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Bu sabahki 

' 1'191 J'nn•pnda . TemrU 11.eo
lt.e blktm olan Olrondenler !hu. 
IAU Jmrtannak ve kunetlendtr
!Dek iÇ.in harp l.sttyorlardı. Bir 
a~ ilıUWcl genç, iıom,-, 
müsavat, adalet flldrlerinl AlTll
paya yaymak, hudut harlc1D8 
kaçan lhtllll düşmanlanm oı
Cluldan yerde vurinat emeltle 
nihayet harp llln ettirmeye mu
vaffak oldular. Halk tapmdıll 

Jenl insani wndeler peşinden 
Rvlnerek sllAha koştu. Büyük 
bıtllt.Un açtıtı bu harp bütün 
A vrupaya bulaştı, yirmi Uç sene 
atirdü, beş milyon lnsan öldü. 

, Telgraflar 

1914 Fran.sası, küçük Sırbl&
tana yardım yüzünden patlayan 
bttJ(lk faciaya atılmakta terecı
tlüt etmedi. tık anda latlytlya 
Uirayan topraklarında dört yıl 
kahramanca çarpıştı. Marn mu
banıbeilnl yaptı, Verdönü mil· 
dafaa ettL llumtıer çıktı. 

Bu zafer Framaya yaramadı. 
1938 eylt'.Uünde İngiliz Başve- ----------

klli ue birlikte mııerıe konuş. Dük d' Aoste 
mat içtn Münlche giden Dala-=d= d=::- nı:.: teslim oluyor 
kalla görünce, yuhalarla kaqı-

••ıacqından korkmut. l'akat, Amba Alagi'deld İtalyan 
baıtm, kendisini ştddet.ıe alkJI- • ti . • a-1.!-:... 
lamak için oraya topıanm1ş oı..f.i~+e e~ • Mı9°!'1 
~otunu görl\nce şaşırmış. Bir- olmasını teldıf etti 
kaç gün mm&, Parlste büyük 
)Jlr ıe.bilr yapıldı. Ş&DZellze caddell,.,.. harbin mütareke 
.._..._ atırdlran bir Jral•b&Jdrla 

dolmuştu. Halk, bir 

Sovyet - Irak 
araS1nda 

n10Dha'-ler ...... 
Ddnd sahilemizdedir. 

Mısır eski genel 
kurmay bafka
nı ortada y ok 

Kendisinin nerede Lalan
duianu bildirene 1000 

aterlin müki.fat 
vadeclildi 

Milıoer tara/tan olan 
general ta7yare ile 

giderken İnmeie mecbar 
edileli, lalıat bir 
yerele gizlendi 

heyetin bapbk yaya ytlr6Jen 
Daladler a1laf ve cyap!• tufanı
na tutuklu. Bu heyecanlı nüma
Jllln aebebl, Daladler'nln Mil
nlchten, aunıu ıcurtanp gelmesi, 
Pransanuı mi1tteflkl Çekoslo
vakyanm parçaianmasma 1'&ll 

olarak harbin önüne pçmesl idi. 

Amerika, Vichy Şam ve Halep 

Prama harp etmek tatemlyor
du. 
· Fakat blr sene sonra, Polon
JaJ& ,ardım etmek için verllıDif 
6 tblerlne Fransa tekrar harbe Dük d'Aode 

aelirini geri 
çafırıyor 

Franaiz • Alman pli. 
lapnaai bana ıel.p 
qlarak~ 

abldı. Bu sefer bf.ltan J'ranMDm R-ea ---------llmİıiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİılıİiııııiiiiıiiıiıiıii--•I 
slhninde ve aizında endtpU bir bil~ (:a!) ı:Mik 1 Aost11 ., .. 

1 
Şef Amerilan do,.,.,,,,.; 

8Ual bellıdi: Niçin? ~ Amha AlaP mmtak•emd•ld hal,-.. 19 Mayıs .-&. de.Uı1. WecaP 
için harp ed1Ur miydi? Polonya kawvwtlerWa telliia o....., teklif 9'"F:~--.. --.!•~•"" 

ilzeri"de lngilia 
tayyareleri 

Bazi hava JDe7danlari 
homhardunan edileli 

için öltlntır mi1? etmifdr· ·-- ...... ..._ 
Fransız mllletlntn, ayr;ıı sebep- .,.._ 18 (A.A.) - Cuma si- ..... memleketin her D&a Anbrada at Pıit- nı._,.,.. eclecd '1elaJ 11 <A.A.l - RepwtQen 1ı1r 

lerıe glriftlil enelldbaıtlelden1t ... t8.l~dl'Wsltaıpamazü-= tamfmcla Gençlikn Jarmi talôb hufwdalar ~~~== 
biç aklına ~ bu .ııftela? ~ ..., Spor .. ~ katlanıyor ır....., ıı <A.A.> _ ..,_,. *8· a.mıcıe l&'lnGnce l'nnm a1e1 _. 
IDll harpte, dblt f1klr blllne lfr· ~m!'°huırı.: 1zer:'i.: AnUra 18 (Telefonla) _ IDı:- :ıe~·=:..= = JaN1ed hemen haftlaıulutlud& 
m. klmetıendl, umumlleştl, ft-~ menilerine ıe••ltdf • lnsruzler. AlalGrk 22 -e enel J:iusUn. 1:Uu at ,.,..Iannm iklncW 'bqb deki aeflrl amlra1 ı.e.lıJ'nlD ....... = :eı°!'::.m ~ı:-= 
kirden niyete, niyetten fille iDla- 1>a ~ ltal)'an euba11 ile, ba _. 19 ...,_ 1919 ela Türk ntanuu Hipodramu dolduran k•Jebelık hlr Alman JMI...,,.. bednl aeıt talı- tunde tebar Plll6ı hadaduna llı
llp etti, franm: milleti t.esUm baJ1n [)ilk d• Aoste aclm& kon.....W. laa1ıu1Mk lizere Samu.m'a a7" ı,... H)'in:i kütlell &na.da ppdmıfbt. rı1dılmı tıe7l4 ~ dlt1ertndm 1-tb btr f8J 1fla ....... 
Oldu. Çekoslovakyayı Almally&J& prtile prilfmeJi b~ ~dir. ......_ O DllWI TorkiTe U7UfUk in· ReiaiçOıınbar l.met laBDI HipodrO- 1.-dra l8 <AA> - DaDT lılall'bı mlfUr, 
feda ederek dönen DaJadler, bir Atetia ... t 18 da ketilmw •• pıt .. --.. elinde din7a haıltumdan mu ,erefleadirmitl• •• ~ ao- dlplcnaıtt mubablrl ~ Lan- İnlWs tanarelertnlD, ... tmrla
'--• -'lr Jar bhul olanm•m at.ete IUt 21, IS rı· - az idi. Tü k mill ti, kadar aWm il takih ..___ dnda DUllU1 mabftl1el6t blldlrUd!ltM de ıGrlhaeleılndeaı ftftl, 8Ub' ...... 
auweranata Polony&Jl da ... ~._.~ de ,.eniclen bqlacm•m tabmar.,.... ~ ... -~~ AtatUrkGn z.. .... :. n~---L- • -vua- sGre, Amerlb. .Blrlellk dettılUerl. tim· t1 PIMn1r ban ...,.,.., ............ 
aftet ebeJl1I. Jld.nci defa barP- • • ,. ..... ,,__ ..... e e m~. df19 tadar ıııo bir lllDID olm'4ı11 muı etımld ft ....... indi • 
ten ~~._- ett bit- naiftir· deaW ~nda. ~ bir CMa· del'ecede haı1>e llrmel9 bulr TUl· ~ da ~L_..;__. 

•unumu. lnmaım mili Atetin ..at 18 de kelilmellndea hllkla -~ söaterclL Çok Jettedlr. Sa111N J1 (A.A.) -~ .. 
dlalnl 11eç1ı111 Asker lbldell eonrôi wziyet hakkiacla Harhimcla .,... ~ clehiffnda hat1a7U Samsundan Amettb donuwn• ..- -..,. bd ........... , ... ,... ~ 
&ıihlde daba pddeUe aDaf1ardL heniz hio bir ma16mat Toktar. ietikW •••deL.i ndaayee alerl f'Uladıll btltb rranm .....-...ı ~ .....,.. dair hlo lılr 
Da1adl ..-....At mevımttur .-a:..-•-~ • mlladenı mırlDl ••• ..re ıt ....,...... bb* Ltııadeld 
- ;Uf, en alır• m0.ta- 1'.l.&k de s,.oleto :.di;ik.=- latikW Ye mn- getirilen bayrak N~:.r:.:·-:.: = =~~ aJa. 

ftte prtıannı kabul ~. kur· UU I" Atatürk ba idlali TUrk pnçliil. ......, 1* ~ ~ ıWDfhr 
bandaa zl,ade esir veJ'IDlt, her ne emanet etmlttL TUrk ıençliii de, 8 .. ..ıı.. il .. _. - --..1 lmft1Nıl61n mi n 1 • dıııll dla 
tlr111 JO)duk içinde lnleJen bu· Hınatiatan Kralı iatikW mllcadel-. haf)anp; olu .._..... naa~ ___. ............. ilflpSrc ıWı MI. 
~ Fransanm ruhi hAleti ilin edileli 19 ma)'lll Spor Ta Gençlik ba:rramı yomanda MDll lef- l ret • 

.. :l.kk•••e•• 
letecliiinis lıtMlar I 

~ farkh değildir. İngll· olarak kahal etti. H• Mna IMqUa lnlal'M t.k•I' lngıltere 
.... 1.. .. ..&..- .. _ 8 ediyor bu yQz- memleketin her tara&bcla menalm ecll--:..L a. .. R 1 • n • R 11111.-
• ~ uıın m ' Roma 18 (A.A.) - 8. Ante nsnh7 Tilrk enoJili 1- ba.Jra- __. • • .t.m11rn. • aw -.&t ı -
: ~ olamıyor:a~ ı:! Panliç'in ta1ebi Gzerine hu .. w. iDi kad~. Ba:.... de 19....,. IÇllt erzak ~ .:!r ... y=-~= 
.._.. açtır. Da.rcuuuwa, Quirin.J sarayında dük de Spoleto ~ tezabGratla telld edilecektir. ,,....._ 19 (T.wo.la) - 8am- blla ~ Plıw'le .. =......._ 
--. daha ne kadar süreeell Hırntiatan kralı ilb edilıniftir: latanbalclald merulm mt onda 1UDdaa Aabıan ptlrllmekte olu • • _ Knl. • 'it• Ama• Pi' y...,. 
bell1 olmayan mütarekenin acı Dük .le Spoleto yakında Zairebe Tabim C&mlami7et m.,da1UDcla •• Ebeclt Şeftım Milli Şefe eembo- Amerika limanlarina 90 ~ illlclld.a.,. d..._ ...... 
l&rtJan altında kıvranmak. Ni- sicfecektir. ;vapalacakbr. S. t&eae obllar, ~ IW ~ ),qrak hu U.... mt milyon dolar kıymetinde lı;ia ki& mlLtaada tanare ..;p,... 
Çin? Khnın için? Roma 18 (A.A.) - Papa. ~ün den ~~~- m&k.Uefleri Ye apor• 20 de Kaleciie ıelmifdr. Atletleri- ziraat mahaali seldi miJeıı:eiiai IOl'IDaf. il. Ranelt. .. 

Jflianeaya alır pıtlann hatif· Dük de Spoleto•yu kabul ebntttır. cular ıttirak edeceklerdir. Kazalarda miz yollarma denm ediyorlar. • ..._: 
letUaıest, ~ktlil üthtş lztirap- ve nahiyelerde de a,nca merasim. Bayrak, yarın (bqln) aabahl.,U. •l.t..tiiinis W., hıpu ... 
laruı ar.aıtıımaa ~ edllt İtal K Jı Romaya öğleden aonra Fenerhahçe stadında erkenden Ankara merka kazua ha- N~ork 18 (A.A.) - cUnited tlemit. 
K yor. ya ra apor müaabakalan ,.apalacakbr. Bu· • -----L Preıain hildirdiiine ıöre 90 milyonı latecliiiniz w.ı 

UVVetU bir dÜ§manm pençesine döndü gün bütün Halkevlerinde de gençlik dudunda bulunan. Zavllye ul.....- dolar bJmetinde ziraat mahsulü Ynuniatan Urbiniıa Wr 
1 
••• 

dilpnüt mağJdp Fransaya, top- 18 A A ) - ltalya kralı, ve apor bayramı merasimle kutla· ve proııram mucı'hmce de aaat 11 de Amerika limanlanna ıetirilmit hu· tanare JiziDdea ., .... ''' ' .. 
raklaruıın bütünlüğü, şimdiden Anı ~ukta ( i,· ·hafta kaldıktan nacakhr. Her Halken bir apor proi- 19 MaYll ıtadyomana ıetrilerek lanmaktadır. Bunlar kir.tama ye ~itiraf~ • .().-...'-"' ... 

Neemectdln Sadak •dün tan ar ile Romqa döD-- 1 ramı ve apor müaabak.Jan tertip et· Mi11t Şef lamet llıöDtlne takdÜ!_ olu· &diinç verme kanuna mucibince Jn-1 ;......_ W ••is•• wwwlıa tııl 
.CP..www ..... 7 ..._ 4 •> - are Jmittir· - nacaktır. giltereya ıönderilecektir. lftllt ı..ll':lifıtlill!!l"41.!!llB 
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( Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
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'l'BL&B•PL•B 

Aosta diiküne 
teslim şartları 

lngilizlerin prtları 
Habeıiatandaki bütün 
ltalyan kuvvtlerine mi 

f&lllil olacak? 

lrak'ta hava 
. muharebesi 
2 İngiliz tayyaresi, iki 

Alman tayyaresini 
dütürdü 

ICalaft 19 (Radyo bu aLah saat 
&alaiıe 19 (A.A.) - (B.B.C.) A09ta 8.1 S) - Orta Şark lasiliz haTa 

dük'una de= ~:Cek ~: kuvvetleri tebliii: frakta ·lnailiz tay

~tvvvetlerine mi JOtaa Habe- yareleıi .-M-.1 ye Raficl han mey
flstandakl bütün İtalyan kuvvetlerine danlarma fiddetli hücumlar yap
mi faDlll olacalı henüz .malünı delil- mıtlardar. 
dlr. 43 J8fllld& bulunan Aosta dtlk'ü- Gladiator tipinde 2 Jnailiz tay
nün Amba Alagtde mi Yoksa oradan yareal MCfeTIDlİt 11 O tipinde iki 
bçmıf ille Oondarda mı JOba göller Al · __ ,_ ._ L 
mmtataamda mı bulondutu bilinme- . man tayy~e r-..,,.ara.-; .-;en· 
mektedJr. dilen zarara uiramabmn dütür

müt. ciTarclaki nakliye koDanm mit
ralyöz atefine tutmDf)arcLr. 

Bir haf talık 
tayyare zayiatı Sobranya reisi 

niçin çekildi? 

Şislide pasif 
korunma tacrUbasi 

J 1 Harp tebliğleri 1 
) lngilis teblili 

Kahire 18 (A.A.) - Orta Şark İn- T ""be 'ff ki l 
gll.lz kuvvetleri bava um.um! tarargl- ecru muva a yet e 
hınm t.eblltl · ti 1 d • 1 k İngiliz tanareıeri Bingazt, Deme, ne ce Aen ~ • ffb~ ecde ay 
Renina ve Gazala'Ja muvaffKıyeUe umumı ve anı ır eneme 
hücum etmişlerdir. Buralarda yan- •apilacak 
gmJar çı:karılD1Jf ve fiddetll lnlllWar " · 
olmattur. Hangarlarla diler binalara 
tam lllıbetler bydedllmlt Te hangar- latanbul vilayeti dalailincle mahte-

Kolonya ve 
Rotterdama 
şiddetli hava 
taarruzları 

~ayyareler hedeflerin· 
den a:rnlırken biiyült 

)'&Dpnlar çıktığını 
sördüler 

~= ~~ lif kazalarda •akit ..kit yapılmak~ 
baluııuı Alman tanaftler1 mltraly~ olan hava hücumlarına ve paratüt• 
deline tutuımQltal'. Belılbl tipinde çGlere ka1J1 puif korunma tecrübele
blr &anare atet alanlc .barap olmUf- riniı aonuncuau dün Beyoğlu kaza· 
tur. Diler bul tanareler de hasara llDlll Şiflj nahiyesi mıntakuı dahi· Lcmdra 18 (AA ) _ Hava ne-
utratılmlıfb.r. Amara'da bul petrol liDde yapıbıutbr. • • br-· · 
~ d0DN1map mennp tayya- Tecrübeler nihayetlencliii zaman zarGetinln Kte l ıgı: ·d f iliz' 
relet tarafından muvaffüıyetle bom- LLüJ ed h-L h • h tec- ece. o onya, yenı en ng 
bardmıan edl!mlftlr. tep~. en a&m_n eyeti D l>ombardıman ıervili tayyarelerinin 

Rabhanlye'detl İnglllz hava mey- rühelenn ~uv~Hakiyetle bapnlmıt tiddetli bir hücumuna hedef te,kil 
danı MemenlChmltt tayyarelerinin re- olcfuiu netices~e .. nnnaıbr. . etmiftir. Bir çok infillk n yangın 
tatatuıde uçan Belnkel tayyareleri Ba .uretle, butün kazalardaki de- bombam atılmıttır T yyar )erimiz 
taratuıdan bombalanmıftar. Haar nemeler ikmal edilmit bulunmakta· heci n . . k d. k a br~:L • 
ye zayiat aabr. Bir Memenchmitt dır. Önümüzdeki ay zarfaiıda da bG· e ennı ter e. ~r en u,,. .... yan• 
tayyaresi bir llbh)J'e ot.omoblllni mit- .. vili d hilind .. d'. gmlar yanmakta ıcli. 
ralJös atetme t.utınQfbır. tüD y~t a ~ IWl uz ve ge· Rotterdam ve Boulosıne doklanna 

Babeflstandatl ha.reklt diifman ce umumı ve ant hır deneme daha ve diipnaiı igali altmda bulunan di-
menflerlnin bombardmwıma Te b- ya.,.J.cakbr. ier hedeflere daha küçük mikyuta 

ar.; ile VBLI 
Modern ıili.hlar ve 

Türk milleti ----
Ali - Tayyareler!. .• Tank

lar!.:. Mikna tıslı maynler... (Ve 
'bütün yeni icadlan bu auretle ... 
ralayıp döker ... ) 

Veli - Evet, l>unlar mühim 
ıeyler, Ali ... Ukin, gazeteleı-de, 
radyolarda defalarla ya.zaidi: 
mecliaJerde konufU}du: yine de 
tekrarlanmalı, unutulmamalıdır: 
Oktan sonra tüfek. mancinikten 
ıonra top icad edilmittir. Tarih, 
lletlerin mütemadiyen tekamü
lünü kaydeder ve edecektir. 
Şimdi de daha 'Yenileri çıktı. Bu, 
esaslı birıey ifade t:tmez. E..ulı 
olan insan iradeei, zekuı, ceaa· 
reti ve bilgiaidir. Bunlar kimde 
üstünse kılıç gibi, aüngijlü tüfek 
gı"bi, en modem tankı ve en ıü
ratli ağır bombardıman tayyare
aini de en iyi o kullanacakbr. 
Türk milleti kendini bilir. Ken· 
dini bildiği için de vaziyetinden 
emindir. flf uçUf}anna Jnhla.r e~. h6c111nlar yapılmıtbr. 

~~a;ı· ~ Feci bir kaza ..!::~F= Ye ~o~da li- ~---------
=~~erlmlalen birlnin • Bitin ..... ~. bir General 

Kahire 18 (A.A.) - tncnız Orta s• L _ h" • ti• \;ombarchmaa tanaremiz dönme-
İngilizlerin 37, Almanlar 

ile ltalyanlann 134 
tayyaredir 

Şarlc mnumt tararwAJımm teblltl: ır araua UYJYe meç- mittir. D tz'• 
Habefiatanda: Adela'Jı :lışga1 eta. hül hir adami çiğniyerek Bu ubah erk-. &VCI tayyareleri- en ın 

Logofotof, Balsariatain Kııalarmuz, bal'adan, ricat halinde "l•• .. beb• t di mizden birili. lngilterenin cenubu 
b""tün il •• tatmin• :an d-.ııı takiben şimale dotru uınune ıe ıye ver prki ..ıım açıklannd-ı bir düıman hı•tabes·ı 

U eme erını erJemelctedlr. , avcıaını deniz~ düşürmüştür. Dün 
-~!~-.1- mih • 18 mayısta düpıanın Glrlde yap- Dün ü.p.m bert Bdlrneka.pı hart- .ı k 'f 1 d 'k' Loncha 19 (A.A.) - (B.B.C.) CU

lllarteal akşamı biten halta artında 
134 dilşman tayyaresi tahrip edllmit
tlr. İngiliz r.ayiatı 37 ta.yyaıoeclit. Bun
lardan H tı ona ~ diifihiilmöt

~ann:ıu, ven ~ hava hücumlan emmnıta iki cinde feel bir taza.' olnluttur. Osman yap d~ eşı :.':fuş ann an ı ı avcı· 
tenkicl _._:.. d~man tanaresı daha dOfClrilmiif- .llmtnde birinin ldanBlnde bulunan rnız onmem.,... · General, İngilizlere 

hücum ederek ıöyle 
eliyor: 

,..~ tur. ldr7i*'U'abası F.dlrneb.pıyı Toptapı- Oo.m-• 18 (AA) - Gece, ln-
Irü1a 12 maJ'IBta, Basranm 40 kl· ,. ball&Dll asfalt yol berinde sürat- giliz bombardıman tayyareleri Al

lometre kadar cenubunda polis tara- le Derlemekte iken yaya kaldınm ke- man ifgali albnda bulunan Mant 
kollanm, hadiaeslz olarak, lflal ettlt. narından 101 üzerine 1nmif bulunan denizindeki Fnmaız limanlaruıa kut• tir. Alman hava kuvvetleri İngiltere Londra 19 (A.A.) - Sofya"dan 

illerinde 88 tayyare kaJbefmlftJr. bilclirildiii8e göre, Mhranya reiai 
lllhver devletleri orta p.rt&a i7 tq- 8. l.ogofotofun iatifuına, Selanik 
ıan kaJbetm.ltlerdlr. d dahil '-- - L .. M ked Atdenlzde 18 diifman tanaresl dil- e o~ uze~e a onya 
fllrillmllfttlr, Ye ~YU~ .~.~•an 8u]. 

JCalme 19 (Radyo ha aabah aaat san.tana nrilmesuu .11tiyen Bulgar 
8, 15) - Orta Şark lnaiJiı hava Malaıimali.lleri eehep olmaktadır. 
luvvetlerinin reaml tebliiine söre B. l.ogofotof üç ~ nvel İtalya ~~ 
timalde Yunaniatandan cenubi Almanyayı. Balpriltanm emellerini 
Habqiatana ve Biqaziclen Muau- ~mt derecede ta!min ~edikleri 
la kadar uzayan Orta Şark harp aa- IÇID yan kapalı bar tekilde tenkid 
.. larmda İngilizler aaybıettikleri 3 etmı,tf. Banan üzerine 8. l..ogofo
tayyareye mukabil ' 5 diipnan tay- tof mm•erin emriyle iKifaya mec
:preaini diiflhmüt)er, bir t;okJanm bar ka ........ 
J.asara uğratmıılar ve yerde 20 __ ..._ ___ _ 

nakliye Yünkers tayyaresi tahrip 
Te y~ut hasara uğratmıtlardır. 

Süveyı kanatma akin 
Xahft 11 (A.A.) - (B. B. C.) Al

man tayyareleri Süveyş kanalına htı
emn etnllflerdlr. 1ldıd ~ o1malc 
lzeore 'I ttıı ölmftftilr. Hasarat ehem
ml7etslzdlr. --------
Hull'ün nutku 

Yugoslavyada 
ltalyan idaresi 
Meıgul yerler İtalyan 
komiserleri tarafından 

idare olunacak 

Alman teblı• Jtrı· orta ~ bir adama çarpmıf, d6şilr- çok ~detli bir hücum yapau,Jardır. 

5 miiftur. Hücumlar gece yanaı batlam11 ve 
Berlin 18 (AA) _ Alm• l..u_ Adam, Jelden kalkm•la ~ılı 8l- pfak vaktine kadar aürmüttür. Mu· 

..-.- rada anılıa bir defa daha kendisine • fi'ı!LJar • im b · .e. 
kwnandanlwimm tebliii: ~ Sürücü o.nan derhal uzam m aaıt o Uf 'H u Jftrr 

«Sark ordum, lıavoefe 
kuvvetle mukabeleye 

haz.ırda ·• 
Muharebe tayyarelerimiz Mant anııbumı durdurarak yaralıy; ha&ta- laldann udmeei, yalım lnailterede 

denizinde ceman S.500 ton hacmin- MJe aötlrm• de usonra ölmiiftür. Kent kontluğu aahillerindeki l>inalan 8eyrut 18 (A.A.) - Suriye ve 
de 2 vapur tahrip etmiılerdir. Ayni Bu meçhul kazazedenin hilvlyetl 'tah- aaramakla kalm&mlf, fakat inaanlan Lübnan Fransız yükaek komileri ge• 
tayyareler geceleyin diğer dört file- ın edilmektedir. ne olduiunu görmek üzere yerlerin- iıeral Dentz, bu akpm saat dokuzda· 
bi de ....._ra uiramaşlardır. Bundan den kaldırmışbr. Fransaz uhi1i üze• Beyrut • Şark rayoau ile apğıdaki 
baıka lngilterenin cenup ve cenubu eı·ngazı· rhindekid" ıise rağmeln bombaılann v~ hitabeyi irad etmiftir: 
garbiainde bir çok limanlara hava ava afi batarya an obüa erinin in 
hücumu ~pılımtbr. lnsilı.enin ... filiklan mütahede edilmittir. lnailiz Fransızlar, Lübnanlılar, Suriyeli-
nabunda eereyan eden haTll m .............. ww .. •• • ..... J... ... 
rebelerinde 3 İngiliz avcı tayyaresi lngilizlerin dünkü aydınlatmakta idi. Hücumun siklet Mareşal Petain"in hitabesinİ~inle-
düşürülmüıtür. bombardımanlarında merkezini Calais'nin teşkil ettiği sa· diniz. Mareşalin nizam ve •ulha ha· 

Şimali Afrikada Tobruk'da lngi- nalmaktadır. Fakat arada ıarada raretli arzusundan mülhem heye-
lizlerin yapı.ğı müteaddid mukabil muazzam hasara uğradi Dünkerque"e ve Boulogne"a da bü- canlı, azimlcar ve hakimane sözlerini 
hücum tqehbüsleri topçumuz atqİ camlar yapaldığı müşahede olunmuı· işittiniz. 
ile püskürtülmüıtür. Düpnan, bu Kahire 18 (A.A.) - Orta Şark tur. İn • Ayni dakikada, lngiliz tayyareleri. 
mukabil hücumlannda topçu kuvveti l.eiliz han kuvvetleri karargahının gıltere üzerinde alİlsızın tayyare meydı.nlarunıza hü· 
ile zırhla otomobillerin müzaheretine tebliğine göre İngiliz ağır bom bar- l..aDdra 18 (A.A.) - İngiliz Ha· cum ediyorlardı. Manelkebir ve 
nail olmupa da hiç bir muvaffakıyet danan tayyareleri Büıgaziye hücum va ve Dahili emniyet nezaretlerinin Dair.ardan sonra, lııgiltere bir kere 
temin edememiştir. etnıiıler ve muazzam hasara aebebi- tebliii: daha, Franaız topraiın:ı hücum et• 

Alman ve ltalyaınlardan mürekkep ,.et vermişlerdir. Çıkarılan bir mik· Gece lnııiJtere üzerinde düıman mit ve Fransız kanı akıtmııtır. lngİ• 
muhtelit teıekküller bir mukabil hü· tar yangın İngiliz tayyareleri hedefi hava faaliyeti çok küçlk mikyuta liz hükumeti, F ranaayı Suriye üzerin· 

İngiltereye sürat ve Roma 19 (A.A.) _ D.NB. ajansı bll- cum esnasında bir miktar esir almış- terkettikten ıonra daha çok zamaaı olmuştur. Şarkt lngilterede iki nok- den uçan veyahut teaadüft olarak 
intizamla ailih ve dlrlJ'Or: M1llldllnlnhı bir emirnamesi lardır. Sollum ve Capuzzo civarını yanmakta devam eylemiştir. taya bomba ablmıtbr. Huar pek yere inmeğe mecbur kalan Alman 

He ttaııuı omun tarafından işgal daki son muharebelerde .f düşman Derne ve Gazela üzerine de hü- azdır. Fakat bir noktada inunca az tayyarelerini kuvvetle püakürtrne• 
yiyecek yetiıtirmeliyiz edllm.lf.olan 8*ı. Yugoslav t;opraklan. zırhla otomobili ile diğer bazı harp cumlar yapılmııtır. Dernede, limanın miktar zayiat kaydedilmiftir. mekle .ittiham etmek auretile, Fran• 

. :=;:an..:;blınuı emrtnde ıllTl1 to- malzemeai iğtinam edilmiftir. cenup kaamındaki binalar arasında, İngiliz avcılara, dün öğleden sonra Aya karp bu tecavüzünde kmdiai-
\'~n&'fon 19 (A.A.) - ~clye Na- İfgaJ Jtmdati eti1le ~~ektir. Dün gece düıman tayyareleri gar- biriai bilhaua ıiddetli olmak üzere cenup sahilleri açık1annda bir düı· ni haklı göstermek istiyor. Hiç biT 

;.1 ~~ nutkunda u.ciimle dıemJt- memurlar nztf= ba.fında kal= bi Almanyada bit çok tehirlere, bil- infilülar kaydedilmittir. Bombalar- man avcıaını düfiirmüşlerdir. şey, bunu haklı siMteremez. 
-.Amenan siJUKlntn .. ,..., İn ıamır. Ancak Jromleerle!I &llıeri w si- ~uaa Kolonya"ya infilik ve yangın la ve mitralyözlerle hücum olunan fngilterede ölenler Marepl Petain'in tevid ettiği gibi. 

llltereye 1qe mnadı ve 1ııeclıbıat .,;. JUi aebepler dolQJıllyJe mahzurlu b'ombaluı atmışlardır. Bazı evler Gazela tayyare meydanında yangın· Lcmdra 18 (A.A.) _ Niaan Fransanın İngiltereye karp hiç bir 
tlft!J'ftmMlnt tanin etmeltttr. llldWed tmdlrde bmJ&rı ftll:fele- yıkı}mJt Te demiryollannda hafif ha- lar çıkanlmııbr. aymda İngilterede hava bücumlann- tecavüz niyeti yoktur. Dünkü muha-

lnlllere,.e lııeDdl mtklafuı lclD ~· 8onsall, sar olmuıtur. Siviller arasında ölü ve da ölen aivillerin miktan 6000 kitiY• ımılannuzın kullanchklan aal&hiyet. 
1D11btaf oldatu ıllUııJan lnU.. 19 ..na_.....:..:::-to. Rls1a 'ft cattal'o yaralı vardır. Gece avcılarımız hü- Ro-•"vada V:y---•- bal... in: t B 1 2 ..1.19. L mütareke teraitinin tam tatbikinden dratle ~ »...,+r ,,....,.._ ltalJlmea Nmll l1saD • • • .._,,. ., • eçea ag o ıuı ur. un ann ."T ı .-;a- d ak d 

8ahte bir emnl1et ftebDe .lımMU- olatak knllanıı~. BeJcraddald ~ ~en .... ~narelenlen ikisini da.. maddeleri vea·k dm, 680 i çocukm. Yaralananlann oim ta ır. 
mJat aldat.aııJacalm. ıtl ~Dl tlm7tz ımllbmıea1 J'lrlne Podgoı1ça- tmm ... eruu-. .. • ~-ya 7ehinu da 7000 kifiyi baJmuttur. Hakikat budur. lngaiz hükUıneti• 
99 mlh &namlllla ~ b1IJaDdu.. da w ~ e.trer 1lıllmf ..ıw- 1 S mayıatan 17 mayıaa kadar ~~I"' tabı tutuluyor· nin F ranaayı ittiham ettiği ıeykr. 
lamua llıblp cıılaııJlr aldanıJWlar. mlll ta ılhr. man ceman 26 tayyare kaybetmJt~· BÜJ'e9 18 (A.A.) - stara gaut;esl Mütterek Alman • Fran- iftira ve bühtanlı uydurmalar veca-

Kızllordunun 
ilkbahar 

manevralan 

Bunlama 19 u hava muharebelenn- late mÜ8tef8,rlılmın bir reaml tebllli- be tİ niyane tecavüz için bahanelerdir. 
de avcalanmız taralmdan, beti tay• n1 DttretmJftir. Bu teblllde, teker, et, UZ yana Sizler, bunlara kartı aükdn ve va-

, A mairkadıki Fransız 
ıusıamlekeleii 

~ clafi toplan. ikiai de harp P an, etmek 'Yeaalr J'~ maddeleri- llel'Ua 18 
(A.A.) - İ.fblrlili aiyuet.l karla mukabele edecekainiz. Filhaki· 

DB1eri tarafından dütlhülniiittür. n1n Bükref •e cvlanııda vesikaya W>l hattında mütf-,erek bir Alman - P'raıı-
A,ai müddet ndmda il Alman wtulacalı blld1rllmstecllr. llZ beJ'&llatı J'Çllmuma lntm.r edil- ka, Fransızlar, Suriyeliler ve Lüb-
tanarea U,.Wilmittir. mektedlr. nanWar, daha ınkı bir ittihadla kar• 

t_ detÇe ifbirliii yapacaklar, fakat illi 
ltalyan teblili Irak teblifi &f Pl albndaki Framada kurbanlannı muum halkın teşkil ll11•wa 19 (A.A) - KmJm. 

Al F : .. L:-Jiii-... aw..r tahi7• maaenaJan 
Amerikalılara kartı edeceii hiç bir mubaaamat bareke-

Boma • (AA) - itaıJan ordulan lleJnt 11 (A.A.) - 1'1 JD81ll tarihli hir tedbir tine tneuül etmiyeceklerdir. 
umumi Jı:arargl.bmm H7 aumarah lrU uted ıebllll: Oa1'p C911bellııde Mar-.I Petain" den C--:...e •e Lüı;.. 
tebllll: h8cum tıtaıarmm: dltman :tunetıe- NewJQ1tı 18 (AA) - Alman ...,- .-av 

man • ramız ..,..-. l...eninaracl. Odeaa Orel T-.kent 
layazzuh edince Amerika '" HarW mtabLarmcla' 1-"9m•~ 
Clmlı~etleri vazıyed ....... Şlmall Afrlbda SoDum ~de :rDe tufıl&llmllaı' w alır SQtaı Ter- __ IA__ .. _ 00-re L!o.--af __ ,_L_ .. 18 aan arazisini müdafaa etmek vazife• 

d6'aıanm kinik• ..., ____ , __ ~•----... DHU- .. UBalC _,_"" aini aldım. Bu --=ı-.: ur-1--- ha 

edecek 
-~ eA.+ Jalm1lt 0 ...... -u.......ca ~ 1nmJan ftrua mecbur etaılf- teba .. nan Pariaten •• Wal altmclald ._.. .. .,.. aJDMQ; 

Sovyet • Çin - - '1ldl olıl1ıl'mı1111 mü:&Te- ıeı.ur. 8 ' 1'..._ JIUlltılbanıda ltma- F . · ıerind __ 1 tarzda ifa edeceiün. Mubdderatma 
meUllD bir~ Dltleelea- J'lS gthıil bir dilmM tanarealnJn l'IUIMDln diier .18~. en ~,.'!- emin bulunan Franaa. Sariye ve 

l ı .. ti ı.a&.nl n miftlr. I>Btmuı. ellr w ınumı bırak.- tahrip edlJd'll teenld etmlftlr. 81· malan yaaak edıl•ıftir. Ba tedbir LGhnan halkmm udakatinclen ve 
... ,.. '9 (A.A.) - Alloci-- ICl.11 mat aureWe ... _.,.... icbar neldebbane beline ~ hm..... Ameriluıil tehuıtını allb-

ated Pr_ ... v..m.1on·dald ..ıa- 14blmlftlr. .mı llnJerde Japtllı 1tlr hleum .. dar etmektedir. muhabbetinden emiaclir. 
Jü,ettar hir memhadan öir...diiin• temdidi Hava~ 'Nıırak lıld- DMUlda lo dÜllUD "'1JaNll eliti- 1 • . . ~ Şark onlU811o kunete kunetle 
söre, Frw ile Alman aıuında- ç....-.. 19 _ <;ima. .Uiha at bcmıbal'dlmUl ...._ .,.,.. te- rllmlftllr. JhmJardan iti.il ı.s mev- zmirde bir ıdam karan mukabeleye huırdtr. 
~ itbirJiii Amerika kıtuı aleyhine muhimmala aablail .__ .. , ." ataaımı. tııaatm t&baMl4 merkezle- tll illııertnde d6fllrtllmot, ~1111 ete &mir <at&ml - lılmemenln Bel- ,_, ___________ 

11
• 

tevcih edildiii takdirde Amerika wvqwqere ~ rtn1 ft 8olbmı'Wı _.. llllDtlbsuıdül alevler tc;ln4e bir ırmala JUT&tlan- vacı köyünde Arif Yumurtlıclyı tltl 
daki F Bstemlek~ ida • tidal maddeler nrmeai haldunclalıl motarlil Tllılll&al•rnn buara uinLtımt- JIUltlr. Bmıd&n ı..- .,.rde balmıan bir tin ve iltdrar yüztınden taammtl• • Uıl wa,.-ah? 
etmek :Z ~ Lir ......_ı._-ı~ Çin • So.,..t itilifıma temdidi hak- lanlır. Hata maharfl>elert emaamd& 1 tanarmın de ıamtp edlldlll blldl- den 61dilrmekle mamun llabm11dun ..-----•*------"' 
__ _ı_ .....'!:.~...: h~-"~2' kında INır p1ıemip _...,_ imza. dilpıanm bir bomt>anbman ve m ıtlıınektıecUr. Bir Jrü ..,,.._ bUla- tmm Atıreaa mıb1Jm11eelnde esere-
.-;- ...... .__ - lan &ftl &anarell dlllrülmtiftilr. nmmıı ıertalne mecbarl bir lnlf yap- JaD etmekte olan mu"e'......a mna 
Amerika Ciimhariyeti fimdiden La- mıtbr. Jrce denlstnde dOtman tayyareleri, DUttır. Bu tanaren1n milftttebatl ermlf, 1açu ~ oJdulmıu Ti* cm& 
mLuun111Mdumnalı:tadarlar. AJman. Rodoıl .adlMID& b!r &km Japarak ctlzl brtardmıttır. taııunun '50 ncl maddafnhı 'net 
Fram itbirliii tavazzuh edinceye Franaiz ainema artiat· ı..at lb ftm.lllerdlr. Ruttıa cl'Yannda ~ &a.y- t>enctt muctbhıee ldmlma bratl ..ertı-
bdar .hu huna. ta hiç 1m harekete Jerinin• B. R-••velt'e 18'1 &tıtlıada 4tlk d'Aolte'un tu- yerlerlmls d6'awı mhh cıh•MJblDe- mJttlr. Karar tethlm edlldllt ftkit ı __ .._!- ~ mandall aJb'"'ül Amıba Alagl'nJn aon rb:ııe hOcw edeNk oJd1llDo& e1wnmı- IUÇlu, IOlutbnltlılJDı mubafaza et-
~uu,,.-ecektir. 1 fı m6da111er1nln anudanıe mutavemeti yetil zaJlata ~ l'Um.lllerdlr. mı,, sert adunlarla abıdan çıJanJf 

Fil
• • • . . te ara defam ttmettedlr. Ba mldamer, mal- Keolf tanareleıtmm &m.ldllııbane ve Jandarmalar tarafından haplsha-
ıpm Ameribn liava KffJork 19 <A.AJ - Ara1anDda 11- amıe f*dam Jldnden ı..- aat daha Dı!ıerlnde 11Plotlardlr. Dilman bava neye götüriilmilftür. 

L--kum dam ç· . . mma art1ltl Obarle8 BoJ91' de olmak &l;ya<ie m~ olan teralt al- hTvetlert Pl.1it.aht tbertndetl bt1f y . Ze .... d .. U.::..ı an me ptti ~ Amedb mrıe.uc 4Mıet.ıeıtnde tmda cesaret hariblan sa.teımlfleZ"" ueuoıarma devam ~. Banlar em lan a Baıvekilı 
• 19 <A.A.) - ...,_ &elen. cııQnn. yedi mllmıt.u ...._ ~ dlr. Dtlçar olma.a zayiat ve JU'l,blan bir oot bomba •tllullara da haaar Kahi ed 

Jaaı)erlere, a&e ... ·-- l'UlplD. .......... lllr teJsaf 0*0

•· ta1ıJ111 't'e tedai efmlkteti tımKnm- olm•mJfW'. Pol1I kuneUerimJz vaal- r e 
9dala1'1ııdald haYa bto tlll1. lıallm- ._... • ünan ilb1rlll JWrJnzyk JK da bu mflttill&tl arttımwHadıJ'. Jete ııaım olup dlfman tıWarmın Kahire 18 (A.A.) - Yeni Ze-

Serbest"i aerbe., abdesf i ab
des hatta aptes yazıyorlar. Refik 
Halicl"in JU*Dda ~·u de 
dürüa dizınitler. Halbuki -bu ke
limelerin aonlanndaki el• eerbea 
ve aptes kelimelerinde ölmüı 
olsa bile, dürüat"te blla zinde· 
dir: cDürüıüu demiyoruz, «dü
rüstün diyoruz. 
Dürüı 

il 

yazmamalı; · 
Dürüst 

yazmalı! manclaııı ceneral ~ din ~ ,.... aı ~ Jfade -.ı, Adallo Sldano'cla dfipna.nm bir ta- aralaruıda 1rtlbat t.ıes1a1ıı1 11Uhdaf landa Batvekı11 Orta Şarktaki Yeni 
tanare De Hanatııoaa <!an OUIJikl:me llleaDere tam ledlb' ~ ...,.,..?' U'l'1llU tarded11mlftlr. Diler mın\l_b· eden barebUerme mAD1 olm~ Zelandab latalan teftit -· Uzere llmbt etımlltle. bll._'11 zar; larda tebedcW __.. ._ıar. ~a ı•~ . -- l,.._ _________ .,,, 



, 

,BaJ' Amca,.a 1röre ••• 

- ~.ugün .. bir tayyareye binip yur-ı ... Kutlulaneın bayramın kuşbakıııl ...• Hele. !::,amıundan 
dun dort ko§esini dolaşmak istiyo· görünüıü kimbilir ne heyec.anlıdır... Ebedı Şef ten ... 
rum Bay Amca .•• . 

KARADE.N/2 

Ankaraya, \ ... Milli Şefe götürülen bayrağın 1 ... Fakat bu yolu daha çab k 1-
b~;U~:~nde giditi kimbilir ne hey- mak kabil değil miydi acaba~ •• a 

Eski aarmclar 
Tarüıi sarnıçların tesblt olmıart 

tamir edileceğini yamııştık. Mfiul r 
lc4aresı şehrin muhtelif semtlerine da
ğılan sarnıçları ehemmiyetlerine gö:-e 
1$tlmlflk ederek meydana. çıltarac:ık
tır. İstimlAk muamelesi Belediye tara
fından yapılacak bllAhare s:ımıçl:ır 
müzelere devrolunacaktır. 

B. A. - Değildi, tünkü götürü
len yalnız bayrak değil, on aekız 
milyonun kalbi ı .. 

• 



eza kutusu 
S.:yfiyeye liderken • 

lüsamla te:J 

Genç kızlar için zartf bir sapkı Dünkü Milli küme maçlan 
Befiktaf, Altınorduyıı 4 • O yendi L Spor, 

Altayla 1-1 berabere kaldı 



~ ~~t~~ ~t~itl!( 
Sütten elbiseler ı 

Son zamanlarda A vrupanın bir- dm elbiselerine gelince, bunların 
çok memleketlerinde muhtelif mad- uzunlukları genişlikleri mütemadiyen 
Clelerden yünlü kuma§ dokunmak ta· değişir. Bir buçuk metre kumaştan 1 
dır. Bu maddelerin arasında köpek bir kadın elbisesi yapıldığı gibi on 
kılı, kömür ve saire vardır. En ıon beş metre kumaşa ihtiyaç gösteren 
leşif sütten yünlü kumaş dokunması elbiseler de vardır. Bu sebeple 50 
l:abil olduğunun anlaşılmasıdır. lciJo yünden kaç kadın elbisesi çıka· 

Yapılan hesaplara göre iyi bir cağı söylenemez, 
Jnek senede 2000 litre süt verir. Bu Sütten kumaşın en yumuşağı ve en 
miktar sütün tereyağını aldıktan parlağı yağı alınmamış sütle yapılır· 
•onra geri kalan kısmı ile SO kilo mış. Fakat bu yiyecek kıtlığı zama· 
aun' i yün elde etmek kabildir. 50 nında tereyağı alınmadan sütten Jro
lilo .yün ile de 35 erk~k kostümüne maş dokunmasına hiçbir tarafta izin 
lafi gelecek kumae dokunabifü. Ka- ~erilmiyor. 

Telefon açık kalmış ı 

lzmirin 
H H asansora 

Belediye istimlak ederek 
bizzat İ§letmek istiyor 

iki tarafın alması lazım gelen tedbirler 
ve muvaffakiyet ihtimalleri 

Cenubi Ahikada otomobilli po· muştur. Memur hakikati giz.lemiye · 
!isler •e bu otomobiller de polis rek olduğu gibi söylemiştir. Amiri, 
merkezile daimi surette temasta bu- polisin yanında nişanlısı bulun"duğu
lunmak için telsiz telefon makinaları nu öğrecnince, h"unu hafifletici aebe~ 
vardır. Bir gece bir polis memuru addederek kendisini bir ay gecelen 
otobüsle d evriye gezerken yolda ni- piyade devriyesi yapmağa mahkum 
ıanlısına rastlamıı. onu da otomobi- etmiı, maamafih hadisenin teker
le almışhr. iki nişanlı sabaha kadar rürü halinde kaydı silineceğini po· ~ 
birlikte devriye vazifesini yapmıt· lis memuruna söylemiıtir. 
lardır. Polis memuru neler konuotuklan-

Sab3.hleyin polis memuru, nişan· nın nasıl haber al1ndığına merak et• 
lısı.nı evine bırakbktan sonra polis miştir. Fakat aşağıya jnip otomobili 
merkezine gittiği zaman im.iri ken- muayene ettiği zaman telefonun açık 
disini çağırmış, bütün gece otomo- bulunduğunu görmüştür. Bu suretl.e 
bilde, neler konuştuğunu anlatmış j ni~lısı ile görüıtükleri §eyler polıs 
Ye Yanında kimin bulunduğunu sor- merkezinde tamamen duyulmuştur. 

Rüya görmek iç in ne y apmah 1 
Fransada yapılan tetkiklere göre Sırtüstü ve başınız yüksekte ol-

rüya görmek isteyenler başlan açık mamak üzere yatarsanız rüyalannız 
Yatmamalı imişler. Alnına bir ıey çok hareketli olur. Sağ tarafa yatar-
sararak yatanların rüyaları ekseri· .. ks • 1 tık• 
"etle mant k.. b" b' . . tul sanız ruyalarınız e enyet e man ., ı ı ve ır ınnı an şey-
ler olurmuş. Tetkiklerden ba.hsedeııı sız, saçmadır. Sol tarafa yatarsanız 
gazete ıu satırları yazıyorı baakis hoı riiyalar görürsünüz. 

iz mir mektupları 

lzmirln sayfiyeleri 
Çeşme, Bozdağ ve Yamanlara olan 

rağbet her sene artıyor 

Bozdağda Gölcükten güzel bir man7ara 

fzmir (Akşam) - Mevsim mü
nasebetile İzmirden birçok aileler 
aayfiyelere ve köylere gitmeğe baş
lanuşlardır. Tire ve Bayındır kaza
larında sayfiye köyleri varsa da vi
layetimizin en çok rağbet gören say· 
fiyeleri Çeşme, Bozdağ ve Yaman
lar mevlı:ileridir. Çeşme kazasının 
:İçinde 22 sıcak lc.aynak fışkıran llıca 
löyü, her yıl mühim miktarda ziya
retçi toplar. Burada deniz içinde de 
sıcak kaynaklar vardır. Ve onun için, 
•ıhhat lc.azanmak ve ılıcalardan isti
fade etmek için Ilıca köyüne giden
leriın pek çoğu Kızılay Kurumuna 
ait plajdan istifade ederler. Bir çok 
liınseler de otel ve evlerdeki sıcak 
Lanyolardan istifade ederek vücut
larındaki arızaları giderirler. Radyo 
aktivite cihetinden çeşme ılıca suları
nın yüksek kıymeti bulunduğu ya· 
pılan tahlillerden an1aş1lmıştır. 

Zayıflamak isteyen şişmanlarla 
'böbrek, karaciğer ve mesanelerinde 
taş ve kum bulunanlar Urlanın Mal
ıaca içmeleriınden istifade ed erler. 
Ödemişin Bozdağ yaylası ve Göl

cük mevkii, hava tebdiline ihtiyacı 
olanların rağbet ettikleri yerlerdir. 
Bozdağ köyü ve Gölcük yaylası, 
muntazam yolla Ödemişe bağlıdır. 
Ödemiş kazası. vilayetimizin ikinci 

İznıirdeki kereste mağa-
zaları şehrin dışına 

naklediliyor 
i:ı:mir (Akşam) _ İzmir çarşısında 

~ulunan kereste mağaza.lan ile dcpo
d~nnın şehir d1şına n akli lçln bele-

Y_ece bu mağaza. ve depoların sahip
lenne verllmiş olan bir senelik müh
let sona ermiştir. Belediye, şimdi bu 
nıağaza ve depolan kapatmaktadır. 
~~reste ~epo ve mağazalarının sahip-

• henuz şehir d~ında depo ve ma
~a:a temin .. edemediklerini ileri süre
e gene mühlet istemişlerdir. 

derecede büyük kazal:ınndanclır. 
B. · ·ı:<n tarihi eserlerıle me~ur 

!l.rıncı --· 
Bergama kazanmaktadır. 2B100 dm:t-
re yükseklikte bulunan ve oz agı~ 
karlı tepelerine yaslana n Bozdag 
kö Ü, halkın rağbeti sayesinde kısa 
a.!ıanda büyümüş, nüfusu artmış, 
~eni ve modern evlerle bezenmiş· 
tir. Havası çok güze], temiz, içme 
suları fevkaladedir. 

G ökük yaylası, kendi namile anı
lan ve etrafını çerçeveleyen tepeler 
arasında kaynayan küçük bir gölün 
bulunduğu mevkidedfr. Denizden 
yüksekliği 1700 metredir. H ususi 
idare tarafından burada büyük bir 
otel inşa ettiri1mişti. Ekser lzmirliler, 
bu o teldem ve civardaki sayfiye ev· 
lerinden istifade ederler. Gölcükte 
sandal gezintisi ve banyo yapmak 
da mümkündür. 

lzmirin Yamanlar yaylasında her 
yıl olduğu gibi bu yıl d a Ver~m Mü
cadele Cemiyeti tarafından hır kamp 
kurulacaktır. lzmire yakınlığı seb e· 
bile suyu ve havası fevkalade latif 
bu mevkiden bu sene de pek çok 
h lkın istifade edeceği tabiidir. 
P7aj ı ıre her nevi gıda maddelerinin, 
bilhassa bol ve iyi cins balıkların 
ucuzluğile meşhur Foça kasabasm
dan da bu yıl istifade etmek iste-

lzmire 50 kilo kinin 
gönderileli . 

İzmir (Akşam> - C. H. P. Izmlr vi
layet idare heyeti reisliğinin partlA ge
nel sekret.Erliği ve sıhha.~ Vekaleti 
nezdlerinde yapt~ğı teııebbusler :ıeti
cesinde vekalet Izınlr parti reisliği 
emrine 50 kilo kinin . göndcrmLştir. 
Bunlar. kazalarda ve Izmirde ,. fak!~ 
halka parasız dağıtılacak, bedeıı partı 
ve Kızılay İzmir merkezi tarafından 
tediye edilecektir. Vakit ve hali ye
rinde olanlar, maliyet flat i üzerinden 
kinin tevziatından istifade edecekler-
dir. 

İzmir Karataş mevkündeki asansör 

İzmir (Akşam) - İzınirin yukarı 
mahallelerile irtibe.tını kolayca; temin 
eden Kara~ mevkiindekl büyük 
asansöre sahlblnln vergl borcundan 
dolayı hacız konulmuş ve bu yüroen 
1şlememeğe başlayan asansörden hal
kın istifadesi kesilmişti. Yukan ma
halleler halkının şikayetl üzerine vl.
lft.yet, bu mevzula eh emmiyetle ala.ka
dar olmuş ve asansör, tekrar işletmeye 
açılmışt1r. Zaman zaman. b:ı mühlm 
asansörün işlemediği vakıdır. Beş ku
ruş mukabilinde uzun yokuşları. tır
manmaktan kurtulan halk, şikayet
lerde bulunur ve bir müddet sonra 
asansör, gene tşlemeğe başlar. 
Bayraklılı Levi tarafından vaktne 

ınşa. ettirllen bu asansör. ilk zaman
lar bava tazyiklle işlemekte lıll, son
~ ıı.nzalar yaptığı görülmüş, su _taz
yildle işletllmlş ve nihayet şlmdı de 
elektrik tesisatı yapılarak elektrik 
kuvvetile işletilmeğe başlannıı.ştır. 
Halkın zaman zaman şikayetini mucip 
olan bu mühim asansörün, belediyece 
ıstlmlft.k ediletok belediye teslslerl 
arasına ıthall için yakında teşebbüs
lerde bulunulacaktır. 

Ayakkabllar 
İzmir Fiat mürakabe 

l(omisyonunun bir karari 

İzmir CAk.şa.m) - V ilA.yet :t1at. m ü
rakebe lı:omisyonu, kundura satı.şiarı 
için bir esas vazetmiştir. Her nevi 
ayakka.'bıların altına. ıma.ı eden fir
m alann tsmi ile satış fiatleri ya.2.lla
calttır. Bu esas, İzmir kavaflannı ve 
ayalPka.bı Amillerin! tereddiittıe bırak
mış, heyet h alinde komisyon reisliği
ne müracaat ederek satıcıların flat 
takdlr11ç1n anlaşamadıklarını bildir
miş ve komisyonca azami satı§ :fiati 
Jle k.B.r nlsbetlnln taylııinl istem.L,ler
dlr. Vilayet fia.t müra.kal>e komisyonu, 
bu hafta içinde bu hususta. kararını 
verecektlr. 

Manifatura eşya.sının satış fiat.ıerl
le k.B.r nisbetlerini tayin için de ya
kında karar verilecektir. 

\ 
· Arık dcniztle bir vapur nakliye kafi)e"li 

Atlantikte cereyan etmekte olan yani Atlantik meydan muharebesini 
muharebler her iki taraf için hayat, kazanabilmesi için alınacak tedbir
memat mücadelesi şeklini almıştır. lere gelince; bu tedbirleri bilhassa 
Filhakika bu muharebe; donanmalar taarruz silahlarının kemiyet v e key
aras•nda vukubulan ve galibile mağ- fiyeti bakımından mütalea etmek la
lubu kısa bir zamanda hatta bir gün zımdır. Malum olduğu üzere Atlan
içinde belli olan klasik bir deniz sa- tikte başlıca taarruz silahlan denizal
vaşı mahiyetini haiz dt.ğildir. Muha- tı gemisi, tayyare ve hücumbotları· 
riplerden birinin silahı görünmeden dır. Denizaltı gemisi ve tayyare in· 
torpilleyip kaçan denizaltı gemisi ve şaatı.nın vüsati hakkında kat'i bir 
ant bir hücumla bombasını altıktan rakam söylemeğe imkan olmamakla 
sonra süratle savuşan tayyare, diğe- beraber son zamanda Fransız sana
rinin silahı ise taarru2Uın tesirini yünden jstifade etmek çaresine baş 
azaltmağa uğraşan muhtelif müda- urulmuş olması bu silahların imala
faa vasıtalarıdır. Binaenaleyh Atlan- tında müşkülat zuhur ettiğine atfolu
tikte fngiliz donnamasına meydan nabilir. Bahusus Almanyada deniz
okuyan bir A lman deniz üstü kuvve- alh gemileri inşa eden büyük tersa
ti mevzuubahs olmamasına rağmen nelerin İngiliz hava kuvvetleri tara
denizaltı gemileriJe tayyareler Bri- fındaaı sistematik bombardıman]ar
tanya imparatorluğunun bahri .k.ud- la tahrjbata maruz kalması bu mü~
rettni mağlup etmek için meydana külatı gittikçe arttırmaktadır. 
atılmış1ardır. lngiJiz resmi istatistiğine göre At-

çıkarılmalı ve denizaltı gemisi mevcu 
du eın az bir misli tezyit edilmelidir. 
Şu halde Almanya denizaltı adedi
ni mümk.ün olduğu kadar fazlalaş
tırmak için inşaat bakımından seri 
tedbirler almalıdır. Bundan başka 
Atlantikte Croenland, Dakar ve 
Asor adaları gibi üs olmağa elveriş
li noktalar demokrası devletlerinden 
evvel davranılarak i~gnl edilmelidir. 

Denizlerde Alman taarruzunun lantikteki gemi zayiah nisan ayı zar
asıl hedefi İngiliz gemi zayiatını ço- fında 3000000 tondur ki bu miktar 
ğaltmak ve bu suretle İngiltereye bu denizde sefer yapmakta olan mec 
hariçten harp malzemesi ve yiyecek mu gemi tonajinin takriben yüzde 
maddeleri gelmesine mani olmak· beşidir. Müteakip yaz aylarında za
tır. Filhakika Almanya buna muvaf- yiatın yükselmesi muhtemeldir. Fa
fak olduğu takdirde nihat zferi ga- kat zayiat Nisan ayına nisbetle iki 
ranti etmiş olacaktır. Umumi fikir hatta üç misline çıksa bile kışa ka

Çamlıcadan denize doğru ve kanaate göre Britanya imparator dar sürecek 4 aylık en müsait deniz
daha iki yol yapılacak luğunun mukadderah Atlantki mey- altı ve tayyare faaliyeti devresfode 

dan muharebesj.nin neticesine bağlı- vukuu melhuz 5 milyon tonluk za· 
Çaınlıcayı ima.r ma.ksadlle bu civar- dır. Bu muharebenin İngı'ltere tara- yiata bugünkü lngiliz gemi tonajı 

da yapılacak istimlak işlerine Vakıflar 

Diğer taraftan korsan gemil eıi 
adedi tezyit edilmeli ve bunla ra 
mevcut büyük harp gcnıileri ve kru
vazörler ilave edilmelidir. İtalyaın 
denizalh gemileri de Atlantiğe sevk 
olunmalıdır. Mümkünse Fransız de
nizaltt gemilerine de vaz' iyet edile
rek bunlar da Atlantik muharebesi
ne sokulmalıdır. Zir•t Almanya At
lantikte azami tesirle iş görebilmek 
için ancak dört aylık b !r zamana ma
liktir ve bu meydan muharebesini 
kazanmak ümidini bu zamana sığdır· 
mak zaruret. ile kar~ılaşmı~ bulun
maktadır. Halbuki müdafi lngiltere 
bu dört aylık buhran denesini nak
liyatı felce uğratmadan atlatabüdi~i 
takdirde inııa edilmekte olan yeni 
vapurları seri halinde hizmete so
karak. zayiatın bir kısmıı..·u telafiye 
imkan bulacaktır ve bu suretle ablo
kanın tazyikini hayli tahfif edecek• 
tir. 

umum müdürlüğü müdahale ettiğin- fından kazanılacağını kat'iyetle ifade mevcudunun tahammül etmesi bek-
den lstlml~k muamelesi durdurulmuş- etmek için zaman henüz erkendir. lenebilir. Kışın hululile beraber ge· 
tur. Dün de yazcb!tımız glıbi Belediye, Kezalik Almanların da bu muhare- mi zayiatı miktarı bittabi azalacak
Çanılıea. tepesini biran evvel imar et- beyi kazanao;ıkları iddia edilemez. h r. Filhakika Almanya Nisan ayın
mek istediğinden Vakıflar umum mü- Fakat ittihazı icap eden bazı mühim da batırtığı tonajı fazlalaştırabilmek 

Hulasa; Atlan tik mey dan muha
rebesini ka7.anmak için her iki tara
fı.n ittihaz etmesi lazım gelen ted
birleri kuvveden fiile çıkarmak im
kanı İngilizler için daha ümit verici 
bir mahiyet arzettiğinden bu mey
dan muharebesinin fngiltere tarafın· 
dan kazanılma~ı daha galip b ir ihti· 
mal olarak görülmektedir. 

dürlüğünün itirazı tedkik edilirken d k b l h b · · h k• t d h f 1 · 
lstimlAk bed 1. nn..:ı . 

1 
f zl .

1 
tedbirler var ır i un ar mu are e- ıçın are a a a a aza taarruz sı-

a e ı YULA.le yırın a ası e . k k .h. l' b"" '"k 'k l"hı .. d . 1A d G ·ı bankaya yatınlarak faaliyete yakında yı azanma ı tıma ıne uyu mı - , a gon ermesı azım ır. emı ere 
tekrar başlanacaktır. yasta müessir olacaktır. Bu tedbirleri karşı kullanılan uzak mesafe tayya-

Beledlyc Çamlıca tepesini güzel bir evvelemirde İngiltere iç~n kısaca releri bu yaz içinde birkaç misline A. B. 
mesire yeri haline koyacaktır. Tra.m- mütalea edelim. 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
vay hattının bulunduğu Çamlıca- B h f · ı d" ·· 
Üsk .. d l k · 1 til k id u arpte ngı tere uşmanın mu-u ar yo u enış e eı-e yen en dA b b d 
ta.mir edilecektir çamııca.yı denize tema ı surette tayyare om ar ı-
bağlıyacak iki yoİ daha yapılacaktır. manlanna maruz kaldığından bir ta
Bu yollardan biri Çamlıca tepesinden raftan sanayiini ve i§Çilerini diğer ta
Kuzguncuğa di~ri Maltepeye inecek- raftan stok iaşe maddelerini kaybet· 
tir. rnektedir. Bu sebepten hariçten geti· 

Ciceron ( = Çiçeron) 
rümesi zaruri harp malzemesi ve gı- Dünkü Ansiklopedi sütunumuzda mesiz idam elınl§ olmakla itham edı-

K ÜÇ Ü K HABERLER d a maddelerinin mikdarı fazlalaıı- Ciceron'un adı geçti. Bu zat, eski Ro- lerek Romadıın sürüldü. Selô.nlkte 
mıştır. Milyonlarca tona baliğ olaın mahlann sjya.silerlnden, muruı.rrtrle- altı ay müddet yaşadı. Avdetinde tan 
bu eşyanın naklinde kullanılan va- rlnden, .şairlerinden ve bahusus · en tana ile k:ırşılandı. Müsadere edilen * Muzaffer ismlnde bir genç, dün 

blsikletle Ethem efendi caddesin.den 
geçmekte iken yedi yaşlarında İlhan 
isminde bir çocuğa çarparak ehemmi
yetli surette yaralanmasına. sebep ol
muştur. HMiseye el koyan zaftlıta, İl
hanı Nümune hastanesine kaldırmış, 
Muzaffer yakalanarak hakkında taki
bata başlanmıştır. * Bir fırında çalı.şan Osmanla Ha
san iş meselesinden kavga etmişler. 
Ha~n keserle Osmanı başından yara
lamıştır. 

* Galatada Arap camilnde oturan 
Ahmet ve Aziz isimlerinde iki çocuk 
kavga etmişler, Aziz, Ahmedin ba.şını 
taşla yardı~ından polis tarafından ya
kalanmıştır. * Yedikulede K:ızlıçcşmede bir deri 
fabrikasında çalışan Ali, iki parmağını 
makineye kaptırarak kestirmiıj, polis 
tarafından tedavi tçln hastaneye kal
dırılmıştır. 

l d h 
meşhur hatıplerindendl. Dilimizdeki mallan 1adc edildi. Tahrlb olunan 

pur ar üşman ücumlarından ko~ d d evl"rl devlet bütçes1le ~·eniden ""Plldı. 
1 

Caçaron kelimesi de onun a ın an ~ _ , ., ... 
runma ı ve batanların yerine yenile\'.i alınmadır. Kllikya (yani -~dana ) valisi oldu. 
ikame edilebilmelidir. Deniz nakli- Muvaffakıyetler elde edin askeri ta-Miladdan 106 sene evvel Arpium el- .. 
yabna darbe vuran düşman silah- vannda doğdu. Fesahat, belagat ve rafından 11İmparat-Or» unvanile kut-
larını ve bilhassa denizaltı ve tayya· felsefe tahsiUne koyuldu. 26 yaşııı- landı. Dahili muhar~elercle Pompeus 
releri tahrip ve imha için mücadele dayken, mahkeme huzurunda, devrin tarafını tuttu ve neticede siyasetinden 
vasıtaları çoğaltılmalı ve müessir ha- dikta.törünün hoşuna gitmiyecck şe- çekilmek mecburiyetinde kaldıysa da. 
le getirilmelirid. Atlantikte sevkul- kilde mühim bir davayı deruhte ve yine nutuklarma bnsladı. Sezar'dnn 
ceyş bak1mından ehemmiyetli nokta· muvaffakıyetle müdafa a etti. Sonra ban siyasi meşahlrln affını istihsal 
lar vakit geçirilmek~izin işgal altına Atinaya dönüp altı ay felsefe bah- etti. 
alınmalıdır. sinde çalıştı; malümatını bir kat da- Kayserin vefatında Oktnvyus ta-

Bu tedbirlerin icrasına yalnız İn- ha genişletti. Adaları ve Anadoluyu raflısı oldu . Antonyus aleyhdarı f a-
zdl d t . d s· il hk · kat Oktavyus, Aııtonyus'le nnlaşıncn gilterenin bahri !Cudreti kafi gelmi- ge . Av e ın e ıc ya rna emesı 

yeceğinden Amerikanın donanma ve reisliğine tayin olundu. Diğer muhim onun müşterek düşmanları Ant-0nyus 
nakliye gemisi ile yardımı bir an ev· sık·oynassu~ı d.S:,vyaı.ınaredkı·aıdziru. ıçdıı.-fç~ıl3ers~ıl1ceysh!nlıd1e- tarafmdan oldürülmesine mfısaade 

ıh b wı .,. etti. Ciceron, ölümü kahramanca 
ve! tahakkuk etmelidir. Bi assa u deki bazı kanunların kabul edilmeme- knrsıladı. kesik başı halka teşhir 
keyfiyet Atlantik muharebesinin İn- sinde müessir oldu ve 11Vatanın b:ı - edildi. 
giltere tarafından kazanılabilmesi basl» lakabmı aldı. Pek çok telifatı arasında bilhassa 
için çok mühimdir. 58 senesind e Clodius'un r iyasetinde mahkeme huzunıııdakl nutuk' an ıı.c:m 

lngilter;~i abJoka edon ~ma~ b~~an Catilina tarafdarlan galebe belagatin en güzel nümunelerİ royıl!r. 
kuvvetlerının muvaffak olahılmesı 1 et tıgınden, bazı maznunları mııhakc - 1 Şiirleri, nesıine nazaran zayı.ft::..ı. . 



HER AKŞAM 1 
BİR HİKAYE Dalgın gars~n 

Tefrika No. 78 meğe hazırlandı. Murdt dedi ki: raca.At edemez miydi? Onu imdadı· kıntıya ... gel em~~· ihtiya~ kadını sars- ! kız, mua~en bir muhıt içinde mu· 

Güzel Gözlü Kız 
- Haydi oğlum sana güveniyo- na ::ağıramaz mıydı? Şahit göstere- mamalı. Ölebılırl> demış. hakkak kı t ... nınan bir şııhsiyettir. it-

ruz... mez miydD Cemal Nermi, annesine müracaat· te bu yoldan yürüyerek onu bulabi-
Bu giivenilen gitti, dört gözle av- Bu tasavvurunu da timarhane ar· I tan kat'iyetle vazgeçti. Oğlunun ha- liriz. 

detini beklediler. Fakat geri döndü- kad~lanna anlattı. Fakat onlar bu yatta ıe sıhhatte bulunduğunu öğ- Cemil, muvaffak olduğu takdirde 
ğü zamau felaket haberini teyit et- m.:ovzu üzerinde kafa. yorduktan son· renmişti ya. Bu da onun için kafiydi. bir de yağlı bahşış kauı,:ıacağını bi
ti: Melahat hakikaten ölmüştü. Dok- ra başlarını yeisle salladılar. İhtiyar Murat, Pertev ve Kudret arkadaş· liyordu. Onun İçin paçaları sıvadı, 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VI - Nft) 

-------------------
Cemal Nerminin mantığı, izaau ar

tık durmuştu. Derin derin içini çekti. 
Bu meşum macerada yalanı nasıl 

meydana vurmalı? Emeline nail ol· 
rnak için ou yüksek duvarları a§ması, 
gardiyanların elinden kurtulması, bu 
çanlılar mezarından yakayı sıyırarak, 
~miyetin içine kan~ası ve ken
dini tanıtması lazımdı. 

Birdenbire dimağında bir fikir 
doğdu. 

ihtimal, kendi için miimkün olmı· 
yan Li: şeyi dostu Murat yapabilirdi. 

Melahatın kocası derhal onun ya
nına gitti ve kendisine içini açtı. Mu
rat onu bilyük bir alakayla dinledi. 

Hakikıtten ahval ve :ıerait feci bir 
hal alıyordu. Pervetle Kudretin mü
taleası da yabana atılamazdı. Hepsi 
topla~ıp başba,a verdiler. Cemal 
Nerminin kendilerinden daha büyük 
bir talii olup olmadığını, buradan 
kurtulup kurtulamıyacajını dü§ÜnÜ· 
yorlardı. 

Bu üç zavallı, acaba Cemale bir tor Rauf& gelince, onun da birkaç bir kadının sözü bu iıte ne kadar !arının maceraeile gün geçtikçe daha faaliyete geçti. Fakat bir netice el
çare bulacaklar mıydı? Beyhude ye• ay !VVel seyahate çıkbğını herkeı ıeıerdi;ı Tecrübesiz, cahil bir kadın fazla alakadar oluyordu. Bir müd- de edemedi. Güzel gözlü kız. barlara 
re ümide kapılmasını da istemiyor• söylCiyordu. Calatadaki yazıhanenin belki de bu zaptu raptlı hastane det sonra, üç arkadaş Cemal Nermi- kabardere üç dört aydanbcri uğra· 
lardı. de l..Utfi paıa zade ve ıürekasına kapısındllll! içeri bile alınmazdı. Hem ye yeni bir düıüncelerini daha bil- mıyormuı-Hatta Yedikuledeki evd~ 

Murat, itimat ettiği gardiyan Ce- geçtiğini Cemil, Cemal Nermiye ha- sonra bir ayağı çukurda olan bu ih- dirdiler: Sergüzeştte rolü olan en yapılan tahkikat da boşuna çıl:tı. 
mile, polis hafiyesinin söylediği söz• her verdi. Ahmet ef•ndiye gelince, tiyar kadın, evladının felaketini öğ- mühim şah!'iyetlerden biri de cgüzel Oralarda da onu bir daha gören ol-
lerdc bir hile olup olmadığını tetkik o <la İ&tan!Mddan aynlm11. renerek niçin aciz içinde ıztıraplar- gözlü kın diye anılan Leyla değil mamış. 
etmesini söyledi. Cemal Nermi, saptan keaüer.. la kıvransın ... Hem nereden malum miydi? Şayet bu kadın samimi ise, Cemal Nermi, bu darbeye karşı 

Cemal dinliyordu~ _ Mahvoldum ..• - dedi.. ki. öğreneceği haber üzerine kalbi İsterse, yapacağı yardım fevkalade da mukavemet göıterdı. 
- Bu muavinin verdiği felaket Blrke.ç saat miiddetle, bitkin bir durmıyacak. ölmiyecekti ... Bu suret- büyük olabilir. leylava bütün bu - Kimbilir ... Belki o zavall yav-

haberi doğruysa bile, evimizin ya• halde, köıeye çekilip (lü,ündü, dü- le zavallı öksü/. Cahit de büsbütün olup bitenler bildirilecek olursa. po- rucak da benim gibi sefil heriflerin 
nında dostum doktor Rauf Tutrul şündü. Sonra a:ımini azıcık topladı. hamisiz kalacak. lise müracaat edebilir, bildiklerini suikasdine kurban gitmiştirl - de-
oturuyor. O gelir, Beni oüphesiz pu· Za.ıfından ve iradesizliğinden uta· Bmıunla beraber, Murat, ıadık söyleyebilirdi. di .. - Ben onu doktor Raufa haberci 
radan kurtarır. niyordu, adamı Cemili ErenklSyüne, bahsedi· Cemal Nermi başını kaldırdı. göndermiştim. Caniler ihtimal kendi-

Üç dost birbirlerine manidar ba- Tali oaa bütün huıunetile 'düşman ift adrese gönderdi. Gardiyan ha· Gözlerinde yeni bir ümit ışığı yandı. sini yolda yakalayarak hakladılar. 
kııtılar. kesilmiıti. O da kahramaca döğüşe- her getirdi: Annesinin vefatından Dostları haklıydılar. Güzel gözlü Murat: 
Şayet kalplerinde bu adamın 0.- cek; nıukadderata ramolmıyacaktı. sonra, küçük Cahit, hakikaten de bü- kız, istemiyerek sebebiyet verdiği bu - Üzerine düştiiğiiınüz ııon iz de 

mal Nermi olduğuna dair ufacık bir Şayet kurııı öldüyse bile dünyada ~k annesi tarafından alınmış. Fa- felaketin önüne, muhakkak geçebi- böylelikle kayboluyor! - drdi 
§Üphe kaldıyıa bile, bu kati ifade yalnız değildi lü ... Oğlu vardı. Za- kat bunca ıztıraplar, oğlunun iflas lirdi. Kudret başını salladı: 
üaerine 0 da silinip gidiyordu. Şim- vallı oocuğu bulmalt için elinden ge- ve ıeyahati, gelininin vefatı, torunu- Dostlar, timarhanede nadir rast- - Şayet tali önümüze umulma· 
dJ arbk. rıayrete ge~eceklttr, mUmldin leni yapmak icap etm02: miydi> nun matemi onu fevkalade sarsmıı· lanan, dişardaki akıllılaıı da kıskan- dık bir tesadüf çıkarmıızım nafile bu 
olduğu kadar canla ba,la çelııacak- Cabit şimdi neredeydi) Şüphealı tıı yhtaklanı düşürmüıtü. Kendisine dıracak bir mantıkla konuşuyorlardı. i~in sonu gelmiyecek ... 
lardL büyUk Mlnetinln yanında olacak) bakan doktor, Munt: Pertev, babacan babacan: 

Cemil, doktor Raufun evine git- Cemal Nermf, ihtiyar annaaine mö- - cMaddt ve manevi hiçbir 11- - Evet ... - dedi. - Cüze! gözlil ( Arka:ıı var) 
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Yiyecek azlığına karşı 
vitaminle mücadele 

Dünkü Fransa 
Bugünkü Fransa 

(Bat taralı 1 inci sahifede) 
sonra nasıl muhafaza edeceğine 

kendinin· de pek akıl erdireme
diği muazzam imparatorluğuna 

sahipliği temin ediliyor. Bugün
kü derin sefalet içinde, vaadedi

len bu saadeti, galibin ma.ğlftba 

Hitler - Darlan 
anlaşması 

İngiliz gazeteleri maka
lelerini Şarkta tahaddüs 

eden vaziyete 
haırediyorlar Vitamin nedir, nasıl bulunmuştur? 

Muhtelif vitaminlerin başhca hassaları 
ve icinde bulundukları maddeler • 

uzattığı iş birliği elini niçin red- Londra 18 <A.A.) - Pazar guete-
ler1 makalelerin! Hltler - Darlan an

detmeli? Fransayı abloka altın- 1a.sması neticesinde şarkta'ı tahaddüs 
da bırakan, Merselkebir'de, Da- eden vaziyete hasretmektedlrler. Ga
kar'da fransızlan topa tutan zeteler, Vlchy'nln Almanyaya muka-

vemet niyetinde olmadığının Lon
İngiltere için mi? Fransızlar şim- drada. tyice anlaşılmış olduğunu te-

sk b . di de böyle duş·· ünüyor. barüz ettiriyorlar. Aynı gazeteler mlh-b d karşı hassalan mücerreptir. or ıt i Af lka tlarp başlayalıdanb E:ri Avrupada idi. HolJandalı doktor u meto h Fransa ı'kı· türlü idare altın- verin, Suriye ve Irakla g::ırb r -h d d b l d · evvlki asırlarda birçok sari uta- _._ bulunan ve g.:n•n yanın küresini •kesi üşün Üren aşlıca mesele sayesinde birçok hasta an te avıye 1 h. t nd k. Fran ....... _,... 
ı d H lıklara sebebiy~t vermiş o aın va ım dadır. Biıi, işgal al 1 a ı • - tehdid edebilecek vaziyette olan de-ia,e ifi ir. emen hemen bütün muvaffak olmuştur. h l k 

k 1 bir marazdır. Bu asta ı , az taze sada alman idaresi, ve alınan- nlz ve hava üslerini işgal etmesine Avrupa memleketlerinde başgöster- Pirinç kabuklarından çı arı.an ve · d i ı ı•-t b. rn· Hiz 
d et ve az ye§i1 sebze yenmesın en ik 1 mlni olmak ç n rea ...,. ır g -aıİf olan iaşe müşkülatı, yalnız hü- Beri - Beri hastalığını te avıye ya- 1 lann emrinde polit acı an ve Amerikan siyasetinin takibini de tav-

'--·- d l d .. l ·ı l rayan bu maddeye d. ok.toı .. Funk ileri gelir. Bu hasta ığın arazı şun- t t·ı t 1 b' f sız 
.umet a am arını egi , a im eri ve !ardır: Sıkletin azalması, çehrenin ma bua ı e, sa ı mış ır ran siye etmektedirler. 
fen adamlarını da meşgul ediyor. 1911 senesinde vitamın ısmını ver- solması, yürek çarpıntıları, dişlerin zümresi. Diğeri, V~i'de Mareşal Sunday Times'de Serutator lmzasi-

cYatamak için yemek lazımdır.> miştir. dökülmesi, mafsallarda ağrılar, si- Petain hükümeti. Düşman işgali le çıkan bir yazıda. Suriyenin Pet:ıin-
lli;zünün hikm eti Avrupada hiç bir A vitamini nerede b f l h den ayrılmadığı takdirde Filistin ile 
xaman bugünkü kadar tasdik edil- b 1 ur? ... nirlilik, acıya ve iztıra "' aza assa- altındaki Paris, bütün Fransaya Suriye ar•"sında bir nevi harp hall 
memiıtir. u un • siyet ve saire. hala tesirini göstermekte, Mare- tahaddüs edeceği kay~ektedlr. 

Bundan ıonra vitaminler Mac • Skor bit hastalığında yenecek ye- dı w b ··yük. Aynt yazı Fransayı ikaz ederek, 
Garp alimleri, yiyecekte mikdar ColJum tarafından muhtelif nevile- mekler, kümes hayvanları ciğerleri, şalin bile kaçmama gı u İngilterenin şimdiye kadar bu mem-

itiba riyle mevcud azlığı, vita- re ayrılmıı ve sonradan keşfedilen limon, portakal, domates, lahana, bir tazyık yapmaktadır. Vişi, Iek.eti, Polonya, Hollanda. Belçika ve 
nıinlerle telafi etmek çaresini dü- vı'taminler, A. B, C, O. E harfle- marul, muz, pastörize edilmemiş doymmak istediği halkın ferya- Norveçin yaptığı gibi mukavemet et· tiinmüı1ler, bu sahada mühim ke~if- l 1 v b l mıştır clı, ı·ş bulmaya mecbur oldugvu mediği için tenkid etmekten çek!~!ş 
1crde bulunmuşlardır. riy e anı maga aş an • · · · süttür. - olduğunu fakat Vlchy hiikiimcru In-

Vitamin, tababetin pek eski de- Şimdi bu vitamin ~evı~~r~nı Bir saat 100 derece hararette işsizler h;tJes inin sefaleti, Alınan- gilterenin insanca zayiatını ve za-
iil, Yeni bir keşfidir. Vücudde mad- tedkik edellm: A vitaminı m~~ım kaynamış lahanalar C vitamininm yada çürüyen, Fransanın istik- rarlannı arttıracak bir yol tuttuğu 

roller oynar. Bu vitamin ncşvune- K d takdirde bugün müthiş bir dü.şınanla 
di ve manevi inkişa f ve kuvveti maya yarar. Bu vitaminin yokluğu, yüzde doksanını kaybeder. on an- bali iki milyon gencin hasretile boğuşan İngilterenln Fransanm ye-
arttırnıalc b ha tal kl ··nu""ne ı 1_1 ııe ve yahut to~ haline getirilmiş olan h p . b or ve oraya rd cd • e azı s ı ann ° bilhassa nef e. boruları hasta ıA an- - ep arıse aşvuruy , nlden kurulmasına ya nn emıy -
KCÇmelc ve sıhhati korumak için ba- 1 ·d sütle beslenen çocukların günlük ükfun t d la ğinl kaydetme'kted!r 
zı maddelere muhtaçcır ki, bunla- na karşı mukavemeti aza tır, 1 

rar yemeklerine portakal ve limon su- gidip gelen h .. e a am n, ce Sunday Dlspat.ch g~zetesinin dip-
ra tababette vitamin derler. Vita- ve tenasül yollarmı tıkar. . t yu ilave etmek tavsiyesinde buluw O zehirli tazyık ve propaganda lomatik muharriri Hitlerln Darlan'a , 

· ı Bu vitamin, yağda erir, sutte, &- h k · b d havası içın· de bir takım kurtulwş Alınan _ Fiansız muahedesinin güzel nıın er, tabii oldugvu kadar kimyevi ... v d nulmasınrn !ltr ve i metı u ur. 
'- reyağda, domuz ve aıgır ya~m a, hayallen'ne kapılıyorlaı·, yu·· rekle- vaidler ihtiva eden bazı hükümlerini Dir Mlrette de istihsal eclilir. Vita- d b J k da D • • • • f 

Yumurta sansın a, a 1 yagın ' vıtamınımn evsa ı ııerl sürerek SUriye ile Dakar'ın ve minlerin vücu..ıu··mu··zu··n ı·nkişafında ul · d Hayıı·r azmtle gı"denler 0 

lahananın, ıspanağın, mar un .Y. e- h nn e << • 11 ' Fransız Afrikasımn Atlantik saJıille-Ye kuvvetimizin muhafaza ve teza- ., d b b D vitaminine Antirac itique d N" · ? )'J 
1 

· · Fran f 
cil yapraklarında, karaciger e, o - k h 1 le. dudakların a (( ıçın. l) sua 1 e rinin ~a i ıçuı sanın muva a-

yiidünde oynadıklan rol pek mü- ., vitamin de denir. Kemi aata 1 - k ti ı ısı·hd f tti~ini ...., ....... .,ktadır 
L rekte ve ııairede bulunur. b b. dönüyorlar. Yava~ yavaş şırınga a n 1 n e ı:; ~-........ • 
11

imdir. J lan kemiklerin gayri ta ii ır su- ~ Bu vaidler şunlardır: 
Vitanimin menşei B vitamininde ne er rett,e kir-cçlenmesinden ileri gelir. edilen bu marazi halet, bir sene-

1 
_ Bir Fransız _ Alınan dostluk 

var? Bu vitamin yağlarda, Hindistan lik mütareke devrinin doğurdu- muahedesinin aktı. 
pirinçtir B vitamini, B T yahut F vitaminini, cevızı ve balık ya .. gwın~a bulunur. g"'u çaresizlik, meskenet, sefalet 2 - Fransız mülki tamamiyetinin 

Vitamin Lelı.mes·ı yarım asır evvel h d · d v yah t · tin dal Alman""' tarafın ııı; B 2 yahut C vitaminin.i i ti.v~ e. ~r. 1925 senesın e, guneşın e . u muhiti içinde dayanılmaz bir ne- masunıye e r J~ -
ibda· edilmi.wir. Hindistaıııda, Ja- d v 1 F r U _ V ıa·mbalarının Ultra - Vıolet . dan teminat verilmesi. .,. B 1 namı iger e vıtamını, smı - b d F 
ponyada, Ceı\ubi Çinde çok eski- liliğe karşı doktor Funk'un keşfet- şualannı çekmit bazı y!_Y'ecekler~e ma kud~~tı ?1 U ve .ransayı, 3 - İktisadi ve mali anlaşmalarla 
denberi Beri - Beri namiyle maruf mi~ olduğu ilk vitaminden başka D vitaminlerinin bollaştıgı keşfedıl- tehammül edilmez derdıne deva münakalat işlerine aid anlaşmalar 
~ir hastalık mevcuddur. Bu hastalık bir ıey dcaildir. mittir. Şualandırılmış inek ve ya- bulmak iddiasında olanların ku- yapılması. 
nem insanlarda, hem hayvanlarda .. 1 d 1 1 4 - Fransnnm tazminattan muaf 

h. . B . Bu vı"tamin, ıuda erir ve 1204 yut keçi sütü, şua an m man'tş o a. ~ cafuıa attı. ihtiyar Mareşali de tutulması ve b-"'a"dunanlar netice--ve nn şekillerde haşgösterır. en • b- k h l kl k ~ vmu • 
Beri hastalığına tutulan insanlann derece ııcakta mahvolur. Kuru se süt~en kemi asta ı arına ço ıyı beraber. Bu tecrübeli büyük as- sinde Fransız limanlarının uğradığı 

d k b kıı ··guW .. nde ve ge1ır A · hasarların İngiltere tarafından taz-a aleleri, yumu-k bc-zleri a arır, zede, arpa suyunun upu • • • • kerin a E:-mdan, « vrupanın yenı mln dlln sl 
,,.. d b 1 Z.. • t t • E · e ıe . vücud ne3icleri şişer. Kuru Beri - bira mayasın a u unur. ~rrı~~ . Vl ann~ı.. . nizamın tesisinde Fransanın yer 

5 
_ Fransız ordu.sunWl dahili em-

Beri hastalığının arazı ise adalelerin B 2 namı diğerle G vitamininin E. ~ı~amını ın~at .ve zur~ıyet vı- sahibi olacağı .. .ı) gibi sözleri işit- niyeti muhafazaya mahsus bir kuv-
cılızlaşması, tımeffüs zorlu~u ve yokluğu cild, barsak ve sinir t~- tamınıdır. Bu vıtamın at mıkdarda . • . . orı vet haline ircaı. Fakat buna m~ll 
A:rayı beden uçlannın felce uğrama- harrüşlerine sebebiyet verir, bu vı- bulunursa kısırlığa sebep olur. Bu mek ınsana n e hazın geliy . 1 Fransız donanmasının Alman, Ital-

Mdır. taminin mevcudiyeti iıtaha verir ve vitamin, H alfa otunda, marulda, be- Fakat, bugünkü m a n zara ne J yan V'e İspanyol donanmalarlle bir-
i 89 7 aenea!nde Cava ada..1ında inaanı ~tmanlatır. Sıcı.ğa dayanıklı zelyede, çayda, buğdayclli, arpa(la. kadar hazin olsa da, geçici bir f Jlkte a:BÜyÜk Avrupa. donnruna.sınm 

oturan Hollanda dokto-rları ~dan olan bu vitamin •Ülte, muzda, ye- yulafta ve sairede bulunur. hastalığa tutulmuş kuvvetli bir 
0
blr 1kt.;rnın~u t~pe:n~~;~~ Eijkmans bu hastalığın pirincin ci- mişleTde, domat~. ıspanak, havuç B ~ 1 . b t ·· ·yet" ko . d ar anın 

la·ranmaı.. ından ileri geldi~. ini ileri 1 d h ı ·· k azı yag ar, ın a v~ zurrı. 1 
- bünyenin, hadiseJerın zonın an Ba§kumandan tayin edllebileceğinin 

., gibi sebze er e nyv:m arın yure laylaştırır. Fakat cmzırmey~ kolay- kurtulunca, s ilkin.ip kalkınma- ihsas edilmesi. sürmüş ve yeni bir tedavi usulü tat- ve ciğerlerinde bulunur. laıhmıaz. Yalnız arpa yagı hem . . "mkıln 
6 

_ Almanya.ya kalacak olan Al-
bikine baılamşıtu. Bu tedavi usulü C vitamininin bassalar! zürriyeti, hem de emzirmeyi kolay- l ması, kendıne gelme~esı 1 1 sace _ Lorraine müstesna olmak üze
de pirincin kabuk zarlarını hastala- C vı·tamininin Skorbit hastalığına laıtınr. yoktur. F ransaya, dunyaya reh- re Fransanın tahliyesi. &Yalnız Fran-

ns:n~g:1:d:a:~:n:a~k:a:rı:~:b:m:1:o:k:ta:n~~i:b:a:re:t~~~~======~~~=~~===~:~~~~~~~== ~~ş W~rn~~~~~~~~~~i-• d k metlerile ölmüş nazarile baka- ye edileceği tasrih ednlnıştır ... 
k ddelerlı çı•n e •. ·· . 7 - Fransanın Suriye mandasından Y•ıyece ma mayız. Fransada, bugun dahi, feragat etmesi ve Afrlkadak1 Fransız Amerika 

donaması 
Vaşington zırhlısı müd

detinden 6 ay evvel 
ikmal edildi 

\':!.sinrioo 18 <A.A.) - Şimdi Ameri
ka 17 nrhJıya maliıktir. Bu zırhlılardan 
en son hl7mete giren gemi dokuz adet 
4Qo mUmıetrelik toplarla mücehhez 
35,000 tonilatoluk cıVaşingtonııdur. Bu 
harp ge:nıisl birkaç ay evvel donanma
ye. ılt!hak eden •North Carollna»nın 
e§ldir. « Vaşlngtoıııı tahmin edilen 
'DlÜddcttcn altı ay evvel bltm.lştir. Bu 
da Amerika denız t.ezgahlannda ne 
k~dar büyük bir süratle çalışıldığını 
rostermektediT. 

h b 1 için için bir aksül~mel hazırlan- müstemlekelerine 11Büyük Avrupa» 
h m U a re e e f madığına inanmak güçtür. Hür- m~~mlek~leri çcrçev~~i .. dahillnde Amer)'ka, mihver.e IDU aw . . . . . . . istıklal verılm.esl. Bu ~Büyuk Avrupan 
k nyet fıkırlerını yaymak ıçın vak- müstemlekeleri 'blr Almanın riyaset 

lif devletlere yıyece Japonların büyük taarru- tiyle Avrupayı ateşe vermiş olanı edeceği bir «Avrupalılar, koımisyonu 
•• d ecek k" kal Ih• t•ıAı Fr n b •• • t tarafından idare edilecektlr. gon er zu tamamen a ım mış 1 a ansası ın, ugun, eserı 1 Vichy'Yi tuza.ta düşürmek Içln bir 
<AA , _ LOndrada çıkan olan binayı yıkmaya a.let edil- yem olarak ileri sürülen bu büyük 

t L~m:~1!ıne · vaş!ngtond~n gelen Ç -L:-- y 8 (A A ) _ Daily rnesi kolayca akla sığar birşey valdlerl. yer~e ~irlp getırmemek 8 
ar g blldirlldi.ğine gore, A.ıne- u._..._ · · . .. d ~ "ldir Hitler ıçln, bıttabı hiç bir ehemmi-

bir telgrafta. ramıannda büyük News adlı Çin gazetes•:ıe gore Ja- egı • yeti haiz değildir. 
rikan. ç~fçllerl, p~o; lüzum görmeden ponların Çinde giriştikleri büyük Necmeddin Sadak 
~eğlşıklık :~~lhvere muhalif olan- mayıs taarruzu Şanııi vilayeti mfuı-
=ter;~ek ıtıtiyaçlarını karşılayabl- tesna olmak üzere bütün cephelerde Bir yolcu tramvaydan 
lecek ydunımda olduklıırından emln- kati surette akim kalmıştır. Taarruz 
dlrler. Yiye~ maddelerinin :~ Japonlara ağır zayiata mal olmuştur. düıerek yaralandı 
olarak gönderilmeel ~e~rak rak~- Japonlar elde ettikleri bir çok avan- Dün gece Samatyada. bir tramvay 
dan dlploma~l!.ı.blerrdsUen ...,.,nen mll- tajları terketmeğe mecbur kalmış- kazası olmuştur. Saat 22,30 raddele-
le.ınlacaktır . .M.LUV ~ 00. ·· l d rinde Sirkeci - Yedikule seferln1 ya-

önderllecek yiyecekler unç ar ır. t yuı b,.....,..., .. x..nda gitmek 
letiere g ~•ralama kanunu mucibince Çin avcı tayyareleri cuma günü pan r:ımva ...._.,_6 , -

verme ve ıu . Ural k tah J . . Ç k. , te olan Hl1S'ey1n ~lu Osman adında. 
ayrılan 337,500,000klnt gillz ı - 63 ~ apon tayyaresındın h~ ıng .. e bir yolcu, atlamak isteyen diğer bir 
sl.satla karçılanaca ır.. 1 yaptıgı, taarruz esnasın a şe rın mu- yolcuya yol verirken düşmüş ve ba-

AKŞAM 
Abone ücretleri --

Tllr.ldye Ecnebı 

Sahile '1 

Askerlik işleri 
Fatih :Askerlik tubesindeıı: 
ı - Yedek 5ubay yoklaması 1 haııt

raıı 941 den 20 haziran 9U gününe 
kadar dn'am edecektir. 

2 - Der yedek subay yoklama')'1l 
bmat rdmell mecbmiyetindedir. 

A - Rahatsız olup relemlyecek hal
de olanlar (mahalli hükômet taltibin .. 
den musaddak rapora ba~layacaklan 
taahhütlü mektuba şube defteriRde 
tayıth oldoğn sıra kayıt numarası ve 
rütbe ile .sınıfını bildirmek şarUlc şu
beye gönderecektir. M~elA 6 /10 rf• 
bi). 

3 - Bü.kümet memuru olu.Pta bera
yı vazife şube mıntakası haricinde 
olanlar (Tavzif edildikleri enırin sure
ti) serbes meslek sahibi olupta hazi
ran ayı zarfmra hariçte bulunmaıan 
mecburi olanlar (bn mecbmiyeti bu· 
hmdnklan mahallin emniyet müdüE. 
Jüğü veya amirliklerinden alacaklan 
vesikalar) yokla.malarmı kene dahi
linccki vesaiki mektupla göndermek 
ı;uretile yoklamalarını yapacaklardır. 
Vcsaiksi7. gönderilen mektuplar mnk. 
bul cleğildir, ve yoklamaya gelmemiş 
adcledilect>klttdir. 

4 - l\lekbıpla yoklamJarmı yaptı
racaklar bi7.7.at yoklamal&rmı yaptıra
cak subayların getirecekleri aşağulaki 
vesaikj de ta.a.hbütıü mektupla gön
dereceklerdir. 

ti _ Sube mıntakası haricinde olup 
ta yoklamalarını yaptıraraklar isteni
len vesaiki bir dilekçe ile ~ube baş
ı.an lanna müracaat etmek suretile 
yaptırabiltteklerdiT. (l\laliye müfetu~
leıfoe aittir.> 

ı; - Gert'k mektupla gerek dilekçe 
ne müracaatlarda nüfns cüzdanlann
da 940 yoklamasında yazılmış şube 
clefter sıra kayıt numarası u rütbe 
Ue ı:.mılmm bildirilm~ lazımdır me
Sl'la yedek top Tim. 4/ 160 gibi. 

7 - Yoklamaya gelmiyenler usulüne 
tevfikan mektupla yaptırmnyanl:\r 
1076 numaralı kanuna göre (50) lira 
ce:ıaya tabi tutulacaklardır. 

@ - Haziran 2 sinden 7 sine kadar 
(kimyager, lnanm, veteriner, dişçi, 
ec:ııı.cı. tabib) sınıfına a.it bütün rüt
be ~ubayların yokla.malan yapıl:tcak· 
tır. 

9 - Hazif3n 9 zundan 12 ~i:ıe ka
dar <Top, hesap memuru, nakliye, is
tihkJ.m., eto) sınıfına ait bütün rüt
be ı;ubaylarm yoklamaları yapılacak
tır.) 

10 - :Oa.ıiran 13 ten 16 sına kııdar 
(muhabere, sü\·arl, 4enıiryol, jandar
mt&, bava, ölçme harita, imam, adli 
bütün rütbe subaylann yoklamaları 
müşavir. ~ayil har~iye) sınıfına ait 
bütün rütbe ımbaylann yoklamaları 
yapılacaktır. 

ıı - Haziran 16 sınclan U z.ine 
kadar (Deniz makine, deniz güvC'rie, 
sanatkarlar, muamele memuru sınıfı
na ait bütün rütbe suba.yl:ınn yokla
maları vıqular:ıktır. 

12 -
0

Haıinm 18 den 20 sine kadar 
<bf.tün rütbe piyadeler). 

ıı: - Bn yoklnm:ı.larda aşağıdaki 
-resaik asıllal'iJe birlikte fa<;diksl:ı: oıa
rak beraberlerinde bulundurulacaktır. 

A - T~rbis t~keresi, tekaüt emri 
yeya diğer a">keri vesaik suretleri. 

B - Nüfus cüzdanı, iki adet fotoğ
raf. 

C - Hekim. eczacı, dişçi, veteriner
lerin diploma V«' ihtisas vesika suret
leri. 

D - 1\lühendis, ve kimyagerlerjn 
hangi şubede ihtisasları buluııdu~u 
(su, elektrik, yol, ilıib .. ) gibi vesaik
lcri. 

M - Hali hazır mahalle eınniyelle
rl tarafından tasdikli ikamet senedi. 
15 - Jler sınıf için tayin edilen gün
lerde yoklamaya gelinmesine riayet 
edilmesi. 

16 - l'okl:ıma sabah saat 8,30 dan 
12,30 :ıa kadaT, öğleden sonra 2 den 18 
ı:e kadar devam edeceği. 

17 - Temmu:ı 940 ve daha evvellıJ 
senelerde yaş haddine uğrayanların 
ya' haddine uğı-adıkları nüfus cüı. 
danlann:ı. kayıt edileceğinden şubeye 
ınüracaatlan ilibı olunur. 

••• 
l • Tümen askerlik daire.si başkan

Iıtından: 
Yedek subay yokla.mala.rınm 2iHazi

ranJ941 günü başlıyarak 30/ Haziran/ 
941 günü nihayet bulacağı evvelce ga-
1:etlerle bildirilmişti. Bu yoklamaların 
20/Haz!rant!l41 cuma. günü nihayet Haydarabad nizamının 

beyannamesi 
Haydarabad l 8 (AA.) - Hay

darabad nizamı bir beyanname neş
rederek Hiındistan müsJümanlarını 
Ra§id Alinin hareketini mkbih için 
ke"disi~ iltihaka davet etmiştir. 

aeçen harpte .Amen~~~e:f ~~ dafaasına İ§tirak etmişlerdir. Japon caJclarından ağır surette yaralanmu}-

şu Idl: cliart:ıt yıye~ek p~rolası da ay- tayyareleri 200 kadar bomba atını§- tır. Yarn.lı Cerrahpaşa hastanesine Usküdar askerlik şubesinden: 
zanacaktır.• bugunı n lardır. T 00 ev yıkılmıştır. kaldırılmıştır. Posta lttlhadtna dabll olmıyan ır· l 
nldir. . u· halkı bl m1 k tl 8e ıtıt• 1 - 337 do~u gqyıçlerin b ı.ııc 

B Roo.seveıtin emriyle Ing ız - Beyog'"'luspor, Şi .. Jiyi ecne me e e er: ne "'': yoklaması bitmek üzeredir. Yoklama-

Seneltk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aybk 

1400 kuruş 
'1~ • 
400 • 
150 • 

2'100 kuruş 
1450 • 
800 t 

• 
bulacağı UM. olunur. 

• •• 

Norveç kralının mesajı 
Lonctrıı. 18 (A.A.) _ Kral Haakon, 

Norveç mll!i bayramı münasebetlle 
anavatanda ve deniz aşı.rı memleket
lerde bulunan Norveçllle~ dün bil' 
ıneısa1 göndermlştlr. Bu mesajda ez
eiiınJe denlliyur ld: 

• Bealedifiniz sağlam iman ve ~
den dolayı size teşekkür ed.erln1. Hur 
Norveç, şanlı mllll marşunızı çocukl~
rın rrıeSlld sesinden l.Şlteceğimiz gü
nün, bir 17 mayıs gününün geleceğine 
be-n de kanlim.n 

--- ---
50 bin Hırvat amelesi 
Alnıanyada çalışacak 

. Zağreb 18 (AA.) _ Stefani 
a1an11ndan: Takriben 50 bin Hırvat 
ıı.~clesi çalışmak üzere Almanya·ya 
gıdecektir. Bunlara günde vasati on 
D1Rrk verilecektir. 

Nasyonalist Fas fırkasi 
. Madrid 1 8 (A.A.) - Stefani 

aJansından: Nıuyonaliı.t Fas partia.i 
d"' b un sa ah kurulmuştur. Birçok yer-
!:;'den gelen Fas'lılar bu münase4 

tle yapılan merasimde hazır b,,,. 
lunmuşlardır. ~ 

nın "ve ordusunun laşe progrglar;;;ı Bayındırın Uladı köyüne 
2

_
1 

yendı" ~ 3600 altı aylılJ 1900• tıç aylıtJ ıarını yaptırmayanlar askerlik _ kan~-
zlm etmek üzere Londraya ş • •ld" lOOO kuru§tnr. nunun mahsus maddesi hükmWlC go-~- · l"leıinl 1yl bilen iki müte- SU getırı 1 Dün sabah Şeref stadında Üçler re para cezasına. tabidirler. oru.ıı ve ı~ ~ ........ Telefonlal'UJUS: Başmr.banlr: !056 b d bu ha.ssıs Amerika.ya dönm~•ur. Bayndır (Akşam) - Bayındınn kupası maçlarına devam edilmi.1 ve Yazı işleri: 20'765 _ t<Iare Z06tl 2 - Bu dotwnlularda.n ura a -

N - Uladı köyüne beş kilom~ uzakta Beyoğluspor ne Şişli t.e.ktınlan karşı- Müdür: ZIM9'7 ıunanıann nfi!u:ı cümanla.rlle şubeye Fransız Hava azırı bulunan Mersinli kaynağından tenılz laşnuşlardır. Az bir seyirci önünde 1-------------·ı müracaat etmeleri lAzımdır. Taşrada 
F asta içme suyu isale edilmiştir. Beton bo- cereyan eden bu miitsaba.ka. çok zevkli Rebiülibır %2 - Bmr H i olanlar bulundukları mahallin f ıer-

(A.A) Ha.va nazırı ge- rularla yapılan tıe.slsat, iki bin liraya olmuş ve Beyoğlu.<;par 2-1 gallb gel- s. tm. Gü. ög. tkı. Ak. Yat. J.Jk
3 
ıub~~~ ~ı~~:le ~l-

Rabat 18 · - 1 Tali rene- mal olmuştur. Köy muhtarı B Aluned ınlştlr. E. 7,10 9,18 4,47 8,44 ı:a,oo 1,5 .. , 
neral Bergeret, umum uınan Şimşek l'e köy halkı, köyUn su llıt1- va. 3,33 5,39 ıs,ıo 17,07 20,23 22,15 dufundan va.kit geçf:rip yo .... amayıı. 
ral Nogues, fima,.!!.,~rl.ka.,.,.~ ha: ;vacmı temin için gayretler sarfeıtmiş- T . b • l d gelmiyenlM' ve nüfus cüzdan.Ia.rında 

raı vua;; n ,. -- ecr\İ esız er arasın a İdarehane~ Babılll cın.n yo'klanıasını yaptırmış oldulunu isbat danı gene .ıA-• _,,eraı La.- lel'dir. • 
va kuvvetleri :ıruman..._.... -..~ gur·· e .. müsabakaları Acımn.slulı: sokak No. ı~ edemiyenler yoklama. kaçağı sayılarak 
-...-uııe ne, ha'Va, den1z ve tar& lruv- s ;==============~k~an:u~n~i_:ce-za=~y:a.:ta:~b:1~tu~tu:ıa~c~a~kla:r~d~ı~r.1 ı.w lesll tlcarl T l d Fatlhde güreş klüıbü salonunda ıc-v~tleri.nln ~ırııtı mese:li~ik me- , araua yo un a ra edilen güreş miisaba'kalarına (38) 
havacılıtın ink~~ m:. · t b•I k tmıa eti de 
seleler bakianda görüş:m~ür. BUA- o omo ı azası güreşçi 1şt1rak1encl"9 ve 

2
n D/.!~e : 

hare general Berge~t. Me'lmeee hare- Mersin - Geçen cumartesi ak- 66 kiloda: Süleyman: Sultan 
ket etml.ştJr. pmı T arsustarı Mersine gelen Bür- 66 .. Nihad Şerafeddin Mağazamızın aahf itleriade istihdam olunmak üzere DlÜneY"Yet' 

Mo.kovada esham sahip· ha~ttin Kara Mehmed, Akif Tar- aı .. Ali Sadık ve ecnebi lisanı bilen bir bayana ihtiyaç vardır. Şaham müracaat 

BiR BAYAN ARANJYOR 

• • susı, Şahap Okcu gece yımaından 72 • Ahmed Muzaffer kabul edilnıez. Tal.ip olanlar Uıhriren müracaat etmelidirler. }erı zengın oluyor aonra aaat iki buçuk raddelerinde 79 > Ferhat Teklif mektuplarında tercümeyibal ile haklamıda referans 
Vkhy 18 CA.A.) - Tass ajansı bll- Tarsususa dönerken Hacı Talip is- ~~.:: klüb~a;~r puanla 

1 
inci. almabilecek zevabn adreslerini bildirmeleri Iarımdn-. 

diriyor: ll tesi tasyonu ile Rasim bey fabrikası ara- Kasımpaşa klübil 10 puanla 2 ncl. Beyoğlu: İstiktaı caddesi: DEKORASYON mağazuı 
cLa France Au Trava. » gaze sında otomobil devrilmiş ve iç.inde Anadolu klübü 7 puanla 3 üncü ol- ·;~~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!~~~~~!!!!!~!!!!~~~~=~ şunları yazıyor dilşn.ekte buna bulunanlardan Akif ve Bürhaıneddin muşlardır. 
Amele yehavmJy·m ~~ipleri w .. ~gln ol- ağır, Şahap ise göğsünden kısmen 
uka.bll ee l)CWJ. "" ZAYİ - Kılıçali askerlik şubesinden ~l hafif ııurette yaralanmıştır. almış olduğum terhls t.ezk:eremı ve 
Bu gaııe~· misal olarak 193~ i.lkk~- Yaralılar T arsuıı~~n c.el~edilen ot~· nüfus cüzdanımı zayi etıt1m yenlslnt 

ununda 80 000 fra.ndt Juyınetınde es- mobille ıehre getırılmış ıse de Akif alacağımdan es.kisinin hükmü yoktur. 
tuna sahip olan bili sermayedarın, aldıiı yara tesirile hastahanede ve- Galat:ı Yağkapanı ınakaracılar 
.fl&tlerln yfiltselmeal ııetı.eeslnde, şu- fat etmiı ve diğer yaralıları evlerin· caddesi 45 No. lu kahvede İnebo-
bat 1941 de ıcıo,ooo fra.zı.ildık ~ :;- de tedavi altına alınmıştır. Şoför ınıu İsıuau oJlu Mustafa Yılda 
nedlne sahip !'2!' !::ztyete ı~........ . ekeriya tevkif edilmiıtir. 320 dobınlu 
du~nu ya.mı-. .. auu. , 

Devlet Deniz Y ollari lıletme 
Müdürlüğü lli.nlari 

Umum 

Va.n işletmemizde münhal bulunan göl vesaitl için motör makinist! alı
nacaktır. Talip ole.nlann şeraiti anl::ımak üzere mevcud vesalklerlle birlik
te umum nıüdü:rlüğümüz za.t i§leıl GUbeslne müracaat etmeleri lfizumu W\n 
olımur. (3892> 
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Askerlik işleri 
Beşiktaı askerlik şube

sinden: 
rı;ncr~ 

1 - 312 • 332 doğumlu dahil 
tekmil ihtiyat acemiler ile bu do
ğumlulardan muvazzaflık hizmetle
rini yaptıklarına dair ellerinde ve
eikası bulunmıyanlar nüfu.e cüzdan
ları ile, 

2 - 3 1 6 ve daha ~enç doğumlu
lardan muvazzaflık hizmetlerini tam 
olarak yaptıktan sonra 1 ~übek tah
eil görmüı olanlardan yedek eubay
lığa iıtcklilerin diploma ve nüfuı 
cüzdanlarile, 

3 - 336 doğumlulllla muamele· 
ye tabi olup 1iıe Ye daha yüluek 
tahsilini bitirmit yük.el: eLliyetna• 
mesi olmıyanlar nüfuı ı cüzdanları 
ve olrnl vesikalariylc, 

4 - 336 doğumlularla muamele
ye tabi gayri islam ta:bib ve vete
rinerlerin de nÜfu• cüz.danlan ve 
diplomaları ile birlikte, 

5 - Yukarıda 4. madde yazılı 
erler 22 Mayıs 941 perıembe günü 
eabahı ıube merkezind~ bulunacak
lardır. Gelmiyenlerin haHında As. 
ceza kanunları hükmüne göre mua
mele yapılacağı ilan olunur. 

Emekli ve yedek subay-
larla askeri memurları 

şubeye davet• 
Be,ik1a4 askerlik '1Jbesinden: 
Beşilctaş askerlik şubesinde .ka

yıtlı henüz ynş haddine uğramamış 
olan emekli ve yedek (Eski tabirle 
Birinci ve İkinci sınıf ihtiyat zabitan 
ile memurini askeriyi'!) subaylarla 
askeri memurların sen~iik yoklama
larına 1 Haziran 941 günündeırı 
itibaren başlanacak ve 20 Haziran 
941 akşamı nihayet bulacaktır. Bu 
yoklamaya l~tanbulda bulunan Le
vazım, Veteriner, Eczacı ve Tabib
lerin yoklamaları 1 Haziran 941 
gününden 7 Haziran 941 gunune 
kadar devam edecektir. Diğer su· 
bay ve askeri memurlanı. yoklama-

Tercih: Sizi aJdatmıyacak en doğru hakikat işa.retJdir. Kül
fet ve emek i~temeden tavuk suyu ile mamul bir komprime, 
muhtaç olduğunuz kaloriyi ve huzuru temin eder. 

BttYttK BAKKALİYE MAÖAZALARINDA VARDm. 

Istanbul Tramvay işletmesi 

Yaz evkat tarifesi 
, ları 8 Haziran 941 gününden 20 

Haziran 941 gününe kndar devam 
edilecek yoklama günleri haftanın 
pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri saat 6. 30 dan 18 e kadar salı, 
perşembe p,iinleri öğleden sonra saat 
14 den 18 e kadar qağıda yazılı 
vesikalarla birlikte hizzat müracaat 
edeceklerdir. 

1941 yılının 20 Ma yısdan itibaren pazardan 
başka günlerde Tramvayların 

1 - Emekli ıubav ve memurlar: 
a) - Nüfus hüviyet cüzdanının 

tasdikli sureti 

No. -
b - Maaş resmi senedi (Beraat) 10 
c) Varsa askerlik vesikası 
d) Her ha-ngi bir fen §uhesinde 11 

ihtisas yapmış ise diploması 
e) Sıhhi subayların diploma ve 

12 ihtisas vesikası 
~) iki aded 4.5X6 eb"adında ve

ıı.iiclMd. fotoğraf. 
1 J' ' ~dek subay ve askeri me-

ml Ya· 

a) N ;fus hüviyet cüzdanının tas-

12/a 

Clikli sureti 16 
b) Askerlik vesikası (Tahsil tez

keresi, yedek subay d:p]oması) 
c/ Her h ımgi bir fen şubesinde 

ihtisas yapmış ise diploması 
d) Sıhhi sı.bayların diploma ve 

ihtisas vesikaları 
e) iki aded 4.5X6 eb'adında ve· 

sikalı fotoğraf. 

16/a 

17 

Halen lstnnbuldan hariç mahal
lerde bulunan emekli ve yedek su
baylarla memurlar yukarıda yazılı l8 
vesikaların birer suretini bulunduk
ları yerin askerlik şubelerine müra· 19 
cant ederek pul ilsak etmeksizin 
tasdik ettirip taahhütlü bir mektup
la şubemize göndermeğe mecbur· 
dur Mektuplarında bulundukları 
mahallin açık edrcsini vnzmakla mü
kelleftirler. Senelik ihtiyat yokla· 
masına İştirak etmeyen veya taşra- 22 
da olanlar yukarıda yazılı v~ika su
retlerile bulundukları yerleri bil-

17/ a 

19/a 

dirmeyenler 1076 •llyılı kanunun 23 
1 O. maddesine tevfikan elli lira para 
cezası tatbik edileceği ilan olunur. 

n:ıkırköy Askerllk Şub~inden: 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya

bancı 312 - 332 (dahil) doğumlu lhtl
yo.t acemi eratından kalım sağlam ve 32 salmtlar talim için celb 'Ye sevkoluna
caklnrdır. 

2 - Toplanma günü 22 Mayıs 941 
Perşembe günüdür. 

3 - Bu gibi eratın mezt::6r günde 
saat dokuzda nüfw hüviyet cüzdan
larlle birlikte şubede hazır bulunma
lan JIAn olunur. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 

33 

37 

JLK ve SON hareketleri 
Yollar ,.. Hareket 

ILK SON - -
(Şl.şll - Tünel 5,55 23,35 
(Tünel - Şlşll 6,15 23,55 

(Şl.şll - Beyazıt 6,00 22,34 
(Beyazıt - Ş~U 6,43 23,15 

(Fatih - Harbiye 6,00 22,50 
(Harbiye - Fatih 6,44 23,35 

(Aksaray - Harbiye 1 5,55 22,55 
(Harbiye - Aksaray 6,38 23,40 

<Maçka - Tünel 20,30 23,29 
(Tünel - Maçım 20,50 23,50 

(Maçka. - Beyazıt 6,05 23,23 
(Beyazıt - Maçka 6,50 23,35 
(Şişli depo - Eminönü 6,53 7,39 

(Maçka - Eminönü 7,00 20,30 
(Eminönü - Maçka. 7,26 21,02 

(Şişli - Sirkeci 6,36 20,37 
ı Sirkeci - Şişli 7,09 21,10 

(Mı-cidlyeköy - Eminönü 6,28 20,42 
!Eminönü - Mecidiyeköy 7,01 21,15 

(Taksim · - Fatih 7,12 20,24 
!Fatih - Taksim 7,54 21,02 

!Kurtul~ - Beyazıt 6,00 22,40 
(Beyazıt - Kurtuluş 6,45 23,25 
(Şişli depo - EmlnönO. 6,40 7,37 

)Kurtuluş - Eminönü 6,55 20,33 
!F.mlnönü - Kurtuluş 7,13 21,05 
(Beşiktaş - Bebek 5,38 
(Bebek - Eminönü 6,00 22,50 

)Eminönü - Bebek 6,10 23.30 
(Bebek - Beşikta., 24,10 

(Ortaköy - Aksaray t:,00 20.24 
(Aksaray - Ortaköy 6,44 21,08 

<B. Taş - Fatih 6,00 20,40 
<Fatih - Beşiktaş 6,42 21,22 
(Aksaray -Topkapı 5.44 
(Topkapı - Sll1tccl 6,00 23,03 

)Sirkccl - Topkapı 6,32 23,35 
(Topkapı - Aksaray 24,09 
(Aksaray - Ycdlkule 5,49 

CYedikule - Sirkeci G,05 22,53 
)Sirkeci - Yedilcule 6,37 23,25 
(Yedlkule - Aksaray 23.59 
(Aksaray - Edimekapı 5,43 

)Edfrnekıı.pı - Slrkecl 6,05 23,00 
(Sirkeci - Edlmekapı 6,35 23,30 
(Edime-kapı - Aksaray 24,00 

(3891) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

T. iŞ BANKASI 
Küçük taaarTul heıaplar"i 

1941 ikramiye planı 
KEŞIDELER r 4 Şubat, 2 Mayıı, 

1 Ağustos, 3 f1dncite§rin 
tarihlerinde yapılır. 

"' ioARtsitti sitn ıs BANKAsıNoA 
İKRAMiYE~! . Ht::.S~P AÇAR 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - Çankın yolu lltlsakını teşkil eden o+ ooo - 2+ 500 üncü 

ltllometreleri arasında yeniden inşa olunacak Makadam şose ve asfalt kap
lama inşaatı 26/ 5/ 941 tarihine rastlayan pazartesi saat 16 da vllı\yet 'dai
mi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli d43,548• llra d6• kuruş muvakkat teminatı c8427• U
ra ı4h kunıştur. 

1941 ikramiyeleri 3 _ isteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını, Ticaret 

1 adet !000 IJralık 
3 .. 1000 • 
ı • '750 .. 
' .. 500 .. 

Odası vesikalarını ve ihale gününden en az 113• gün evvel v!H\yet maka= 2000.- Lira mına lstlda ne müracaat e<lerek bu iş için alacakları fenni ehliyet vesika
= 3000.- " ıannı hamilen 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hnzırlıyııcaklan 
= 1500.- " teklif mektuplarını ihale günü saat cl5• e kadar daimi encümen rel~lğlne 
= 2000

- " tevdi etmeleri. M = 2000.- " 4 _ Bu ~ alt keşif ve §artnameyi her gün Ankara Nafia müdürluğ{in-
= 3soo.- " de görebilecekleri. (2554) (3613> 

8 .. 250 • 
35 .. 100 .. 
80 " 50 • = 4000- .. = 6000.-300 

" 
20 

" " 1 Ankara Valiliğinden: 
L~------------------------~~ 1 - Ankara - Ayaf Nallıhan yolunun 1+200-2+soo üncü Klm. lıerl 

B • p d arasında. yapılacak asfalt kaplama ve büz inşaatı 1şl 26/5/941 tarihine rll.'5t-lr U .,.a layan pazartesi günü sant 16 da vilayet daimi encümeninde ihalesi yapıl-
L ı mak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli c50333• lira "~o. kuruş ve muvakkat teminatı c3766• 

T .. b • k d lira c68• kuruştur. 
eCfU eSI &rŞISJD 8 3 - Taliplerin muvakka.t t.ıemlnat mektup veya makbuzlarını, Ticaret 

1©o©©© 
KADININ 

Daha 
genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 

Hayreti 

varıyan kat'J 
BIR TECRÜBE Bu&iiiı ba 
pudra Aleminde TECRtlBE-

odası vesikalarını ve ihale gününden en az ile; ,gtin evvel istida ıte vilayet 
makamına. müracaat ederek bu iş 1ç1n alacakları fennl ehliyet ve.sUüı.lannı 
hamilen .. 2490• sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale günü saat 15 e kadar daiml encümen reisliğine tevdi et.
nıelerl 

4 - Bu işe alt keşi! ve p.rtnameyi her gün Ankara Nafıa MüdürlüRün-
de görebilecekleri. (2559> (3618) 

Anbar inşaatı 
T oorak Mahsulleri Of isinden : 

1 - Erzurum istasyonunda yapılacak anbarlarla idare bi
nası ve sair 4ıer götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulın~tur. Keşif bedell «146.372.51» yüz kırk altı bin üç yµz 
yetmiş iki lira em bir k~tur. 

2 - Eksiltme 26/5/941 tarihinde saat 15 te Ankarada Ofis 
umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Eksiltme şartname
leri 5 lira mukabilinde umum müdürlükten ve Erzurum ofis 
ajansından alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 8568.63 osekiz bin beş yüz altmış 
sekiz lira altmış üç» kuruştur. 

4 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten alacaklan 
ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

5 - Bu inşaata muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda olmak 
üzere 7 ton betonarme demirile ı ton çivi Esldşehirde siloda 
teslim şartile bedell mukabilinde müteahhide verilecektir. 

(2593) (3678) 

f yi ve gilzel traf olmak 
isterseniz 

yenl, cazip v~ so~ yi yapınız. 
bir ke§lf ... CILDI GÜZELLEşTiREN T h ki 
şayanı hayret ve yeni bir unsur. şlm- rat ıça arını 

POKER 
dl ipekli elekten geçirllrni§ en ince bir Muhakkak kullaıwua 
pudra ile müdekkika ne bir tarMta 
kanştınlmıştır ki, bu sayede cilde bir ve her yerde Poker traı' 
parlaklık ve yeni bir hayat verir. Es· bıç~klan isteyiniz. 

mer ve çirkin bir ten, gençliğin ta.bil iil••••••••••••••••••••••••••ll renklerile güzelleşir. Fazla olarak ter-

kibindeki şnyanı hayret bir unsur İstanbul Belediyesi Elektrik Tramvay 
olan o:Krema köpüğü. imtiyazlı usulü 
sayesinde ikı mısu fazıa zaman sa.bit ve Tünel işletmeleri umum müdürlüg"' ünden: durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR 1 - Muhammen bedeli 75,000 llraolan 1.000.000 adet moonlk parke tqı 

TEKLİF : Yüzünüzün bir tarafını mektupla teklif J.ı.temek suretlle sa.tın alınaca.ktır. 
ıKrem.a köpüğü• havi Tokalon pudra. 2 - Asgari 200,000 ne kadai' olıı.n kısmı teslim tekllflertndo nazan 1U-
sile ve diğe:- tarafını da herhangi bir bare alınacaktır. 
pudra ile pudralayınız. Şayet cKrema 3 - Muvakka.t temlnat 5625 liradır. 
köpüğüa havi pudra lle pudraladığı.nıı 4 _ Tekllfierln levazım.dan parasız tedarik edllecet fru1;ntuneslnd<*l ta-
tara! diğer tarata nazaran da.ha taze, rlfata uygun olarak 27/5/941 salı güntı saat 17 ye kadu Metro hanmın 4 
daha genç ve daha cazlb görünmüyor- üncü katındaki levazım müdürlfi#üne imza. muka.blllnde verilmiş olma.sı IA-
sa aldığınız Tokalon pudrasının para- zımdır. (3661) 
sını iade ederiz. TOKALON pudrası-....:::=;:.--------~.;;.;.;:.:... _____________ _ 

nın fevkal~de ra{tbet bulan yeni 10 
rengi vardır. 

Avrupadan 

Terzi ve 
diplomalı 

Kürkçü 

SAADET 
Beyoğlu İstiklAJ Caddesi Karl

man Mağazaıı yanında 

Telefon ı 41492 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden ı 
1. - VllA.yet, kaza. ve müesaeseler gençllk kulüplerinde beden teı:i>lyeal 

mükelleflerini beden 1ıert>lye.st nlmmnamesl esaslan dairesinde çalıştınnak 
üzere aşağıda.ki §8.l"tla.n haiz olanlardan .,gençll.i: e~t.menb alınacaktu\ 

Şartlar: 

a - Türk olmak, 
b - 35 )'8.4ınl 84"'&mlf bulunm.ak, 
c - Askerlik vazifesini yapını.o olmak. 
d - En az orta. veya muadill tahsil görmlq bulunmak ıll.9e veya a.ske~ 

eı:i>aş okullarını bitirmlf olanlar tercih olunurlar.-
E - Ankarada acılacak ve 5 - 6 ay kadar devam edecek olan beden ter-

1 _ İdareha.nemtzce az müstamel 1kl kamyon satın alınacaktır. biyesi kur.runa 1.§tlrlk ederek kurs nihayetinde yapılacak imtihanda mu-
2 - Ellerinde az müstamel kamyonu bulunanlann kıunyonlannı Clba- 1 vaftak olmak. 

Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın için<le 
ve çamların ortasında fevkal&
de güzel manzaralı çok temiz 
ve İyi bakımlı, kadın, erlcek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka-

1 hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegnne müessese. 

Terefon: 42221 

ilde nakliyat şubaınlzde müteşekkil ten hey' etine muayene ve tetkik ettir- D r F E T H •. F. - Sıhhat bakımından her türlil ikllmde çalışabilecek ve her nevl be-
melert ve oradan alacakları veslkalarlyle blrl~ pazarlık lçln 20/5/941 • den terbiyesi tn.aUyetlcrlle cJlmnastlk, oyun ve sporlarla• :i§tigll.l edebilecek 
salı günü saat ıı de Ka.bataşta. Uin levazım ve mubayaa.t şubesinde müte- LABO 1UV RI durumda olmak. 
şekkll alım komisyonuna müracaatlan llA.n olunur. <3717> RA A G. - Beden teıiblyesl. kursunun umumi talimatı ile lç, disiplin ve tallın 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri- ve terbiye talimo.tlruı.na. ta.mıı.men riayet edeceğine ve kurs imtlhn.nmda. mu-
TÜRKİYE yoloğu kan, idrar, balgam, vatfak olduktan sonm ~el direktörlükçe verilecek vazlteyi kabul edece{tl-

ş · c F b · ka 1 arı mevadı gaita tahlilleri ve (id- ne dair nümuneslne uygun _ taahhütname vermek. ışe ve am a rı rar vasıtasile gebeliğin ilk gün- Il. - Kursu muvaffakıyetle bitirip vazlleyc tayin edilenlere 3656 sayılı 
terinde .kati te§hiei) yapılır. kanun bükümlerl dahilinde Azamı 140 liraya kadar ücret verilecektir. Anonim Sosyetesinden: 11r. - Müracaat tarllıl niham 31/Mayıs/941 sıonw1a kadardır. Beyoğlu: Takıime giderken ıv. _ Tn.Up olanların kursa kabul şartlarını ve daha. fazla malumatı vl-

Fabrlkn.mızın bir bobine! ve bir de Elektrikçiye ihtiyacı vardır. 'l'a.- Me~elik sokağı Ferah apartı- IAyet merkezlerinde beden terbiyesi bölge başlmnlıklan Ue knzalardıı kay-
llplerln Bonscrvlslerlle birlikte Paşa.bahçesinde fa.brlka işletme müdür- manı. Tel: 40534 mıı.kamlıklardan alm.alnn ve 1st.lda lle mezkii.r makn.mlara müracaatları lü-
lilğüne mürncaatıan. il•••••lil••••••ıll I zumu nan olunur. c2657• c3816• ................................. ~J 


