olmuştuk ·--' 
l na arife olamaz. 
l ~~·_) 

'l"ıwuı: Ahmet Emin YALMAN :...-:ıyaıln bir hıglllz tank kolu 

M arsa M&tl'uhttn dü~mesi gı.. 

ll bir hfıdi.sc karşısında he· 

Yecaıı duymamak imkansızdır. 
Bu sabah yazı masasının b~ına 

:::d~~~nda idlın. Ken~.i ~er~im~ ıvaz;,yet vahim' 
- Acaba .adan1 ölçulerımtz. i ( 

yoklama• scnslne devam mı cdc· ı ( 
yim, yoksa buna fasıla vererek Al } S ( 
ı;?nUn hadıses.inden mi bah.."edc· ı man ar l• f 
yım? • ( 

Gunlük g-.ızctenln vazifesi, gil- VaStOpOlda iÇ f 
nün a.lakalıırilc teması kaybetme· • •hk" C 
mcktir. uAdam olçUlcrlmid yok- ıkemer lStl am-~ 
lt1ma1> Işı acaba bu baJnmdan gü- • • 

nün mcvıuu !la}'llabilir mi? Bence lanna gırdıler 
cien bakmak şarUle elbette günün J 

Çörçilin ilk defa 
korşıloşhğı 

itimatsızlık takriri 

Başvekil, Libya 
hakkında söz 

söylemek istemedi 
evet... Meseleye geni& bir zaviye· ) l 
~n miıhım mcvruaaur. cunku cö· ı Karık cepbea n· 
~ümliı karıısında iki sevk ve ıdare 
~lst~ml çarp~. Alman fu;tünHi- de Almaalar ~ Her '818 rağmen, 
ğünUn başlıca F.ebebl de• vazife l~ln , a çt1 
adam ~mcktc iyi ölçü ırnnanma- J cama ge ÇörÇlllD devrll8C8• 
ları, scçtlklerı adama ronuna ka- .. in J 1 

Londr6, 30 (A.A·) - Doğu cep· g 8 ma dar <'mili!' t edttek tam salfthiyet 
hesinden alınan haberler, Kurıık 

'~rmQlcr d!r. Kendi ölçülerimizi ya J 1 A 
. 'ôklamak lç.n bu manzilladan iyi kcsimınde Almanlar1n püskürtül- ·~ u 
fırsat olur mu? düğilnu ve sıvastopol kesimlntk 

ise vaziyetin vehamct kcsbctti[; ni 
Londra, 30 (A.A.)° - Çörçtı, 

bugün Bucklngham sarayında 
Kralı ziyaret etmiş ve Blrlcşık A· 
mcrlkayı ziyaretinin neticeleri 

Bu böyle olmakla beraber: cA
dam ölçUlcrlmizi yoklamaıı mev· 
zuu bir gUndc eskimez. Günün ta
ze mevz.uunun ü:r:crınde durmak 
elbette l{ızım .•• Şurası var ki Mar
sa Matruhun dilsmesl, 194:? de 

bildlrmeklcllr. 

Bcrlin, 30 (A.A.) - Alman leh· 

liği, Almen kıtalarının Sıvcıslopol hakkında kendls1.le görü~müştür. 
kalem lç kemer istıhk~mrna gir. Kral, B~vckill öğle yemesine all-
dıklerlnt bildiriyor. I koymuştur. 

(Dcw.mı: Sa. 3; Siı. 4. te) - (Dnaım: ~a. S, Sü. 6; da) ! 

b~klenen çarpı.mıalara ıııt umu· -----------------------------

~~m~~~~vrayı şimşek g;ıbl aydtn· LJ. ··seyı·n nasıl 
Su nokta apaçık cörünüyor: n j 

Mih\crin harbi çabuk bitirmek 
cmellle dcmokı11sln\n işi uzatmak 

hakkındaki ı;ayelt'ri bu saniyede ı·dam edı·ıaı· çok sıkı bir ı;;ckildc kıu-şt kar&ıya 

gıolml!rtir. Almanlar, t~.ebbüsün 
haliı kendi eller ndc olmasından 

Mahkum son dakikaya kadar 
sükunetini muhafaza etmişti 

leri Fuka 
çevresini de 

geçtiler 

lngiltere, 
hükumetine 

Mısrr 
tekrar 

Jeminot veriyor 
Roma, 30 (A.A.) - İtalyan or-

duları umumi karar,Ahmın 763 
numaralı tebliği: 

İtalyan ve Alman motörlu ve 
zırhlı kolları düşman zırhlı blrlik
lerml püskürterek Fuka çevr~i~ 
vannı~l"'r ve bu çevre~·! ~i~· 
lerdlr. 

Batıda en başta 7 ncı Barsclye. 
ri alayı olduğu halde 21 inci kol
ordumuz taraCırıdan ve doğuda 

90 ırı('ı Alman tümeni krtaları ta-

1 
rafından mü,tercken y-Aptlan şıd

detli bir hücum neticesinde zap· 
tedilen Marı;a Matruh lst hkfımı
nın ele geçlrilmesınde Mihver ha
va ku\~etleri bütün müteha~r~lı· 
rınr harbe sokmak surctile bü)-ük 
yardımda bulur.mu, ••e bu müte· 
ha~sıslar g:yret ve yararlık göS
tcrmek hu!'usunda blrblrile reka · 
bel <ıtmiolerd~r. 

Londra, 30 (A.A·) - Londreda 
::ıabcr vcrıldlğlne söre, Büyük 
P.rltanvanın Kahire büyük elç\si. 
Büyük. Britanrar.m maksatları 
·~kkınde Mısır hükumeti~ a~trı
,a teminat vcrmeğe <;Cin günlerde 
salahiyetli kılınmıştır. 

Bu münasebetle ~ c.1het hRlır
ıatıhyor ki, geçen çarşamba güı1U 
B~şvekil Nahas Paşa, Mısır ara
zisiııe k~rşı yApılacak ole.n her 
tUrlü taarru:rn sen hadde kadar 
püskürtmek hususunda Bü3-ük 
Rritanyanın kuvvetli bir azme sa· 
hip olduguna dair BriUınya hü
k!ımeCind~ kat'i teminat aldığır.ı 
Mısır p;ır!aıneni.osuna bildirmiştir. 

Nahas Paşa, l\lısırltlarla y•ban· 
cr\arın ı;ehimeli için bütün ihtiyat 
tedbirlerinin ve her türlü lhtima· 
le kar~ı koymağa matuf tcdb:rle
rin alındığını s;öylemlştir. 

Mlfadc ederek eu Uç ay içinde 
h rbl ne pahasına olursa olsun b i
tırmck Uzcre llcrı atılmışlardır. 
İşi yıldırım hnrb ne çevirmek içln 
ağır bedeller ödem~i göz" aldık
ları ve he.rp talihlerire güvenerek 
bir tıkrm rlsklP.rc atılmasa karar 
\'erdikleri besbelli ... 
Eğer l\lrsırı alırlarsa Oruşarka 

htıklm olmak, Rusları iki ateş ara-
(Demrm: • s. Sü. t: 4!e) (") 

Çatalcanın Ürçunlü köyünden 
Mehmet, İbrahim ve Niyazi adın· 
da üç kişiyi öldUrmck; Ali, Selim 
ve Sc-limln karısı Bahriyeyf mav· 
zer kurşunlle yaralamak; ve Mch-

medc mavzer sıkmak suretile öl· 
dürme teşel:ibüsUndc bulunmak 
suçlarile mahkemeye verilen ayni 
köy sakinlerinden Hüseyin k:lhya 

Londra, 30 (A.A.) - B 1r hür 
Frarısız muhl'biri bildiriyor: 

Rommel kuvvetleri Marsa Mat
ruh·a girdiği zaman köyü fama· 
men bırakılm1s bir halde bu\du

lor. (Devamı: Sa. 3, Sü. 6; de) >O« 

f 
l 

Kız Muallim Mektebinde toplantı 

KB 'laa.Uim melrtdıl mutlftbln eltin ÇApa'd ld meldcpte tnp)anaral< hett tıır ar.M eğlıınOOI (laklltal 
.ı,lm!ir. l'ukandaki ft!lkıllu mttUıılardan iiı; 11C1cl.i lm.ı \'-O ..-uıan bir arada göetumekt • 

{De-çamı: Sa. S,, ü. 7; de) (::) 

Avrupa yolu 
açıldı~tan 

sonra 
Se!ôniği T riyesteye 
bağlayan bir tren 

ihdas ediliyor 

6 dewletla •lmeııll· 
ıerl ini bıtha lbdaıı 

tql• ltlr toplaata 
1aptı1ar 

Sofya, 30 (A.A.) - Fransız, 
ıtalyan, Is\içre. Hırvat, Sıl'p ve 
Bult;"ar demlryolları mümess!lhı· 
rinln lştiraldyl• yapılan htr top· 
ıantı r.etleeEinde, S'VlliJ\C'l'•d Ue 
T!lrklye ara..•ında demlryolu MÜ· 

nasebetlerln!n yeniô,.n te.sl!i de 
dıkkatc alınarak, bu nıe:ıılckcL 
lerin mura.lıha&lıı.rı SelAıılk't Trl_ 
yesle'ye, Uskilp'd'!n seçmek au
retiyle, aeıgrad ve Sofya yolu 
ne, bağlıyacak olan bir . tren ib
da.ısına karar vermişlerdir. 

Anz ha.tTl'aıtrnı dai.m.ıı hürmetk andığımıı; büyük Türk de n.izci&I Barbaros lla)TNldln 

Bugün kabotaj hakkımızı ıruııan-ı 
mı ya ı:,._.ıayı.şımızın ı 7 nci yrldonU· 
mtidlir. Bu mutlu gUn, 1 temmuz de
nı~,c;ilik bayramı memleketin her ko· 
şeslnde olduğu gıbl ı;ehrirnızdc de 
bilv\lk meraeimle kutlanacaktır. :Me
ra~ime aaat 11 de Taksim meydanın
da bft.tlanacaktrr. Vali ve Belediye 
Reisi L6tt'i Kırdar ve dığer heyetler
le birlikte bayrak çekme merasimi 
yapılacak ve bu esnada limanda bu· 
lunan bütiin npurlal', birer dakika 
sürmek .suretlle Uç defa düdük çala. 
rak hayra.mı kutıı:ır.u:aklardır. Bu 
me~nl yapıldıkUın sonra orada 
bulur.an heyetler ,.e birlikler, baŞta 
Vali \'C Belediye reisi Ue diğer zat
lar bulunduğu halde Taksimden 
Ayupaşa ve Do!mabahçe yol~~le j 
&~ıkta.,q, inilecek ve büyllk Türk J 

(DMamı Sa. S, Sil. 1 de) ıt-« 

Türk sularında 
Türk gemileri 

Yazan: Baha TANSEL 

K m-adeniz sahillerimizin, şi

rin İnebolu kasabQ6ında, 

22 ser.e evvel bır kış gilnü, Trab
zona gitmek lçln, vapur bekli· 
yordum. Bu günler, 1920 sene· 1 
sinde Yunanlıların ikil:.ci defa 
lnôniınc doğru saldırdıkları mnrt 
ayının. o kara sünlerlrc tesadüf 
etmektedir. Trabzona acele gıt
mekliğ!m lazımdı, fak&t kabD 

mi? .. On gündenbcri İncboluyıı. 
h!ç bir vapur uğramamıştı. Han
gı vapurun re vakit geleceğini 

de kimse bilmiyordu. Bu esruıdw 

b<?zan ufuklarda blr vapur 1ek-

ncslnln söründliğü de olurdu. 
Fakat blrıız sonra bu geminin 
dums.n bulutları arasında kay
bolduğunu görünce de ümlUcri-

< Dıwnnıı ~. :?, ~u. .ı de) = 

e 
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• • 
Llbnda n:tlret Almanl•nn lehine lnklııaf Nliyor. l\f~ır"m tehlDmle oldufunu Jnr: er de kabnl fidlJ"erlar. 
~el ına~tkd ~ide lngili-ı ku\."\'etlerlnJ tskip etiM.kt~lr. Harita iddetıı tııuharebfle.r~ Ybae olAn Uby&. 

daki bi'ekit aallaeUll l'Oe~· 



Bizans şehri 
ve kalesi 

Yozon ZİYA ŞAkİR 
-1 - ' sUratle insa ıta b !:!arlar. 

ı 
Fakat müneccimler; 

B lzans ş hrtntn ?k tarıhi - Aman .. Yanlışlık oldu. 
vardır. Bırl, efsa11cvidır. Diye. Yanko bin Madyan'ın hu-

Dıı;:el'i d<?, hcıkıki tar'htir. zoruna kov rlnr. Meıı'um yılanın 
Efsanevi cthct, haylı uzundur. sebebıyet veni (: yonlı::,ılıgı onla. 

Ve epeyce de hoştur ... Bunu, şöy- tırlar. 

C'ce hulas edcblhrız: Y nko'nun knlb ne, der al bir 
(Sulc~mı:m pe)gamber) zama- hüzün ~öker: 

nında, (Şeddat) neslinden, _<Yan-1 - E~vnh .. Akıbet, btı şctıır be-
0 b n 1adynn) m ndc bır pa- nim elimden çık a gerek. 

d !;ilh vardır. 'M rmara de 1izl sa-j Der ... Derhal kalkıp in aatı ge
h U ek, (Aydıncık) kasaba 1 kur- zer. Fakat inşaatı durdurmayı da 
bunde, (Temaşalık) d<'nllcn mev- bücbuttin ugursuzluk telükkl eder. 

e oturur. Kaza ve kaderin hilkmüııc boyun 
Bu pndışah. yeni bır eh•r va- cğ<'r. 

P•P nrmıını kıyamcı kaoar tpka Kırk kere yüz b r 1 çt, gece 
etmek isi.er. Vezlrler•n1 pc~ne t - "ilnduz çalışırlar. Kırk gundc, 
• ıp l\fı:ırmııra ~ahlllerlr g<'zı>r. Ak- kırk bin hane y parlar. (Şehri 
den ılc E:arsdenizin birle!;tiğı ~N- zim) · meydana çıkarırlar. 
ele, bu<•Cln İstanbulun bulundugu Tabiidir ki chrln etrafına bir 
..,ıevk c te adiıf eder ... D<:'rhal kR- kale çevrilmek lazım ı?elir. Sene-
r. rını verır. Clvardnk hükümdar- r'n gli .lel"l nazarı d kkate ahna

ra nume er gonderir. Şehri kur- rak, i.ıç :üz nltmı!: burç'u (1) h· 
nak çi munecclmler. müh di<>- th·a ed n bir kele lns edilir. Bu 

, rnım,rlar, ustalar. kal! hır •. ş de b.ttlkten sonra, Marmara ~a-
!'l' leler gct rtlr. h l'erindekı köylerlC' Trakyndak 

nun1ar n m ktarr da az değil- chirlerln halkı, (cebren ve kı.ıh
dır. ('Kır~ kere yüz b n) - ~arı! ren) ürulup bura) a getirilir, j er

f!,• kü he apl (dört milvon) - ı .e!:Urllir. Ve bu ~en' şehre de 
radde indedir. Bunlara. Clki vtiı _ ban sinin ismine lznlc olmak 
b • rgııd) d'ı 1 fıvc etmek laz m Uzere - (Yanko ehrl) deni! r. 

::ı:rl r. Bu muv ff klyetten dolayı Yan-
B•r taraftarı ameleler temellf'rı ko·~ a bir gurnr gelir. Faknt bu 

Şe 
Haberleri 
Roman yadaki 

bandajlar 
geliyor 

Raşita fabrikası ile 2001 
tonluk anlaşma yapıldı~ 

Romanyadan slpat'iş cd len bıın-ı 
dajların memlekctım;zc gelmesi 
için yapılun te ebbüslcr müsbet 
net.cc vermiştir. İşle bizzat Bük-1 
re5 scf'rimlz meşgul ohnu tur. { 

Dün Bay l-lamdullah Suphl Tan
rıöver Yali ve Belediye Reisine 
yazdığı bir rnektupl.tı Ba vekilin 
emri ile lşl yakından takip ettiği
ni, Romanyada bulunan Devlet 
Dem ryolları mümesstllcrile Ras • 
ta fabrikası arasında bandai ınu
kavclestrc müzcyyC'l bir anlMm • 
nın ımzalandığını, bu anlasma mu
cibince pek yakınd 200 ton bn -
daJ gönderi cceğl i \'e bu bandaj
lardan da 15 - 20 tonunun 1 tn'l. 
bul trnmva~ 1 rına tnh is cdlld''•l
nl bild'rdlkten sonra tohmll esra
sında bu mikt rın nrttırıl ma nın 
mümkün olacağını da llfı, c etm'~
tlr. Bu suretle bu b· ndı j'ar g 1-
d'kten sonra biitiin sıkıntı berta
r f edılmio: oln<'aktır. 

Yağ saklı yon bir bok kol 
Ad 'iyeye verildi 

Parmakkapı imam sok k 12 ı 
numaralı bakkal diıkkfinın n s h -
bl YU\ anldtsin 5 teneke 93 kilo I 
Urf , 1 te eke 19 kilo Tr bzon 
yağını satıştan lmt na ctt ğl an'a
şılarak 2 numaralı l\lllH 'Korunma 
mabkem s e verllmışt r. 

Buz satışını belediye 
yapacak 

k, ırarlıır Di ~er tarafta da mti- gurur, manevi bir ceza ile retlce-
CC'C ~l1cr. ilk t mel u !arının ko- Dün Eelecllycde y:ıpılan bu 

lenir .•. Yanko, bir "Ün biltün ma- miinkıısasır .ı yine lstnk'I çıkm ı-
"U ma ı çir (eşref aat) EL.ramaya ı t h ı ıı kil ld T 
oaıı ıırlar. Ve. bulurlar. O dakika- ye ı n kı e ı eye g er. am mış ve ha?e yapılam mı tır. Bu 

ibadet esnasında. koca şc11tr. rnüt- 1 "uzclen Beledi.' c bu v_ az ıcın bul \ ı, bııtün n1 marlara ve u tal ra 
1 

" 
u r Qnda b ld rebilmt'k iç n de h'ş bir ztlzelc ile s!lr ıtır. Klllscn n satışını kel ·dısj Y pmnft knrnrını 

kubbe l j ıkılır. 1\'Iağrur Yarko, 1 vermı ı r Bu murnscb tıe s Jır n , ıhte'"f ,eri-ere dirc1<1er dike"-
1 1 bütün maiy<'t crkiın e e ksz a - belliba 1ı buz c:ntıcıbrı dün 1cı r.. Bu ı ırın araları a tpler gc-

1 tında knlır. Bina cıt sı sehr 11 Ze\ it b h mOdürluğune <:agrı·t 1 Hfj \'(' r eı· , e ç;ın'ar nsarl r. • l b 
\•e s fasını sürmeden, goz.er e e· kend tcrı'e bu ş üzerinde konu!l-M\ln c imler, onlcrind kltap-

h llde d') en hayata kapa ır. Arada . malar yapılmı tır. ö ı cnd rlmizc ı \ e !ıtır , p arı o dugu 
ef ant n eqef daklkac;ını bek- krrk yıl g çer. Bu yeni ve manıur ı;:öre bu satıcılar ara:sıııdnn scn't 

cmektclcrk n, b r cumartesi gU- belden•n üzerine, bir seamet çö· j remt merk~z. bs~ ı! k: r' k is edl
u tam (ı Ier•h) saati de, - Allah ker. B'nalıır h'lr P olmaya başlar. lec k ve kuçuk tıcılarn bu bayf-

d ·' . i bl k 11. • H !kın çoğu, şehri terkederek e<>- t klc>r taraf ndan bıız , crileccktlr. ı nfın a - .. suman r az ... "u-
' • k' BI , ki yurtlarına kııçar .. $ehrfr heri .... u.. ,,,. r. Şöyfe ı . r yı an av- K n "I d " L 

_.. 1 1 k t tarafırı, yılanlar. çı~anlnr, akrrp- arısı 1 o uren eon 
mı 018 n b r

1 
dC'~ e • a~~ 0 çgaar lcr, baYktıo:lar ve s ir yırtıcı ku

01
• 

ı,Icrln'n üzer n crı gcccr1'cn, - 1 ,, ·1 Adin yon gö.,. 
. 1 h ar .-:ap ar. l'i!' 

~ & '"1111 arıı ındnkı "ı anı. er nıı.-
1 a tıırııkıverir. Yıla • lpeo çar- Y nko'nun, (Bozantın) lsmiı de hapsine clındı 

Par. Çanl r. !tlddetle c-ılmaya bac:- bir oğlu vardır. Bu zut "akt''e, 
(A ) d' g't : şı 'ıde karıs Dirolt'yl büyük oı: .. 1ühendls1 r, m '11 rlar us- ngero ıyıırrnn ı 01 ş ve ora-
d k 11 ~ il t ti B tundan kı. kanarak ö dlirc 11 ku-• ıer, ameleler, e ref saat n geldL a ra ıo;ını u e m r... o-

t b b k d h · yumcu Leon Artir.y nın nnıhrık rl ~a ııiar. DC!'hıı.I kuzılıp ha- zan n, a ının ur ugu e rm 
b h ı Jdıırrı d d mc ine k ne! nğıreez mrhkeıne-- lanmıoı o an len llcrc ko ·arhır. u a c ge ı:ı n uvar uymaz 
d k k ık b lnd<' dii 11 de devam ed lın t 1r P. r aod-ı. Uım kırk b n hanenin ay nnmı.}'ıırıı a ·nı· maya ge-
l. ş h .:ı d \ ı Adliye doktoru En\ er Karımı. k temel ta hırını ko:ı 1• r.. Ve ır. c re. •en •ıC l zen 'er r. 
p kııt ı ı:jlkkftt bu) urul µ 11 .. ı sJk uçlu hakkında rnrd!Jf raporda. 
sık ze'z.ele vukuu l'"Zarı d kkate Leon Artir~ anın şuurundan şiip 

'11'\A\ll;;r'\ A ~~1 alınır. Yeni ('Vlcr. bir katlar ib:ı. he edildiği ve bu ı;ebep1 goı al-
lııl_I 

1 
11.JHa l'\'1 ret o'mak üzer ~ ıpılır. tına alınması '1\zım ı;:eldiif 1 , b ld -

fJl l" 
$ehr boylecc yeni bir sek e so- rllmi:;; \"C Miıddeiumumlllğln tok-

• kan Boznntlr. kcndb ne de bir sa- bile suç unun Adli Tıp tş~l"rlnde 
, ray yaptırarak burad yerlcıjlr göz ıJtına olınması kararı ver ı-

___ ._ __________ Şehre de (Bozantln) adını \eri... ın;ştlr. M.uhnkcmcııi clcvatııı dı 

Perıembe:ıin gelişi 

çarşambadan belli 
of urmuş 

N lkb'rı balıkla bedbin balığm 

hik ~ C'ilnl blllr nıisirıiz ~ Ued
hin bııhk erl\t"'tce den illerde J- iizer
kı-11: <111.!\dıım oğlu, bizi ~emle aldata. 
rak oltnsına takar, tehlikedeyiz» der, 
ılurumıuş. Nikbin 'b:ılık: cAdara sen 
dl', dcrnıı-:. göziınıüzil uçur, tutnlma
,'17~ \l,lınıız yok ruu?» 

ikisi birden giımın lıJrlnıJc yaka-• 
tıınını~. ı;eıJblıı: «Gördün mü?» ıle-1 
mi-:. Nlkhlıı ha tık •'C\ aıı 'Prrııi": 

- llt.·blr '!f'!-e dı-lalet etmez. Bizi 
~ ı~ cceld.-rl ne ıııııluın 1 

Tauı.d:ı. ~a~ kıznııs. Nikbin balık 
halfı iinıldlnl lia~ b tmemlş: 

Bizim e ki t rlhlcriml.zd k' <:'f tPınmumn oruneu günU "ant on; 
sane, bu mcvw etrafında l:>ir ta- bırakılmı5tır. 

kım hurafclerdcn würckl.cpt1r ŞJphelj ölüm 
Maamafih Rum hurafecilertnir a
rasında da, bu )old cfs:ınderd n 
bah ede !ere te~adUf collmcktc

(Arka'S'I 'ar) 

(1) Surların ara!;ınd k ,,,vıır

lak. dörtkö e ve .sa'r muhtel f sc
killerdeki kuleler. 

Samıı.t~ adıı. Mıllinıüda[ a cad
1

dp· 
..ındc 9 numarada oturnn Keınalir 
karısı Necmiye nicudunda berclr, 
buluna!' ö'ii bir çocuk do,ı;urmuc;

tur. Bu öltim Adli~ c dokt(lru er 
şüpheli görülerek Morga k ldırıl 
mıştır. 

duğu kızları da kat' y)c. almıyacağını 

söyledi. 
Gaston o zamanlar m v gözlü, .sarı. 

sıo, çok yak15ıklı bir adamdı. Fazla ola
rak kulaktan kula~:ı duyulan macern
l&rı kendisi hakkında merak \'C aliıka 
uyandırmıştı. Bütün o hıwalhıin zengin 
, e kibıır kızl.ırı bu cklf şık ve acaip gen
e koca olaral( alın ı<ı çok 1$tiyorlardı. 

~ 

AKIŞ 
., 
! .. ...,.. .. .,...__, 

ileri .. Türk sulannda, Türk gem 
bayrağımızı dalgalandınr ken •. 

gibi süzülüp 
erimiz sevinçle 

Bugün den.'zlerimizde yalmz Tü.-k gemilerinin bir sül~n 
do aştık/arım gördükçe, göğsümüz iftiharla kabarıyor. g.ozl 
yaşarıyor, hançeremizin bütün kuvvetile bağmyo;uz : Sızle re bin minnet 

n! ve şükran, vatanın büyük ve kahraman kurtarıc//a 
'-----------~~----

1 

Atlantik kuşlan 
fl!:t lr L&ndra telgrafı, mühim 

Hiiİİ1 Aıuerikan hsva lmnetıerift· 

de. bir kMmınJft AUantiffn tı. 3'1J
nııta tıı~ınmalıtrı işim• hemen tL 
mnml.) le bitirilmiş 4tiduğu fliylene
bllec.cı;rtni bllcllri;,-or "e Almı&flyaya 
nıunfa:t.atıı binlik akınlar )&pılaca.
J;-ını lllh e cdlyM'. 

Aıııeriknnııı iki motörlü Ruchcn 
'e dört ıııotörlU Llberaıor lMtmt.ar· 
dıman 18,l,lllrelertntn ba kabil tah~ 
riı•'-ıir tı.I\ n okııılarınıla oyna~·aCJlı;• 
rvl g-e)'\'.ckten üııeınlidir. 13,5 ton 
ııf'ırltğımla olan, Libcr'"or'lu 11,:: 

Yazon: BARA TANSEL 
(Bıt~ı l lndde) = _ "u'"nku" vüzlecce seneden- sokaklarda dolaşrj ordu. Biz d<• 

ton t.t~ı~ ııbilıııcktcdir, stir&tıcrl ıa· 

1 
ııtte :;oo kilometre. hareket ı.aJta. 
lan i .. e :il'IOO kllometrediır. Gjdlp 

· """ ., gelnıe ;;ooo kilometre ırnftoalefle ha-
m 'z bir seraba dönerdi. O acı beri, padişahlar ve memleketin hemen yerimizden kolktık, blr-1 rekt'fc eh·erl'li bomba. "D(:aklannı.n, 
günlerın birinde, İnebohtlu ihtı- flerlsinl lyi görmlyen devlet n· blrlm':zdcn ayrıldık. incboluıu ı.iitlP ukınlarında ne mfilıbn ~ ı:ö-

1 h b . :Cerman ve koca Türk, .... a.,larla dolan sevim-yar bir yumurla tüccarlle tanıs- dam arı, ep ırer " re•·cltlerlnl ~.Ylemeğe lüı11111 olmaı.a 
h 'd il 1 denı·zıerlmlz- 11 "'Özlerini bana çevirerek: mıştım. Onunla o vakit aramız- 11 ı name c on ara ., 

da geçen şu hazin konuşmayı bir de serbestçe gemi işletmek hak- - Ho.r.i o ~(inler, bal'li o gün-
tlirlü unutamam: lnrını vermişlerdir. İfin en cı ler... di~ e mırıldanmıştı. 

gerektir. 

lif tarafı, bundlin :rm serıc kadar o 2;manlarda, bütun Tilrk-
- Babıı, bu g ..... ı ..... ·den va- evvel büYük Osmanlı padi :ıhı, 

v" ,, , • ı !er iç n bir ha~ al gibi gu-
purlar, r. çln bu llman:ı uğramaz- Kanuni SUleymamn, kend s ne 
!ar?.. yalvaran Fransızlara bir hediye rüncn bu arzu ve fsteglmlzln ha· 

kk l •· t ft l;ik t ol cıı~r günler, meğer re-- Nazlıdırlar da ond n! .. Ki- verir glbi bu ha - ı .-ram e m .. • 
i 1 • b tl b ·olda k"n- kadar ~akın mı!:... Aradan üç misi ytiklerln n çokluğunu. k - sı ve u ~urc e u ~ ' 

J 1 f n b 'r· sene !!. bi kı.o:a bir za~an geçtik. mis havanın fcnalrt:ını bahane di<'lndcn :-onra ge en ere " ıı ~ 
k c] ten ı;onra \ e yaptığımız büyük ederek. ı~te böyle uzak! n ,gii- cıgır aı,:nııısıdır. !Ter ne a ."'r 

1 d 1 t el a ı,,t klül z, fcrlınlzln bir meyvası rlir.iip geçerler. Bizim de nrnlla- sonralnrı, akıl t t'!\' e a nm -
· ı·ıu;.;u ·ı r o'nrak. Lozandsı işt'kifıllmizi bli-rıınrz buradıı c·ürUr durur. rımız, bu ls!n köt ı ı; ' ıır-

1 ltl • , tün dün•· "a kabul ett'rlrken, - Peki hiikumefc şikayet edip ketıııl lcr~e de. o Ya' er. on- ,, "' 
f b . d d ı k:-ıhotni hakkı dediğimiz bu hak· ııı h t" ı·· ""- - er baı:ıvurmadınız mı? !etimizin za~ 1 ır uruırı il o - g ere~e er UT u marL ........ ~ • 

(,rreı. Jludson'lar, gerek Litıera
tor'lıır ,.\~rik .... hııiftere'9 «· 
'eke \apurla.rla 1a~rı1Mta,.ıı. 

Anıerlı.ıı: 'nrurlarda fazla ~ hıt
nıası, naktıoo zaman ka~ 
'e rnpurlnrın tO!'pHlerunesi WtHke. 
... ı kıır-:ı,.ındıı homha uçaklamn llayH 

r.aınıınıtıınherl dvğrudan doirnya 
h:l\ııif:ın ~ömtermeğe ba.,c;ladı. Bo 
'Uretle tnyyıa.rder, heftı dealm cH
hine gönrlerilıne teht;ke!!İlle 11~a

ırnulıı11 rok daha ı;atnrk lnl:'lftere~~ 
'.ırlllakta, hem de bu IJ!.'-ftklada Jn-

l k "tü · • ı d" ~:ımızı da n'ha"et ele "e,.lrmi~- k ·· d" 11 ...... te.&.. _ Kaç defa .. Fakat hükfımct mssı. on arın bu · o ıs.er u- "' .., " w 1.n ~on vr m..,.. uır. 
1 1 • +ı t'k. Türk limanları arnsınd , yal- t nc yap-:ın: r.cncbilcre söz. gec.- zeltmcs ne mkan \•ermem " r. R•ı ıll'al.larr Atlanttk M ~~ren 

rcmiyor .. ÇUnkU bu , npurlıırın Hulas.,, her iştr oldugu .. lbi bu nız Tiirk gemılcrinh1 t caret yap· pllutlarıhı uranan ,-a ... Ifhtnn beşlt-
hemen hepsi ecreb' kumpanya- lc.-te d ccneh1lere kHcı elimiz, mnlarını t ın ıı eden ve ecr.ebl- cusı en aT. 7<;0 saatlik nçuş yaPf"'': 
}arınır mqlıdır. Rurave Sc:rri•e· kolumuz b:ığlıdır. l<'rl bu i~ ''tıpm ktan meneden 'e diıtlomalr ofnınhlrııtrr. Bf1tlerc-.e 
rah vapurları ayda ~ ıldıı bir de- - Yazık. yazık.. E bıı i<::ler, knb 1aj hak'omrzı. Lozan sıılh 1 

h bö • i g'd cek" konfcrarısında, cc eb devlet o-fa uğr r. cp vıe m e . 
_ Vah vah. çok ynzıkt.. - ElbC'tte gilmlyecck. cıdc- clam'arına kabul ettırm<'k hi<: de 

Ey oğul. ben ası' neye iııti- mez de .. Bir giin gelecek . .lılç b'r kolay ol na~11ı:ıtı. Büyi.ik Önder -ı 
lüriim. bilir misin? .. Elzim u~n- ecnebi gpm'.:ini llmat'larınıızdı> rnL>: İsrPet Inönü, o ... aman barısı 
ginler'mizin, ortaya atılıp da bu r,alı~tırmıvşcar:ız. A-ıkaracla Mtı.:: hc;•:etlmlz rclc;l sıfatı e, Loz nda 
limarılarda gemi işletmemeleri· t:ıfa Kemııl de, ~p m_..mleketl bu ecnc ilerle az mı ugı·a nıt!;-
?1€ ... !\fndcmkf hiihı'ımetlmiz, va- ecnebi boyunduruğundan kurt~r- tı! .• Nlh:ıyct o-:un yüksek zekası 
kit bulup bu l!:lerlc t.•ğraşamıyor, mıık İc'n ç:ılr5ınıyor mu? Dıın kuşısıncla. ha ·ımlarımıı. boyun 
zı>r~inlcr'mlz. blrle~crrk bu işi edelim. bekliycl!m. İyi ~ünler eğ'µ bu büyük hakkımrzı da ka-
yapsoılar, bunlar <ız mı para ka- llcr'dedir. bul elmck zorunda kalmıslar· 
zıınırlar ,halk da bu yiizden az fhti!-·ar Türk bu sözlC"rdcı· çok dı ... Bu hakkımızın I..oza b::ırıs 
m' r yda görür:.. hoşlandı. Bn sırada ikinci İrörııi konferPnsındı kabul edildtı;l 24 

_ Gemi ı ,lctmek kolay ama, zaförlnin kazanı!dığınn dair An- temmuz 1923 "C'l11' lr.derberı a-
bakalını b•zlmkller ecnebilerle kııradan miijdeli telS{raf gelmls, raclan \'irml bir sene> ı:ec;tl. Bu 

basa çıkabil rler m ? .. Dtişün bir biitiln İnebo1u k "abıı. ı yerinden müddet zarfında denlzclll~'m z-
0 a t • l:I lk .,_ 11 al k (Hr-nuı11 "'a. i, ...,ii. 1 d,,l = k re Onlar ucuz 1:eml yr pması- yn mııı .. 2 ......,\'l.ı ar ç ara 

~· =~~~'•;;k~ ~:~~~:,'. m~~~~;ı- ; ~ 1 1' 1 
c:irkctl~r \'e bil'Ç'Ok \":\PUrları. , a A ~ f!nt# 
var. Rız m var nıı? .. Haydi on- .. • -: --.ı ·-
brdan r:cml satın ı:ıla!ım ve slr-l -~ •• 11••••.;ı::••• • 119hi:~•-ll~.._ 
ketler kura.hm, diyeceksin.. Bu 
nr('r onlar ucuz ) olcu ve ına1 Bu ne liıtu/ ! ... 

U mıııııi hı&la.tla. alikadıtr l':'h~r-i ııaıtt :?:un da. lıare-ı.:e_t •lettı~llen ~on 

tnliı•tcn ancak 11.i üç yüzinma bu 
işte kııllanıJması, en h.i pilntların 

s~ildiğtni gö t.crmei:'e laüıd.ir. & 

pllotl:ırın ek erisl !iivff, 3iitıde ~t

nıl~ be~! .!\mcrlkalr, ortalalna ~·'r 
lıtrı otuzdur. ~rl.iı bir hwtthandan 
ı:e<.;tlktı-n sonra kabul edHcn ptkt 
m.- defa .. •ndıı yn,.dımcı pllet olarak 
,\ llantiği ı:-~melde ve a.ncak ikinci 
~eferrlı> Jl'ilotlıık edebilmektedir. He• 
pilot ayıla uınııml~ et~ bç sefer yap. 
ıııııkta \P hPr ~ seferden tiOnr& 
hlr nıiiılılet mttttııri mezomyete Ui.
bl tutulnıııktadrr. 

,\ ~ır nıe .. ıılly~tıer J iiklenen bıı 

adcwılardan pilotlara 1900. yardım
ı·ı pllotıııra 800, radyotek"raför~) 

600 dcılar K,\ lık \ erllmektedir. Bun 
lann 'kına yotu~la Jn~il~reye ı:ö. 

t ürıfilkler• JJud .. on'ların beheri 
,;oooo, r.ibcrntor'ların beheri 3.>0000 
dolara nıal olınaktadtr. 

KÖR KADI 

Nişanlısından 

kıskanrruş 
Yedlkulede Hac·vat caddeslndıı 

taqı~. rak b z!m şirketler.mızı 

z~rara sokarhr. B'zlmkt:<?rin o 
2:\"nlln. Oular gibi UCllZ ml'll \'l' 

) olcu tnı;ımaları do. mlimktiıı ol

maz. Çi.\nkü böyle yapnıak. orı-

1 rn d re eder, bize etmez. Bu• 
mm da s bebl de onların vergi 

de l>an ü~·ıe 01s 11ıt.,u. ~,.~lrrf' trann1&~111 pantr ,;-tınu .s.ı,, ıle ı.aı_ 

t~ılüt' t>dllh or ı.;ı, ııı ... ana ı.:.ı.nkl h1lllıı;- dırılııııı .. rıt.la ooylr. bir l'icldl~ et. he-
. ı.ap 'e mantık nu mı·: oturan 1orr: acı Hayri, akrabasın. 

la Alu· erllliurınu .. iti~ G'"11~ er. d n Pcmben.n İhsan admdak 
1 ram,·a,· Sdıır~l1tln, ·l'~·e "0" araba- Rcyfl~lıınıta, bir kı..,mı g'E:c·ı•yarı~r-
Jarın h.it;.,ı,;,,ı ıarnanhıruu ta,.,,1111 edl_ na \.r. bir kı~nn ~e<·e~·a.='l .. ınılan hir gePçlc nfsanlanmalarını çekemedi 

1 ... •• L'ld 11· "llllt sonra, il kıtılar :11•ık lmlnı:ık hnk- sı için O'lların birlikte gezmelı:rl· ,·ermemelcrı ve sonra k çakçılık 
ve hırsızlık cin yaps:ılnr hi.ikiımc-
t 'mizln orların i!!lerint! karısa-

" .,..ı ..cıt... eR ır. · h ül d · E 
• kını lı:ıl:t eğ-lence ~·t>rlerl , ıtrılır. 1 .. _ ne ta amın e emıyormu;:ı. \'-

Taksim duraii:ındll !tir leı ha gôr- t b ı ti · İh l p be • Ak ,, arı u ı;emtlerinln l•'r ı.ısıııı halkı ve ti gece :ın a cm Yı ·· 
diinı. Rıı J,,yiJtada, pu .. rdan -,ı,;a bııralıtra. ancak tatil ı-unii, ttttttf• ıts-1 sarayda kolkola gezerlerken r;ö 

mamasıdır. ı-iinl,.rdt> ı;oı:ı arabanın ı·atl1'e 2S,ft hıı dııtrıı~ıı tattı ı:üııönün ıtrire,ı olan rlinC'e daHınıımıy2rak, Pembeye 
- Mademki onl rla baş ede- da, .\k..,.ra~ a '!",.ıs IH', pa1'ıtr gfüıl4'rl ı·umarte .. ı ı:ltmr)·i tert•ih eılerlrr. I bö~·lc kolkola gezme diye söyle

meyiz. O halde bu e~nebl gemi· ı .. c l'atUıt> ·?3 • .ıo de, ... ktıaraya <:!3.;;o Çllnkll hunl:u io: ı-iiı· ~ahihltllrln. He- med'm mi d yerek çıkı mış, :thsıı 
terini limanlarımıza uğratmayız. de ltarekt!t edeeet;ı blldlnlnıekl!!dlr. <'lktlklı-rı hlr e"'lenı•e dönii ... ıin i..ın et'- nın mi\d:ıhalcs!ne kızarak taban· 
Km ne der?.. Bu vatan bizim Tram,·a~· 1d:nesinl• tattı KÜnü ~- · 

1 1ewl giıııü 'an gelip ı .. tırahat ct•nck ca.sını l'Ckınlş ve kızın nl~n ısın: dc"'ll m;" rf'flne ı.aıka Tilpt tı lın heı: tlakikıt- t · . ., ···· · ı ... ı-rln \f' t.tıMıı da t>ıt-.ka ,run \ npa_ a,·n~mdıı. varalanııştır. 
L• • t b' ne1•1ılerl11t r- lrk ikram lılr tfrt.,f m9"hlr, 'OkNl. .. ' .. - • • 

-- ... , c eenc ı ' . . · _. , ınarıar. noj le oldu~ıına J{<ıre Tak~llH. Yrırelı hastaneye kaldırılmış 
n~:nları~nııda çah,tır:~asak, ~-1 ahly "''ılır, kattraıı9k kofa.:r <k1r1I. l den Jııtı&nbıd ~mtlerlne lt.a.lun Mn rnçlu yakalanmı.:: ve dön iltinc 
d•t;ln cnır. fakat r.e.~•d<ır ya2.... Dtrcı.a ı.at 3' -,e 1'alar lıtl•ute• I tpaftJTa~·lıtrın ltar4'ket J'ıtmanmda ta- rıııllı ceza mahkemesinde yapılan 
k'. bunu yapnuık da elimizde d,.· tıı.eııa f'll7'llr A'Ü9~•1 ıece~arı .. nulan m ,creflııe 'e lıalk lehJne hir kola,,•- meşhut suç muhı;kemeslnden son-
g'l!.. .) arını saat "or.raya kaılar lfletllme_ hk .l apmak l"tenlyur ... a, hu dah.ı. faz- ra tevkif ec\.lmişt!r. 

Bu soz. ak sakallı bu muhk- !llndı• l'ldctlyet, lıtsap nı mantık 'ar- 11l ı·ımıarte ı ak-:-ıınıları ;uıııılınalı , ... 
rem yetm i!tlik ıhtiysr Türkil. tf: dı "· TatJldr.n fayffıtluıarak ya7 lrklara, aradaki rark hl.\,\ lr. he~ dakike gihl 
<'Rn evinden yaralamıştı. Birden- r>lftjlıara giden ltaU.•ın t:er. 'akit. dö- alaylı hlr fark olnıanıelııtır • 
bire. sarsıldt. Önüne bakarak ,.ü":'ie. irıtnna.) ıardıtki lr:ıtil\ıuııdıttı 'Trıtrma!- it.iare.inin ıtl.:lınil hir!;if'!-
b1raz dlic:ündiıklP.'1 co r:ı. ~d:ı!le- kıırtnlma"ı ' e~a \a ıtat.11. l.alıp l'ıık. ""'memesi için ı:unıı da fühe ede\Jın j 
rin çırak ha~ ktrdı? "ekkalıfmmr .!~~'~··"~8~. 'l'~ıındıt j ki ben il" Fatihte, rıe Ak.;a ra~·d11.. dr-1 

- N den?.. Neden eJ m zde k lnııınııı .. ı dn~unıılmu~tiır. fakat, gil, Rf'~ oğlnrııtıı oturu~oruııı. 
değil?.. Analı rıza,.,ı lrflt ~ylenstft, herı:iil'l Tıatlı .. ert 

Yazan: Andre Mıurreitı Çn'9ıen: Rıewa.a A· Z. Y.U.M.AS 

-ız-

lamış, o zaman ValenUnc biraz sermaye 
bularak kendi hesabına is yiipmıı.ğa ka
rar verın'şti. Üç senede çok muvaffak 
nlmuştu. J906 ela kiiçük bir terzihane 
ile !~ basramış, 1909 da lşçılerlnin ade
din\ otuz Ixışc çıkarmış ve deha bliyükı 
'bir binaya nakletml5ti. 

r- TAK V i M~ 
1 TIDl!\lt'Z t!lf! 

ç,\r. "AMBA 

,.\ \ ' 7 - Gün 1112 - fiTZ•r 57 
r. r:ui 1358 - HAZlRAX u 
Hicri 1361 - Cem87iy~lahir 17 
VAKİT ZEVALİ "EZANİ 
GÜNEŞ 5,32 8,47 
ÖGLE lS,17 4.33 
İKİNDi 17,18 8,33 
AKSAM 20,45 12,00 
YATSI 22,48 2.02 
Th'TSı\K 3.12 8,27 

- Biz! tn' "t\ ntmuzılnn en el da. 
h·ı nrler olur: dh ı- '"rnr ederrııJ"I, 

'l'ıınıda kı7 ınnıo;lar, ofrn~n çJ1'1l
r ımr•lnr. ~lkbln b:ılıl, bedbin kom
.. 11 una rı .. ıhlanıış: 

1907 dC' Dc:oda.t wrtık )aslan nıştı. Mu
t d Parfı> cll"r f'r ne f'"kl nt zamla g -
demez o du. Yer•n<' oı.;lu Gaston'u gön
dermc~C' ba tadı. Gaston bu ıştc babB
ı;ındnn faıJıı mu\ affok oln:yordu. Çünkil 
c;f.' t ~e renk lnt1habınd. çok zevki vaı·
d . Scçtigl kuma3 örnekleri <'idden uı

r cıı. 

zamnn küçük ve yeni bir • 
ferz dükk<ını e.çm şu. Henüz. yirınf 
dört yaşrnd . hos 'e scvlmlı bir kızdı. 

ValcnUne'in tcrzih,.nest 1909 da ten
hı. ve dar bir ı:okakta. küçük :Oir ııpartı
manda kurulmuştu. 

Grorges Delandre yolda giderken bü
tün bunları Gaston'a anlatmıştı: 

- Görecek~lniz, nekadar hoş bir ka
dındır. dem·~ ı, pek azimli. pek beeC'
rlkll .. Hele o kadR.r ds namuslu k'. •. Er
k..,k1cre hiç yüz \'ermez .. Ben kaç defn 
kendlsire tekliflerde bulundum. hep ini 
1·eddett'. Çok z.e\'k sahlb'dir. Size fazln 
sı:iz söylemi) eec(;lm, kendiniz görecek
r.inlz. 

Sordolyo balığı 
tepside _ nııı ~heed•lerlne hllkmetmrğe 

.. ehep )ok. llefll tnuınne.a ft" kadar 
ı;'l\Lf'lll'!}t i k ... 

Hu .. özler dalı ı.l:"ltndan doktıllır

ı.cıı ..ı~nf'rıınio;, yııtulnıu';'. 

Xlhlıin lngllizlrrln 1,lb~u \l' ~lı ır 

ı .. ıerlndekt Jwnıı-,mn tarıı nikbin ba. 
hj;ırı Jrnnu .. ıııa .. ıım h IC'e benziyor. 
llköm't'! Tohruk'n gıhenl)orhırdı. 

Kıt) bedince buranın ('lll'ıııırıl~ rti ıı ınl
dığını !ili~ lcdılcr. "'ollnııı dıi ilnt·e: 
«h. ::Han;:ııııaıruh'da• orlınU l~lttik. 

.... i;ıtdl bir Jnglllı gnzet I, \in anla
rı l\lı .. ırm h. rlnılııt• ı•el.lp Hcltıı lı<>

tuı ılc hot:nuıkt.arı hah .. e<li~or. 
nı ıı.ı dof;rudur. J aknt pn cnıbe.. 
ıı g ııı;t rnr':nmh:ıd:uı bt'lll olduğu· 

·• guı c ı,Jmdilik peı. o)1e gorı' nnıu-
ıor. 

Frık t bu Parls . :!erler b,r taraftan 
· ve sC"vda b"kımı[ da yeni mevzu
rın ortaya. çıkmac;ına sebep oldu. 

Gaston, iki ı::cne kadar S<'nç bir ıık: 
trı ıc ~aşndı. Fuk t b•ı maceranın ciddı 
olmadığım ke d' de blli~ordu. 

1909 e"e inde b r gtın yine kumaş 
ç eli erk n i<'reddüdı.. duştu. P rıs-

'c 1" !!örcll• ll ! rmanın hlbl ile bera-
bc • bir türlü lrnt'i b r k rııra \.ar:ımt-
' orlnrdr O z l n I rma sahibir in o,. u 
Georgcs Del ndrc şu f krl ortaya ttı: 

_ B .-aberec gid p terzi Va.lentine ile 
b r "Ôl"U ehm. Çok zN•kli kadındır, bu 
m ulumı.izu he.men haHeder. 

Kurduğu işin • crmayeşi azdı, fakat 
çok cınck s rfetıncsl sayes nde tutun
muştu. Zaten Pari-tc kurulan terzi dük
kanları nra ında lcrleıncge istidat g&;
t renlcr hep bu~ C' az para fıe ortavn 
çıkanl&rd.r. Bu küçtıcuk terzilerin ı;oh
retl, yaptıkları ı n tcmlzlizi. modelle

ı ın z rlfh~1 pek Ç'lbuk duyutur. Parls 
kadınlm·ı böyle ~ cııl hir yer pe,> da ol

du unu hab r alınca 1-ıemen oraya üşü· 
ürler, ıız z mand ktiçıik dükkan o ka. 

dar rnl?bct gorilr ki nrtık mtişter lerine 
!o et" cm z. 1 b ı_ Jltmeğo başlar. o za
man daha zen in ve kibar bir mahalle
)~ c nk'edlllr. uank ı:ır kredi açar, tüc
carlar mal \'C'rlr. Genç b r kadının te· 
ebbll ile b sıa:ı.:an bö;ı.le bir lş milhim 

bir ticaret halini altr. Fak~t birdenbire 
pRrlıı.yan bu ncv· O'lİCısses .erin umumi
yetle sonu çıkmaz. 

Geı ç kadın, on dört y;;ışında iken Pa· 
rlsc gelml~tf. Ortaha.lli b'r ailenin çocu
ğu 'dl. Anr.esi scnç yaşında dul kalmıs, 
bab sı da. -erkenden ölmüş bir mektep 
lıocusıydt. Valentır.e Parfse ~elir gelmez 
meşhur l<!l'Zilerden biris!nc işçi olarak 
yerleşmiş ve t:z zamanda btlyiik b 1r is
tidat göstermlııtl. •rerzillk hakkında iler
lemek i<;il' yalnız 'yl dikiş dikmek kôfi 
ı.,elmez, zevk sahibi olmak ,. _ mcdel icat 
edebilmek de Hizımdır. 

Valentine mi.lzekrl •ve küUiphanCleri 
cezmış, ayrıca resim dersleri de almıştı. 
ı·.ırml b 1r ynŞlna gcldığı zaman cok hoş 
bir kadın olmuştu. Hele iş hususunda 
(•ok aklı b ında, rabıtalı, olgun bir ln
Fandı. ilk ~amanlar ameas•le beraber iş
birlli'!i yapmı:.ı. Y~seninin fazla nüfuz 
kaz.an6ı ını rıoren adam. kıza aksilik et· 
me&e ve ralsat )'iizti go,,teı·memese baş. 

Ga..-ton, gerıç terz.lvl görür gcirınez 
dern:ıl aşık oldu. Kızı DelHndre tarif.ne 
tam mile uygun bulrlu. Güzell'gl fa/.lıı 

SÖi'e çarp'lr ve parlak olınarnakla be· 
raber insana. sUk\ın 'c huzur veren bir 
tatlılığı vardı. 

Yüzlerce isçi kullana Gaston, .nd m 
ldare etmenin ne kadar zor bir ·ş 0 1_ 
duğunu bilirdi. Bu kadar sakın ve genç 
bir kızın işçllerinı bu derecede kolaylık 
ve rahatlıkla idare edebilmesine şaşı

yordu. Ne sert söz, ne öfkeli bir hareket, 
ne de bir ba.;;ırma o!madan terzihane 
mükemmel surette isli~·orciu. 

(.Vkuı ..... ) 

1 
s arda) 11. balığmı1t tam yatl 

:ı:ıunıuır ve me\· bni ~ladı 
J)liıı hah.kııa7arıııdan çok taze bir ı.:ı_ 
lo 11 ldıın. a~ ıldadım, temtzledtm, hl r 
teı .. ~ı~ e faıe domate!>lerl ince. lncı• 

ı 
kı• .. erek dÖ'i<'•llnı. Bir fin(·an tın, bir 
flnr•a n da zf',, t in~·ağı koyarak ~ n rııı 
saal ı•l<:>lrıllkten ı.oııra üzf"rlnı:> halık 

1 ıarı dl"ıllıu. 'J'ııı;ıuıu da sı-rpert'k u .. 
tlinU orttıinı. Dalıklıır da pişince üze. 
rlnc lıol ma~ dnnoı; erptlm. On dıı_ 

klkıı ı.onra ateşten aldım. Soğuduk-

! tan sonra tep.,I ne hiç bozmadan 
1 !'ofnıya ' erdim. Bunun yanma bol 

1 7.f!~ tinli bir hıyar salatMiı da Ua\'I' 
ettiııı. ~·ok neli ,-e ıeu.etll bir yemeı. 

1 
oldu, 

&V~"'I 
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RR slıirr. telıli""I, '\for,,aıııatruh 

U~ ile J'uka n ra-,ıııda ,.fdd t1i 

"''Hı<:lrır olıluguıı u Hnl-'an tebliı,:i d,., 
\lnıan • Jtııl,\"lln 7'Jrlllı birliklerinin 

1 uırn·., ı al:ırat. ':•ırka llcrlcdil,terlnl 
lıılı!irmf'ktedir. 

.\skc-rcc U•I tnrafırı 'azl~eti ':11-
dıır: 

8. ri l ııglliı. ordusu km' etıı ard
<•ıla r hlııı.ı~r-.lndc '::ırlm dıığru rk'a
h ılc\ aın cdl,) or. 'lfh\ er ordu"u dıı. 

'Oıı hızını ~.:ırfeılerek "ahll ~ uliyle 
lrı;:-illı. ordıı!.111111 Jrnn:ılı;'.1 or. 

8. d Jııgillr. ordıı«ıı, .Mnrsı.rnıatruh

ıl ı ı,.ıti hlr muhnrclıe 'eremedi. Hu_ 
ıuı '''hep ol:ır ıl•. hlr ı;ok -:c~ ter ~y
lr.ıwhilir. 1 nk.ıl bi1.l'e asıl ı;cbcıı ,u. 
ılur: 

8. ı·i l ngilir. ordu.,u. Llb~·n .;ôliin
•l<'kl nıuhıırcbelcrde ağır lm,l'lJJlar 
'errnı,, tıın rrur. ıleğll mıldulna kud_ 
retınl bile k&,l'hetml~tlr. ti&telik b u 

lıınıılıııııı: orclu~-a Ortaşarkta bulu
ıııın D. cu 'e 10. cu ordulardan ru
rntl<' km' et yell~tlrflememlşttr. 

ı\ı•aha 8. oi Jnglliı. ordusu kifl 
• 111 1. tardıı ne :r.nman tok\ iye C<IUebl
l ir ' c nerede Jteti muharebeye giri_ 
-:ı•lıillr~ Curıu bir iirU nok nn ma
l fıınuı iı:i ndl' bl1 ıtıc"llJl edcmeyi'z. 
n., ı-:ı aıwnk linlılrl'dcki b-.ır.l,uman
Chıııt k hc"a t ı edebilir, u da takdir 
f tıııt·k !lllrtllr.. Uu şartı lhhc cdi· 
·' orıı •, çllnkli \"ıulyetin ,·chamcti, bu 
l,iıı ba,kunıandanlıkça. \akUnde tak. 
ılir cdilnıcdlğ"lnl göstcrmclrtcdiT. 
J~:lşl.ııınnndanlık, dalıa l.Jb)llda 
nııılınrcbc ccr<'yan ederken bunu dö
ı;;uuıııf'k \ c harekete sctınek nıecbu
rhetıııııc idi. O~ie ynptl aydı, lngi
lizlcr tar aıııatrulı'da. kafi derece_ 
•le kU\"\"et; tuplıynbHirlcrdJ. Yok, 
''· ı·u ' e ı o. cu ordtılıv dcmre çat
ııın hirlilı lerdcn JbBrct e sıı halde 
l ııglll7.lf'r kendi kf'ndilen~i ~ldatmııı-
l:ı rılır. • 

Uııııurı lı;lıı artık lngiHz ordwıie 
l alan h:ıtta tutnnnbllir deınelı:ten 
!.Hlitııı.)·or. Çllnkü bizim ao;ker ölçü
lerinıillc Jııgi lizlerln 7.amıın, mekia 
'e kıın et mclhıınılıuı IN'a ında ek.. 
•crJya dağlar kadar farklar kaban· 
.' nr, ı.;ıı delta~• ~liphcısiıı Siheyş ka
•ıalıııı rntiıtar a J~n son tabii nmka· 
'eıııct oolg-c. .. ldir. Hundan e\"\d Ara. 
hl kiırfeı:I bölgesl müdafaaya ehe
rl-:11 ı .. c de 8. el Jn&itn ordu unun 
bıırnda tutuııınıı!'lt ıtıthııati kun·etU 
ıleglldlr. Zira lUrh\ er ordtıRu., pe..-:ını 
bırakmıyor 'ı: oıı hfz.la ilerliyor. 
1 Rkııt hu ~tlhH~r ilerle)!~ dtmnıya
ı•ak ını '1 r.u ınlinıkttn. ~tııltanın )e· 
niılf'.n hn\a boınhardııntutlarma ta. 
1 ııhna.,ı, .llihH!r orduıo;una t11kli;l e 
1.ıı" f'tlcrl ,-e bir iin1 lhHyaclar 
ı::ıirıdcrnıekte eMuguna ba~lıca de· 
lilı1ir. ileri gitmek için Mlh,·er or
ılıı unuıı hllha ıı. benlJn, cep.hane ,·e 
~ ı~ e<'e>l!'e lhtlyat·ı ~ardır. H.aradenrL 
ı•un ıt~ıı&ı"ı çok llUIDH'jtır. Bu ha_ 

ı.ıından, Jngfllı. donıtmnasının şimdi 

lıenı.linf göstereceği en nadk zantan
ılır. Fakat 8. el lngfll7. ordusu rİı·nt 
cılcı-ken, lng"illr. dowı.nma ı da Ak
drnl~dc bir hareket göstermiyor. 
.\deta o da şarki Akdenlzde riettt 
l'dl3 or hl,ı; ini ' ermektedir. 

l'aknt bliUin bu renalıklara rağ

nıeu, lngltlıJer tehlike~ ı karş1hya_ 

lıUlrlı•r. MlbH~r ordmıu 1\11 delt.as: 
b"O rhlnde kıt ti ımrctte dın•ıhınılabi

lir, A IW'llli Akdfınir. donamna .. ınnı 
ıaı.., ı~·esı. 8. ef laglHr; 9'1dUSUDllll 

lııha iyesi kndnr lfız.ımdır. Jn~lider 

lıı111u kısa 1.aınııııda temin r.derlerı;e, 
'Jih,cr ordu«unun tıugünkü vıu:i)e-
11 nıu''R"nlıı. ve fkınal bakımından 
\f lJn·er lehinde faJda değil mahzur 
tr~ı.ıı <?dı•r. 

~inıdi lıalıis mc\7Un olan :'\fısır 

ılefll, hundan önce .Akdenll\ bıikbı1i
~ etidir. JslteııdcrlJ e gittikten onra 

lngillı. doııanmıısı ş rki AkdenfZde 
artık bilylik Wr I':' de goremez. O ı.a_ 
rnılıı :Suriye 'e l"ilistln'tn ınödafaıı ı 
<la gilt·lı~tr. 

Hıı lıisa, i\tııre-: J Roınmel ~de 
·' llrüıııü,\ or. ınotör tckerleğile döne 
ıloııc koşııJur. J'nlmt yonılacağtua, 
lıe-ııı ile Hcitn~ il vnmıadan ~ orula
ı:ıı s;ııııı l<u\ ,·ctıe lhtlmııl ,·erilebilir. 
Oooıırı ı;oııra .llısır t-0praklarınıla tu
tıııınuık ılcrdlne dü~ccekt.ır. ısteJlk 
geri mu\ asala ını yeniden düzene 
koymak zorunda kıılacaktır. ı-;ı::-e.r 

iknı31 Jalnır. Tr.ıblus llımınında ya
ıııtso, moC4ıil!Hi kolların aricdeccğl 

r:lindcllk bendıı lilııı blll r kaç bin 
ton tutar, ~Jet işgal edileu Jenl iL 
ınanıara da)anarnk dcnlr.ılcn J&pı

lacaksa bu da In=iliz. donannı sınm 
me\ cudl)cU dolayıslle l,'Ok güç bir 
İ':tir. Hu bnkıındnn Ioı:lli7Jcr bUJ lik 
rıa1 tiJ i hen tiz im~ bet mi sn) ılam:ız-
1.ı r. J<;ıu~rlr ki 'ob.1imkı dfüılınsün

lı•r , •• harbin dh·eıerlnc kapılanı!,; 

'-lıılrlerinl bozına"ııılar. 

Deniz Bayramı 
(Ba.'ı ı melde) ..

dcnlıt!lsı Barbaro 'un türbesi önünde 
lop1anılacaktır. Burada büyUk deniz
cinin şanlı hatıı ları ;pıdcdllccek \e 
bir çok klmselc!' tarafından hıtabe
IC'l"d<: bulunulacaktır. 

Saat U,SO da da Moda koyunda 
dcnu: yıırr !arı yapılacoJ.ı.< ve bu ak

a..m Bebek koyunda bir mehtap alc
'l!li ~ f Cl'l es alıı.-,ı tert izı oluna.ea lüır. 

m 
l(arnesini 

hiçbir 
kaybedenlere yenileri 

suret:e verilmeyecek 

VATAN 

Çin - Japon 
karşılaşma~J 

Japonlor, 5500 
ö!ü verdtl•r 

C:unk'ng, 30 U\.A.) - Pazartc
sı t kş mı nesrcdilen Çin tebliginı; 
göre Japo"lar Şans'honnan hudu
dunda Ta) her.g ~ırad .,larıııın cc· 
nup doğusunda :y pılaı muharebe 
de 5500 o:ü \·c v alı vcrm ı;ler 
dir. Bu çevredt: bırk ç J •POn bır
ıg C'eVl'tlmlsttr. 

Deniz km \etler n h m 
·' tııcia 2000 kı~lllk bır .lap n 

' 

Üsküdar tramvay ~irAsilt =~! 
·şirketi tasfiye ediliyor Çö;:~~:e~it~en 

Dün yapılan umumi heyet 
foplanfısuı da, Belediyeye 
d~v~ine karar verildi 

·--

7a.aa: X.. R. ZA 

•o ngiltere ba~veklll R. ÇOC<; 

Anıeriku'rlan dönöiıkte.n 01 

r.ı, lddetlj si.lası rnucadcleler ko 
ııııı"ı bel.lt'ndi. ı 'nkat :\frı;ır'd:! 
ııçık 3arıı ka,...,,..rnda kimse Çö~t 
ıafonıınu ~er•' indirnıete cesar 

1st.onbul V•liıvetınden: 

Temmuz • Agusto~ l'knı k kart. 
1

" 
1 Halk Bir! klerı tararınd c 1ev

zı olunmuı:tur. Kıırnclcr ııi z:wl 

edenlere geçen nylardcı cldLı"u ·. 

bı bu a; ard 1 da ycnı e ı ver.' nl- ••c Po,·an,. <:öHinün er up doı;u 
; c~ckt r. kı~ ı 1 ıi2:crfndc Poyaı·g chr 'a· 

BlitC ., ta rı arın k r el r - 1: 11 rıkmı.;tır Burad:ı ~ıddc 

ı demedi. Ulğer tarafln Çörçil, ı 
\Dd:ı kıılabl!ıııl'k için 3c.niden 1 
ıtnıı~ .ı. tPnlcll!erln a,1) can trlal·.• 

ı rııfıııı \ criıır getlrmewc nttebı 

ı.ııtdı. Rıı da ıııcrlirzi.) 1:t i>.--tenu 
ılr krrl" d .h:ı taılll ederek harhı. 
ııt•7arr·tıni tcr!.rtıııe,idir. ' nı ınuııa az .. ınck n mi dikkat m11harc-bc oluyr. 

!10..tcrmci r t v 'Y<' ve tl'b•ıt: O- K 'on; cephe i de Kantonur1 
1 "•tna' doğıı u da nıuhııretı<' yenl-ı 
den ba,•amıc;tır. 

llıı hııblıı ~·Rruıtığı "~tin me~ı
ll'll'r. ı ııglltrrerl<' f.'Uk gıırlp btt- iıı

:.ı'ı•' fıı ~ol ı.wın ~lır. il adden Jt!'Okıı• 
hır mrııııcı.cı ~c·~gbl yüzil~eı· 
''tırı·ıt. ,,ı., lılr ııınkrzi~ ~t sbieml
ıır ılo~rıı ı:tı nıl,, ıııııunıi ktı~ti 
1
''u1<, '\ !' f'fllllflt'I t"h'lll<'D)~, ltt!fSin_ 
le t p•:ııı ı,fıı. l·tratmı cnriT kula 
llı•mluı 7 Hıt ııd ın.rarla e~IJıerck 
ı r lııu-b!,ı f' neuı rr·tinl blzLat tdatt 
"''erek Jıa rlılıı te.,eblıihii ı::e hre.ı 
içlıı lılrh lk rııu' k.1\ nali kaltnak ı 

., gı., lunur. 

L .. " 

• • • 

1 r 
Ticarc. t Ve kal eti, 

müracaatları 

yapılan 

reddediyor 

Kurs gören kaymakam namzet
leriyle hasbihalde bulundu 

' Ankara, 30 (Tcl~fonla) - Da-' larım, atılmrık i tcd cinıı: id rı 
hlllye Vck 1ı doktor Fıkrl 'l'üzer lr yat güçlul.ıcrlc doludur. Bu 
bugun öğleden evvel sıyasnl Bil· 1 güçHikler n yen lmcsl verece ınız 
siler okuluna giderek bur da kurs, kararların seri ve bılhassa ı.:::bct
görmekte olan kaymakam nam- li olmasına ,.e sizlerin de bllgı sa· 
zetlcrile hasbıh:ılde btılu11ınuş ve hlbl bulunmanıza b kar . ., 
kendilE'rlnc şunlart söylemi5tlr: ' Vekil, namzctlcre muvrıffaklvct 

«- Yaptığınız yüksek tahsıle 1 temenni ettikte sonra bir mlld· 
flavett>n sizleri yeni ve idari b·r det okulun mi.i

1

~iir ocl sıl"da kal. 
irfan hamulcsllc teçhız etmek ls-ı mıs, kursun çahsmaları V<' nam
tcylş•mız glrl eceğinlz idari hayat· zct1<>re verilen konferansların mev 
ta sizleri muvaffak kılmak ''el zuh rı üzerinde izah t :ılmıŞtır. 
memlek:te faydalı olmanızı temin 

1 
Kaymakam namzetleri ·arın kaf·

etmek ıcfndlr. iste bu mrksatla le halir.dc Eskiseh re h~rcket ede
bu kursları açmıs bulucuyoruz. ceklt>r ve orP.d:ı blr<:ok kövlerd<'n 
GaJ"e b~ o'unea sizlerin de kurs- bn<:ka. Eski.-ehlr köy rrst tusünii 
lardan 1~t fadc çln çok çahsmn-1 ve ı;eker fabrikasını gezecekler, 
nız icap <'der. Bılınlz ki arkadaş- tatbikat göreceklerdır. 

Lordrn. 30 <A.A.) - P rı., r d· 
Vôı;tı"'tın 'rok~odnn "'akli' VC'"d'ğ) 
b'r h·bcr<' ı:öre .lnpoııl· • Alet· I 
ac!alarınch,. Y"nıden b r keç ııd·ı 

<:ırn: "'m'ı;'crd r 

Va<:ir gton. 30 ( \ A ) - W<ı.ke 

c d Sl J pon l5gı;}ı dcnbrrı lk ııcl 
rl fa olcırnk Ame 'kr n ktı\'\'t tlrrl
n '· taarru1upa uı:?ramı ••1'· ilk ta· ı 
r.~ru:: 24 ~ubatta ~·ap•'mıc;\ır. O 
tar:hte harp ı:ıemilcrllc t:ı~, rr'cr 1 U!!lkiiıkır - Kadıköy Halk trnnn ayları t."nmmı ili') eh tnpl.uıtı halinde 

cı hil tcc:lslrrlnl. hı va Ilına ını V<' 
t 1 

U. kudnr - Kadıköy Jfa A tram· takrir uzcrmc şirket.o t sfıyı:s ılc 
l'rnandaki ıtem 'eı"<' ay.) arc er . 
hombnlamrnl d I \ 3,)'1~ rı umumi hL.) eti clun . lrkc- Belediye~ c dt>vr ne karar verıl 

'T' k' ıır ır. tin Üskudard ki merkez.nele top· ı mlı;tır. Ve taı-fıye -,'erin" r,ör Tl<'l. 
0 .ıo. :rn <A.~.) -. Alın:m <;on ı:u:mıı:tır. iız.erı: d<' şfrketten Feridun fan j 

haber Pre <:Öre. K•angs. cephcsı.•dc 1 Top! ntıva B led n B - \ 0" d· lı'I clınak üzere Elektrik r 
san~ J 

0
• · 11 d i . 1: ) e n mına e , , 

- nun ışga n en ~onrR ·ı ıcdiyc Reis muavini Rlfut Yet al, 'rnın\ ıy, Tııncl !dare1eri Umum 
tiralıat dmcktc ol~n J pon kolla- Zııt İsleri müdürü Tarık, Tcftls Mildtiri.i ü de arasında bu1unl'lu-
rı 30 haziran ,::ab~hı garp istika. h ti · · N t' M h b 
metinde ilerlcm<'ğ<' baslıımıslar- ''-leyhet rcıt~ı kecta ı,i t' u asc ccı ran b r tasfiye heyet' kurulmu'I· 
clır. ıv ~ ar ıs ıra. e m ş ır. tur. Yalnız ta'1lye l~eri sona cr1n 

Sinh,·a ve Lan,::' ke<:.ınlerlnde gi;ı 
gü-:göğüsc yııpıları ıılddPtli muhıı.. 

r~belerlc bfslayan ve blreok mu· 
'affakiyctlcrle d~vam cdC'n sef('r 
bu suretle son safhas na g'.rmfs 
bulurmakt.. .. dır. 

ZEptı sabık \'e mürakıp rapo~u ı · el~ c kadar şirket memur arı yınc 
okunduktan . onrn baı;;Jıbasına 

· J• ld" \'azifclerlne deve-m 
ldamcs.ne 'mkan olmadığını b ı_ aynı ~ ~ " 
diren bir takrir verilmiş ve bu. cdecekt•r. 

Nafıa Vekili 
Fındık mahsu- lskenderunda 

•• •• • • • u umıt verıcı 
Ankara, 30 ITclefonla) - Karade- •İskenderun batokhğının 

niz sahillt'rindeıı gelen lıaherlere gö-1 
re, bu seneki fındık mahsulü çok 1 kurutma plô.1ını 
ümit YerlCf bir durumdadır. Esaslı 1 fetkı'k etfı' 
tahminlere istinaden bu seneki fın-1 

Bremene hücum
lar devam ediyor 
Dünkerk. üstünde de 

uçuşlar yopldı 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman rad 1 

yosunun bildirdlğin<ı göre dün ge
ce İngiliz tayya.rc!eri Alman s hi1i 
l.zerlndcn uçmuşlardır. Breınerı· 

dl! ı., rkaç yangın çıkmıştır. Şim. 
d;ye kadar aJınnn malüm ta göre 
dü mıın JO tayyare kaybctmimiı·. 

t .. ıııl';'tlr. ı \kat hallcd;lecek dba-
1.ır karıı;;ık \e ı;ok oMuğu ~ ba 

"' '"'"· .) er )'er felç ı ... tidatl&Pr ):8.· 
ratmı-;, < ör~ıı her tıı.rafıı yetiŞCMe. 

mı,, uman imlH ale~hine ch;m\tü~, 
Mr çok h>l~r ihmale ugramt?', ,hoş· 
ııııt"ıuluklar ıloğıııu'.l't ur. 

1'ıpkı ınü tehlt bJr hi•knıM3-rıH 
eJlndcıı kon et nlnın~ f,'tlir,ır gibi, 
(liirf'llln hrhf..ıır haline g~Urmek 

Mcdltl kıı\\ eti paf!:.a perça eli11-
ıtrn kurt ırmak tazımgelnıiı}tk. 6a· 
rlbl şu ı.ı hu mlic-ııdı·lıı: Çi>r~ifüı aky. 
hlııe olarak ~'Dpffma-mış, kıymet.btl 

1ak\llr ~rf'k kend~inl JM:tmtseı. 
teferrnıtt l iiklfo:rinılen ~ 

'e tam bir Jtiızım haJioe ~k 
iç.in ;)apıhn~ır. Çok 'tillQir ki~ Çör. 
!:H htttd em-niş, her defasnnb 
birıw. fra a*aratt ~eriwde lırMrmş
tJr. Ru lietaki s•bannt llltriıiy~ ne
zaret-1 oll'lttl~J çek ftikkaılre .,.UT. 

Rttka4m1, ~rrtı. bn Leıwww-Otı& riıt_ 
dH ken•etli 'fC bff.eri)rti IJtr 1-
J"t!Orı gıı:hn~ raD eheft mt":' 
.lterkeziyet kteQ>ffte caltdan ~da 
ederek herkeı.tn 'HHemti l.fMcle 
beııl111semesi11e 'e 1ant • ·• etle 
3 ltplnll!>Hlft ~4an ı.trMnıen mt .... 

BerBnde Hava hücum
lonno karşı teclbfrle r 

dık mahsulü geçen seneki 100 bin Antakya, 30 (A.A.) - Nafıa 
kantara mukab 1 800 bin füı. 1 mil- Vek'li Ali Fuat Cebe.-.oy diln İs· 
yon kan~tr. ihracat primlerinin kendC'run lıman tt'Sıslcrllc lnşaat 
knldınlmast Uzerinc Cıyatlıır biraz f ,.c i .. keı derun b taklığının ku· 
duı;ıntlş ise de, fındıkçılar blı ilğinin rııtmn planını gozdrn geçirmiş, 
mUracaatı tızerıne T carct YekA.lcU rliı.kah arclatt m\ı!ns..,ııl ILahat ala
fındıkların Yunanfstana ihracını te· rak y<'nl direkt fler vcrmi~t.ir. İn· 
nıln etmek üzeredir. A\'ı upada yağlı cclcm~cr'nl bitire ı Vekil Seyh:ın 
maddelere olan rağbet dolııyıslle de bölı;cslndcki su t<'s'slcrı.ı-ı ııözclcn 
bütlin mahııu!Un iyi fl~·atıa satılacağı gcçirm<'k üzere bugün Adanaya 

Alrnıın tayyareleri de ayni gece St.okftoinı, 30 (A.A..,) - :Bertin•~, 
. . . bildlrllditfne göre Alfftan -...,,a -h 

orta Inı;lltered bır şehrı bomo::· ı • ~ ..,~ • 
rhıde h-ıwa karşı koyma tertibatı 

lamışlardır. Bütiin Alman tayya- mUmkttn olaDildiği kadar ktı.vvetlen-

mulınkkak sayılmaktadır. · i 
1 hareket etmı~t I'· 

relcrl üslerine dönmil,'crdir. dirilmektedir. KO{onyn'ya )"Ctpridığı 

Bl.'rlln, 30 (A.A.) - AlmMı rM- rıisbett~ müth~ bornbardırnaıılar ya.. 
yosunnn bildirdiğine gÖ!.'c Alman pılmRSt er.dişcsirrin lıiiktlın s.lirdü:U ~~~~~~~~~~~~~ 

Sıvastopolda vaziyet 
vahim 

H 
•• • } •d av tayyareleri öğleden biraz soınra anlaşılmaktadır. 
USeyın nası 1 am Dunkcrquc bölgesinde isgat attın. -------------

edildi 1 da bulunan topra-kların üstünden 
(Ba~ l indde} - uçmak teşehbiı.<:iird<' bulunan irı-

Moskova, 30 (A.A.). _ Bu sa- (B~ı ı lnl'ldel »O« 1 glliz teşklner ne taarruz ctmi~ler-
Almanlar Mısır 

yolunda 
bahki Sovyet tcbligl: evvelki sabah Sultnnahmet me) • dir. 15 fngll z tayyaresi dü'iirül-

Gcce kıtalarımız Kursk ve Sı- dar.ır.da idam edllmi,..tlr. mfürtür (Başı 1 lndil&) (::) 
vastopol kesimlerinde dü .. manla Hüseyin kfıhya, köyüniın civ - Bertin, 3Q <A' A.) - D. N. B. a- Kalılrc, 30 (AA.) - Ort8.§ark 
muharebe ctmlc:lerdir. rında eskiden para ile satın nldıjiı jnnsı lngillı tayyare ku\•veUerin n İns llz umumi karargahının bu· 

Kursk ec-phcsın:n biT kesiminde 4 dönüm araziyi zamanla geı l le· Bremcn ııehrlnl yenidLn bombar· günkü s-h günü neşredilen tebH. 
Alnı· n plyades tankların h ·maye· terek bUyUkçe bir araı.i sahih~ ol-' dımnn elmis olduklarını b ldirmek 

1 ği: 

BAŞMAKALEDEN DEVA 
.sinde hücuma geçmiştir. Blrhklc- muştur. Bu arvzirin h&k~ızca elde 1 tedlr. Yangı lar ~ehrln meskun l>iin Marsa :Matruh ne Ftıka a 

M 
1 

,r.·ıemibzudnenu ~~ki ı'p15 ~tda~n .• nk .. stt~ıhn .. ~ .. it!!ı. ~at'n'1aıı;;_ ett'ği kısmının g~mcnlerc taksim mııb. llelcrind~ bircok za~ar hu·! rasında ~ üzlercc kilometre mu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '" •. .. " ve tahsis edılmes ne ~on der~.cel ule getfrmlştır. 10 lnsıliz tayya- rnbbalık gayet buyük bil' !!ha da· 

(Ba~ ı hwlde) (") 'ınel ku\•,•etl . . de . 
1 

. t k §"l!lda ;;oo Alm<ln o1durmustl\r. h ddct eder. Hüseyin k{ıhyıı g~- resi düşfu'ülmü5tür. hilir.d dün şiddet!! bir muhare. 
crının nız eı·ı ac; ı • . . . 1 k t bW-amı suldıa bırakmak, Japonlarla bir tan sonra kıyıda boğulmaları. ıı k' Başka ~lr kcsımdc ş d~ctı. bır nıeıılcr c • vga c meıt: . • &c devalll etm'ş-fr. 

tarafta bulusmak çarelerin lil'aya. aıa ihtimal dah'll d d". O 1 savaşta duman 2500 er \C .ubay tır. Nihayet göçmenler ke:dllM";· Çör~il, Kırala Londra. 30 (A.A.) - Reut-er a· 
caklar R ı r e ıı. zaman 1 k~~ betmi tir. ne ııit olan arazide çalı-;ın g~ f!e - T jansıııın Kahlrcdekı hususi muha. 

. l ommel korktuguna uğramış o- Mosko~a. 30 (A.A.) - SovvC'tı d•kl<'r vak t ('V\'ekl' haZll'lnd~ğı izahat verdi 1 biri bildiriyor: 
Fakat bunları yapsalar bile har· ur:. haberler büro::;u tcrafındqn salı mavzerini üstlerine doğru çc\·ır-

b bitirmiş olacaklar mı? Hayır, Oyle ı t ı k R • ü .,_ (Ba ı , __ .._. ) ~ ' Almanlar halen cerc'-·an e•m""k· - ana ıyor ıır 1 omınc• 1 .,abahı nesredilen bir t.ebligdc, ml$ ve i.ıç ki ·~.ı öld'irm -; \'C' ı ... 1 ~' "'"'11
' " " ' ~ 

ra_kat hıı.ı·btn daha lerl safhası dünyada hiçbir şeyden korkmaz· ı Volkof cephesinde i.iç So\':\ N or· k j;İV • ır "llreHc yaraltmtştır Londra. 30 <A·A·) - :Reı.ıterln 1 tc olan muhıorebcye Sima! Aftika-
lçın eller ne hiç olmazsa bir t~kım I . , . · .. . d d · h b" 1 1 dakl bütün kuvvetlerın surmu.s· 

k 1 
. 

1 1 
u mış, yalnız sohrct denilen afetten du.:u 'mha cdı'd·g hnkkmdııkl Hu C'.) ın kahya bu suçun • r o· s :va ı mu ıı ır yazıyor: 

oz ar gcçıl'm o acaklar Akde- . Mister Çörçıl va i:gtondan do. lerdlr t gıltz ordusu da ch~an:ı 
1 

ş· li Ar l • ' ı korkarmııı, çUnkfi şöhret b-zHn Alman iddiaları tekzip edılmt-ktc- ı \1 940 ı::enc"ı ele b 1r P~ı a ,ırceza k k 1 1 n zc, m r kaya, Frans::ıya . . ı . d "T ıı düğiindenbcrl y&kında Avanı k - ar~ı 1-o~:mak tç n c ln<ieki bfıttirı 
t panva\a h~k 

1 
k'- • ınsanlcırın b sıretıni bagler, duru- dlr. mahkeıntsı tarııfın an o tım cez - k t k n kl w 

:s b. t f}1 mtolca .... r. şu ve- mun kaplarını de;;ı herkesin •-... n- Gc e bu teb1iğe -göre Almanla- •ana earptırılmıştı. Bu karar Tem· marasmda yapılacak ve tkl gün mve er ''e ·ay 
2 arı ıı.ra. 

ya u ara •a pe ro a kavuşacak-, . .. ' "'" 1 1 1 . 1 · t llk • 1 1 ya top'r:nw:tır 
1 

dilerınd n beklediğ nl yapmaları- rın bu eep!ıedck kııyıplr rı ya rız vlz Bırlnc' Ceza da ı·cs !'Ct> ı;c surecek o an muzakerclcre hara-
ar... na ı;ebep olurmu . Bm•lece boyl:ı. ölü o1arak 30 000 den " -ı d<'ğ 1- cd lmi e de Bae>ni.iddehımum • n retle hazırlarımaktadır. E vel.;il Kah"re, 30 (A.A.) - Asker 

Ayl'I .ayrı a .. ~.er~cr bu yaz sıca-1 rtndan büyük islere 'ntılırca ka- d r. SO\"yetlcr 10.000 olu ve 10 000 'tlrazı üzerine Tcınylz 'heyeti umu 1940 mavısında k bine,1 ı kurdu- mrhfıllerdc s6\·lcndiğinc göre A· 
tında ç~lde do~il"'tırken cihetle su cicrdc ezılmek cie v rmış... kayıp \·erm!c:lerdlr. miyesinec bu ıtıraz red?ohırmu~ ~u sü~denberi 'Jk defa o'arak mel merlkan h Ya kuvvetleri çölde 
h sretin duyı.ı~orlar, fakat ~lman Yalnız oln bu raddeye gelmesi Bcrl'n, 30 (A.A.) - R smi teb-1 ve B'iyük :'tlillct Mccl sı umumı lıste bır itimatsızlık takriri 'le- knr- dfümıan ku\'vetlerr e ~arşı yapı. 
k~ı~and~ ~eyeU~c bu . dakıka~.D 'çln İ gtıızlerin arkada taze b r lij!: . ' heyetlnlıı 12 1 942 tarihli top'• n· ı;;ılaşa:akhr. Alınan m hirnata gö-ı ıan taarruzlara lştiı =ık etmek üzc-
b~tun dun) a ıss z bir çnl gibi go. ku""·et ha1.ırladıklarını bu kuv-1 Slmal istıkaınetındcıı gelen Al-ı tıs~nda hükmttn 'nfazı karar a h- ı re mıızakercler b~ ı dıktan biraz 
runüvor. Duydukları başlıca hlls· . ' . t 1 Ha •a N 1 rl.' Mısır gelmişlerdir 

• vetın maneviyatı yUksck oldug-;u- man tümenlcrı sıva-; oo{I ıı. karı;ı na nhnmı~tı. ı:onra " • azırı Mister S c a r 
ret. })('trol elenilen kudret ka • · d • ~ ı ·· nl akt M' t ç ıı ı Nevyork, 30 (A.A.) Vazıyc y- r.u ve iyi sevk ve idare ed•lecr~ ni hi.ieumlarıııa de' nm e erek sı•h- 1 Suçlu hapk:ırede 940 st>nes n- coz ac • ır. ıs er orç se - -
nakları ıç.ndlr. farzctmek IAzrm ... Fakat bu nok· rln doğusundaki Savernııjn körfe- ı deııbcri ölüm - kalım endi'ie i !kir.el "tinde mi.izr kcrPlerc fc:tirak t'n dilzelmeı;e ) iiz tuttucunn söy· 

tada nikbin olı;bl1mck ·çın tr.cı- 1 7'ııi J!eçmlş ve düşmanın c-rt·n bir 'çlnde bck1emcktc lkeı <'v,·clkl edecektir. ft mat<:ızhk lakr'r1 ve· !iyen, Mısır cEphcsindclti Amerıka 
Marsa Matruh dümıekle h.rl'ie- lizlerln dü§manı yollarda oyııl ıya. n1Uk~vemetin '"encr<'k 1nhklmat o, gece yarısı gard'yanlar hücre: ine rllmes!ne ona~ ak olan muh f za- aQkert müı:ahldinin b!ldırdıg ak-

b'lmelerl, vakit kazanmaları lcao I ilk cernb~rin_e ı::irnıl 41lercH;.; 1 g dcrek. ona, haplsant>d<' ahbrhı kar :\bln ıimd lik :yalnız 18 t:ı· am g..zetelcr nde buyuk b lık· 
y'n bırdt:'nblre nıahvo1du una hük

lm'tmck. me\'S msiz bir telasçıhk 

olur. inglliz gazeteleri, Almanları 

çeri çekmekte , Nilln harim nde 
bogmoktan b hscdı.) orlar. 

Böyle e~ ler. yapıldığını cör· 
med it değ"I ... Sakarya hatırım•z:.. 

dadır Çinliler gıbi, lstiklôllerı <:in 
uğraşan bir t kım mıııetıer için 
hızım Sakaryad:ı ba,::ardığımız mu
cize, b 1r ıimit kR) nnsı olınt s, 'm· 
kansız gibi görünen ı:artlcır karşı

stndtı mucadC'lt"ye de am etmele
rine yol nçmrntır. 

ÇoJIC'rı geçer, üsler nden uzak
ln~n b r ordu nekadar mükem
mel sevk ve idare edll'rse edilsin 
bir ltlkım ~ehlikelere maruz de: 
ınektlr. E{Icr Nil deltasında taze 
fng·llz km\ etleri iyi b r sevk ve 
darc ve evkl bir zafer az.milt> 

pusu kurabıleeek olUTlarsa R-cm-

ederdi. Bunu yapamadıl.ır. Bu it'· Volkof takı "eki cep bn !'l<'cılndc olan Abdurrııhma clırdrkl 30 raf'tar bulabilm cıur larl resredılmekıcd r. 
barla y•ldırım '1arblnln ~<'yrin' temi1'enı.e h~rl'ldHı !cer t erl'J.miş I seneye mahkiım bir arkadn .. ~nın Lordrn, 3-0 < A.A ) - l\f. Çorçll, 
:!.\iı"ır toprakl" rında birdenbire de· mıiteaddıt dııc:man kuvvetler rin 1 nni ofarnk hı:.stalandı~ınt soyle- General Auehlnleek ,n Mısırda Lôndra, 

30 
tA.A.) - Mısır top

glştir<'b lecekler'n dair ortada hiç lmha'>ın:.ı lm_ka vcrmls ve yeni· ml.,ler ve seni çağırıvor. diyerek 8 inci ordu komutanlıgını b zz t ı raklarınd.ı cerC',l on eden savaşı· r 
b r milsbct ümtt noktası belirme. den 1100 e<:ır ahnm151p·. koluna glrml .. lerd'r. Mııhküm. ker I deruhte eylcd.ğin' bugun A\am hakkında kat'i herhangi bir hu· 
mlştir. ls ,::imdi ron s&niyede mu· di'>1nin asılmağa götürli'duğii On I kamarasında b ldirm ştir. Küm vermek henüz mümki.ın oı-
eize gb terlllp ı:ıö.,tcrilıniyP-ceğine. Bugüne kadar demokrasi, her farkına vararak: I M. Çö,.çil ı;öyle d mlııUr: maınakJ beraber Kah.rede bı.ı· 
talihin blrderblrc değiş'p değlsml- ezici h:mi'r:ye kar~• 111ç beklen- - Beni asmnğa götiiriiyorsu· oc- Şu enda Mısırda C<'re~ a gun esrcdılen teb'ıg, bu av as•-
ycccğine kalıyor. n1ez bı'r t'"rzda nıukabil hamleler mız, v_ alan sö.vlemeyin, demis su· eden agır muharebe ı.akkında bu· .. rırı az çok ciraf1ı o!r zanını ihtı 

•varattı. Bakalım, şimdi garbi Av· kl'ınet ve itaatle vürüıncğc b,ı;'.a. glin he.har.gi b'.r demeçte bulun 
" F' k t ıı va ctmekted r. 

Bugiinkti manzaraya bakılırsa rupada yeni bir çarpışma cephesi mıc:lır. mak stemiyorum. ~ ·a mc~ -
kıskacın bir ucu sayeyi söktürmüş açınağı bnşarncaklar mı ve bu cep· ı:ıln GenPrn! Auch nlC'ck'in 25 ha· =============== 

.. 1 1 Cezacd imamı Nur· t rafından z ru r., ... , Rı'C''1ı~· 1 1• yerin<' ordu ko· 1'arl"n1cntod·.ıkl n1t"'ıst..,kb-1 mü-
gibidir. Sıvastopold ve Harkof hede tes!rll iş g<Jreb ecc.k er mi? " ' L • "' .. <="I 

etrafında. ı;ırpınnn d ğer uç. rokl Böylece Lib)anın manevi tesır1e. kendi ·iıı~ dini telklnattn bu~ur.ul- mutanlığını rah.-;an deruhte t>lmiş zakerekr mevzuu L b)a ricat.dlr 
sert b r eevıze rasgelmlştlr. Dalına rln tamir t'decckler mi? mus ve asılacağı vakit b r dıyece·' oldub,ınıı b imek arzu dccc .. ın. F kat bu t> kim ş bir h kuvedır kı 
kırılacak gibi görünüyor, fakat Eğt>r bô) le yaparlarsa dilsman· ği olup olmadıgı soru'unca: 1 den em'nlm AuC'hlnleck'in bu ka- ı u..ı d kıka o cc,e,.} n ime '.te ol&n 
bir türlü kırılmıyor. Almankr bı.ı la kendi memleketlerinden b'n· - Mademki krınun bııvlc ste- rarı hükumetçe derh l tas\ ip c.dıl· ve yarın cereyan edecek bulunana-
l i söktürmek iç n çok ağır bedel- lerce mil uzakta uğraşacak yerde mış, böyle ol::.un .. demi ·tir. nıl-tir.ıı gır bad.selcrle ıkiLcl dereceye a· 
ler oduyorlar. B r tar rt.ım da Av· kavgayı yanıba~larma yaldaştırmıı; Son ana kadar sukünetlni boz· Londra. 30 CA A.) . Daily tıln11şt1r. Fakat biz en hayret ve-
rupayı c:aran ~ızıı i.içu cü cephe \"C 1'.'~klh·e d ,·ac:ını lehlerine ce- mayan mahküm evvelki gün saba· Kerald gaı.l'tesl bııo:;makalesınl A- rlci, en korku u,}andırıcı hadlsclc-
i.izc:lndeki i~yan ruhu k<'ndılcrin l'İrnlİ!': 0İurhır. ıha ı.arşı asılmak suretile eczasını j \'arn k m.orasının müstak~l mi~-: rln bile htikümetl de\ ·rcccgı ·e kil-
için ıç;n yoruyor \'e yıp .. ı' ·• l')r 1 Ahmet E-mrn YALMAN oul.muştur. zakcreleru:e hasrederek dıyor kı: ı nl bulunmuyoruz. 



V A '.l' A f\ 

"'·--------------, İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Türkiy e Cümhurtyeti E 

Ziraat BankaSI llerinde Yağlı Tohumlar 
Bulunanlara Kurul~ tarihi: J&88. - Sermayesi: 100.000.000 TOrk llruı 

Şube ve ajan.il &dedi: 265. 
Zirai ve ticıı.t1 her neTi banka muameleler$. 

eara birlktire:ıla• 28,000 Ura 1.laaml)'• veriyor. 

Ziraat Bank.a.sında kumbaralı ve lhb&raız t.ua.rrut besap!arında 
en az 50 lirası bulunanle.ra senede 4 defa çekilecek kur'a Ue o.şatı· 
dAkJ plüa gôre ikramiye d.&tıtılaukta. 

4 adet l ,000 llntJ.ık 
4» 600 > 
4» 268 » 

'° » 108 > 

c.ooe ura 
:: .... > 
JJ)Ot » ..... . 

ı. .-t 60 l1nl* 6,000 lira 

> 

l M > :o > 

DIKKA T : He,,ap!&rmdaki para lar bi:' ıt.ne fGlnde t.O Urad&n ~
'1 dUJJnlyenler.o ikramiye çıktıtJ t&Jcdtrdtı S>O 20 fazla&.lle ve..'1.!ect"~t'.:. 

Kuralar •enede ~ dda, 11 mart, 11 huln.n, 11 eyi(U, 
l1 B!rlnclklnwıd& CUi)eeutir. 

Ellerinl!e 90 \'e daha evvelltl seneler mahsuıü .susa.m, keten t&huJ'Ml, 
Ay çiçeği lr:ıhumu, Ar~t ve ke~lr tohumları bulunanlar, .çuvana.dtk
ıan ve fmdrl• çuvallarmU. old uj'u glbl w;uIJ 'l.·~hlle dikip l•urşunlı.nnı 
taltt.ı)ı;ları mallarının dM, ev!.i.f ve mi!•tarile bulwldukiarı l'ft.l:haUerl 
ayrı &~"rı bildiren birer ı..,.nna.me ile iHRACAT BA~ KONTROLOR-

LUGUJ'.ı"'E mUracaatla fl1'l ceç l5.7.9f2 taı"lhine l'adar 1'1TMyen~erlnl 

yaptırdıkları ve mühü:rlettlrdiklcrl t.nkdil'de bö mallaı· 942 ve 943 senesl 
mahsulü yağlı tohumların tAbl tutulaca~ı llıra.; fiyatı rejimine mlite· 
alllk 56 No. lı sirküler ahJ..""U.mından istisna edilecektir. 

NOT: Daha fıizJa izahat ve bcya.nnanle fom1üllerl Slrkeeide Lbfta.n 
Hanmda Jhrıwat Ba~ .Kontrolör!Uğünden a!ınablhr. (6997) 

Istanbul Belediyesi Te ft iş Heyetine 
Alınacak Müfettiş ve Müfettiş Muavin· 
Iik leri için Müsabaka imtihanı 

htanbul Ecled\ycsi teftiş heyeti ltadrosunda nıUnhal bulunan MU· 
fettış \e ~ltl!ctllş mu&\'tnllği mU3~.baka imtihanına l~~irak edebilmek 
iç!n: 

l - l{ıt.nunen memur olabilmek evsafını hai:!ı olma.k, 
!? - Fı.ıı askerllG'lnl ıkmal cbnlş ve 40 ye..şıııı tecavilz etmemiş bu· 

lunmaı-. 

3 - Slyııııaı BHgller okulu. Hukul• ve Iktısa.t 1'"'akUllelcrıle YUksek 
Ikwat \'e Ticaret mektebi mezunu olmak, 

4 - Yıı.ptrrılaca.k unkikat neticesinde seciye ,.c ahlik durunt iti· 
barile matlup evsafı haiz bulanmak, 

5 - Sıhhi durunrnnun Milfcttışlık hizmetlerine miltchammil ol<iu. 
ı:unu raporla tesblt ettlımek, 

Bu cvaafı hah: bulunanlar C\'\'clfı. tahriri ve müteakiben ı;ltaht o!
mak llzere Jkl imtihana tAbl tutulacaklardır. 

lmtlbu programı: 

..t•ı.MM 

lstanbuldaki KURU Kahvecilerin 
NAZARI DiKKATİN E : 

.... ,. kadar iaşe 16Jge Mldlrlltladea Yeril•• vesikalar muhablU11de 
T I • arıt O 11 ı la ti• 11 tewzl edllea 9eklrtlelı kalaveler ı. 7 . 942 tarlblnden 
••• ......_.zo• ntaımata Hflaacühr. Satqlar: Babatqta lablsarlar 
••ıallllrll ... dta 1apalaoaldlr. Altllablaraa 1 dar• d e a aldıklan rulısat 
teüırılerllı •nktr Ba••ldlrllğe •lracaat etmeleri. 

İNHiSARLAR UMUM MtlDtlRLÖÖO 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltrneye konul&n iş: 

1 - Su işleri on birinci :.ıbe m idal'IUf;tl mınte~:ım dahlllndc SıliC
l:o ovası:ıın sulanması içi ı Gölt.,'U nehri ti?.erlnı:ic yaptırılacak l'ef:lill,ltör 
Sifon Ye muhtelif sınai inuılılt i11şaııtı \"e kanı.! i~leri rııulıa>nnıen l<c;tr 
bedeli \'ahldl !!yat esası Uzcl'lndrn ı.:;Oi.633~ lira ~81.ı> kuruştur. 

2 - Eksmme 17/i/~12 lJrlhlne rııstı.:ıyan cuma gü'1ü Esı:ıt <lli , <le 
Arrkarada Su lşlerı n-'~llg-1 hin:ı.sı lr.indr. toplanan • u el<ı:lltme koııııı.oyo

nı.ı odasmda kapalı Z.'1rf u:;ullle yapılacaktır. 
3 - istekliler, ckJ;ilt..ıne ş~rtnanıc01, mukaYclc projc'I bııyııvlırlık 

l~l&rl genel şarlnsmosl, umumi su l~lnl fenni .ı:artnamcs•le htl!'!lhi ve 
fenııt şartnanıclerl 'e projeler\ <30 lira nıul•abıllndc :m işleri reıs iğin· 
den a.laoUlrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lr,;ln ısteklllerln c529l!l ~ lira o~~ ku· 
ruş:u!< mu\•s.kkat temh•Rt n•rmest \'e e1<. iltnıenı:ı yaprlııcağt gUnde:ı en 
az Uc; s-Un c\'\'el ellerinde b:ılun n vcslkal ı·la blrl!ktc blr dllehc;c i'e Nu
t'ıa "\'ekA.Jetlne müracaat cc!e. ek hu l e mah w olnlJk Uzere \ c .ıca 
almaları \"e bu ve~!kayı lbl'aZ ctmeıeı•ı Ş.'1rUrr. 

B:ı mUddet !<;lr.de vesika talebinde bulunmayanlar e .. l\lltmc~ e ı<;tl· 

ralt edeme%1cr. 
5 - Istcldlleı'in tel>lı.t' mrJ;tuplarmı ıJ.:ıncl maddede yr.zıh • :ıı.ıtten 

blr saat enreline kadar su l~leri reisliğine ma}:buz mukab\\lrde verme-
ler! lAzımdır. Postada olan g·ı..-clkmeler l:abul edılıncz. c6:ı26 ~ c13l!: .. 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARiSIN 

VENi PUDRA 
RENl<LERI 

~ ............................. -
TOrk sularında 
TOrk gemileri 

1 - Hukuk: (fdare hukuku, memurin nıuha.l:enıat ka•ıu.ıu, ceza ka· 
nunıı, ceza mahkemeleri usulli kanunu. }{aııunu medeni ve borçlar l•ıı.· 
nunu) 

r 
1 

·r. C. fstanlrul Bclecllvesl T. C. Beyoğlu il inci :-;"oter dairesi 

I istimlak MüdUrJU~ıi sa:rı: JOil 8901 :!6/6/ fl-1~ D: :;o.:; 

(iRıı'ı :? nclde) = 
dc, ıı:cmiclhSfmızdc az mı hayırlı 
d• g•şmclrr oldu?.. Lozan barı· 

şından cv·vel gcmilcriml:ı:in sa. 
yı ı (88) ı geçmiyor ve tonilato 
m ktarı da ancak (35) bini bulu
' crdu hem de bu ı:emllcrln 
hep i ) olsuz ve tekneleri de es· 
ki v çı.irüklQ. Menılckette (Şir
kctlhs~ ri:; c) rlcn ba~ka da de· 
nh:1<'rd" vR.pur l~leten şirketimiz 
~oktu. Ayni zamanda Haliçteki 
ter ancmiz harap olup b:r bay· 
kıı' Yll\'Mıina dBnmüştü. Eldeki 
t;C'm•Ierlmizln tamlrlr.f bile yapa
mıyor, bunun l<.>ln de fstinycdeki 
ccn<'bl Dok şirketine başvurup 

•Rh armek zorunda kalıyorduk. 
Bu t r htcn sonra. ~·lrmi bir se· 

(' çlnde dcnizc-fJlk aleminde 
kazandığımız başarılar bü'l.iik· 
ı.ir. Bugün cllm1%dc tonllhtosu 

1300) b'nl ~eçen (180) den fazla 
1cmlmlz vardır. Hem de o eski 
gcmilC'rlmlzln çoğunun çürüğe 
~ıkarıldığı \'t! denir. ticaret filo. 
nuz"i hıreok ycııi ve son sist:!m 
,.e'lılier!n kıı.tıldı~ı dıt unutulma· 
'alıdır. Bundan başka sahll!C'rl· 

'nizdc ccrcbl gemllr.rlnln çalış. 
malarmın '"as.:ık cdllmcc;i, hırçok 
ıı~inlcrlm z ~a ·rctc gcl!rm'ş ve 

.,ir takım m\lli gemı işletme ş"r· 
keUı-rl kurulmuştur. Bütün bun· 
ara llıh·e olorak Halicteki tcr
r1nemh; ve Slrkt-tıhayr·yenln 

n· .. köv -f'ı-hrlk ~t ııılah edilerek 
modrrn bir hale sokulmuş ve 
ıwrıc- hm tin Goleiik l'manında 
"'" !t"nıl tamir :fııhr•knsı meyda-

,. l'.'"t rl miştır. Rıı savcde ~lr· 

ı.cııı,ıwrlr tiç yt'nl gemi yapma
~ mıım•ffak oldugu ı:tlbl terse· 
neMlzdn df' romcırkörlcr \'f' (Atı· 

lav öenlzaltı) mız inşa edilmiş. 

lr 

ırr ~rnr 7.Drfmd:ı tcrsarcmlz

dn tamir gören gemilerin tonajı 

Iışmn, tem zlik, Jıcrşcy blr 1'ürk 
gemisine yııkı;}aca.k kadar gllzel· 
dl. Vapurumuzun ve dcnlzci!i~L 
mfzin biltün baş<!rılıırı gibi, gemi 
işletme scr\''slerl de insanın gö~
sUnli iftiharla kabartı~ordu. Va· 
purumuz. dumanlarını savurarak 
uzaklaı;rrkcn İnebolu kasab2sı da 
gittikçe gozdcn koybolmağa baıı
•aınmtı. Güzel A,-ırıd-Olumuzun 
zilmrüt sahlllC'rl. eşi bulunmaz 
birer cennet manzarası sibl ~ö
zümüzün öniindc geçip gld iyor· 
du. Bir arolrk gemimizin drkasr
na doğru baktım. VRpurun .ar· 
kasır.d:ıkl 5anlı bayrağımız bü· 
tün ht'yhctilc dalgalnnırken. r::c
mlmiz de denizleri köpüklere 
~arkr.derck bir ı,üliin gibi süzü· 
lilp ilerliyordu. Bu cennet kndıır 
güzel vııtanın. bu zümriit s!!hil
lcri önü!"dt'.', b :r Türk gemisinin 
al bayrağını dalzalandırarak, Ka
radcnlzln köpüklü dalgaları ara· 
sında bir sülün gibi süzülüp git
mesi, seyretmeye doyulmo: ne 
muhteşem bir manzara :ai! .. 

Bu glınlerl gördüğümüz fc:ln, 
nckadar mcs'uduz. Nckadar bay. 
ram yapsak, SC'Vlnsck yC'ridlr. Va
purumUT. biltUn lht!şaınilc, al 
sanC'nğırıı sııllı:ndırarak, Karade
ni%in köpüklü dalgaları arasında 
SÜ%üHirken, yaslı gözlerimi bir 
dııha ycş'I ve zümrüt sahlncrlml. 
zc çevirdim. Bu sırada dudakla· 
rımdan ı;ayrlıhtiyart şu cümle· 
ler koptu \"c ufuklara doğru uç
tu ..• Minnet, evet blnblr mlnııet 
ve şilkran size ey vatanın büyük 
kahramanları ..• 

Baha Ta:nsc ı 

Bir işç i oğoçtan 
düşerek ö1dü 

Maltcpedekl tuğla harmanında 

2 - Iktınat: (Nıı.z..ırl, tatblkl iktrsa.t ve doktrin) 

3 - Maliye: BUtçe: fllu:arl. tasdiki. tatbiki "\'e kımtroi\I) De\•let, 
hususi idare ve belediye bilt.;ıeleri Rrasındakl farklar, bclcdl}·e vcrgl ve 
resimleri kanunu, 

4 - Belediye.ellik. beleaiyec!l!k hakkında umumi mnlfimat ve CUm. 
hurlyf!t TI!rklyeslndckl beledi mevzuat (&tediye kanıı.nu belediyeye 
müteallik ahka.mı cu.a.ıy~ kanunu, belediye kanunıır.un Tstaııbul beledi· 
yesinde ta.tbıki ~uretıne cla.ir nizamname, bcle<.iiye zabıta.c;ı talimatna
mesi) 

lmtlhan programının l, 2 ve 3 iln<-U maddelerinin lmtıhanı tahl'lri; 
dördüncU maddenin lmt!ha:u şifahi olacaktır. 

Tahriri ve .şifahi imtihan numnralalıırımn vasaUlerl ının•ııt'faktyetln 
tayinine esas olur. Tam numara. (10) olmal< üzere :her der:ıten asgari (G) 

numara alma!< şarttır. 

lmtlhanda mu,·af(alr <>lıı.nIHJ·da.n evvelce memuri~ette bnJıırıup da 
barenı kwm:luna naz;aran ınulctesep hal<ları olanların bu haldarı cla göz
önllnde tutulacak 30, 35, 40 ve 50 lira asli maalJlarlıı. t.ayltılt!ri icra edi.. 
lecektlr. 

Müracaatlcr temmuzun !?5 fnci cumartesi ~ünU akşamına. l<adar 
birer istida ile l!tanbul Belediye Riyasetine yapılacal<tır. Istldalara dört ı 
adet fotograf ,.c istenilen '"esalkin aıııl veya suretleri b~lı bulunacalc
tır. Tahriri tmtlhal"'lar ::o temmuz perşembe ve şifahi 31 tcınmuz cuma ı 

glinU .saat H de Belediye binasında umumi meclis salonunda yıı.pıla-
calttır. (7000) 

Is tan bul Belediyesi ilanları 

5/6/942 g{lnU Bebr.ktc bı\şşı boş olarak dolaşmakta iken bulunan ve 
~imdiye kEt<lar sahibi zuhur etnıiyen kır renl:te bir reiEI mcrkeoln kinıe 
ait ise sahibi olduğunu ispat ~tmek .suretile alması için &>;ılkW'? Kay. 
makam ve Belediye şuı,c.,ı müdUrlllğü yaz.ı l~leri kalemine mUracut 
edilmesi lllzıımu ilan olunur. ciOOl ~ ... 

Darülaceze mUessesesinln yıllık ihtiyacı ıçın alınacak <15Mı kilo 
Jmru ilzUm a<;ık ekeiltmeye konulnıuştur. Ta.'.hmin btdeli (1200) lira ve 
ilk teminatı (90) liradır. 

Şartname Zabıt ve Muaml'IAt MUdürlüğtl kalenılnde görUlebl!ir. 
ihale P/7/94!? perşembe gtlnU saat H de Daimt EneUmende yapıla· 

caktır. 

Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
liı.zımgclen diğer vesikalarlyle ihale g-Unü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (68G4) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bodell ::ooo lira olan ve saçı idare tara.fır.dan verilmek 

üzere imal ettirilecek 10000 kUreğin açık eksiltmesi 9/7/1942 ~rşembc 
günll saat 15.30 da Ankarade. Idare binasında toplanan :Merke--' 9 uncu 
Komisyonca yapılacaktır. 

rnoo) biri aşmaktadır. 
Bugün bu milli fabrikamızda çalışan 43 yaşlarındaki KAmll. 

(1200) tonluk Şlrketih8yriye va· dut yemek il%cre ağaca çıkmış ve 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat" teminat füı kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini hlmilen aynı giln muayyen saate 
kadar adı geçen komisyon reisliğinde bulunmaları lAzmıdır. 

nurları büyuklüğunde vapurlar 
vP.pmak kab 1 olmaktcdır. İlerL 
de b rçok ıemi lhtlyeçlarımızı bu 
rrıllll fabrikalarımızda tC'min et· 
mf'k için plônlar ve hazırlıklar 
yapılmış bulunmaktadır. 

~ 936 scnC'slnln b'r yaz .. il· 
U ru idi. Bir Türk yapurlle 

İstı:ınbuldan Trabznna gidıyor
dum. vapur :volculugunun çeşit 
çe it ark daııları ve konuşma 

alemleri çirdc ~ Qlumuza devam 
edc~ken, bir sabah gözilmüzU aç· 
tığımız zgman, vspurumuzun 
ı be hı ı:kelcc:i önundc demirle· 
mlş olduğunu gördük .•. Bir ara
lık vapurun güvertesinden etra· ı 
fı seyrederkc!l, hatırıma 18 sr· 
ne C'vvel. tncboluda vapur bck-ı 
lerkc\l t nıı;rtğım o ak ~akalh, 

ihtiyar Türk tiıccarı geldi. 0· ı 
nurla <' vek t aramızda geçen o 
hazin muhııvcr zihnimde birden- 'ı 
b'r<' rıı landı ... YurC'ğlm sızladı. 

Düşündilnı. belki bugün bu azız I 
Ti.Irk v;:ıtandaşı ö\milştür. Kim 1 
bilir. bclk' d<.' Türk ı:ahnierlndc 1 

T"•rk ı::emllerlr.den b~~ka gem\le. I 
r!n çnlışmalıırının yasak edildiği 
bu mec:'ut ,,!inleri görmUştilr. Ve 
~anut görmemiştir. Fi:er ı:törmc· 
dl\sC. çok yarıırım .•. Evet o da 
mııtl ita Tilrkiin bu mes'ut ~ün· 
IC'r'-:1 görmeliydi!.. Biraz sonra 
vaou,-umu1. tam dakikar:ında ha., 
rckct cttı, vapurd~. fr.tlzam, ~a· 

bastığı dal kırılarak ağaçtan dü. 
şüp ölmüştür. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada. Malzeme ıhiresinde, Hay-
darpa.şada TesellUm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (6835) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Adı 

H!.lscyin HılsrU 
Nesim Lev• 
Hakkı 

Om0 r 

Kemal .M!tranı 

DurSUP 

.-..hmet 111.uı! 

Münir \'C Muhsln 
Kardeşl,..r 

Afro 

Ot.eki 
Komisyoncu 

Saraç 
nessam 

Pansiyoncu 

I\ah\•ccl 

Kahveci 

Karakı HUdavendlkdr 62 
T<;mir Nur han 17 
Emir Hamldlye 10 
Hoca.pe..şa Kahramanzade 
han 6 
NaUımesçlt Ca~aloğlu 35 

Karakl Demirkapı 6 

1"1 ~ti 

% 35 ,,. 
,() 12 
'io 12 

$'o .c:; 
%35 

Nallımcı;t;ıt A •••. _.a. caucıesl H 

Plastik eşya Hocapa~a Reşidefendi han 15/t6 
fabrikası 

• .arakl lbnikemal 16 

Kaza,.~· Buhran Zaın JlıbA rname !Y" e 

- -
ın::.•:: 20.68 19/-47 l934 
3H.U '1/fll 193: 
432.- 16/49 1926 

Ci4.- 8.10 201H 1932 
32 p;; 1.81 20/>i5 l9SJ 

(1932 tııali ),fı "\:ef&:"IS11'1 l.1.19::2 • 
(9.5.1932 mUddctıne göre tadı! eden 
(4678/ 2.4.1942 Itiraz komisyonu ka
(rnrı şubet'e temyiz edilmiştir. 
(1935 mali yılı ve.rgısi 3692 No. Ju 
(kanunun 2.'.i inci maddesi muclbln-
(ce yeniden tetkik edilmek U%ere 
Ctem~'izin 4722 '8.4.19!1.2 kararlle 
(bozulmuştur. 

(193'1 ve 1935 rn;ı.U yılı ve.r.gilerlııln 
(tetkiki için blr ay ıcinde ls~nbul 
(1 No. hı itiraz komisyonuna mllı-a
{caatları lazımgeldiğl. 

(19:ll mali yılı vergisini SO lira. mat
(rah ''e $ô 45 nlsbete tadil eden •:?5V 
(6.3.llH!? itiraz koml.ayonu karıtrı 
(şubeee temyiz edilmiştir 

Hoeapaşa :O.taliye Şubesi Mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve ticaret adresleri yazılı olanlar 15ıerlnl 
bmıkmış, gö:.ikrdlltlcri ikamet adreslerinde ve başkaca yapılan araştırmalarda bulunamamış; ~·eni ikamet 
,.~ya ticaret adreslerini b.ldlrmemlş ve tebellüğe salahiyetli bir kimse de g~termemlş olduklarından nam
larına ç .karılan \'crgllere aıt ma!Omatın bizzat tebliğine ıml~~n hasıl olat?fcl.mı5tU", 

Keyfı)•et tebliğ yerine g~mek üzere ılan olunur. 

r; .. ~ oil!ı neşfncl .:\' otr.rll~lnr 

Bota:ı:lçindc P.ıımellhlsnnndıı eskl A IJ Pr.ı·tek yeni Rumclihlf'an nıa
lhallesinde eski Hisar yeni neflkbey radde.<ılnde 59, Gl, 63 eski 97, 91). 

ıoı yenl 9i, 99 en ye:ıi kapı No. lu dUklranlı hanenin tamamı ııçılınıı.k
ta olan Bebe:t • Jııtlnyc yolu ~tll,ametlndr 1taldığınd8n iRtlmlllke tAb! 
tutulmuş ve Juı.nunl formalitesi ikmal edilmiş ve 3710 No. ıu Beledi
yeler Isttml!k Itar.ununı:ı tc\'flknn mllteşekltll takdiri loyn1et konıl.syo

mmca takdir olunan ~;osı lira 15 lrnnış isUml!lc berlell nz,,r,rden bir 
kısım h!ssedarlann hl"!Selerl d1ı tcfernığ rdilmlş f,;e ele tııpudaıı ıılınan 

kaydında. 1/.f hissesinin lııtal;,ano~ uhde<ılnde bulundu~ \'c Jst.anbul 
Kadastro hlı.l<lmllğinden alınan lS ı O 040 tarihli Ye 1078 esas 9:>1 l•a
rar N"o. lu veraset ill\mı suretinden de Jı<talyano3'ıın ,·rfat eder& vcrn
setin!n Yorg!. Katına. /.ııne, Kalitııl. Tana~. :Fnti. Rozeıyıı. Persefonl'yc 
Ye bıınlard~n Knliroinin de vefntlle Lcrcl:cs!nln irili, .. \rlstoldo ve r..o
zıılyanın da ölcr<':t terekesl11ln Ağııtl ve IstıraUyc ve Kostinln de wfıı
tile verasetinin dlgcr kımle.şlerinc inhisar ettiği anlaşılmış ve bu verese. 
dc:ı bir kısmı bedeli lmhul etmtşlerı<e de Yorgi ile l<aliroinln v:ı.riı:;l,.ri 
lr<ı.tf, Ari.,toklu ve Ro:ı:alyanın 'arlı:'eri Aga.tl. lııtlratl'ye keyflyel ve 
kıymetin t•bliğ"I Notcrll~nizin 4176 .~C'I. suna l•a:•:ıt olunan !hbarnsme 
ile tebliğ edUmek istenmiş IRP- de bunlardan I0tırsı.tlnln ölmüş \'e diğer
lerinin Yunaıılst.anda bulunmuş olup lknmr.tgablarınm tesb!t edileme
miş \'e bu suretle mecJml ko.lmış olduğu meşrulıatilc iade edilmiş oldıı
ıtıından l<anunl m\iddetl zarfında rı:ı:aen takrire gelmedikleri ta'tdirde 
bu hlsM>Jer hakkında SilO No. lu Belediyeler lsUn11Ak ltanuııunun 18 

lnci maddesinin tatbik olunacağının tebliğ" makanıına J:aim olmak üzere 
iki ye,·mt gazetede lstlmllı..k kanununun 10 uncu madde.~ine mUstenldcn 
IJA.nı ile ilanı muhte' 1 gazetelerden lklşer nüshasının gönderilmesini 
rica ederim. 

lsL Vali ve B. Reisı N. 

lstinıld.k MUdilrü Ali Yaver Mazal 

lmza: A. ?.faza! 

.L~l_>u ilinnamfl ilA.n edilmek U.ı:crc Vatan gv.etesine ~önderildl. 
Beyo~lu Befinci ~oterl 

Teknik 

Chm' 

Sadeyağ cUrta> 
Nohut 
Beyaz peynir 
Bulgur 

nesmı mühl1r ve imza 

okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından 

!\flkbrı Tahmin T&hmln 
bedt'li I~I. bedeli tutarı 1Ik tPııılnat 
Kur~ LlrA Kurul} Lira 

3500 I·rno 210 7:lM 00 
2000 > 41) 8-00 ou 
1600 > ııo 1760 00 
2000 > 40 800 00 

Fasulye çalı «kurm 4000 :ı> 35 1400 00 
Fa.eulye barbunya •kuru-. 2000 > ''" "" 700 00 

12810 ()() 001 

Yıldı?.da teknik okulunun 1942 malt yılı ihtiyacı olan )'ııkarda. 

cins ve miktarı yazılı sade Yat vesaire erzakın şartnamesine göre 
9/7/942 perşembe gllnU saat 14 de kapalı zarf usulile ihalesi yüksek 
MUhendl! mektcblndo toplanacalt kom1$yonda yapılmak Uzere eksiltme· 
ye konulmu~tur. ilk teminat <961> liradır. Jsteklile:in şartnamesini gör
mek ve ilk teminatı yatnmak Uzere ekslltmedcn bir gi.ln evveline kadar 
okulumuza ve eksiltme gUnU GUmUşsuyunda YUksek MUhendis mel<tebi 
muhasebesine gelmeleri. 'l'ekllf mektupları eksiltmeden bir saat e·.•vell
ne kadar makbuz mukabilinde verilmiş bulunması Utzımdır. 

Postada. vaki gecikmeler kabul edilmez. c6i9h 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden 

Satılık köknar tomruğu 
l - KarııbU!< Devlet Orman Jşl,.tıneslııe bağlı Ovacuma bölgesi 

enw2lir.den KaJcUstU ve Dokm:oluk depolarında meYeut 934 adet nıua. 
dili ::96 metro mikap 532 desi metre n1ikA.p Köknar tomruğu açık art
tırma suretlle satılığa çıkaı·ılmıştır. 

2 - Tomrultların kabut:ları royulmuş olup hacim orta kutur üze
rlnde:ı hesaplanmıştır. 

:; - Açık arttırma. i/Tcmnıuz/942 tarlhlr.e raslayan sair gUntı 6aat 
a de I{arabtlk DC'l.'let Orman I.şletmest P.e\1r Amlrllğ'I blnasrnda top
lanacak olan koınls;ı;on hu:ı:urund:ı. yapılacaktır. 

4 - Tomrukların beher metre mll:A.bına. muhammen bedel ıs liradır. 
:; - Teminat akçesi ' o 7,5 hcsabile c;:;r; lira S2 kuru~tur. 
6 - Bu fşe ait açrk arttıı·ma şartnamekrl Ankarnda orman umum 

mUdü:rlUğU ile Zonguldak orman çe~;rge mUdUrl~nde ve mı.rabük 
Devlet Orm an Işletmcst Revir amirliğinde görUlebıllr. 

7 - Iııteklllerln ihale günllnde teminat akçeleri ile b'rlikte Revir 
tmirlitimise müracaat etmeleri lU:zuımı llAıı olunur. (61HHJ Ci04-0) 

Sanatkar Aranıyor 
Ortaköy Orhanl)'edelci motörltl vuıt&ls.r tamirhanesi l~in UcreUerl 

ııntıhallla. tayin edilecek ehliyetlerin"' göre tesbit edilmek ve azamı yev
miye 5 lira olmak üzere bir tes"\"lyecl, iki torna<'.r, bir frezeci, blr ma. 
rangoz, bir boyacı. dört oto maklnl8U, bir bobinaj elektrikçi, bir nkU· 
milli.tör tamlrcısl. bir dökmcrl ust.aya Uıtiyaç ,·ardır. Isteklllerln elle· 
rındekl \'egika.laı- ile tamirhane müdUrlUğ!ine müracaaUarı. 

l3Z7 • 7096) 

nın bu ::e
nl'!kı kollok· 

~ ı yon lan. 
mo-vsim roplarmm yth "' te
nin yenı renklerle ahenktar olmuı 
137.ı:m geldiğinı ı:osteriyor. 'Bu son 
moda yeni pudra renklerı de bir 
Frıınsız güzelUk mütehassısı tara· 
Cmdıın ıcnt ve pıya!ıaya arzedilmiş
tir B\ll"ada. bunlara ancak Tokalon 
pudrıısının yeni ve cazip renkleri 
arasında bulabilırsıniZ. ŞeUat gU
'2.ellık ve gayet beya:ı: cilUer için 
"Nntvrel.. pudra şayanı tavsiyedir. 
Ek:,erl :;arışırJar ıle ~ık ten11 t!S• 

merlerc "Ros.e.. uycun gelir. Pen
bc btr p;ırlaklı!t verir. 'Rachel,. 
pudrası da esmerlere caz.ip bir renk 
verir. 
••Po..-che" yazın aldr,tma: ıüneşln 
ııl\m eSll'":"liğıle ideal btr surette 
ımtıuıç eder. Bunlardan başka To
kalon pudralarmın şımdiye kadar 
hiç gormcdığıniı: daha canlı, daha 
caup ve daha parlak .. renkleri var-
dır. ~ -· 
Tnkaıon purtrası, 4 havalandırıl• 
mış .. trr kı bu sayede on defa daha 
incele~ır ve Adeta tabii gibi ıörU· 
li.ır Taıe çır;e:tlerin esanslarilo t.a· 
tir edllm~tir. Terluöin.de "Krema 
Kupuğil.. bulunduğundan iki mlsl• 
daha cok zaman sabit durur. Toka• 
ton pudrasmm yeni ve ca:ı:ı.? renk
lcrıni hemen bugünden tecrube edi
niz 

ZA1'J 
Teşvlklye nüfus dairesinden aldı

ğını lıU\·iyet cUzdanınıı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Emine Memduha Tilren 

HADEME 
ARANIYOR 
Matbaamızda çalı~tırrlmak U

ure iki h3de:neye lhtlya~ nu
dır. Alilkadarların ı;sutentlze 

mıira<'.aat etmesi. 

'LAYl 
KU•~Ukpaı.ar nüfus dairesinden al. 

ciığımız nUfus tezkereıılle benim as
kerlik terhis tezkeresi knybolmıış-

1 ur. Yents!nl alacağımdan eskisinin 
hUkmU yol<tur. 

l\lustafa oğlu l9mnll AkSUI ve 
oğlu Kadir Akgül 

ZAl."1 
:Beşiktaş nUfus aairesinden aldığın: 

nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenisi· 
ni çıkaracağımdan eskisinin hUkmC 
yoktUl". 

Ilya Parnşoğlu 

8 O RSA 
::o HAZİRAN l!H:? 

l Slcrlin S,24 
100 Dolar 132,20 
100 Pezela 12,375 
100 İsviçre rrnnı;ı 30,03 
100 Isvcç kronu 30,7!! 

Sahibi ve Neşriyat M.Udilril 
Ahmet Emln '!' A.Lı.'IA...1\i 

Vataıı N~yat Tllrk Ltd. ŞU 
Va&aıa ?ılatbeMI 


