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"Her tacir bu kitapta ""österdiğim usulleri tatbik etmek 
suretlle bir iki sene gibi ma bir zaman içinde mü~terile
rinln adedini bir misli arthrabilir. Ben bu kitabımda size 
hu sanati öhetiyornm .•. Fi:vatı 50 knnış. 

19 Mayıs 
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Gençlik 
Bayramı 
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19 MAYIS 
BAYRAGI 

~ugün Saat 11 

Ankaraya Getiriliyo 
Ankara, 18 (TAN Muhabiri 

en) - Ebedi Şef Atatürk'
amsun a ayak bastığı günün yı 
önümü münasebetiyle Bed 
erbiyesi Genel Direktörlüğü t 
atından Samsundan Ankara 
adar tertip edilen bayrak ko$ -
u bugün sona erecektir. Çankır 

atletler bugün saat 5 te Çoru 
ulardan aldıkları bayrağı, öğl 
en sonra saat 14,30 da Ankar 
tletlere teslim etmişlerdir. 
Koşuya yarın sabah (bu sab } 

evam edilecek ve saat 11 
42 nci atlet tarafından 19 . M -
ıs stadyomuna getirilecektir. 

Bugünkü 
Merasimin 
Programı 

Şehrimizdeki Bütü 

Gençlik Teşekkürle 

Bu Sabah Taksimde 

Toplanacak 
Bugün, 19 Mayıs "Gençlik ve 

P<>r., Bayramıdır. Ebedi $ef A
türk, Türk vatan ve istiklalini 
urtarmak üzere "19 Mayıs 
919., da Samsuna ayak basmış 
e 19 Mayıs, milli tarihimizin 
eni ve mesut devrine. Türk 
illetinin kurtuluşuna, Türkiye 
ümhuriyetinin kuruluşuna kud

i bir başlangıç teŞkil etmiştir. 
19 Mayıs Bayramı, yurdun is
lal ve istikbali kendisine e-

anet edilen gürbüz ve yavuz 
ürk ~ençiliği tarafından bugün 
rdun her tarafında büyük ve 

eyecanlı tezahürlerle kutlana
aktır. 

Şehrimizdeki :Merasim 
Bugün şehrimizde yapılacak 
erasimin pro.gramı şudur: 
Bütün mektepler t.alebesi, 

porcular, beden terbiyesi mü -
ellefleri sabah saat 9,30 da Tak 
imde toplanacaktır. Saat 9,50 
e basta Vali ve İstanbul Komu
anı olmak iizere Üniversite Rek 
örü Parti İdare Heveti Reisi, 
aa~if ve Beden Terbiyesi mü

ürleri 40 - 45 sporcuvi.ı selam
yacaklardır. Bunu müteakıp a
ideve çelenkler konulacak ve 
andonun b:tirakile İstiklal mar

söylenecektir. 
Bu esnada mevdandaki dire -

e bavrak cC'kilecektir. Bunu 
ali Dr. Liıtfi Kırrlarm hitabesi 

akip edecektir. Validen sonra 
"niversite ve orta tedrisat mü
ı::'*'seleri namına birer nutuk 
öyJPnecek ve ~eçit rP:;mi yapı
caktlr. Sporcular, "Dal:!: başını 
uman almrs., marşını söyliyerek 
<1111 lacaklardır. 

Fenerbalıçedeki merasim 
Öğleden sonra saat 16 da Fe

crbahçe stadyumunda mektep
ilerle sporcuların ve b:dı:n t7r
iyesi mükelleflerinin ıştırakıy

e atletizm ve futbol müsabaka· 
an yapılacaktır. Bu sene ilk de
a olarak bütün merasime beden 
erbiyesi mükellefleri de iştirak 
deceklerdir. .. 2) 

(Devamı: Sa. 5, Sn. 

1 
1335 senesi mayısinın 19 

uncu günü Samsuna çık
tım. Vaziyet ve manzarai u· 
muıniye: 

Osmanlı devletinin dahil bu
lunduğu grup, harbi umumide 
mağlup olmuş, Osmanla ordusu 
her tarafta zedelenmiş, şeraiti 
ağır bir mütareke imzalanmış, 
büyilk harbin uzun seneleri 
zarfında, millet yorgun ve fa -
kir bir halde. 

şahsım ve yalnız tahtını temin 
edebileceğini tahayyül ettiği de
ni tedbirler araştırmakta. Da • 
mat Ferit Paşanın riyasetinde-
ki kabine; aciz, haysiyetsiz, ce
bin, yalnız Padişahın iradesine 
tabi ve onunla beraber şahıs-
larına vıkaye edebilecek her • 
hangi bir vaziyete razı ... 
Ordun~n elinden esliha ve 

cephanesi alınmış ve alınmak
ta .• 

itilaf devletleri, mütareke 
ahkamına riayete lüzum gör • 
müyorlar. Birer vesile ile, iti
laf donanmalan ve askerleri Is
tanbulda. Adana vilayeti, Fran-

sı_z!ar; U:-!::, M'anş, A~tep, In
gı!ızler tarafından işgal edil • 
mış. Antalya ve Konyada, Ital
yan kıtaatı askeriyesi; Merzi
fon ve Samsunda lngiliz asker
leri bulunuyor. Her tarafta ec
nebi zabit ve memurları ve hu
susi adamları faaliyette. Niha
yet, mebdei kelam kabul etti -
ğimiz tarihten dört gün evvel, 
15 mayıs 335 te itilaf devletle -
rinin muvafakati ile Yunan ol'; 
dusu lzmire ihraç ediliyor. 

Bundan başka, memleketin 
her tarafı anasın hıristiya -
niye hafi. celi hususi emel ve 
maksatlarının temini istihsali -
ne, devletin biran evı;el çök -
mesine mesai sarf ediyorlar •• 

Millet ve memleketi harbi u
mumiye sevkedenler, kendi 
hayattan endişesine düşerek, 
memleketten firar etmişler. 
Saltanat ve hilafet mevkiini iş
&al eden Vahdettin, mütereddi, 
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Mısır'ın Eski 
Genelkurmay 

Başkanı 

Tayyare ile Ka~ma 

Teşebbüsü Önlendi. 

Fakat Gizlendiği 

Yer Bulunam ıyor 
Kahire, 18 (A. A.) - Mısır 

hükumeti, eski Mısır Genel Kur
may başkanı Aziz Elmasri'nin 
nerede bulunduğunu bildirene 
bin İngiliz lirası mükafat vaa
detmiştir. Mihver devletlerine 
taraftar addedilen Aziz 16 Ma -
yısta iki Mısır pilotunun idare
sindeki bir tayyare ile Almaza 
hava meydanından hareket et -
miştir. Hava kontrol memurla
rının ihtimam.lan sayesinde tay
yare karaya inmiye mecbur edil
mişse de inerken telgraf telleri-

CDevamı: Sa. 5, Sil. 6J 

Hess, Yeni 
İfşaatta 
Bulundu 

Hazırlanan Raporlar 

Büyük 

Teşki l 

Bir Dosya 

Ediyor 
Londra, 18 (A. A.) - Dahiliye 

nazırı Morrison. dün söylediği 
bir nutukta şöyle demiştir: 

"Hess, bu gangster İngilizlerin 
elinde kalacaktır. Hitlere İngi
liz milletine hazin bir devrede 
eğlence mevzuu verildiğinden do
layı minnettar olabiliriz.,, 

NaZ1r şunları ilave etmiştir: 
"Hess de ellerini efendisi gi

bi modern zamanların en büyük 
siyasi cinayetlerinden bir kaçını 
irtikap suretiyle kirletmiştir. ,, 

U)evamı: Sa. 5, SU. 6) 

Dük de Spoleto 
Hırvatistan 
Krah Oldu 

Roma da 1 ki Taraf 

Arasında Yeni 

Anlaşmalar imzalandı 
Roma, 18 (A.A.) - Bir Hır -

vat heyeti bu sabah saat 9.30 da 
Romaya gelmiştir. Bu akşam 22 
de dönecek olan bu heyet, 50 si 
resmi sıfatı haiz olmak üzere 100 
kadar kişiden mürekkeptir. H~ -
yet arasında Ante Pavefic, on 
kadar Hırvat Nazır ve Müste
:ıarr , Ordu Mareşal Muavini Wla
dimir, Ustaşi partisi sekreteri 
Larkoviç, Zagrep katolik ~esko
nosu, Zagrep başmüftüsü ve da
ha birçok şahsiyetler vardır. 

* Roma, 18 (A.A.) - Ante Pa-
veliç'in talebi üzerine bu sabah 

~Devamı: Sa. 5, SU. 7) 

Mareşal 
Petain'in 

Emri 

SURİYE DE 
MÜDAFAA 

EDİLECEK 

(;I. Dentz "Kuvvete 

Kuvvetle Mukabeleye 

~;azırız11 Diyor 

· Musul'daki Alman 

Tayyarelerinden Bir 

Kı~ı Tahrip Edildi 
Beyrut, 18 (A.A.) - Suriye ve 

Lübnan Fransız yüksek komiseri 
General' Dentz, bu akşam saat 
dokuzda Beyrut - Şark radyosu 
ile aşağıdaki hitabeyi irat etmiş
tir: 

Fransızlar, Lübnanlılar, Suri -
yeliler, 
Mareşal Petain'in hitabesini 

dinlediniz, Mareşalliı nizam ve 
sulha hararetli arzusundan mül
hem heyecanlı, azimkar ve h~ki
mane sözlerini işittiniz, 

Ayni dakikada, Ingiliz tayya
releri, ansızın tayyare meydan -
larımıza hücum ediyorlardı. Mer
selkebir ve Dakar'dan sonra, In
giltere bir kere daha, Fransız 
toprağına hücum etmiş ve Fran • 
sız kanı akıtmıştır. Ingiliz hüku
meti, Fransayı Suriye üzerinden 

(D.evamı: Sa. 5, Sii. 5) 

Milli Şef 

DÜN ANKARADA 

AT YARIŞLARINI 

TAKIP ETTiLER 
Ankara, 18 (TAN Muhabirin

den) - Milli Şefimiz İsmet İnö
nii, bugün Hipodroma şeref ve
rerek at yanşlarını takip buyur
muşlardır. Reiskümhurumuz, tes 
riflerinde ve avdetlerinde halk 
tarafından şiddıetle alkışlanmış. 
larlır. 

HAVA HARPLERİ 

Amba • Alagi'deki 1talyan kuvvetlerinin te<=lim olncaihnı bildire: 
Dük d'Aosta bir merasim esnasında 

Habeşistan 
Harekatı 

Sona Eriyor 
Amba - Alagi'deki 

ltalyan Kuvvetleri 

Teslim Oluyor 

lngilizler Adela'yı 

da işgal Etti 
Kahire, 18 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Dük d'Aosta, 
Amba-Alagi mll'\takasındaki Ital-
yan kuvvetlerinin teslim olmasını 
teklif etmiştir. 

ıllüzakere başladı 

Hartum, 18 (A.A.) - Cuma gü 
nü saat 8,15 te bir Italyan subay 
lar heyeti, tesUm şartlarını mü -
zakereye memur bir yüksek Ital· 
yan subayının muvasalatını ha -
zırlamak üzere Ingiliz mevzileri
ne gelm~tir. Ingilizler, bu yük
sek ltalyan subayı ile, bu suba
yın Dille d' Aoste adında konuş -
ması şartiyle görüşmeyi kabul 
etmişlerdir. Ateşin saat 18 de 
kesilmesi ve şartlar kabul olun-
mazsa ateşe saat 21,15 de yeni -
den başlanması takarrür eyle -
miştir. 

Ateşin saat 18 de kesilmesin • 
den sonraki vaziyet hakkında 

Hartumda henüz hiçbir malümat 
yoktur • 

Fransaya 
Yapılan 
Vaatler 

Bu Arada Fransanın: 

Tamam en Tahliyesi · 

de Teklif Edilmiş ! 

Yakında Bir Teblia 
Neşredilecek 

Vichy hilklimetinin Paris~ .. 1 

mümessili De Brinon 

Londra, 18 (A. A.) - "Sunday 
Dispatch" gazetesinin diplomatik • 
muharriri, Hitlerin Darlan'a, Al
man - Fransrz muahedesinin gü
zel vaatler ihtiva eden bazı hü
kümlerini ileri sürerek Suriye i~ 
le Dakar'ın ve Fransız Afrikas1-
nın Atlantik sahillerinin işgali i- i 
cin Fransanın muvafakatini is- • 
tihsal ettiğini yazmaktadır. l 

(Devami: Sa. 5, Sü. 3) (Devamı: Sa. 5, Sil. 4) • 

İngiltere'de C .. -- --, 
Geçen Ay 6 GUNLE~ ~~~EN_.; 
BinKişiÖldü Hem Yapıcı, Hem Yıkıcı 

Yazan: Refik Halid 

Kolonya ve istila 

Üslerine Şiddetli 

Hücumlar Yapıldı 
Londra, 18 (A.A.) - Nisan a

yında İngilterede hava hücum -
larında ölen sivillerin miktarı 
6.000 kişiye baliğ olmuştur. Bun 
ların 2.418 i kadın, 680 i çocuk
tur. Yaralananların yekunu da 
7000 kişiyi bulmuştur. 

Almanya üzerinde 
Londra, 18 (A.A.) - "Tebli~ .. 

Gece Kolonya, yeniden, İngiliz 
bombard:.man servisi tayyare le -
rinin şiddetli bir hücumuna he
def teşkil etmiştir. Birçok infi • 
lak ve yangın bombası atıl-.ı\<; -
tır. Tayyarelerimiz, hedeflerini 
terkederken büyük yangınlar 
yanmaktaydı. 

Rotterdam ve Boulogne dok
larına ve düşman is.llali altında 
bulunan diğer hedeflere daha 
küçük mikyasta hücumlar yapıl
mıstır. 

Dün gece, Fransız ve Holanda 
limanlarına da hücum edilmiş -
tir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 1) 

C ihangir ıtraliçe Zeynebin, dokuz yüz senelik mezarindan 1 
güç beli çakanlıp yeniden canlandınhnıya başlanan payi

taht. Tüdmür, çölde çarpışmalar devam ederse, tekrar kuma &i)-. 
mülmiye mahkumdur. Vaktiyle bu işi zaman ve nisyan görmii~
tü; yavaş yavaş ve sinsi sinsi ... Şimdi sürat asnnda olduğwnuz . 
için tayyareler pek çabuk hakkından geleceklerdir. 

Tildıiıilr çurak bir saha ortasında bulunmasına rağmen mil
yonlarca insan banndırmış saltanatlı bir şehirdi; zamanının Berli
ni, Parisi, Londrası, Koması idi, Hatta, hem ilim ve irfan, hem as
kerlik bakımından, eski Romaya meydan okuyor, kafa tutuyordu. 
Hesapsız bir hırs onu, nice muvaffakıyetlerden sonra, istilaya uğ· 
rattı, çökertti; artık bir daha belini doğrultamadı; sırasiyle bir ka 
saba, kasabadan köy, köyden de, ara sıra bedevi çadırlarının im- : 
rulup kalktığı ıssız bir bucak derecesine indi. O kadar ki, bu sa
raylar ve şatafatlar diyannda güneş, tam yedi asır, ne doğarken, 
ne batarken, akisleriyle pembeleşip parlıyacak tek bir cam bula- ı 
madı; ay bir kubbe damın.a bile yaslanamadı; yıldızlar yerde, tek 
bir ışığa bile göz kırpamadılar. Tüdmür yok oldu! ' 

Fakat yirminci asır ona marifetli ve becerikli elini uzatmish: · 
Gömülü kalmış heykeller ve sütunlar tekrar dikildi, ~ollar yapıl- 1 

dı, oteller açıldı, müzeler vücude getirildi, elektirk parıldadı. 
Yeni medeniyet eskisini canlandırmıya çalışıyor, bir şehir mınn. · 
yası gözlerini kırpıştınyor, gerinmiye başlıyordu. Derken, bir güıı • 
gökte tayyareler uğuldadı ve bombalar gürledi. Ona ikinci bir · 
ınezor kazahyor ve bana bu ikinci gömülüş harbin zaruri icapla · 
rmdan olmakla beraber - dünya gidişinde hiçbir şeyin değişme . · 
diğini isbat ettiği için - eskisinden daha korkunç ve insafsız gö· 
rünüyor. 

Bir mamurenin tahribi şüphesiz ki, acmacak bir vaka teşkil 
eder; lakin yeni medeniyet tarafından kurtarılan bir eski mede· 
niyet bakiyesinin • hasta düşen bir idam mahkumunu sehpasınn 1 

şefkatle tedavi ettikten sonra götürür gibi - yine o medenirct · 
eliyle yıkılması bu dünyada neler, ne acayiplikler görmüş olan ' 
(Tarih) i de şaşkına çeviren bir hadisedir. 
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,. Vilayet ve 
Belediyenin 
941 Bütçeleri 

Dün Sabah Şişlide Ankarada 
• Hasta Bqkıcı 

v 
vı 

pi 

Pasif Korunma Mektebi Açlldı 
Denemesi Yapıldı Mektebe 16-22 Yaş 

- Ta kendisi! dedi. A ndeliple Reyhan, isli mut-

. Yazan: ULUNAY No: 77 
Muhtelif işler için 

Paraların 
i 

Madam Nataşa hu beyaz leke. bakta yine başbaşa kaldı -

Tevziatı Yapıldı 
'-

nin karşısnda manyatizme olmuş lar. Ana kızdan kurtuldukların -
gibiydi. dan dolayı çok memnundular. Fa. 

!Beyazlık kım.ıldad1. Kamer~ye. kat, dertlerini bir başkasına an
nin sık Qeı:çevesin<ien ç,rkt.ı. olduk !atamamak onlarda büyük bir 

• Iarı yerden buna bir şeldl ;ve.nmek noksan teşkil ediyordu. Bunu da Vilayet ve belediyenin bu se-

Tecrübeler 

Başarılmış+.r 

Vali Muavininin de Bulunduğu 

Tam Bir Muvaffakıyetle 
mümkün değildi. İpe asılı:nış bir sut almıya gelen komşularla te neki müşterek adi masraf bütçesi 
yatak çar~afı ~evşe.kl.itiyle ,sal- lafi ediyorlardı. Bu suretle civar- 9.799.443 lira 39 kuruş tutmak· 
lanarak :ilerledi. O zaman bııı be. dakileri kendilerine acındıra, acın tadır. • 
y~zlı~ın f..a'Y.aş yaN"aş uzadljWlı dıra köyde herkes onları büyük 1941 bütçesiyle yapılacak işlere 
gor:duler. Sanka semaya dojru bir haksızlığın iki biçare kurban- ayrılan paralar belediye şubele· 
yükseliy.or4u. ları gibi görüyordu. rinin hazırlıyacakları program 

Ande-11p bunu ıl(Öf'.ür ~ör.mez Komşulardan yardımlar başla- dahilinde sarfedilecektir. 
gırtlajmırı. büt~ kuvvetiy,J.e hay. dı. Madam Bomon et aldığı gün_ İktisad işleri müdürlüğüne 

~ kırdı: ler: 108,861, evlenme memurlukları-
- Ey~ah.! Kadmım hortlak ol- - Suda kaynatırsınız. Akşama na 8,280, sari hastalıklarla müca-

m... e muşl güzel bir ç~rba olur! lele için 15,550, dispanserlere 
~.J Ü~ fbmfenbir.e gel<iikleri is. Diye kemikleri onlara getiri 1,100, zehirli gaz işlerine 25,700 

tikaJ'Jlıiete ooğru döndüler. Ande- yor. Meyvalığın yanında oturan Haseki hastahanesine 261.144 
lip .ay.altlarıındaıı. tuunyaları attı. Ispanyol kadını: Cerrah paşa hastahanesine 258. 
Var .kırv~yle k9Şmağa başladı- - Oturak yerine bir yama vu- 144, Beyoğlu hastahanesine 76 . 
lar. Dadı lta1fa şj.şrnan tvücudün. r~rsanız şehre bile inerken giyi _ 600, Zeynep Kamil hastahanesine 

lurı den .umıı1ımyaca1c 'f'.ahY:an sürati- lır. 45,180, Kimyahaneye 27 .040 
ıun le en önde gi(liyw.Qu. Madam Na- Diye Reyhana kocasının eski Zührevi hastalıklar teskilatına 
22.. taşa çalılara takılarak iki defa yu_ pantalonunu veriyordu. 40,000 lira tahsis olunmustur. 
ıes '\arlandı. Fakat geride kalmak .. Her ikisinde garip bir psikolo Bundan başka veteriner işle. 

hortla.~ın eline düsmek demek ol Jı başlamıştı. Malikanenin duvar rine 26.290, umumi mecari tami-
(H dujtu için mania atlarken yuvar- ları içi.nde mevcut olan hiçbir ratına 22,000, malzeme mübayaa

lanan cins kısrak gibi hemen to. şey atılmıyacaktı. Boş kalan ahır sına 80,000, mayi mahrukat ve 
parlanıyor ve Andeliple kızına da tel parçaları, altları delik pa- gaz bedeline 90,000, motörlü va-

Mefruz paraşütçüleri yakalıyan ekip 

yetisiyordu. puçlar, kulpsuz yamrı yumru 0 _ sıta mübayaasına 50.000. imar iş- Dün fü~yoı~lu kazasının Şişli 
Hiç birisi arkasına bakmağa turaklar, cam parçaları takunya leri müdürlüğüne 106.740, itfaiye sınırları icinde hava tehlikesine 

cesaret edemiyordu. Ahır daire- eskileri, ip parçaları paslı kırık tamiratına 32,000, itfaiye memur. karşı ı::ıasif korunma denemeleri 
ecıı sinin dar merdivenini 'nefes nefe- bıçaklar, dişleri kırılmış küflü larma ikramiye için 3.000. istim. yapılmıştır. 
bu se aşarak Ande.libin odasına ı:!ir. çatallar, çatlak tabak, kase, yan • liı.k işleri müdürlüğüne 20,100 Bütün ekipler vazifelerini nok-
rin d'l k v ları kırık bardaklar karma karı- bahçelerdeki müstahdemin ücret- sansız olarak başarmıya muvaf· 

.~ er; ana. ız yatagın üstüne düş. 8 le tuler· bırbitlerine samlrnışlar, şık yığılmıştı. lerine 5 ,480, bahc;eler masrafına fak olmuslar, müsahitler tarafın-
mi zanğır zanğır titriyorlardı Ande- Reyhanın odasında iki elbise BS,OOO. Ada c;amlarına 11.000, u - dan takdir edilmişlerdir. 
30) lir pencneyi kapadı. ' dolabı giyilmemiş kostümlerle mumi tenvirata 260.000, şehir su- Saat tam 10,30 da Karadeni7 
tek - Korkmayın! dedi. Artık bu dolu idi. Senelerdenbcri dolap ka lama masrafına 10.000, ve kapalı istikametinden düşma11 tavvare-

.r.-ava ,gelmez... pıları açılarak bu esvaplar hava _ carsının tamirine 50,000 lira ay- lerinin ~clidi~i far.zedilmis ve 

gôı 
O geceyi orada gec;irdiler. \landırılmadığı için hepsini güve- rılmıştır. bu haber bütün polis karakol1aTı 

ler delik deşik etmişlerdi. l\'fÜTEFERRU{: ile fabrikalara telefonla yavılmıs * '* Reyhan dolaplardan birini bir müteyakkız bulunmaları bildiril-li Andeliple anakız, ahırlara defa açmış içeriden birçok kele _ H .. k "' + y-"' tle mistir. Saat tam 11 de mefru1 
&; doğru kaçtıklarından bir bekler uçuşunca hemen kapıyı u ume 11aye re düsman tayyarelerinin listanbul 

rrıvrek saat sonra Reyhan başı- kapamıştı. Sanki Hindistanda kob üzerine geldiğini haber alan ı:ıasif 
Nı örttüğü yatak çarşafını çıkar- ra yılanlarına, maymunlara, ya _ Kinin Gönderiyor korunma amiri. hadiseyi telefon_ 

~;1 dı elindeki sırı.ih bir kenara bı- rasalara tapan muhtelif mezhep la alarm işareti vermekle muva7.-
raktı. Kendi kedine: salikleri gibi o da güvelerde bir Hükumet vilayetlere kinin gön zaf olanlara bildirmis. bir dakika 

nu _ 1Dondum! Dedi. "Biraz da- uluhiyet hassası keşfetmişti; yap- dermiye başlamıştır. Kininler sıt. sonra Şisli nahiyesinde. ücü elek
(1• '"ı beklesem uyuyup kalacak _ tıklan tahribata hürmet ediyor- ma mücadele mıntakalarında çok trik ve dördü el ile müteharrik 

tım... du. ucuz satılacak ve fakirlere de pa olan 7 canavar düdüğü calm1va 

:Yatak çarşafını parclesönün "ll- . Haşeraia hürmeti o ~ale geldi rasız verilecektir. başlamıstır. Tehlike isaretini isi 
t.na sciktu Ağır g~ " erT k" kı, karyolasına uzandıgı zaman Bundan başka Bakırköyle Ye- ten nakil vasıtalan bulundukla'M 
kn doğru ".y· r .. d'!: 1~eb· ~ 1•• oş-ı tahta kuruları pansiyonda yemek şilköy arasındaki bataklıkların ku mahalde durmuslar ve yolcula
k- rdığı ana~t~rJ~· ka 11: ~ çı- k?n:panas~ işi~iş aç ~üşteriler rutulınası için önümüzdeki ay ~- rını indirmislerdir. Tramvayların 
lı tk at1.ımıkt'la iJY a~ 1• ~ 1 gıbı yataga hucum ~diyorla_r ve çinde faaliyete geçilecektir. Bu tekerlekleri takozlanmts. a"raba. 

kil merdiveni çiktı !P.re ye . gır~r~ : sabaha . kadar malikanelerınde suretle bu mıntaka sıtma tehli - larda koşulu bey~rler ~'t.i'Hmüs 
.... . . ' nsesın o a:sı- gezen bırer senyör serbesliğiyle kesinden kurtarılmış olacaktır. başlarına torbalan takıldtktarı 

tc~ ..ı -ı .. ı!ırdı. Pancur1arın. kaoa1ı ol- Reyhanın yüziinde gerdanında Bu tatbikat esnasında o mın- sonra muvafık ı?Örülen yerlere 
ya u•ı~unu unuayene ettıkten sonra d ı 1 d ' t k d t h k b' .. lake ka!'Yo1aflm üst"' d o ~şıyor ar ı. Reyhanın odasın _ a a a o uran er es ır gun ça- bağlanmıslardır. Halktan evi ya. 
pıl va,,nibaşı~daki ıd k tl~~\ uza.? 1· dakı tahta kuruları iyi beslen - lışacak veya o günün ücretini ö- kın olanlar evlerine. diğerleri d<' 

(l

•• rine ~aıar c a ı· . ka ınd uzbe- m7kten yuvarlaklıklarını kaybet- diyecektir. sığınaklara iltica etmislerdir. A-
-:ı ep saa mı ur u ı- mıslcr 1 d R h ·· .. ı· Ye le · d t l · d · 'k' d k.k · · d b'·t.. eo· raktı. .Alay'} bir t ıl'l . , uzamış ar ı. ey an yuzu ş r rın e - ş yer erın e zamı ı ı a ı a ıcın e u un ylS 

_ rCinlır:>r 1..,._rilera~ ~- b yırtılmış, ortnsı çökmüş yün sil- sağlık ve işçi emniyeti hakkında li nahiyesinde hayat muvRkkaterı 
vıJrun da ~ lıif~:h 

0
· '-!luaya 

1 
u~ teye gö~üldl.ikten sonra uyumu- İktisat. Sthhat ve ictimai muave- durmuş, ve herkes verilecek e-

b~di. ın ım ~apa ım. yor sankı hayata gözlerini ebedi- net Vekaletleri tarafından hazır- mirlere intizara baslamıstır. 
.. . . yen kapıyor ve hiçbir şey hisset- lanmıs olan nizamname tatbik Saat lU.O da Feriköyde Yu-

ce .(])?~an sonra munebbihlı cep miyordu. Konsolun üzerinde ha- mevkiine konmustur. nusbev sokağına bir tahrip bom-
~ir S'latının ç.mgırağmın öttüğü sa- marn böcekleri ıkoşu~-uyor, bütün Şirketi Hayriye Yaz l'ariicsi- bası düştüğü, bu sokaktaki 39 
da ate kadar deliksiz bir uyku uyu- i.köşelerde örümcC.kler ağ kuru _ Sirketi Hayriye, vaz tarifesini on numaralı evin tamamen vıkıldtğı . 
nü du. t)'orlardı. güne kadar tatbik mevkiine ko- 44 numaralı evin de mühim su-
rnı Sabahleyln .Paristen dönüvor - Ayda bir defa traş olduğu hal- vacaktır. Sirket yeni tarife ile rette hasara uğradığı farzedilmiş-
14 ınu~ gibi odasına geldiği z~man de usturasını kat'iyyen temizle- vapur seferlerini çok arttırmakta tir. 
tel Andelibi inekletin ahırında .bul- mcdiği için daima paslı bulunan ve gece geç vakitlere kadar uzat- Bu denemelerin mühim ve sa-

c'u.. SJsman kadm wassı :ve etli jilet bıcakJarı cildini tahriş ede- maktadır. vanı dikkat taraflarından biri de 
l'ir:oasıoda bir tebessüm dalga1an- rck yaralar yapmıştı ve bu yara- tecrübelerin mümkün olduğu ka-

M dkarak : lar ekzamaya çevirerek burnu - Yen·ı a·ır Maden dar hakikate yakm bir şekilde ya-
- Ooo! Geldin mi Reyhan nun ve gözlerinin etrafında ka - oılmasıdır. Mesela, Yunusbev so. 

bE 
bt 

F.frndi? Decll. Nasıl iyi eğlencli!ı buklu, çizgili şişkinlikler çıkar - Su B I d kağmdaki 39 numaralı ev. evvel-
mi? mı§, çehresine bir "cüzzamlı,, si- yu u un u den alınan tetrtibat sayesinde a· 

Reyhan ,gözünü kırptı: ması vermişti. • ı k k ı k 1 - Kalktılar mı? Arada Andelibe soruyordu: Ankara, 18 (TAN) - Dünden nı 0 ~ra yı 1 mıs. en az ~.0 u ka-
An<lelip başıru nmuzlarmın 

3
_ - Andelipl Ne olacak böyle itibaren (Kavacık memba suyu) , pattıgından bu sokakta murur, u-

halimiz? adiyle yeni bir içme suyu satışa bur mu".akk.aten durmustu,,r. Fa-
rasına ~ömecek b;_:: güJil~le- k t h d h b l k 

N 
? Dadı kalfa, eskı· bı'r em"ktar çıkarılmıştır. Bu içme suyu An - a a ıs,,eyı . a e.r a .. an en az 

- e gezer. Yorgunluktan, " k ld k 1 tl k 
!k k d 

"'1·· 'b teiilimivctiyln.· kara civarmda Pursaklar köyün- a ırm. a e ıp.erı sura e va a 
or u an v u gı i :ratıyorlar .. , ~ " h 11 1 1 k k 1 _ Ne yapacakfar? - VaIIahi bilmem ki ... Reyhan de çıkmakta olup yapılan kimye- ma a ıne ge mıs er. en azı a -

Efendi. Bakalım sonu ne olacak? vi tahlile göre her türlü matlup dırıp yolu açmıslardı.r. Yıkı;ıtı 
- Bugün gidi,yorlar. Diyordu. r evsafı haizdir. Suyun satış imti- altında kalıp muhtelıf yerlerın-
Büyük yalağın ~anındaki aralı. Bir ge~e yatağına gireceği za _ yazını "Çocuk Esirgeme Kuru - den yaralandıiıı farzedilen bir a-

V.a ,;rdilcr. Reyhan kahvesini pi- man döşeğin çukurundan bir sı- mu,, üzerine almış ve memba et- damın ilk müdavatı sıhhive e
~~ek üzere ispirto lambasını çan atladı. i:vvelfı korktu; lam _ rafında vücuda getirdiği tesisat- kipleri tarafından hadise mahal
'\·.aktı. Merdivenden ava1t sesleri bayı yaklaştırdı. yünlerin arasın- la 24 saatte 100 ton su temin et- linde yapılmış ve can kurtaran O

h:itti. Madam Nataşa s~~ı bası da. da pembe pembe yavruların kı- mek mümkün olmuştur. tomobili ile hastahaneye kaldı-
ğımk, ıren~i sap~n bir halde kı- mıldadığını gördü. Hepsini topla- Tahlil neticesine göre memöa rılmıştır. 
?:ıyle beraber .ı?~ldi. dı pencereden attı. Kendi kendi- suyu 1,5 mayi kesafetinde, mik- Bundan sonra PanJ?altı Halas. 

- Bonjur Mösyö Reyhan. ne: ropsuz, berrak, kokusuz, renk - kargazi caddesinde 20 numaralı 
- Bonjur madam. Gecmis ol- - Artık sıçanlar burnumu yi- siz. serin, lezzeti :rıorma1 ve kalite boş ve yıkılmak üzere olan bir 

sun. Andelip bana anlatti. Dün yecek! Böyle olmaz. inşaallah ya itibaıiyle memleketimiziı: en baş dükkana ateş verilmistir. Fakat 
aksam korkmu~sunuz. rm adam akıllı bir temizlik ya _ ta gelen memba suları ayarın - hadiseyi vaktinde haber alan ma-
Kadın hala o man~ravı görü. payım! dadır. . halle itfaiyesi süratle yangın ma· 

v.ormuş J?;ibi elleri:v-le ;vürunü ört.. Sabahları uyandığı zaman tek-ı Bundan başka suyu~ satış. fı - halline gelmis. ve savanı takdir 
tü. mil kaşlarını göz kapaklarını sa- yatı bakımından da mustehlıkler bir muvaffakıyetle teskilatın el-

- Bilmer.:ıiniz ne kadar kork- ran ekzemad.an bir müddet göz _ bü~ük bir ist~fade. temi~ etm~k- tulumbaları yangını bastırm1slar
tum. dt?di. Art

1
k burada b;r da. letini açamazdı. Mutlaka Ande _ tedirler. Tesbıt edılen fıyat d1 - dır. 

kika duramayız. Bul!lin Parise L libin bir kirli kase ile ılık su ae- ğer•memba sularınınkinden daha Daha sonra Harbiyede yedek 
neceğiz. Bir ver buluncaya kadar tirerek 'Pamuk.la kabukları yu~ıu ucuzdur. Mesela Taşdclenin 30 subay okulu önüne bir bomba dü-
otele ~idece,ğim. şatmasa Iaz.ımdı. litresi 105 kuruşa satıldığı halde serek elektrik telinin koptuğu 

Reyhan ana kızdan kurtulacak- Etrafı görecek hale geldikten (K~vacık memba suyu)nıın 60 lit- farzedilmiştir. Bu tel hakikaten 
larmı anlar anlamaz ısrara baş_ sonra Andelibe: relık damacanaları aym fiyata sa- koparılmış ve tramvay idaresinin 
ladı: - Dün akşam yorganı açtım. tılacaktır. Çocuk Esirgeme Ku- "teknik onarma" ekipleri tara-

- Bana kalırsa madam. Biraz Zıp diye bir sıçan atladı. Hayvan rumunun bu değerli ~şebbüsü fından süratle tamir edilmistir. 
b l 

sayesinde Ankaralıları111 az bir Bu esnada "ehrin üzerinde uc-
mübalaj?a edivorsunuz. Prenses yer u amamış benim yatağa yav k · " ha:vatında he~kese ivfükten baş.. rula01Jş. Odada bazı budak delik- ülfetle ucuz ve temi• bir içme tuğu farzedilen mefruz diisman 
kabir ~v "ft\pm:unıshr. Öldükten leri var. Tıkamalı! Dedi. Andelip: ksuyuna 1 kavuşmuş oldıG.:la:rını 0

- tayyareleri tarafından atılan bir 
sonra neden ahlakım ddiştirsin'? - Aman Reyhan efendi ... Ya- uyucu arımıza müjde)ıeri:z.. bombanın Halaskare:azi caddesin-
Sıze bir fenalığı dokunmaz. tağa sıçan yavrularsa pek uğur - İspartada İmar Faalyeti de belediye $işli tahsil şubesi Ö· 

_ Ne söylüyoTiıunuz MM-u. ö dur. nüne isabet etti{{i ve buradan ıı:e-
"~., (A k İsparta. 17 (A. A.) - UluborlP e h - bo tl d v 

Reyhan? Geldi"'imiz <1eleli bir ge. r ası var) c n avagazı rusunun pa a rgı 
Ft ,... kaza merkezinin ova ı'izerinde ve farzedı'lını'şt' B d dd h 

ce rahat uyku UY. uyamadık. Bu.. ır. ura a ca e a· bahçeler arasında inkisafını te- kilcaten kaZ11 e h b 
rava kızımın hava tebdili için · d ·· mış v avagazı o. 
geldik. Zavallı yavruca~ım bir _ lzmir e Oldürülen min icin Nafia Vekaletince tan- rusu delinerek ateşlenmistir. Fa. 
kaç kilo kazanacağına bilakis kay Domuzlar zim edilen imar oroiesinin tat kat biraz sonra vaka mahalline 
betti. .. o halde burada boş yere İzmir, 19 (A. A.) - a-n 1940 hiki safahatından olmak üzere be gelen hava Pazı şirketinin teknjk 
erimek dog~ru değildir. Sizden ri- -,- lpdive halinin temel atm'l mera onarma ekipleri evvela toprak ve 

senesi zarfında vilayetimizin -·m· de d.. l t E 1 

1 Ca ederı'm istasvona valizlerı·m1· :--ı 1 un yapı mış ır. vve ce camurla ateşi bastırdıktan sonra 
J muhtelif mıntakalarmda mükel- t 11 · t l b ı b 

g
ötürmek t'izere bana yardım e _ eme erı a ı mış u unan eledi· boruyu sürat ve meharetle tamir 

lefiyet usulü ile 2,288 domuz it- e · ·ı · d"kk. 1 dı·nı·zı . v gazınosu ı e yenı u an arın etmişlerdir. 
ınsaa ı a evam etmektedir. Bu esnada Şişli tramvay du-laf edilmiştir. · t d d 

rağına bir iperitli bomba düştü
~ü farzedilmiştir. Fakat süratle 
vaka mahalline gelen "gaz temiz
leme ve arama" ekipleri iperitli 
sabayı tecrit etmişler ve meyda
na bol mikdarda kireç kaymağı 
döktükten sonra bol su ile yıka· 
varak iperitin 'tesirini yok etmiş. 
lerdir. 

Bu esnada Büvükdere caddesin 
de karakol arkası denilen mahal
le de bir iperit bombası düştüi(i.i 
bir beygirin iperitlendiıti farzedi
lerek hayvanın vücudü kireç kay 
mağı ile ovulmuş ve bol su ile 
Yıkandıktan sonra yağlı pacavra· 
larla sarılmış ve bakım merkezine 
f;!Ötürii lmüstür. 

Paraşüt tecrübeleri 
Saat 11,40 da paraşüt tecrübe. 

lerine başlannust.ır. 15 kadar düs. 
man tayyaresinin Hürriyeti ebe
diye tepesine paraşütçü kıtalar 
jndirdiği haber verilmistir. Sü
ratle faaliyet,e geçen gençlik teş· 
kilatının Bevo~lu subesine ınen
sup nıüsellah genc;ler tarafından 
paraşütçüler kısmen esir ve kıs· 
ıme:n. de imha edilmhılerdlr. Gene
ler hadiseyi haber alır almaz o
tobüslere binmişler ve iiç muh
telif kola ayrılarak düşman para. 
sütçülerinin indiği sahay~ muha
sara etmislerdir. 

Saat 11,55 de "tehlike zail ol. 
du" işareti verilmiş ve halk ser
bes bırakıldıktan sonra vine de
nemelere devam edilmiştir. Bo
monti bira fabrikasında hakiki 
bir yan,gın çıkarılmıstır. Fabri
kanın hususi itfaiye teşkilatı yan 
gını söndüremiyeceğini anlamış 
ve muvazzaf itfaiyeden yardım 
istemiştir. Neticede süratle hadi
se mahalline gelen itfaiye fabri
kadaki itfaiye teskilatı ile mesai 
birli~i yapmış ve yangını süratle 
söndürmüştür. 

Buraya düşen ilk bomba ile ya
ralandığı farzedilen bir isçinin ilk 
müdavatı yapılmış ve can kurta
ran otomobili ile hastahaneye 
kaldırılmıstır. 

Denemelerde vali muavini Ah
met Kınık, vilavet seferberlik 
müdürü Ekrem Gönan. Beyoğlu 
kaymakamı Gafur, Kadıköy kay
makamı Cenap hazır bulunmuş
lardır. 

Bu denemelerin büvük bir in. 
tiT.am icinde v~ıpılmasım temin 
eden ve cidden ~avam takdir bir 
faaliyet gösteren Sisli nahive mü
dürü Nuri. amirleri tarafından 
tebrik ve takdir edilmiştir. 

Darülacezeye Yardım 
Cemiyeti Kuruldu 

Cümhuriyet Halk Partisi vila
yet idare heyeti reisi Rcsat Mi
maroğlunun riyasetinde teşekkül 
eden "Darülacezeye yardım" ce
miyeti nizamnamesini tanzim e 
derek vilayete vermistir. 

Cemiyete sehrimizdeki bir cok 
~i.i.ccarlar aza kaydedilmislerdir 
Bunlar her av muayyen mikdardCc' 
aidat vererek cemiyete ~·ardım e· 
'ieceklerdir. 

Yürüyüş Marşı 

Müsabakası Neticelendi 
Matbuat umum müdürlüğü ta

rafından bir yürüyüş marşı bes
tesi için açılan müsabaka neti -
cclenmiş ve altı kişi birinciliği, 
beş kişi de ikinciliği kazanmı.'ltır. 

Birinciliği Bursadan Mehmet 
Emin, lstanbuldan A. G. Ankara 
devlet konservatuarı muallimle -
rinden Ulvi Cemal, Nail Kazım, 
ikinciliği de Hasan Tovangalı, Dr. 
Bülent T.avcan, Fehmi E~e ve 
Faik Canselen kazanmıslardır. 

Birinciliği kazanan marşlar bu 
gün Ankara radyosunun öğle neş 
riyatında Riyaseticümhur ban
dosu tarafından çalınacaktır. 

Arasında 50 Meccani 

Talebe Alınacak 
Milli Müdafaa Vekaleti. ordu

ya hasta bakıcı yetistirmek üzere 
Ankarada bir mektep acmıstır . 
Mektebe 50 kadar leyli meccani 
talebe alınacaktır. 

Hasta bakıcı mektebine 16-22 
vas arasında orta mektep mezunu 
kızlar alınacaktır. Tahsil müddet 
üç sene olacaktır. Bu müddet zar
fında talebeye beş lira aylık ve 
rilccektir. 

İstiyenlerin Ağustos nihavetinr 
kadar bulundukları yerlerin kav 
makamlıklanna veya askerlik şu
belerine müracaat etmeleri Iazırrı 
dır. Mektep 15 Eylülde açılacak 
tır. 

Kaymakamlara Ev 
Yaptırılacak 

Dahiliye Vekaleti vilayete gön 
derdiği bir tezkerede kaymakam 
ve nahiye müdürlerine birer ika
metgah inşasının lüzumunu bil -
dirmiştir. Vekalet inşası mükar
rer binaların şeklini tesbit etmek 
için bir heyetin faaliyete geçme 
sini istemekte ve bu binalara sar
fedilecek paranın bütçenin hangi 
faslından ve hangi tahsisattan te 
darik edileceğini de vilayetten 
sormaktadır • 

-
PİYASADA: 

T. Ofisi Teşkilatını 

Genişletecek 

Hükumet namına hububat mü
bayaa etmekte olan toprak ofis. 
bu büyük işi, başarabilmek için 
kadrosunu Ji(enişletmiye karar ver 
miştir. Bu münasebetle yeni eks
per ve muhasip yetiştirmek üze
re Ankarada iki kurs açacaktır. 
Kursa ziraat mektebi mezunlariy
le, zahire işlerinde ihtisası oldu
(tunu vesikalarla isbat eden orta 
mektep l!lezunları alınacaktır. 

Balık ihracatı Artıyor - Son 
zamanlarda balık ihracatımı7 
memnuniyet verici bir şekild~ 
artmaktadır. Son bir hafta zarfın 
da kilosu 40 - 50 kurustan Alman. 
vaya 100 ton tuzlu torik sevke
dilmiştir. Bu ihracat, bu hafta 
da devam edecektir. Taze torik 
ihracatı da müsait sekilde devam 
etmektedir. Toriklerimizin ba~
lıca alıcılarından olan Rumenlerle 
İtalyanlar arasında rekabet baş
lamıştır. 

Her hafta İtalva 50 ve Roman
va da 20 bin çift torik almakta
dır. 

Tefti!? Heyeti Reisi - Ticaret 
Vekaleti teftis heyeti reisi Avni 
İstanbula gelmistir. 

Teftiş heyeti reisi burada bazı 
tefti<:leroP hıılunac::ıktır. 

Almanyadan m al gelecek -
Türkiye - Almanya arasındaki ti
caret anlaşması mucibince, yakın 
da Almanvadan elektrik malze -
mesi, tıbbi ecza ithal edilecek -
tir. 

Çocuk Esirgeme · 

Kurumunun 

Yaptığı Yardımlar 

Ankara, 18 (TAN) - Ankara
da Çocuk Esirgeme Kurumu J{e
nel merkezinin Çocuk S.arayın
daki polikliniğine müracaat eden 
941 hasta çocuğun ve 171 ço1~ 
cocuklu hasta annenin Kurumun 
diş bakımevinde 730 cocuğun 
dişleri muayene ve tedavi edH
miştir. 

Sütü olmıyan annelerin 4070 
çocuğuna 2034 kilo cocuk süti.i 
ve 43 ailenin 80 çocuğuna elbise, 
ayakkabı. camaşır verilmek su
retiyle giyimleri temin cdilmis 
ve Kurumun gürbüz cocuk ye -
tistirmek üzere neşrettiği (ba -
kım öğütlerinden) ailelerin iste
ği üzerine 490 nüsha adresleri
ne gönderilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
c;rcak banyolarında 2648 cocuk 
ve anneleri sıcak banyo almış -
lar ve cok çocuklu ailelerden 4!1 
cocuğa 215 lira 2fi kurus para 
uardımmda bulunulmuştur. 

Sabahlan bırakılıp akı;amları 
alınan ve bir avl1ktan vedi yaşı
na kadar muhtelif cağlarda 244 
cocuia 5069 kap süt. mama ve 
sıcak yemek verilmek suretiyle 
ızıda ve bakımları temin edilmis 
ve kreş'in mutfağından her gün 
ı:;oo cocuğ'a sıcak etli yemek ve
rilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Keçiörendeki çocuk yuvasında 
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ıstıklal 

Yazan: Naci Sadullah 

S iyasi prensibimizi hülasa t 
denleı·in bir klişe halİJJ 

getirdikleri cümle şudur: 
. "~Kimseden bir kanş toprııl 
ıstemıyoruz. Kimseye bir karı· 
toprak vermiyeceğiz!,, 

Benim, dcğisnıesi mümkün ol 
mıyan bu şerefli prensibe ekle 
mek ihtiyacım duyduğum bir lı 
kikat daha var: Dostlar ve d0· 
manlar tarafından bilin~esini i• 
tiyorum ki, bizim hiç kimse) 
\'Crmiyeceğimiz ~ey yalnız toprııl 
dc~ildir. 

Bugünün dünyasında milletle 
var ki, toprakla;ı;na sahip buitı0 
duklan halde istiklallerine snll• 
değildirler. Çünkü filen ve re 
men işgal altına girmemiş bulıı 
nan vatan topraklan üzeriııdr 
düşmanlarına bağışladıkları iJıl 
tiyazlar, ve diişmanlanna göster 
dikleri müsamahalar onları ~ 
refsiz birer "yanm müstemle~ 
mcvkiine düşürmüştür. BundJJ: 
da bellidir ki, milletlerin keıı~ 
topraklarına tesahüp hususund' 
gösterdikleri titizlik, istiklal ' 
şereflerini korumalarına asla f.11 
fi değildir. Ve bu hakikati mii~ 
rik bulunan Türk milletinin d 
manlarma canından evvel vefel 
miyeceği şey, sade topraktan ib~ 
ret değildir. Bu millet, sade çı 
zilıniş budutlarının içindeki to

1
P! 

raklanna karşı değil, o toprakl 
üzerindeki iktısadi hukukuna 1' 
şı da hududu ohnıyan bir kıS 
kançhkla bağlıdır. Bunun için 
dir ki, iktısadi istiklalimizin }1 
zerresi bizim için, uğurunda iİ 
leccğimiz vatan toprap kad 
mukaddestir. , 

Biz, istiklal savaşımızın bil) 
ve şerefli zaferini, garp empe~ 
yalizminin vatan topraklan iç• 
deki bütün imtiyazlarını da Jı:iİ 
künden yıktığımız gün tamaDl 
mıştık. Ve bugün de, yann 
uğurunda döğüşeceğimiz şer 
mefhum, istiklaJimizin bu tam 
lanmış olan şekiidir: Diişman 1' 
lağına taktığımız küpele·rin eli 
sine, bu hakikati de katalım 
topraklarımıza cevrilecek göılC 
de sinsi ümitler~ yer kalmasıD1 ... 

Bir davada kazandığım be'aet 
rarım yazmak nezaketini göst 
"Akşam,, "Yeni Sabah,. "Son 'fC 

graf,, "Tas,iriefkar,, "CumhuriY 
ve "Son Posta,, refikferimtze açı~ 
teşekkür etmeyi bir vazi!e b!Uril"• 

* Beylerbeyinde kasap Bay Hali!!. • 
"- Cemiyetiniz hakkındaki teme 

niniz alakadarlara bildirilmi~tir efe 
dim.,, 

BELEDİYEDE 

Çamhca Tepesi 

İmar Edilecek 
Çamlıca tepesi belediyeye de 

redilecektir. Bu devir muamel 
ikmal edildikten so?l!'a beledi 
Çamlıcayı yeniden ağaçland 
caktır. Ayni zamanda burada b 
lunan binalar da tamir edilece 
tir. . 

Yalnız bu defa da belediye ı 
Evkaf idaresi arasında bu :vüzd 
veni bir ihtilaf cıkmıstır.' Ev1' 
idaresi burada kendıeine ait bifl 
ve arsaların bulunduğunu idO 
etmiştir. 

Belediye, Çam1ıcada bir f1 
mazgalı ile metruk bir mezarl 
tan ibaret olan Evkaf emvallf'l 
muhammen bedelinin yüzde > 
fazlasını bankaya yatırarak isti 
lake başlıyacaktır. 

Mısır Çarşısı - Gıda maddelf 
satışı icin bir hal haline konacg 
olan Mısır çarşısında yapılaC! 
tadilat tamamen ·takarrür et:rtl 0 

tir. Belediye, halin etrafında b 
lunan binaların istimlakine ) 
kında başlıyacaktır. 

Ü çz Doktor Zehirlendi~ le 
Bilecik, (TAN) - Istasyoı:ı 

bir lokantada yemek yiyen g 
doktor bir müddet sonra kıvrıı 
mıya ve zehirlenme aHimetlC 
göstermiye başlamışlardır. 

Zehirlenen doktorlar güçlül' 
kurtarıla bilmişlerdir. Lokantt 
hakkında tahkikat yapılmaktad 

Kızılcahamamda Bir 
Cinayet 

Kızılcahamam, (TAN) - Iğ 
köyünde Şerife adında bir kaÔ 
evinin penceresi önünde oturot 
ken dışarıdan atılan bir tabanC 
nın kurşuniyle yaralanarak öl 
mi.iştür. . 

Cinayetin kimin tarafından F 
lendiği henüz anlaşılnmamışt 
Zabıta tahkikat vapmaktadır.;/, g 

Jaimi bakım altında bulunan Z 
r-ocuk esirgeme yavrusiyle t' 
ııyda 9449 yavruya vardırı" 
hulunulmustıır. Bu varrlıml"' 
dan maada 8440 cocuk da J.{ ııf 
mun cocuk bahçesinden istif 
etmişlerdir. 
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bünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

Roosevelt'in son hitabı, mütareke 
ahkamı dışında bir Alman - Fran
sız işbirliği halinde Amerikanın 

Fransaya karşı büsbütün başka b!r 
tavır takmacağmı ve bu vaziyetin 
belki de siyasi münasebetlerin in-
krtaına sebep olacağını göster

mektedir. Fransa meselesi günün 
ehemmiyetli hadisesi olarak kal
makta ve Vichy ile Berlin ara -
sındaki müzakereler gerek İngil
tere ve gerek Amerikada büyük 
bir dikkatle takip olunmaktadır. 

Vichy'nin Kararı: 
----------~ 

Vichy hükumeti tarafından 
müttefikan tasdik edildi· 

ği bildirilen Alman • Fransız 
anlaşmasının mahiyMİ hakkında 
şimdiye kadar bilinen şey: Al
nıanyadaki iki milyon Fransız 
esirinden, iki yüz bininin mem· 
Ieketlerine iadesi, gündelik iş
~al masraflarının dört yüz mil· 
Yondan üç :.rüz milyona indiril
ınesi, işgal altında olan ve olmı. 
·yan iki Fransa arasmdaki mü· 
nakalat tahdidatının azaltılması 
gibi Fransaya menfaatler temi· 
ııidir. 

Fakat Almanyanın bu anlaş· 
:nıadan temin ettiği menfaatler 
hakkında ancak tahminlerde bu 
lunulmaktadır. Fransanın, bu kil 
c;illc menfaatlere karşılık olarak 
Almanyaya donanmasını ve şi· 
:mali Afrikadaki üslerini teslime 
ı-azı olduğu hakkında henüz 
kat'i maliimat yoksa da, l\fareşal 
l'etain'in beyanatı, Fransanın 
Alınan.ya i1e işbirliği yapmıya 
karar \'erdiğine bir delil telakki 
edilmektedir. 

Almanyanın, Fransayı İngil· 
'tereye karşı doğrudan doğruya 
lnuhasım ve muharip bir vaziyet 
alrnıya zorlamıyarak Fransadan 
haşka suretlerle istifade etmek 
iınkanlarmı temin etmekle bu
günlük iktifa ettiği tahmin edi. 
lebilir. Afrikaya asker ve harp 
ınalzemesi nakleden gemilerin 
gayri resmi olarak Fransız ka· 
:ta sularından istifadesi, Frans~z 
snayiinin Alman harp makinesi. 
hesabına çalışması, asker ve 
lll.ühimınat nakli için Fransız 
nehir \'C yollarının ve Suriye 
tayyare meydanlarının kullanıl. 
ınası, hu anlasmanın Almanya· 
~·a temin ettiği belli başlı fay. 
dalar olarak görünmektedir. Ni· 
tekim, İnziliz tayyarelerinin 
Suriyedeki hava üslerine karşı 
harekata geçmelerini Vichy hü. 
kümeti bir harp sebebi addet
nıiyeceğini bildirmi~tir. 

Kü!:iik torpil gemilerinin 
Don nehri '\'asıtasiyle Marsilya • 
:,\'a indikleri, Beyrut, Rayak, 
Şam ve Halep tayyare meydan
lannın Almanlar tarafından kul 
lanılmıra ba~lanıldığı hakkında. 
1.i haberler, bu tahminleri teyit 
etmektedir. 

Amerikanın thtarı : 

A lmanya ile Fransa arasın· 
daki anlaşmanın, zanne

dildiğinden daha geniş ve sık1 
mahiyette olduğu, son. f!C1en ha
berlerden anla~ılmaktadn. 

Bu anlaşmanın esaslarınm 
Farnsız halkından ırizli tutulma 
sı ve bu maksatla İsvicre gaze
telerinin Fransaya girmesinin 
men.edilmesi, Fransanrn lehine 
olmadığı kannatini takviye et. 
mektedir. 

Son zamanlarda bir cok Fran. 
sızlann General De Gaulle'c il
tihak etmek Ü'7.ere Fransadan 
kaçtıktan ve Fransız Fasist par. 
tisi reisi Mösyö 'Fontenoy'nun 
Pariste katledildiği hakkındaki 
lıaberJer, Fransız efkarı umumi
yesi.nde Almanyanın aleyhinde 
ve Ingilterenin lehindeki cere. 
yanın kuvvetlenmekte olduğu 
hissini vermektedir. 

Bttgiine kadar mütareke ah
kamına mugayir taahhütlere 
girmeye raz1 olmıvan. Fransanın 
eski müttefiki olan İngiltereye 
karşı cephe almayT şere!!;i7.lik 
sayan ve bundan dolayı Laval'i 
kabineden ~ıkaran l\faresal Pe
t~in)n de en A nihayet. hadisele
rın ve mesaı arkadaslannın. 
bilhassa Amiral Darlan'ın tazvi
ki altında hattı hareketini de. 
ğiştirmeye mecbur kaldığı his· 
sedilmektedir. 

Fransanın bu yeni vaziyeti 
karş1sında, Amerikanın şiddetle 
cephe aldığı göriiliiyor. Roose
velt, Mareşal Petain'in radyoda 
söylediği nutku takihen, Fransı2 
milletine radyo ile bir hitapta 
bulunmus ve Fransızların Al. 
manya il~ Amerikadan birini 
tercih etmelerini istemistir. 

Amerika bahri;\·e nazırı Al
bay Knox da, Fransanın Al
manyaya teveccüh etmesini, 
"son yirmi saatin en heyecanlı 
haberi" sözleriyle tavsif etmiş
tir. 

Halbuki, Vichy hükumet). 
Fransamn hiivijk devlet vazife. 
sini ve toprakforının ve imnara
torlueunun mülki tamamhğını 
muhafaza etmek kave:1smda ol
du~unu tebarüz ettirmekte ve 
"Fransanın, :!.'eni Avrunannı 
miiştereken tanzimi ~artlarını 
tamamiyle mfü:akereye hakkı 
vardır ve bu, İne:iltereve karsı 
bir tecavüz hareketi t~lakki e 
dilemez.,, demektetfir. 

Fakat. Rooc;evelt'in son hitabı 
mütareke ahkamı dıc;mda hir 
Alman • Fransız ishirliği halin
de Amerikanın F~ansaya karsı 
büshiitiin başka hir tavır fa kına
cağını ve bu vaziyetin bel,lü de 
siyasi münasebetlerin inkitama 
sebep olacajtmı göstermektedir. 

Yeni Fransız • Alman anlas
masına kar~ı İngilterenln ilk ak. 
sülameli Suriye meselesinde 
gösterdiği hassasiyet olmuştur. 
Eden, Avam Kamarasındaki son 
beyanatında Almanların Suriye 
hava meydanlarından istifadeye 
başladığını haber verirken, Fran 
sanın, mütareke şartlarına mu· 
gayir olan ve taahhütleriyle te. 
lif edilemiyen bu vaziyetin me. 
suliyetinden kendisini kurtara· 
mıyacağ'ını söylemiştir. 

Hülasa, Fransız meselesi gii
nün en ehemmiyetli hadisesi o
larak kalmakta ve Vichy hiiku· 
meti ile Alman.ya arasında de
vam etmekte olan müzakereler 
gerek İngilterede, gerek Aıne
rikada büyük bir dikkatle ve 
çok yakından takip olunmakta
dır. 

((•l36[i!Ulfliimi 
Yüksek Ökçeli İskarpinler 

Beyoğlunda Taksimde oturdu· karma bir çok zararları olmakla 
~nu bildiren Bayan Mevhibe, beraber, endamı dik tutardı. Kor
~illcsek ökçeli iskarpinler hak· se kalkınca yiiksek ökçeli iskar· 
kında fikrimi soruyor... pin giyen bayanların kamburu 

Vaktiyle hekimler, bayanların çıktı. Belki hatırlarsınız, bir za
giydikleri yüksek ökçeli iskar. manlar korse ve alçak ökçe giyen 
l>inleri hiç beğenmezler ve onla· genç kızlar arasında, başını öne 
l'ın vücude türlii tiirlü zararı ol- doğru iğerek, biraz da kamburu
cluğunu haber verirlerdi. Ancak nu çıkararak yül'i.imek moda ol
o zamanlarda korse modası he- muştu. 
llüz kalkmamıştı. Böyle yürümek erkeklerin şanı 
Vakıa göğüs bir korse ile sı.. ise de, kadınların zarifliği buna 

kılmış ve serbes hareketlerinden tahammül edemez. Kadın endamı 
ltıahrum kalmış olunca yüksek dik ve düz olmak gerektir. Onun 
i;kçeJi iskarpinlerin faydası yal· için yüksek ökçeler imdada :retiş· 
llız kısa boylu bayanların boyla- ti. Ayaklarda yiiksek ökçe olun
l'ını bir kaç santim daha uzun ca onların üzerindeki viicut mu· 
~östermekten ibaret kalır. Bu ka- vazenesini kaybederek öne' doğ
darı da unutulamıyacak bir iyi· ru düşmemek icin omuzlarını ar· 
lik olmakla beraber, hem korse kaya doğru götüriip dik durmıya 
ile, hem de yüksek ökçeli iska~- mecbur olur ..• Yüksek ökçele;in 
binlerle yürümek J1aylice güç bır -korse olmayınca. rahat yiirüme
iş olurdu. o zamaniarda korseli ye mani olmadıkları da bayanla. 
\re yüksek ökçeli bayanlar yiiriir· nn bir çok mağazalar doİaştık. 
ken düşmemek için vücutlarını ları halde yorulmamalanndan 
Sağa sola doğru götiirıneye mec- bellidir. 
hur olurlardı. Bu hareketler "kı· Yalnız yüksek ökçenin uçları 
lıtma" seyretmek meraklılarının dar olursa burkulmak korkusu 
hoşuna giderse de kırıtanlan yo· vardır. Bu korkuyu da, tabanları 
~ardı. hem yiiksek hem de diiz, fakat 

Halbuki korse modası kalkınca topuk tarafı gene yiiksekte o1an 
)iiksek ökçeler adeta bir zaruret yeni moda iskarpinler kaybettir· 
Olnıuştur. J{orsenin göğiise ve miştir. 

Şua~·be harp meydanını ziyaret: Hamza Osman Erkan'ın sağındaki 
zat lngiliz .. irt~bat zabiti yüzbaşı Embling, solundakiler de Şuaybe 

mevkıı pıyade ve tayyare müfrezeleri kunıandanlandır. 

l\febuslanmız, Basradaki ikametleri esnasında şehrin muhtelif 
ımntakalannda tetkikler yapmak imkanını bulmuşlardır. Bu \'e· 

simde, heyeti, Şattülarap da deniz gezintisine çıkarken görüyoruz. 
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Basra, Küveyt 
Ve Musulda 
Neler Gördük? 

Yazan: 
-3-

ıasra mutasarrıfı Basraya r • • ...... 
vardığımızın ikinci günü 

şerefimize bir akşam ziyafeti ver
di ve ziyafette Türkçe olarak ı:;i
zel ve samimi bir nutuk söyledi. 
Tarafımızdan da Erzurum ~ebu-

Hamza Osman Erkan 
(Af yQ1lkaralıisar Mebusu) 

su General Pertev mukabelede 
bulun~u .. ~iy_~fe~in son.unda ka- easradan ayrılacağımız gün 1 incile~iyle meşhurdur; fakat Bah-
d~h~~rımı~~ Turkıye ve !rakın sa- Belediyede şerefimize bir reyndeki gibi mebzul de~ildir. 
a e .1 şere ıne kaldırdık. çay ziyafeti verildi. Binanın bü •• Ahalisinin, yelkenli gemi inşa et-

Zıyafetten son~a arkad~şla~a İ yük kapısı Türk ve İrak bayrak- mekle de şöhretleri vardır. Bu
Basraya on beş kılometrelık hır• ları ile süslenmişti. Sehir bir bay. raya, ta (Zengibar) dan yelkenli 
m~safed~ bulun_a~ ve Harbi Umu. ram ı:;inüne dönmüş, Basralılar gemi siparişleri gelmektedir. Hu
mıde bızzat ıçınde bulunmuş sokaklara dökülmüştü. susi kereste ve demir çivilerle i
olduğ'um çok çetin ve kanlı bir Basra seyahatinin bizde bırak- ·mal ve tezyin edilmiş olan (Kü
muharebeye sahne olan eski ($~- tığı en hoŞ intibalardan biri de veyt) kapı ve sandıkları da hay
aybe) harp sahas_ını ve burada o- motörle Şattüliırap üzerinde yap- li meşhurdur. Londradaki zengin 
len mezarsız şehıt harp arkada.~- tığımız gezintidir. Başka bir gün ve meraklı bazı ailelerin evinde 
larımla cesur A kumandanım Su. motörle Fav'a gittik. Bir başka bu sandıklara tesadüf edilmiştir .. 
Ieyman As~er~ ( 1) merhum:ın yat defa da Basra körfezinde Abadan Bir zamandanberi (Küveyt) 
t~gı y~rlerı zıy~re~. etmeyı te~- şehrini ziyaret ettik. topraklarında (Golf Petr9l Şirke. 
lif ettım. Ertesı gun sabahleyın . . · · 
otomobillerle (Zübeyir) den geçe- Abad_ a_n, pe_~r~l ıs~ihsal m.e~- ti) ile (Ingiliz - Iran) Petrol kum-

t k ı h ı de bı pan;vası, petrol araştırmalarr ve 
rek (Şuaybe) deki ngiliz tayyare ~z cnn~n m~ ım erın n rı- Sondaj ameliyesine başlamışlar 
ve piyade müfrezeleri kuman- dır. Şehırde bır Aanglo - Persan 
danlariyle yüzbaşı Emblin~'in mektebi var. Sok~lar t~~!z.: bi- ve 1939 ortalarına doğru 1400 M. 
çok nazikane delalet ve refakat- nalar modern.. Oyle goruluyor derinlikte petrol kaynaklarına 

k . ı b ı d ih t raslamışlarlır. leri sayesinde Şuaybe İn,ı?iliz as- ı! petro '. ura aı;-ını a . ya e : 
keri tayyare üssünü ve eski ($u- mış .. Şehı7~e. ~ı~ haylı ecı:ebı (~üveyt) te İngilterenin siya
aybe) harp sahasını ziyaret l)ttik. var. Eks~~ısı Ingılız ve ~~e.:ıka- 41 mümessili olarak bir İngiliz 
;Kaymakam Ali Beyin kumanda- lı .. Tek tuk de Alman goruluyor. binbaşısı bulunmaktadır. Bu si
sındaki kahraman Etfaiye alayı Basradan ayrılmadan bir gün vasi mümessilin Küveytin idare
ile (Osmancık) (2) taburunun ve evvel de İngiliz himayesinde ve sinde çok nüfuz ve salahiyeti var
diğer kıtaatın eşsiz cesaret ve fe- (Ahmet Mübarek - el_ Sabah) is. dır. Simdi.ki $ehin babası olan 
dakarlıklarına sahne olan ve es: minde bir $ehin hakimiyeti a!- Mübarek - el - Sabah Paşa, Har
ki şeklini kaybetmiyen Türk si. tında bulunan ve Basranın 123 bi Umumiden evvel Küveyt hu.. 
perleri önünde hepimiz derin bir kilometre cenbundaki "Küveyt" susi rejiminde Türkiye tarafın
hissi huşu ve ihtiramla eğildik. şehrine gittik. Şehir Basra körf e- dan tayin edilmiş bir kaza kay
Mezarsız sehitlerimizi ağuşunda zi sahilinde ve körfezin anahtarı makamı olarak vazife görürdü. 
saklıyan ş{ı sade Türk siperleri vaziyetindedir. Hindistandan ge- * * 
<Şuaybe) melhamesinin bir ahi- len ithalat emtiasının Arabistan
desi ve temiz ve aslan yürekli daki deposu olduğu ıçın ayrıca 
Anadolu çocuklarının mebzulen büyük ehemmiyeti haizdir. 
akıttığı kanın İrakta layemut bir Ahalisi müslüman ve sünnidir. 
takdis hatırası olarak kalmıştı. Burası da (Bahreyn) adaları gibi 

Gayesine Varmak İsteyen 

Almanyada Hayat 
4 

l.ki büyük devlet de birbirl~. 
rinin hakkından gelmege 

azmettiler. İngiltere her feda. 
karlığa katlanacağını, ne ya~~ı~ yazan: 
yapıp Almanyayı yenecegını 

dünyaya ilan etti. Beri yanda 
Almanya yeni bir nizam kur. 
mak, İngiliz İmparatorluğunu 
yıkmak için en büyük ıncınrıı. 
rniyetlere katlanacağını iddia 
etti. 

Hakikaten her iki devletin de 
açtıkları harpte sözlerinde sa
mimi olduklarını, istedikleri ga
yelere varmak için amansız 
yokluklara katlandıklarını gö -
rüyoruz. Maksatlarına erişmek 
i~in Almanyada bir cok sıkın· 
tılara katlanmaktadırlar: 

Bir kere Alman halkı alış ve
rişi asgariye indirmiştir. Bu se
beptendir ki, Almanyada 20,000 
ne yakın dükkan işsizlikten kapı 
larını kapamağa mecbur olmuş. 
tur. Kahveler ve gazinolara o
lan rağbet de o kadar azalmıştır 
ki, açık kalanlar bile her gün 
kapanmak tehlikeleri geçirmek 
tedir. 

Alınanların bir gaye uğrunda 
katlandıkları bu sıkıntılar ecne
bilerin gözünden kaçmamakta -
dır: Bir elbise almak üzere bir 
dükkana ,giren bir ecnebi gör
düklerini şöyle anlatıyor: 

"Daha evvel girdiğim bir çok 
dükkanlarda olduğu gibl bura
da da gösterilen elbiselerin ku
ması gayet kötü, ve heps~ ~ ~r7 
zatstı. Almaktan vazgeçtıgımı 

söyleyince malsahibi: 
- Buradaki mevcutlardan 

bir iki tane alırsanız, akıllılık 
edersiniz. Dedi. Bir b:ıska sefer 

ararsanız bunu da bulacağınız 
şüphelidir. 

Bugü!l Alınanyadaki düşünce 
şudur: Istediklerimize kavuşa _ 
bilmek için bir müddet kendi 
uydurduklarım1zla geçineceğiz. 
Bu düşunceyle bugünkü Al
man halkı sun'i deriden yapıl
mış olmıyan ayakkabılar giy. 
mektedirler. · 

Almanlara düşen bu fedakar
lık yalnız giyecek meselesinde 
değildir. 

Yiyecek :Maddeleri 

Yiyecek maddelerinde de 
vesika usulli kullanıl -

maktadır. Umumiyetle kimse 
aç kalmamaktadır. Fakat katla
nılan sıkıntıyı aşai?ıdaki rakam
lardan daha iyi anlıvabiliriz. 

Almanyada en .ı?Üç bulunan 
maddeler yumurta, et ve va~
dır. Son zamanlarda Münich'tc 
adam başına ayda iki yumurta, 
7,5 kilo ekmek 1,5 kilo un düs
mektedir. Ekmeğin cinsi ve lez
zeti ,gayet iyidir. 

Ete gelince, görünüşte insan 
başına haftada 300 ıı;ram et d ü. 
süvorsa da aslmdn milc:terinin 
eline geçen et sadece 210 gram-
dır. Zira herkes et ile birlikte 
90 gram da kemik almak mec
buriyetindedir. Bundan maada 
haf tada adam başına 200 gram 
da sucuk verilmektedir. 

Kümes havvanatının yokluğu 

22 Şubat Cumartesi akşamı 
Basradan Bağdada hareket 

ettik. İstasyonda Basra valisi. 
konsolosumuz Bay İsmail Oktay, 

daha çok hissedilmektedir. Zi
ra ancak üç ayda bir adam ba
şına 300 ,gram tavuk etine mü
saade vardır. Ayda bir defa 300 
,gramlık balık yenebilir. 

Çok az elde edilebilen di~er 
bir madde de süttür. İnsan 
başına günde dörtte bir litre süt 
düşmektedir. Bu da su gibi bir 
süttür. Saf süt ancak çocuklara 
verilmektedir. 

Yağlar için şöyle bir kaide 
vardır: İnsan ba"sına ayda 420 
gram tereya~, 220 gram mar
garin, 150 gram vejetalin, ve 
100 ,gram da e'ayet kötü cin~ hir 
yağ verilmektedir. Böylece 
bir ayda bir insana düşen yağ 
miktarı 890 gramdır. 

Şekere gelince, bu ayda 900 
gramdır. Cikolata ancak Simali 
Fransanın işgalinden sonta, ye
niden ,ı?Örünmeğe baş1amıstır. 
Maamafih bu madde. sadece ço
cuklara verilmektedir. 

Kara Borsada 

A lmanyadaki yiyecek mad. 
delerine konulan resmi 

fiyatlar maki'ıldür. Fakat bu 
resmi fiyatlar her verde E?ec
memektedir. Bir de gizliden 
gizlive isleyen bir kara borsa 
Yardır ki buradaki fiyatlar fey. 
kalıide yüksektir. Bu hususta i
yi bir fikir edinebilmek için; 
bir rayşmark 40 kuruş hesabile, 

İngiliz konsolosu, Basra mebus
ları ve eşrafı ve daha bir çok kim· 
seler vardı. Bağdatta bir gece ka
larak 24 Şubat Pazartesi aksamı 
Musul tarikiyle Ankaraya avdet 
~tmek üzere Bağdattan ayrıldık. 
lstasyon, bizi teşyie gelen .;;J"fİri
rniz B. Cecat Hüsnü.Acemi Sadun 
Paşa, İraklı rical, mebuslar. İngi
liz sefareti başkatibi ve erkanı, 
ticaret mümessilimiz ve Bağdat 
muteberanından bir çok zevatla 
dolmuştu. Hepsinin birer birer 
ellerini sıkarak vedalaştık ve 
trene bindik. Ertesi günü öğle 
vakti saat bire do~ru Musul şeh
rine vardık. Bizi garda karşılayan 
1\'fusul mutasarrıfı, belediye reisi 
ve Musul konsolosumuz ile bir
likte vaktiyle Süleyman Nazif 
Beyin açtırmış _olduğu "Ninva" 
caddesinden ~eçerek sehri ve çar
şıyı dolaştık. Şehirdeki yeni as
ma demir köprüyü ve tayyare 
parkını gördük. Belediyeyi ziya
retten ve mutasarrıf be:<rin kona
~ında bir müddet istirahatten 
sonra hel)si ile ayrı ayrı vedala. 
sarak Musuldan hareket ettik. 
Trenimiz Suriye hududuna doğ
ru vol aldı .. 

Musulda çok az kaldık: ancak 
iki saat kadar ... Bununla 9eraber 
sehrin mühim kısımlarını gör
dük. Şehirde henüz yeni başlıyan 
bir insaat faaliyeti göze çarpıyor. 
Caddeler yeni açılmakta ve ya. 
pılmaktadır. Şunu da yazmadan 
ı?eçemiyeceğim ki son valilerimiz 
den Mehmet Fazıl Paşa ile Süley
man Nazil Beyi Musullular hiç 
unutmamışlardır. 

İrak topraklarından memleke
timize doğru avrı11rken zihnim
den şunlar ,geciyordu. Cok zenırin 
jktisadi servet ve menabie malik 
olan vakın komsu İrakla ticareti
..miz Basra "Transit" yolunun a
çılmasmdan beri inkişafa bnsla-

(Arkası 4 ün.::iide) 

(1) İttihat ve Terakki tarihinin en 
fedak~r komiteci şahsiyetlerinden bi
ri olan Irak kumandanı Süleyman 
Askeri Bey Şuaybe yakmlarmdaki 
Bercisiye koruluğunda intih;ır etmiş

tir. Birkaç kilometre ötede bulun~n 
"Nuhayle,, de gömülüdür. 

(2) "Osmancık,, taburu, ekserisi 
vaktiyle Rumelide cete harplerinde 
ve sonra Balkan Harbinin fecayii i
çinde yuğrulmuş elemanlarla güzide 
gene gönüllülerden müteşekkildi. Ta
burun cesur kumandanı İstanbullu 
Cemil Bey Korna Muharebesinde şe
hit olmuştur. Milntefik çöllerinde öl
mez ve unutulmaz bir nam bırakan 
"Osmancık,. taburunun 800 mevcu -
dundan ancak 180 kişi sağ olarak ka
rargaha avdet etmiştir. 

bazı maddelerin hem resmi fiyat 
lannı, hem kara borsadaki fi -
yatlarını bir listeyle gösterelim: 

Bir yumurtanın resmi fiyatı 
12 R. M. (Türk parasiyle 4,80 
kuruş), kara borsa fiyatı 50 
R. M. (Türk parası ile 20 kuruş) 
bir kilo terevağın resmi fivatı 
3,40 R. M. (Türk parasiyle 136 
kuruş), kara borsa fiyatı 15.00 
R. M. <Türk parası ile 600 ku
ruş), Bir kilo etin resmi fiyatı 
2,00 R. M. (Türk parasiyle RO 
kuruş), kara borsa fiyatı 8,00 
R. M. (Türk parasiyle 320 ku
ruş), bir kilo sekerin resmi fiatı 
0,80 R. M. (Tük parasivle 32 
kurus), kara borsa fivatı 800 R. 
M. <Türk parasiyle 320 kuru<>) 
bir kilo domuz yağın resmi fi. 
yatT 2,20 R. M. (Türk par<lsh·lp 
82 kuru!ii), kara borsa fivatı 
18,00 R. M. (Tiirk parasiyle 720 
kurus), bir kilo domuz etinin 
resmi fiyatı 3.00 R. M. <Tiirk· 
parasivle 120 kuru!';), k:ıra bor. 
sa fiyatı 15.00 R. M. (Türk pa
rasiv1e 600 kurus). 

Bir cok maddelerin v:avet 
v:üclükle bulunabilmesi vuzun 
den. halk gizli gizli satılan bir 
çok maddeleri satın almağa vr 
bedellerini kara borsa fiyatla· 
riyle ödemeğe mecbur olmktı:ı 
dır. Böylece Almanyadaki bu sı. 
kıntının zenrrinlere pek siimıı 
lü voktur. Par::ıs1m vP.rerı dü 
düğünü calar kabilinden, kec:ıc. 
sinde parası olanlar, her ic;te • 
diklerini bulmaifa mlıktedirdir 
Hatta bir zeneinin bir kaz al
mak kin 28 lira verdiği bile i 
şitilmiştir. Yine Viyanada Ya. 
hudilerden devralınan bir cok 
lüks lokantalarda, hemen her 
scyi bulmak mümkündür. Fa· 
kat buraların rnüsterileri par • 
makla ,ı?österilmıektedir. 

Dünyalar 

SilCih 
ethede 

Timurlenk, seferlerinden bi· 
rinde bir yere süratle e· 

mir göndermek ister. İradesini 
~ötiirecek tat .. rı huzuruna ça· 
ğırtı.r: 

- Ne uyku, ne durak! Çala 
kamçı gece gündiiz gideceksin. 

- llayvanrm durursa, çatlar• 
sa ••• 

- Yolunun uğradığı yerlerde 
kimin olursa olsun atlarım alabi
lirsin. Sözüme dikkat et, benim 
de olsa alacaksın! 

Tatar, atına atlamış, dört nala 
yola çıkmış. ilk merhlede hay
vanı artık yiiri.iyemiyecek hale 
gelmiş; sai etrafına bakınmış; 
ziimriit gibi bir çayırlıkta birhi· 
rinden giizel kiiheylfı.nların otla
makta olduklarını görmü(!. He
men atından atlıyarak hayvanlar· 
elan birini seçmi~. 

Seyisler bunu görünce mani ol. 
mak istemişler. Tatar, hükümdar 
dan aldığı emri yerine getirmek 
h;in ya),na el atmış. Hepsi bir n. 
raya gelerek tatarı dövmftşler ve 
kafasını yarmışlar. 

Emirber yorgun atı ile gerl 
dönmüş ,-e kafası. gözii sarılı ol
duğu halde Timurun huzuruna 
<:ıkmış: 

- Hanm iradesini yerine ge 
'tircmedim. 

- Neden? 
- Bindiğim hayvan durmuş· 

tu. Çayırlıkta atlar \•ardı. Birini 
almak istedim, seyisler ilzerime 
Iıiicuın ettiler, 11em atı vermedi· 
ler, hem de beni bu hale koy· 
dular. 

Timur, fevkaHlde hiddetlene· 
rck atlann sahibinin derhal yaka. 
}anmasını ''e huzuruna getiril
mesini emretmiş. 

Biraz sonra iradeyi yerine gefİ. 
recek adam eli boş olduğu halde 
dönmiiş: 

- İrademe karşı koyan nere. 
de? 

- Emrettiğiniz gibi alıp hn· 
zurunuza getirmiye cesaret ede. 
medim. • 

- Bu adam kim oluyonnuş ki 
benim iradem ona kadar yetişmi. 
yor? 

- Atların sallibi en bfiyük a· 
limlerdcn Sadettin Teftazani'. 
dir! 

Bu ismi işitince derhal Timu· 
run h i del eti geçmiş.• l\laiyetine: 

- Eğer ba~'l'anlann ~ahibi oğ"· 
hım Şahruh dahi olsaydı derha) 
kellesini uçururdum. Fakat bü· 
tiin diinyanm ilim aleminde hiı 
f'c:i daha hulunmıyan bu adam:ı 
karşı elimden ne gelir? Ona karşı 
hen bile bir aciz mevkiindeyim. 
Sadettinin ilmi yalmz benim m. 
kelcriınde saltanat siirmiiyor, i111-
1>aratorl11i!"umun hudutlannı ası· 
~·or ve kllıcımın erişemiyeceği 
memleketlere kadar da uzanıyor. 
Ona karşı ne yapabilirim ki?!.. 

· Tarihçi 

M. M. Mükellefiyeti 

Kanununa ilave 
Ankara, 18 (TAN) - Milli 

miidafaa mükellefiyeti kanunu
nun 68 inci maddesine bir fıkra 
ilüvcsi hak~ndaki kanun laviha
sııu hükumet Büvük l\iillet Mec
lisine takdim etmiştir. 

Kanunun mucip sebepler lavi
hasında aynen söyle denmekte· 
dir: 

"Ordunun p~vderpey takvivesi 
it"in m ti kellefivet yo 1 u ile satın a. 
hnmakta olan motör1ü nakil va· 
c:ıtalnrının viizde ellisinden coğu. 
nun ,gavri kabili istimal bir halde 
bulunduğu görülmüş ve bilhassa 
lJeledive ~~vric:efer hevetlerinde 
kısa bir müdd<.>t evvel "seyrise· 
fere müsait" raporunu alan vası. 
talarda lastiklerin değiştirilmes; 
vedek parcalann saklanması dik· 
kate> sayan l'Örülmektedir. 

Milli müdafaa mükellefiyeti kn. 
nunımun 68 inci maddesinde va· 
sıtalarını getirmivenler hakkında 
hüküm var!';a da vasıtasmı tahrir 
C'den veya kasten malzemesini de 
1'ic:tiren1er hakkrnda bir hüküm 
voktur. Bu mahzuru önlemek 
maksadivle bu fıkranın \?klenme· 
c;il"f' lüzum hasıl o1mu<>tur.,, 

68 inci maddeye ilave edilen 
fıkra sudur: 

"Seferberlikte ve fevkalade 
hallerde motörlü nakil vasıtala
rının durumlarını bozanlar veva 
w•dck rtlfıt veya narcalarmı saklı. 
varak komisyonlara noks:ın tes. 
lim edenler. beş !';eneden aşağı ol
mamak üzere hapis ve harp ha· 
linde sekiz seneden asaf!ı olma
mak üzere ai?ır haoic:: cezac;iyle ce. 

b nd ırı lnC'ak lard ı r .,, 

Antakyada Bir Di~çinin 
Kasasını Soydular 

Antakya, (TAN) - Diş tabibı 
Zübeyirin muayenehanesine gi -
ren ve henüz hüviyetleri tesbıt 
cdilemiyen birkaç hırsız, kasavı 
açarak içinden 1500 lira kıyın • 
tinde külçe altın çalarak kaçmış· 
lardır. 
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Milli Şefimizin İmzala 

Fotografları 

TAN 

Fransaya Y apllan 

Vaitler "Botlarım HCil·ô Y edimdedir! .. 
Ankara, 18 (A. A.) - Bu_ı:!Ün ı (Baş tarafı 1 incide) 

t aldığ~m.~z .. t,el~raflar .Milli Şef İs- Bu vaatler şunlardır: 
- .............. S ephan J,eacock'tan • Çeviren: Ha - Ça: __ .. met Inonu nun hedıye etmiş ol- 1 - Bir Fransız_ Alman dost-

nun eşi, Bir akşam oturuyorduk, iş- dukları fotograiilerin İzmit, Kas- luk muahedesinin akdi. 
te şuracıkta. o, c;akıs:ıyla patates so- tamonu. Bursa ve Rize vilayet 2 - Fransız mülki tamamiyeti
yuyordu. Tıpkı senin gibi. 0 gön de, Parti merkezleri ile Halkevlerin- nin masuniyetine dair Almanya 
orda, şelMenln yanında. c;ok iyi av- de törenle şeref mevkilerine ko- tarafından teminat verilmesi. 
ıanmıştık. İşte bugün mısılsa yine öy- nulduğunu bildirmektedir. 3 - İktisadi ve mali anlaşma
le. Yalnız seninkiler, bir parçıı daha Bu münasebetle yapılan top. larla münakalat işlerine ait an
irice düştli. Görmeliydin Mr. Richard- lantılarda halkım1z MiJli Şef'e laşmalar yapılması. 
son'u. Az kalsın uçuyordu. "Al, Ed!" sonsuz bağlılık duy~ularını bir 4 - Fransanm tazminattan mu 
dedi. "Al şu c;akıyı, sakla, hatıram ol- defa daha teyit eylemişlerdir. af tutulması ve bombard1manlar 
sun." Aldım, sakladım, :fakat bu se- neticesi Fransız limanlarmın uğ. 

A ilaha bin şükür, şimal orman- fer tam yola çıkmadan evvel kaybet- H b • t H k "t radığ'ı hasarların İngiltere tara-
larında yaptığım, senelik büyük tim onu; yüreğim yanıktır. Evet. ' 'Al G eşıs an are G 1 fından tazmin edilmes:i. 

av ve balıkçılık seyahatimden sağ, sa- şunu Ed!" demişti. "Al şu çakıyı! .. " 5 ~ Fransız ordusunun dahili 
lim diinmem kısmet olduğu için, şim- Meğer daha sonra Mr, Richardson, Sona Eriyor emniyeti muhafazaya mahsus bir 
di arlık arkadaşun kılavuz "Ed" hak- bu seyahatinde, balık ağı yükunden de kuvvet haline ircaı. Fakat buna 
kında bütim hakikati çekinmeden if- "halas" olmus: (Bas tarafı ı incide) mukahi] Fransız donanmasının Al 
şa edebilirim. - Al, Ed! dermiş. Zaten şehir'i11e Habe!l.istaınd~ son. vaziyet man, İtalyan ve İspanvol donnn-

Edvard, arkadaşmıdır, diyorum, ona Y 1 il "Ed" dediğim için .. İnsaf edin! Bu kullanamam. Al, sende dursun, sen Londra, 18 (A.A.) _ Reuter'in ma arı e birlikte "Büyük Av-
k d 

bunu fazlasiylc hakkettin! rupa" donanmasının bir kısmını 
ar a aşlık sayılmaz da, ya ne arka- askeri muhabiri bildiriyor: 
d 1 k l 

·ı B k Böylece çakıdan sonra, bi zim balık teşkil etmesi ve Amı·ral Darlan'1n 
a ş r sayı ır. aş a balrnnlardan . , . . Londrada ifade edilen fikre gö 

pek öyle uzun boylu yakınlığımız yok. avı da, Mr. Rıchardson unkıler gıbi D"k d'A t , t r l k bu Avrupa donanma~ımn basku-
Meselfı ırk bakımından ... Ed, yarı in- "deve oldu!" ~~· u o~_e un es.ım 0 

ma mandam tayin edilebileceğinin . ı ıçın şartları ogrenmeyı araştır - ·h 
gilizı yarı Fransız Kanııdalı. yarı kır- Nıhayei ormanlardan aynlıp ia !:!Ve · h kk k tt H b ı sas edilmesi. 
mızı derili, yarı Affierikalıdır. Anası dönerken Mr. Richardson'un yavaş n_ı.atsı, muf 8

. . a hsure e, d ahe-J 6 - Almanyaya kalacak olan 
Almnnyadnn gelmişmiş... Bunu biz- yavaş bütün takım taklavatmdan da rs an ~el erı~~n temb e~ ~ erd a Alsace - Lorraine müstesna ol
zat Ed söyledi, ben dinledim. Velha- olduğunu farkett im Um . t1 .. amamıy e nı aye u acagı e- mak üzere Fransanın tahliyesi. 
sıl Ed, tuhaf bir halitadır. Tam ne lerı' hep "Uymu ş·. · umıye e soz- mek deg~ildir. Dük'ün Amba-Ala-~ "Yalnız Fransız sahillerinin harp 
olduğunu ne sen sor, ne de ben söy- Al • gi mıntakasında her türlü muka-
liyeyiml Ed'in birinci kusuru yol bil- - , Ed, a_l, sende dursun. vemetin halen manasızlığını müd ten sonra tahliye edileceği tasrih 
meyişidir. Eh bir ktla\'UZ da bu ka-, Eh, mademkı Mr. Richardson böyle rik bulunduğu muhakkak olmak- edilmiştir.,, 
darcığını olsu'n bilmeli değilmi ya! demişti, ben ne d!y~bi_lirdirn? Aşağı la beraber, dig- er iki Italyan mu 7 - Fransanın Suriye, manda-

- Hangi yolu tutacağmııza pek e- kalamazdım ya! En ıyı oltam, balık sından feragat etmesi ve Afrika-
min değilim, derdi. Ama her halde ağım, iki maknram, böylece kanatlan- kavemet merkezi, yani Amba-J\- daki Fransız müstemlekelerine 
şuradandır. Sen hele şu sandalı yük- dtlar. Halbuki eve henüz 150 kilo- lagi'nin cenubu garbisindeki Gon "Büyük Avrupa" müstemlekeleri 
len de' Şo-yle yavac yavaş yokuşa tır- t d H 1 • · dar mıntakasının ve Addis-Abe- . d ~ me re var 1. csap adım; demek Kı, cerçevesı ahilinde istiklal veri1-
mana dur, ben etrafı bir kolaçan Richardson, bütün balrk ağı takımın- ba'nın 300 kilometre kadar ce - mesi. Bu "Büyük Avrupa" müs· 
edeyim. dan, geçen yılın tam bu zamanlarında nubundaki göller mıntakasının temlekeleri bir Almanın riyaset 

Böylece, umumiyetle kara yoJlarm- kurtulmuştu. İşte o zaman, bu daki- ismi geçmemektedir. edeceği bir "Avrupalılar" komis-
da sandal benim sırtıma yüklenir, Ed, kadan itibaren, Mr. RichardRon'un ar- Sanıldığına göre, Ingili~ impa- vonu tarafından idare edilecektir. 
ıslık c;ala çala, durmadan etrafı "ko- tik elbiselerinden olmıya başladığı ka- ratorluk kuvvetlerinin bir kıs - Vichy'yi tuzağa düsürmek icin 
laçan" ederdi: mıru hakiki hedefleri olan Lib.: fama dıınk etti. bir vem olarak ileri sürülen bu 

- Hele sen şu ateşi yakmzya bak, - Şu Mr. Richardson yok mu? Di- yadan hariçte tutmak maksadiy- büyük vaatleri yerine getirip ı?e-
ben gideyim de, yemekten sonra ba- yordu F,d, yaman herifti, onun dn ttpkı le Habeşistanda mukavemete tirmemek Hitler icin. bittabi hic 
lık tutacağımız gölün bu olup olma- seninkisi gibi, bir muşambası vardı. mümkün olduğu kadar devam et bi,. ıehe""'mi,roti haiz deP'ilrli .. .. 
dığına bakayım, Dönüşte, tam ormandan çıkmıştık. İş- mek hususunda Hitlerden tali - Amerika Pr,,nsız "emilerirıi * * te şuracıkta bir yerdeydi. Yanyana mat almış bulunan Dük'ün, Gon-

yclhasıl benim blitün günüm, yürüyorduk. Tıpkı şimdiki gibi. Meğer dar ve Göller mıntakalarında müsadere ediyor 
sandal taşımakla, ateş yakmak- 0 musamba şehirde hiç giyilmezmiş: ~ukavemete ~ihayet vermiyece- Londra. 18 ( A. A.) _ "Dailv 

la veyahut bulaşık "Al, Ed!" dedi, Mr. Richardson, "Şe- gı muhtemeldır. Mail" in dinlomatik mııhahiri va-
yıkamakla geçerdi. hirde bana lfıznn olmaz, artık.,, Habe~istandaki. It:uyan kıtı~la-ı zıvor: Londrada mesul mahfi\lf'r-
Ed .ise durmadan "ko ~ rız:ı~ ~ıkt~rı kat'ı surette malum de bildirildi~ine göre. Amerikn 
laçan eder'', pipo i- Bir kac; gün sonra, şeUlenin ya- d_egıldır. Bır ?afta evv71. Habe - Birlesik Devletlı>ri. <:imdive kanar 
c;er, ve daha da ol- nmda Ed, bana. Richardson'un şıstanda _takrıb~n 33 b.ın Italyan hic bir zaman olmadığı derPcede-
mazsa, benden evvel kendisine kasketini ver ve 36 bın yerlı askerın mevcut harbe {!irmeve hazrr vazivettE>dir 

ka "kibar" ların sergüzeştini anlatırdı: ~ .. {Qı Yirmi kılometre ote~ Fakat bunların tarzı taksimi hak rie rasladıfü hiiti.in Frnnsl'T. gemi-
kılavuzluk ettiği baş ,.?."to •t diği yeri ı_şaret etti:. bulunduğu tahmin edi1mektf! idi. Amerika doııımmRsı acık deniz_ 

- Geçen sene baharda, birisini gez- 1 '" ,.,,,,, de, Richardson'un gen kında hiçbir resmi malUmat yok lerini müsadere emrini almıstır 
rlirdim ki deme gitsin! Anadan doğma "=~~~' . . kalan, üç fazla gömle- tur. Eğer Amba-Alagi mıntaka - Boston radyosunun bildirdiföne 
kibar. Adı Richardson veya Richard- iıO',,. ,!f.ırı ğini, çoraplarını ve i- sındaki muharebelere bunların göre. Amerikava gitmek üzere 
dı. Müthiş hoş bir adam ... Sen onu ki kırmızı mendilini hibe ettiği yeri' büyük bir ekseriyeti iştirak et - volda bulunım bir Fransız tic.are~ 
her halde tamyacaksm, c;i.inkü ya ·· - ı· ··· k · · b k d de, Allaha şükur, sag sa ım ogrenme mış ıse, u no ta aki Italyan ııemileri kafilesinin müsadere e.. 
Nevyorktan, ya Klivlend'ten geliyor- nasip oldu. kuvvetlerinin teslim oluşunun, dileceği dün Vasinırtonda sövlen-
du. i_şte tam şu şelaleı~in ~sün~e öy- Dananın kuyruğu işte o akşam kop- diğer roıntakalardaki harekuta da mektn ifli 
le bır bal!k .tutt_u kı _ gor~e: ~~s- tu. Ateşin başında c;ömelmiştik. Ed, süratle bir nihayet verdireceği Veiclıy'deki 'Amerika 
t ınam scnın şımdı tuttugun gıbı. Oy- . h M R" h d 'un ona 
1 

. d. .. 
1 

• d" k" . . \ ertesı saba . r. 1C' ar son • muhtemeldı"r 
e sevın ı, oy e sevın ı ı, sevıncın- ğ 1 d ğ h ·k lAd bir · • 1 botlarını ba iŞ a ı I arı U " e ı·ngilı"z r Bmı" teı.ıı•g-ı" 

den bana oltasını bagışladı. Tam se- .. t -· · d ha 0 ak- e uı, 
nin şimdi durduğun yerde duruyor- ı dere kıyısı gdosd _erecdegını a Kahire, 18 (A. A.) - "Tebliğ": 

· il . . d B şamdan vatı e ıyor u. dl~ · Itşte oraTda, kaya~ınk. _zcr~bn' e. T a- O gece, güzel bir mehtap vardı. Habeşistanda, Adela'yı işgal ettik. 
ıgı uttu. am senm ısı gı ı.. ıp- 1 alaca karanlığına Kıtalarımız, buradan, ricat ha-
. . b k k"l Çamların esrarı • .. kı tıpkısına, bır uc;u ı o.. d.. .. ··yordum: Richard~ın un Iinde olan düşmanı takiben şima-

k b"ld" . b . d' uzanmış uşunu 1 - Dışarı çe e ı l mı arı, ıye botları bir türlü aklımdan çıkmıyor- e doğru ilerlemektedir. 
sordum. 16 Mayısta düşmanın Giride 

- Hayrr, onu ben c;ektim çıkardım. duNasıl oldu da bilmem, biı.im şehir- yaptığı hava hücumları esnasın~ 
S"ninkileri çıkardığım gibi. Bunu gö- de de Richardson, yahut ta Richard da iki düşman tayyaresi daha dü
rünce., neredeyse oynıyacaktı. "Ed'' adında birini hatırlar gibi oluyordum: sürülmüstür. 
dedi. "Bu benim, bütün hayatımda hatı·n su··veyş'e hava hU

0

°CUmU Böyle büyük bir balık avı seya .. -
yakalryabildiğiın ve yakal:ındığım den dönüşle. zatürreeden tahtah ko- K h. 18 (AA ) "T b . -yördiiğiim en biiyük balıktır. Sana a ıre, · · - e lıg" 
oltamı hediye ediyorum.,, Elinde, işte yil boylamıstı. Ingiliz avcı tayyareleri mi.itema-

D:ıha o ,.ece, seferberliğimi tamam- di keşı"f uçuşları yapmışlar S 1 ı::u sarı saplı oltalardan biri vardı. Ay- " ' O -, 1~drm. Gece yarıst ısstzlıı;,mdan bilis- 1 · d ·k· Messersc' "tt nen sizin elinizdeki gibi. Kayadan i- n "' um cıvarın a ı 1 amı 
tifade, kur<mni battaniyemden sessiz- d "" ·· ·· ler Tobruk Baı·di nincc: "Al Ed, dedi. Şunu al. Hed.i- ,,_ uşurmuş , - a yo 
ce sıyrılarnk. çam ağaçları ara!tından lu ·· er·· d ı·aşe nakleden mül· ı· 

... ·em olsun,,, Hala evdedir. uz ın e un "' ~ine sine "cadde.Yi boyladım." O zen- b' t·· ı·· kl"ye kolunu n Tabii bana da oltamı hediye etmek ' ır mo or u na ı ıu -
gin balık avı takımmdan yanımda ff k tl "tr ly··z t · dil~miisHl. Ne yapnrı:m?! Mr. Ri- va a ıye e mı a o a e:jıne tek "iğne" bile kalmamı:;b. Fakat 1 C t'k da 

chardson'dan da aşağı kalamazdım yal tutmuş ar, apuzzo pa ı asına 
_, botlarım aya~ımdaydı!... hücum ederek yol münakalatım 

Nehir boyunca ilerliyerek, şafaktan tamamı"yle ı"nkıtaa ug"ratmışlardır. 

Bundan az sonra ayni şeki."ld.e en k a· . b" t . iki saat sonra, en ımı ır ren ıs- Yı·rmı·den fazla otomobil alevler 
iyi c;akımı da kaybettım. d tt 

_ Aman, ne yaman çakı, diyordu. tasyonuna ar a ım. içinde tahrip edilmiş, diğer bir -
Bunlar, buralarda bulunmaz; Mr. Ri- * çok otomobil de hasara Uğratıl -
chardson'da da bir tane vardı. taın bu- Botlartm tıala yedlmdedlr!.. mıştır. Bir benzin deposu infi -
~~~~~~~~~~~~~============== lak etmiştir. 

Bunünkü Merasim Düşman tayyarel~ri, Süveyş ka 
Hava Harpleri 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bütün bu gece harekatın -
dan, bir bombardıman tayyare
miz dönmemistir. 

Bu sabah erken, avcı tayyare
lerirnizden birisiı İngilterenin 
cenubu sarkı sahili açıklarında 
bir dü~an avcısını denize _dü -
sürnıüştür. Dün yapılan k~~ıf u
cuslarından iki avcımız donme-
rnistir. 

l stila üslerine hücum 

Douvres, 18 (A.A.) - Gece, 
!nı?iliz bombardıman tavyarele
ri Alman isgali altında bu~unan 
Manş denizindeki Fransız lıman
larına karsı çok şiddetli bir hü
cum yapmıslardır. ırncum1ar ~e
ct> yarısı baslamıs ve şafak vak
tine kadar sürmüştür. Muazzam 
infilaklar olmuş ve bu i>;;.f'ilak -
ların sadmesi. yalnız İnıtilte~ed.e 
Kent Kontlujl:u sahillerindekı bı
na ları sarsmakla kalmamıs. fa -
kat insanları ne olduğunu ~ör -
mck üzı>re verlerinnen kı:ıldır: 
mıstır. Fran"stz sahili üzerirıdekı 
sic;e rni!men bombabrın ye, ha.va 
(hfi bataryaları obüsler~nıı: ı_n
filakları müsahede edılmıstır. 
İrıl!iliz nro1ektörleri surada bu -
rada Mansı avdınlatma~~ idi. 
HiiC't1mun <:ıklet rnerkezını Ca
l?is'n;n teskil ettiği sanılmakta-
dır. Fakat arada smıdıı D~!1-
kerquc'e ve Boulognc'a a~ hu -
cuınlar vanıldıeı mi.işahedc o-

':ili nalı mıntakası üzerine dün ak -
(Baş tarafı 1 ;ncide) 

Müsabakalardan önce ~porcu
lar mızıka ile birlikte istiklal 
marşını söyliyccekler ve bu es
nada izciler tarafından dire~e 
bayrak çekilecektir. Bunu mü -
teakıp gençlik marşı söylenecek 
ve geçit resmi başlıyacaktlr. G7-
cit resmi l: ... tikten sonra kız 1ı-
selerinin 80 metre düz kosu, el 
topu müsabakaları, erkek lisele
rinin yüz, iki yüz, dört yüz. s~
kiz yüz. bin beş yüz metrelık 
koşuları ile Balkan bayrak ko
şusu yapılacaktır. Bunları taki
ben de disk, gülle vq cirit atma
lar, tek adım, yüksek ve sırıkla 
atlamalara başlanacaktır. 

Müsabakalardan sonra müka -
fat tevzii merasimi yapılacaktır. 

İspartada Kız Enstitüsü • 
Açılacak 

İsparta, 18 (A. A.) - Dün şeh
rimiz Akşam kız sanat okulunun 
ilk mezunlarını vermis olması ve 
tedrisatın nihayet bulması mü
nasebetiyle tertip edilmiş olan 
sergi açılmış ve seçkin bir davet
li kütlesi ile vilayet erkanı hazır 
bulunmuştur. 

Vali söyledi~i kısa bir hitabe
de 941 yılına okulun, kız ensti
tüsü haline ürağ edileceğini teb
şir eylemiştir. 

Okulun bu yıl mhte1if subeJer
den mezun olan talebe mikdarı 
46 dır. 
lunmustur. 

şam bir hücum yapmışlardır. Fa 
kat serviste ve tesisatta hasar 
ve kanal mensubu arasında in -
sanca hiçbir zayiat olmamıştır. 
Hava dafi bataryaları iki düş -
man tayyaresi ve avcılarımız di
ğer bir düşman tayyaresi tahrip 
etmişlerdir. 

Garp çölünde vaziyet 
Kahire, 18 (A. A.) - Batı çö. 

lünde muharebeler simdi hudutta 
tekasüf etmektedir. Filhakika hu
dudun Mısır tarafında birkaç Al
man grupu daha kalmış olmakla 
beraber esas muharebeler hudut
la hududun iki kilometre ötesin
dekiK.apuzzo arasında cere!!'an et 
mektedir. Yapılan hareket büyük 
bir taarruz de_ğil, müteharrik bir 
harptir. Ve muharebe sahasın
daki vaziyetin pek az ehemmiyeti 
olduğuna isaret edilmektedir · 

Bu harekatta İngiliz kolları e
sir almak ve düşman makinele
rini hizmet harici kılmak sure
tiyle muvaffakıyet kazanmakta
dır. Alınan esirlerin ekserisi düş
manın makineli piyadesine men
sup askerlerle tank mürettebat;
dır. Bunların birçoğu araba ve 
tanklar bomhardımanınmız altın
da tahrip edildiği için yaya gi -
derlf'rken ele gecirilmislerdir. 

i talyarı resmi tebliği 
Roma, 18 (A.A.) - "Tebliğ" 

Şimali Afrikada Sollum cephe -
sinde düşmanın yapmış olduğu 
taarru1Jara karşı göstermiş oldu
ğumuz anudane mukavemet tam 
bir muvai'iakıyetle neticelen • 

elfisi 
Kopenhag, 18 (A. A.) - "Ste

fani": Vasingtondan gelen haber
ler Amerikanın Vichv hükumeti 
nezdindeki sefiri Amiral Leahv'
nin Fransız - Alman vak1asmas1 
üzerine geri çağrıldığını teyit et. 
meJrt,,rlir. 

Müşterek deklarasyon 
Berlin. 18 ( A.A.) - İsbirliği 

siyaseti hakkında müşterek bir 
Alman - Fransız beyanatı yapıl
m;ı•,,,.,ı:ı intizı:ı,. e<lilmektPnir. 

Fransız hava nazırının 
tema.sları 

Rahat, 18 (A.A.) - Hava Na
zın General Ber,1?eret umumi 
vali General Noı?ues . Simali Af
rika bac:kumandanı General O -
dic ve Fastaki hava kuvvPtleri 
kumandanı General Lahou11e i
le, hava, dt>niz ve kara kuvvet
lerinin isbirliği meselesivlP tic-:ıri 
havacılığın inkişafı na miitea 11 ik 
meseleler hakkında görüsmüş -
tür. Bilahare General Bcrgeret. 
Meknf'c-'n 1-ı<ı,.ok-"'t pt-mi<:+ir 

Vichy'11irı tekzibi 
Vichy. 18 <A.A.) _ Ofi ajan

sının bildirdiitine !?Öre. Fr;ınsız 
hükumeti, Hitler ile Amira 1 D~r
lan arasındaki görfü:melerde Da
karın Alman kuvvetleri tarafın
dan is~alinin bahis mevzuu edif
rHili h::ıkkında Nevvork 'rimes'in 
verdiği haberi kati surette ya -
l::ml<>m1c:hr. -

miştir. Düşman, esir ve levazım 
bırakmak suretiyle geri çekilmi
ye icbar edilmiştir. 
Eg~ denizinde düşman tayya _ 

relerı, Rodos adasına bir akın va
parak cüz'i hasarat ika etmişler
dir. 

Şarki Afrikada Dük d' Aoste'un 
kumandası altındaki Amba Ala
jinin son müdafilerinin anudane 
mukavemeti devam etmektedir 
Bu müdafiler, malzeme fıkdanı 
yüzünden her saat daha ziyade 
müşkülleşmekte olan şerait al . 
tında cesaret harikaları göster -
mişlerdir. Düçar olunan zayiat 
ve yaralıları tahliye ve tedavi et
mekteki imkansızlık da bu müş -
külatı arttırmaktadır. 

Adallo Sidano'da düşmanın 
bir taarruzu tardcdilmiştir. Di -
ğer mıntakalarda tebeddül yok -
tur. 

Yeni Zelanda başvekili 
Kahire, 18 (A.A.) - Yeni Ze

landa Başvekili Fraser tayyare 
ile Kahireve ııelmistir. Fraser İn 
ııiltere bi.iyiik elçisi ile birlikte 
Mısır Başvekilini ziyaret etmiş -
tir. Fraser yeni Zelanda kıtala -
rını teftiş edecektir. 

Mareşal Petain'ht 

emri 
(Baş tarafı 1 incide) 

uçan veyahut tesadüfi olarak ye
re inmiye mecbur kalan Alman 
tayyarelerini kuvvetle püskürt
memekle itham etmek suretiy -
le, Fransaya karşı bu tecavü -
zünde kendisini haklı göstermek 
istiyor. Hiçbir şey, bunu haklı 
gösteremez. 

Mareşal Pctain'in teyit ettiai 
gibi, Fransanın Ingiltereye ka~
şı hiçbir tecavüz niyeti yoktur. 
Dünkü muhasımlarımızın kullan
dıkları salahiyet, mütareke şera
itinin tam tatbikinden doğmak -
tadır. 

Hakikat budur. Ingiliz hüku -
metinin Fransayı itham ettiği 
şeyler, iftira ve bühtanlı uydur -
malar ve caniyane tecavüz için 
bahanelerdir. 

Sizler, bunlara karşı sükün ve 
vakarla mukabele edeceksiniz. 
Filhakika, Fransızlar, Suriyeli -
ler ve Lübnanlılar, daha sıkı bir 
ittihatla kardeşçe işbirliği yapa
caklar, fakat ilk kurbanlarını ma 
sum halkın teşkil edeceği hiçbir 
muhasamat hareketine tevessül 
etmiyeceklcrdir. 
Mareşal Petain 'den Suriye ve 

Lübnan arazisini müdafaa etmek 
vazifesini aldım. Bu vazifeyi, sar
sılmaz bir tarzda ifa edeceğim, 
mukadderatına emin bulunan 
Fransa, Suriye ve Lübnan hal
kının sadakatinden ve muhabbe
tinden emindir. 
Şark ordusu, kuvvete kuvvetle 

mukabeleye hazırdır.,, 

Suriye üzerindeki harekat 
Vichy, 18 (A.A.) - Neşredilen 

bir beyanata göre, Ingiliz bom -
bardıman tayyareleri cuma günü 
Şam mıntakası üzerinde görünün 
ce Fransız avcı tayyareleri he -
men havalanmışlardır. Bundan 
sonra olup bitenler hakkında , In
giliz tayyarelerinin Elkantra mev 
kiinde tekrar Filistin· hududuna 
girdiklerinden başka bir şey ilşa 
edilmemiştir. 

lngiliz tayyarelerinin, Şam ü
zerinde görünmelerinden evvel. 
Suriyedeki Palmir hava meyda
nını bombardıman ettikleri ve 
Halep üzerinde uçtukları da bil -
dirilmektedir. 

* 
Kudüs, 18 (A.A.) - Mütead-

dit Fransız tayyarecileri tayya
releriyle Suriyeden Filistine gel
mişlerdir. Tayyareciler Vichy hii 
kfunetine artık hizmet etmemek 
kararında olduklarını söylemiş -
Jerdir. 

iJ'I usulda Alman tayyaJ"eleri 
üzerine ateş açıldı 

Kahire, 18 (A. A.) - "Tebliğ": 
İrakta, 13 Mayısta, Basranm 40 
kilometre kadar cenubunda polis 
karakollarını, hadisesiz olarak iŞ
~al ettik. 

Musul tayyare meydanında bu
lunan Alınan tayyareleri mitral
yöz ateşine tutulmustur. Hein_ 
kel tipinde bir tayyare ateş ala
rak harap olmuştur. Diil:er bazı 
tayyareler de hasara uğratılmış
tır. Amara'da bazı petrol sarnıç
ları donanmaya mensup tayyare
ler tarafından muvaffakıyetle 
bombardıman edilmiştir. 

Habbaniyedeki İngiliz hava 
meydanı Messerchmitt tayyarele
rinin refakatinde uçan Heinkel 
tayyareleri tarafından bombalan-
mıştır. Hasar ve zayiat azdır. Bir 
Messerschmitt tayyaresi bir sıh
hiye otomobilini mitralyöz ateşi
ne tutn:ıustur. 

İrak tebliğine göre 

Beyrut, 18 (A. A.) - 17 Mayıs 
tarihli İra kaskeri tebliği: Garp 
cephesinde hücum kıtalarımız 
düşman kuvvetleri ile karsılas. 
mışlar ve ağır zaviat verdirerek 
bunları firara mecbut etmislerdir 
Haladiza mıntakasında 14 Mayıs 
günü bir düsman tavyaresinin 
tahrip edildiği teeyyüt etmistir. 
Sineldebbane üzerine tayvareleri
mizin son günlerde yaptığı bir 
hücum esnasında üc diişman tav
varesi düsürülmüstiir. Bundan 
baska verde bulunan 5 tavvare· 
nin de tahrip edildiği bildirilmek
tedir. 

Rutba civarında bombardıman 
tayyarelerimiz düşman zırhlı o-
tomobillerine hücum ederek ol· 
dukca ehemmiyetli zayiata sebe
biyet vermislerdir. 
Düşman hava kuvvetleri payi

taht üzerindeki kesif ucuslarına 
devam etmislerdir. Bunlar bir 
cok bomba atmıslarsa da hasar 
olmamıstır. Polis kuvvetlerimi1 
''azivete hakim olup düsman kı
talarının aralannda irtibat tesi· 
sini istihdaf eden hareketlerine 
m;ıni olmııktadır. 

Von Blomberg'in oğlu 

Londra, 18 (A.A.) - Müsta -
1<il Fransız aiamanın Kahire mu 
habirinin bildirıiiğine göre. Al -
man Maresali Von BlombergJin 
oğlu Axel Von Blomherg cuma 
ı!ÜnÜ Bağdatta defnedilmiştir. 

Hess, Yeni ifşaatta 

Bulundu 
(Baş tarafa 1 incide) 

Hazırlanan gizli raporlar 
Londra, 18 (A. A.) - Londra 

_gazetelerinden "Ewening Stan
dart" diyor ki: 

"Rudolf Hess'in Almanyanın 
vaziyetine dair söyledikleri ile 
Nazilerin .planları üzerine verdiği 
malumat hakkında hazırlanan 
gizli raporlar simdi büyük bir 
dosya teşkil etmektedir. Basvekil 
bütün raporları okumuştur. Ha
len bu raporlarda bakar bakmaz 
göze çarpnuyan malumat olup ol
madığı mütehassıslar tarafından 
tetkik edilmektedir. Temin edil
diğine göre, Hess tarafından ve
rilen malumat öyle b ir mahiyeti 
haizdir ki, bunların tafsilatını 
Hitler bilmiş olsa planlarının ba
zılarını değiştirmive mecbur ka
lır. Hess'in her sÖylediği de ay
rıca tetkik edilmektedir. 

Hitlerin eski 6ir sır ark.adaşı o
lan tanınmış muharrirlerdeiı Her:
mann~ Ra~schning, Spectator'dı:ı 
ya~dıgı bır makalede diyor ki: 

Rudolf Hess'in harbin orta
sında d_ijşma~ . memleketine kaç
ması Hıtler ıçın kaybedilmiş bir 
muharebeden daha büylik bir e
hemmiyettedir. Askeri harekat 
en yüksek dereceyi bulduğu bir 
anda bu hadise Hitler icin müt
hiş bir darbe olmuştur. Hitler en 
sadık ve en az hodbin mesai ar
kadaşını kaybetmekle kalmamış 
bu arkadaşının Nazilerin düşman
larına iltica ettiğini de görmüş
tür. 

Zaferle herhalde sarhoş bulun
mıyan, bilakis şüphe ve endise 
ile bir kıskaç içinde kalmış olan 
Alman milleti için bu hadise dai
ma kor1'tuğu müthiş bir hakika
tin birdenbire meydana çıkmasını 
teşkil eder. Bu h~kikat Almanya
nın uçurumun kenarında oldu
ğudur. Bu hadise 1918 de 8 A
ğustos muharebesi esnasında vu
ku bulan ve Alman kıtalarının 
muharebeye ~itmek istememeleri 
hadisesine benzemektedir. Şimdi 
ise Hitler'in en iyi mesai arkadaşı 
olan kusursuz bir Alman vatan
perveri kendisiyle bu işbirliii'ini 
daha ileriye aötürmekten imtina 
etmiştir. Her iki hadise de suala
rını uzaklara isal eden bir fenere 
benzemektedir. Bundan böyle AL 
manların ı:!irişecekleri her hare
ket bir kararsızlık ve şüphe dam
;-ası taşıyacaktır.,, 

Sovyetler Birliği ile 
Irak Arasında 

Siyasi Münasebetler 
Beyrut, 18 (A.A.) - "Stefa -

ni,, : Bağdattan alınan bir habe
re göre, Hirnet Süleyman lrak'ın 
Moskova Elçiliğine tayin edil -
miştir. Yeni Sefir derhal vazife
si başına gidecektir. 

Moskova, 18 (A. A.) - "D.N. 
B .. , : Resmi kaynaktan bildiril
diğine göre, dün Ankarada Sov
yetler Birliği Büyük Elcisi Vi
no_gradof ile lrak'ın Ankara El
çisi Kamil Geylani iki memle -
ket arasında diplomatik ve tican 
münasebetlerle konsolosluk mü -
nasebetleri hakkında notalar te
ati etmişlerdir. 

Mısır'ın Eski 

Genelkurmay 

Başkanı 
(Baş tarafı 1 incide) 

ne çarparak düşmüş, içindeki üç 
kişi kaçmıştır. Bunların Kahire-
ye gelerek gizlendikleri zanne -
diliyor. 

Bu mükafatı vaadeden tebliğ
de sunlar ilave edilmektedir: 

"Ele gecirilen bavullarla ka -
ğıtlar ve fotograflar Azizle ar -
kadaşlarının memleket cmniye -
tine muhalif faaliyette bulun -
duklarını şüpheye yer bırakmı
vacak bir surette göstermiştir. 
Bunların tevkifleri için büyük 
gayretler sarfedilmektedir.,, 

Raşit Ali yapılan cenaze mera
simine bizzat iştirak etmiştir. 

''Arap memleketleri 
İngiltereye müzaheret 

etmelidir,, 
.. Kahire, 18 (A.A.) - "Reuter,, 
O_ğrenildiğine. göre, Suudı Ara -
bıstan Kralı Ibnissut Irak Ma -
liye Nazırı Naci Els~udi Paşay1 
kabul ettiği zaman kendisine 
şunları söylemiştir: 

"Raşit Ali ile, takip ettiği si
yaset hakkında hemfikir olsay -
dım, şimdiye kadar ona yardım 
etmiş bulunurdum. Arap mille
tinin takip etmesi lazım _gelen 
yegane yol İngiltereye müzahe
ret etmektir.,. 

* Haydarabat, 18 ( A.A.) - Hay-
darabat nizamı bir beyanname 
neşrederek Hindistan müsli.iman 
ı;:ırını Raşit Alinin hareketini 
•nkb;h ic'in kendisine iltihaka da
\·et etmiştir. 

5 

Roosevelt 
Diyor ki 

11T otaliter Taarruz, 

Demokratik Yaşama 

T arzımızm Bünyesini 

de Tehdit Ediyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - Roo -

sevelt milli ticaret haftası müna. 
sebetiyle yaptı~ı beyanatta tota
literizmin tahakkümü altındaki 
dünyada beynelmliel ticaretin 
ancak bir taarruz silahı olaca -
ğını kaydetmiş ve şöyle demiş
tir: 

"Birleşik Amerika, demokra
tik prensiplerini müdafaa ve li
beral iktısadi siyasetin tatbik ve 
teşvikindeki manevi istikameti -
ni idame etmelidfr. Birleşik A -
merika, büyiik bir kısmı itiba -
riyle hırs, sebepsiz korku ve mer 
hametsiz taarruzla hasıl olan 
tahripkar ticaret tahditleri yü -
zünden keşmekeş içine _giren 
dünya iktısadiyatını tekrar kur
mak mesuliyetini ancak bu su -
retle karşılıyabilir. 

Hakikaten müthiş bir dünya 
buhranı karşısında bulunduğu
muzu biliyoruz. Totaliter taar -
ruz yalnız dış ticaretimizi değil, 
demokratik yaşama tarzımızın 
bizzat bünyesini tehdit etmekte
dir.,, 

Amerikan tlooıanması 
Vaşinı?ton, 18 (A.A.) =- $iın-

di Amerika 17 zırhlıya maliktir. 
Bu zırhlılardan en son hizmete 
giren ,gemi dokuz adet 400 mili· 
metrelik toplarla mücehhez 
35.000 tonilatoluk "Vaşington,, 
dur. Bu harp gemisi birkaç ay 
evvel donanmaya iltihak eden 
"North Carolina,, nm eşidir. "Va
şington,, tahmin edilen müddet .. 
ten altı ay evvel bitmiştir. Bu da 
Amerika deniz tezgahlarında ne 
kadar büyük bir süratle çalışı}. 
dığını göstermektedir. .. 

Romanyada Gıda Maddeleri 
Vesikaya Tabi 

Bükreş, 18 (A. A.) - Siara ;ia:: 
zetesi iaşe müsteşarlığınrn bir 
resmi tebliğini neşretmiştir. Bu 
tebliğde, şeker, et, un, ekmek ve .. 
sair yiyecek maddelerinin Bük .. 
reş ve civarında vesikaya tabi tu.; 
tulacağını bildirmektedir. __, 

Dük de Spoleto 

Hırvatistan 

Krall Oldu 
(Baş tarafı ı inciaCl 

Quirina sarayında Dük de Spo-. 
leto Hırvatistan Kralı ilAn edil .. 
miştir. Dük de Spoleto, Hırva ~ 
tistan Kralı olarak taç giymek 
üzere yakında Zagrebe gidecek .. 
tir. 

• Romada imzalanan 
anlaşmalaı 

Roma, 18 (A.A.) - VenedllC sara: 
ymda bulunan Mussolini ve Ante P~ 
veliç arasında a~ağrdaki vesikalar. 
imzalanmıştır: 

1 - Zara, Benico, Trau ve Spala~ 
to'yı ihtiva eden genis arazi, İtalyan 
arazisi olmaktadır. Brazza ve Leslna 
adalan hariç olmak üzere bütün Dal 
maçya sahil adaları İtalyay: geçmek 
tedir. Kattaro boğazı mıntakası da 
Karadağ hududuna kadar İtalyan 
Kralhğmıı geçmektedir. 

2 - Hırvatistan hükümeti, İtalyan 
Krallığına karşı harp gayelerinde 
kullanılnbilecek asker! istlhk~mları, 
harek~t üsleri veyahut as,lrerl tesisat 
\'Ücude getirmiyecektir. 
Hırvat hükumeti, bir harp filosu 

vücude getirmek niyetinde olmadı -
ğını bildirir. 

3 - İtalya, Hırvatistan Krallığının 
istiklfılini ve arazi tamamiyetini ga
ranti eder. 

Hırvat hükümeti, l:iu garanti ile ve 
bu muahedenin ruhu ile uygun olmı
yan hiçbir enternasyonal taahhüde 
girmemeyi kabul eder. 

Garanti ve işbirliği muahedesi, 25 
~cneliktir. 

Alman - Hırvat komitesi 
Berlin, 18 (A.A.) - Viyana

da bir Alman - Hırvat - İtalyan 
komitesi teşkil edildiği hakkın
daki haberler resmen tekzip o· 
lunmaktadır. Hakikatte yalnız 
bir Alman - Hırv~t komisyonu 
teşkil edilmiştir. ıtalyanın haric 
blrakılmış olması manidar görül
mektedir. 

50 bin Hırvat amelesi 
Almanyaya gidiyor 

Zagrep, 18 (A.A.) - "Stefani,, 
Takrib{'n 50 bin Hırvat amelesi 
calışmak üzere Almanyaya gide
rektir. Bunlara günde vasati on 
mark verilecektir. 

* Berlin, 18 (A.A.) - Sırp Ba-
n atı mıntakasmın Macarlar ta· 
rafından işgal edildia-i hakkın -
daki şayialar gavri varit telakki 
edilmPktedir. Bu mıntrıkaların 
mukarlderatı hakkında valnız Al
mtmya karar verecektir. 
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HAVALAR 

Den·izyolları işletme 
,, 

1 S 1 N D ı------• 
e 

Ua ları • 
resı --

19 Mayıstan 26 Mayısa Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurfann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 
Karııdenlz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattını 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Tan), Perşembe 12 de (Karadeniz) 
ve Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımın
dan. 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de 
(Anafarta). Sirkeci rıhtımından, 

Pazar, Pazartesi, Salı 9 50 de, Çarşamba, Per
şembe, Cuma 16 da (Mnrakaz), Cumnrtcsi 14 
de (Sus). 

Tekmil Mudanya posta lan Palata rıhtımının 
Karaköy cıheUne yanaşır ve ayni mahalden 
kalkarlar. 
(NOT: Perşembe postası fstanbula gelirken 
ve Cuma postası Mudanyaya giderken Jlavcten 
imralı adasına uğnyacııktır.) 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
Galata rıhtımından. Ayrıca 
(Anatnrta) ve Cumartesi 20 
Tophane rıhtımından. 

8.00 de (Sus). 
Çarşamba 20 de 
de (Çanakkale) 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıhtı
mından. 

Pazar 9 da (Antalya). Tophane rll'ltımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi ıs de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. lzmlr ıUrat hattına 
lzmlr 2, SDrat 
Poataaı 

- 'Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 

Çanakkale lllvcı 

poatar 
Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıhtımın-
dan. (3893) 

* * NOT: Vapur eefcırlcırl hakkındı her tDrlU malOmat aşa~ıda tele· 
fon numaraları yazılı Açentelerlmizden öı:irenlleblllr. 

Galatı Baı Açen.tcıll(ll - Galata rıhtımı, Llma nlar Umum M UdUrlU1iil 
blna11 altında. 42362 

Galata Şube • - Galatı rıntımı, Mıntaka Liman Relıllı:il bl· 
naeı altındı. 40133 

Sirkeci • .. - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

""' * * Van işletmemizde mOnhol bulunan gCSl vesaiti için motör maki-
nlstl alınacaktır. Talip olanların şerniU anlamak üzere mevcut vesa
ikler!yle birlikte Umum Müdürlüğümüz Zat İşleri Şubesine müracaat 
etmeleri lüzumu !lfın olunur. (3892) 

~a._ ................................ I ----------------, Bir Bayan Aranıyor 
Mağazamızın satış işlerinde istihdam olunmak üzere mü

nevver ve ecnebi lisanı bilen bir Bayana ihtiyaç vardır. Şah
sen müracaat kabul edilmez. Talip olanlar tahriren müm
caat etmelidirler. Teklü mektuplarında tercümeihal ile hak
lannda referans alınabilecek zevatın adreslerini bildirmeleri 
liumfu~ ~ 

Beyoğlu : İstiklal caddesi DEKORASYON l\lnğnzası 
~ ............................................... r 

l - İdarehancmizce az müstamel iki kamyon satın almacakur. 
2 - Ellerinde az müstamel kamyonu bulunanların kamyonlarını Cl

ballde nakliyat uubemizde müteşekkil fen heyetine muayene ve tetkik 
ettirmeleri ve oradan alacakları vesikalariyle birlikte paı.arlık için 
20.5,941 Sah günil saat 11 de Kabataşta kAin levazım ve mübayaat şu
besinde müteşekkil alnn komisyonuna müracaatları Ufla olunur. (3777) ,, ... 
OSMANLI BANKASI 

TÜR~ AJ\PNiM. SjRKETt 
TESiS "TARIIll 1863 

StatOlerl ve TQrklye Cümhurlyeü ile milnaltit 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resml Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası~ 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve Mı\NCESTER'de 
KTBRİS. YUNANİSTAN. İRAN. ffiAK, FİLİS. 
TİN ve M VERA Yf ERDÜN'de 

Me,.kez ve Şuheleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE. 

Filyallerl ve bilUln D!hıv<ıda ACf'nta ve Muhablrlcri vardır, 

Her nevi Banka Muameleleri yapa• 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan kii adı. 
Ticari kredilrr ve vesnikli krediler kiisadı. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide 
ic;kontosu. 
Borsa emirleri. 
iE<1hnm ve tahvilat. nltın ve emtaa füerine avans. 
Scncdat tahsiluh ,... ""'"f" 

~~~~~ 
En vüksek emnıvet şartlarını haız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarUe (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

lstanbul Gümrükleri 

1 

s 
ş 

tış Müdürlüğündeki Sahipsiz 
a Ka ah Zarf Usulile Satıhvor .. 

Mlktan De!lcrl Teminat 

Ki. Gr. LI, Kr, Ll, Kr. Ew cinsi 

1365 000 130147 00 9800 00 Safi ipek mensucat 
10 5/041 günlil Vakit (İstanbul), Ulus (Ankara) ve Halkın Sesl (İz

mir) gazeteleriyle flAn edildiği Ozere yukarıda evsafı yazılı eşya 30/5/ 
941 saat 13,30 da 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı konunun 
tı.ıklimlcrl dairesinde kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 

t teklllerin pey akçelerin! ihale g_ilnO öğleye kadar vezneye yatır
ealan ve tcokllf mektupl:ıriyle birlikte pey akçeleri makbuı.1armı ve 
2400 s.:ıyılı kanunda yazılı vesikaları Satı~ Mlidürlüğüne vermeleri Uı-
wndır. Tel ; 23219 (3513) 

HAŞERAT CANLANIYOR ASKERLiK 1 Ş LE R 
YUVALARINI 

AYDA 
ile Tahrip ve İmha Ediniz. 

Sinek, Tahtakurusu, Güve, Bit ve Bütün 
Haşcratı Bir Saniyede itlaf Eder, Kokusu Latif ve Sıhhidlr. 
Piyasada FAYDA'ya benzer ve onun yerine Avrupa diye uydurma bazı mar
kalar vermek istiyorlar. Bunların ekserisi adi gaz ile boyadan ve biraz da naf-

talinden yapılmaktadır. ALDANMAYINIZ. FA YDAyı israr ile isteyiniz. 
HASAN isim \'c markasına dikkatediniz. H A S A N DE P O S U 

---mmı------••miiimil ___________ , 
.. ,• .. ~t.- ·~ .•· ·. ·,:·: .. _ •. _.. .: ,. • ,,,, 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Cocuk Ansiklop_edisi 
Her Çocuk batiası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat 1lu hediye~ 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza blı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: 

Çünkü: 

Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 1 

• bütün dünya çocukla-
mektep dışında hatta nna yılbaşı ve bay-
mektepten son;a muh-

1 
ram hediyesi olaTak 

taç oHuğu en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Her hediye klnlıp kay
bolabilir, veyahut u.. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğUn hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bil- 1 

tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

Çünkü: Çoc11k A.ls:ıtlopedisl 
çocuğtınuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
ı;ifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık vt 
arkadaşlık eder. 

Yedek Subayların 

Yoklaması 
ı Fatih Aıkerllk Şubeılnden: 1 _ 

Yedek subay yoklama!'ıı 1 Haziran 
941 den 20 Haziran 941 gününe ka
tlar devam edecektir. 

1 2 - Her yedek rubay yoklamaya 
b izzat ı!Plmelc mec-burivetlndcdlr. 

ı A - Rahatsız cılup .e:elemlyecek h~1 
~ ~e olanlar <Mahallf hfikômet tnbl-

1 

binden musaddak rapora bdlıyacak
ları ta::ıhhiltlü mektuba sube defte
rinde kayıtlı olduğu smı kayıt nu -
marası ve rütbe ile smdmı bildir -
mek şartiyle sub,.ve gönderecektir. 

(Meseıti: 6/10 gibi). 

3 - Hiikômet memuru olup dn be
rayı vazife şube mıntakası haricinde 
•ılnnlar (Tavzif edildikleri emrin su
reti) serbe,~t meslek sahibi olup da 
H:ızlran ayı zarfmda haricte bulun-
maları mecburi olanlar (bu mecbu
riyeti bulundukları mııhallln rmnlvet 
'TlilnürIUğil veva Amirliklerinden ala
cakları vesikalar) yoklama farını 
kl"rre dnhilindeki vesaiki mektunla 
l!Öndermek "'-lretivle yaptrracaklnrdır. 

Vesaikslz ız5nderilen mektuplnr mak
bul deltildir ve yoklamaya gclmem.iş 
addedile<'Plderdir. 

4 - Mektupla yoklamalarını yap
tıracaklarla bizzat yoklamalarını yap
tıracak subaylar getirecekleri asağ1-
daki vesaiki de taahhüUü mektupla 
göndereceklerdir. 

5 - Sube mmtakası haricinde olup 
da yoklamalannı T<Jptıracaklar iste
nilen vesaiki bir dilekce ile şube ba~
kanlanna müracaat etmek suretlvle 
yaptırabilect>klerdir. (Maliye mOfet -
tislerine aittir.) 

8 - Gerek mektupla, gerek dilek
çe fle mOracaatlarda notu~ cüıdanla
rmda 940 yoklamasında yazılmış şube 
defter sıra kayıt numarası ve riltbe 
ile smdının bildirilmesi Ul7.nndrr 
(Meselft: yedek Top. Tihn. 4/160 gibi) 

7 - Yoklamava .ıı:elmiyenler usu
lüne tevfikan mektupla yaptrrmıyan
lar 1076 numaralı kanuna Ş?ôre (50) 
lira cezııva tAbl tutulıtcaklardır. 

8 - Hazirıın 2 ıılnden 7 sine klldar 
(Kimyaıter, levazım, veteriner, dişçi, 

ea:acı, tabip) ı:mıfına ait hüti1n rütbe 
subaylarmm yoklamaları yapdacaktır. 

·.TA.N·.:·'·~J,,eşriyat Evi· 
· :· · . · · -· .. : · · - · .· ... · ~is İ a: n b u i . · 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cüttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş ol.arak iki cil
di birden (7) liradır. 

9 - Haziranın 9 zundan 12 sine 
klldar (Too, hesap memuru, nakliye, 
lst!hkAm, Oto.) sınıfınn aft bQtOn rüt
be subaylarının yoklamaları yapıla-

caktır.) 

10 - Razlrnn 13 dı>n 16 <:rnıt kııdar 
(Muhabere, süvari, demlryol, jandnr
ma. hava, öleme. harita. imam. adli 

Adres: lstanbulda TAN MatbQası 
Talebe ve muaU.iml.ere 

tenzllatlı (6) liraya verilir. 

~~PARA 
}. \ HA\' &T Y ARIŞISl'!'<l -

0İREK$İYQNU0UR 

~ - ~------,.,.. . 
IDARUINI BmM 1$--BANKASINDA~ 
nsa_..,_~ı;ı.t~cAR. 

r T. İş Bankası"---------· ___ _ 
Kü~ük Tasarruf 

1 

Hes.apları 1941 

iKRAMiYE PLANI 1 
• Kcşideler 4 Şnbat, 2 Mayıs, 1 Aius
: tos. 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
: pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Ltra 
3 .. 1000 .. =3000.- .. 
2 • 750 .. =1500.- • 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • =:3500.- • 
80 .. 50 .. =4000.- • 

:300 - 20 ~ :6000- -.................................................. 
Kiralık Ev 

. . \ . 

· ~tanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymet Pey akçesi 
Lr. Kr. Lr. Kr, 

363 68 27 40 Büyük Çarşıda Zlnclrlihan Ost kat katında 7 - No. 
lu odanm tamamı D. 7244 

203 42 16 00 Bilyük Çarşı Miltevelli sokağında 17 - No. ıu dClk-
kAnm tamamı 4827 

206 84 17 00 Büyük Çarşı Koltuk Kazazlar sokafında 14 - No. 
lu dilkkanm tamamı 5735 

263 68 21 00 B!ly!lk Çarşı 'ferzlbaşı sokağında 39 - No. lu dClk-
kllnın tamamı 7240 

427 36 32 50 Büyük Çarşı Zinclrlınan üst katta ıo. 11 - No. lu 
odanm tamamı 7176 

413 68 32 00 Çemberlitaıı Molla Fenari mahallesinde Vezir Hanı 
üst katta 35 - No. lu odanın tamamı 7224 

Yukarıda yaz:ılı cmlftkin arttırması 10 gün temdit e.dilmiştir. İhale
si 26/5/941 Pazartesi günO saat 15 de yapılacaktrr. İsteklilerin İstanbul 
Vakıflar BaşmOdürl!lğü Mahlfilfıt kalemine müracaaUarı. (3868) 

i DE A ~ BÜRO 
. 

Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Şişlide Bomonti tramvay 
istasyonu Derearkası soka -
ğında 29 No. altı oda, banyo, 
su, elektrik, havaj?azını havi 
içi, dışı yağlıboyalı, manza
ralı. etrafı açıktır. Müsait şe
raille kiralıktır, ji?Örmek ic,;in 
karşısındaki Zafer apartıma
nı kapıcısına, pazarlık için 
(Tel : 43016) No. müracaat 

~ ... -----•-. # ı piyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 

il Doktor ' istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. 

1 Ç İ p R U T l j Sallf yeri: TAN· latanbuJ 
Cildiye ve Zilhrevlye mütehas-
sısı Beyoğlu Yerli Mallar Pa- ~ 

1 zarı karşısında Posta sokağı kö
şesinde Meymenet npartımanı. 

L Tel: 43353 

Fiatı 50 Kuruş. 
............. ,,,.....,..V"'...,"'"'V'"'-,,,...,,..V""'...,.....,."V ............... ,.....,..V""'V"'"V'~'""''"",......,.....,... 

mQsavir, sanayii harbiye) sınıfına alt 
bütan rütbe subaylarının yoklamaları 
yamlacaktır. 

11 - Haziran 16 smdan 18 tlnt
kadar (Deniz makine. deniz ~verte, 
c;anatk1\r1:ır, muamelat memuru) sı

ndına ııit bütün rütbe subaylannm 
yoklamaları yapılacaktır. 

12 - Haziran 18 den 20 sine kadar 
(Bütün riltbe piyadeler.) 

13 - Bu yoklamalarda asatıdaki 

vesaik aısıllariyle birlikte tasdiksiz o
larak beraberlerinde bulundurulacak
tır. 

A - Terhis tezkeresi, tekaüt emri 
veya dil!er asker! vesaik ıruretlerl, 

B - Nüfus cüzdanı, iki adet fotog
raf, 

C - Hektm, ec:zaeı, dişçi, veteri
nerlerin diploma ve ihtisas vesika 
suretleri, 

D - Mühendlıı ve kimyagerlerin 
hangi şubede ihtlııaıılan bulundu!i'.ı 

(Su, elektrik, yol, ilAh) gibi vesaik
lert. 

14 - Hal!ha:ı:rr mahane emniyet -
leri tarafından tasdikli ikamet se
nedi, 

15 - Her smıf için tayin edilen 
günlerde yoklamaya gelinmesine ria
yet edilmesi, 

16 - Yoklama <ıabah saat 8,30 dan 
12,30 za kadar. Öğleden ~ıonra 2 den 
18 ze kadar dt?'o'Bm ed~eltl, 

17 - Temmuz 940 ve daha evvelki 
senelerde yas haddine uğnyanlarm 
niltus cQ7..danlıınna yas haddine uğ
radıkları kaydP.dilecdinden ~ubeye 

müracaatları ilfın olunur. 

* EMEKLi VE YEDEK SUBAYLARLA 
ASKERi MEMURLAR! ŞUBEYE 

DAVET 
Betlktat Aıkerllk Şubesinden: Be

şlkta~ askerlik şubesinde kayıtlı hc
nilz yaş hadd!ne uğramamış olan e
mekli ve yedek (Eski tAblrle birinci 
ve ikinci smıf ihtiyat zabitan ile me
murini askeriye) subaylarla askeri 
memurların senelik yoklamalarına 1 
Haziron 941 gününden itibaren baş
lnnacak ve 20 Haziran 941 akşamı ni
hayet bulacaktır. Bu yoklamaya ls
tanbulda bulunan levazım, veteriner, 
eczacı ve tabiplerin yoklamaları 1 
Haziran 941 gününden 7 Haziran 941 
'(ününe kadar devam edilecektir. Di
~er ırubay ve aııkert metnurlarm yok
lamaları 8 Ha:ılran 941 gününden 20 
Haziran 941 günilne kadar devam e
dilecektir. Yoklama günleri haftanın 
pazartesi, çarşamba, cuma gilnlerl sa
at 8.30 dan 18 e kadar, salı ve per
$embe gQnlerl öğleden sonra saat 14 
den 18 e kadar aşağıda ynz:ılı vesi -
kalarla birlikte bizzat mürncaat ede
ceklerdir. 

1 - Emektl eubav ve memurlar: 
n) Nüfus b<iviyet cüzdanmuı tas

dikli sureU • 

b) Maaş resmi senedi (Beraat), 
c) Varsa askerlik vesikası, 
d) Herhangi bir fen şubesinde ih

tisas yapmış ise diploması, 
e) Sıhhi suboylnrm diploma ve ih

tisas vesikası, 
f) iki adet 4,5 x 6 ebadında ''esi

kalık fotograf, 
2 - Yedek ıubay ve askcırl me• 

murlar: 
a) Nufus hüviyet cnzdanının tas

dikli sureti. 
b) Askerlik vesikası (Terftfs tez -

keresi, yedek subay diploma!!), 
c) Herhangi bir fen şub~de ih

tisas yapmış ise diploma'lı, 
d) Sıhhi subayların diploma ve ih

tisas vesikası. 
e) İki adet 4,5 X 6 ebadında vesi· 

kalık fotoın-a f, 

Halen fstanbuldan hariç mahaller
de bulunan emekli ve yedek subay
larla askeri memurlar yukarıda ya
-zdı vt-sikaların birer suretlerlnl bu
lundukları yerin nskerlik subesine 
müracaat ederek pul ilsak etmeksl
-zln tasdik ettirip taahhUtlü btr mek
tupla şubemize gtlndermlye mecbur· 
durlar. Mektuplarında bulunduklar 
mahallin açık adresini yazmakla mil· 
kelleftfrler. Senelik ihtiyat yo'tlama
!;ma iştirak etmiyen veya taşrada o
lanlar yukarıda yazıh vesllta suret
leriyle bulundukları yerleri bildir -
mlycnlc.r 1076 sayılı kanunun 10 mnd 
desine tevfikan elll lira para cezası 

tatbik edlleceğl illin olunur. 

* Kıdık!lv Yeril Aıkerllk Subealn· 
den: Yedinci kor mıntakasmdnn Ka
dıköy mıntakıısına yer de~ren 
(330 - 150) slcllli emekli topçu yüz
başısı ŞQkrO oğlu Mustafanm derhal 
Kadıköy şubesine milracaatı tebıı: 
olunur, 

1. TDmen Aıkerllk Daire.si !!atkan• 
lıöındın: Yedek subay yoklamalarının 
2 Haziran 941 günQ baslıyarak M 
Haziran 941 günil nihayet bulacağı 
evelce gazetelerle bildirilmişti. Bu 
yoklamnların 20 Hazlran 941 Cumı 
gilnü nihayet bulacağı ilAn olunur, 

Şubeye Davet 

Be~lktat Aekerllk Şubeılnden: 1 -
312 - 332 doğumlu dahil tekmil ih
tiyat acemiler ile bu doğumlulardaıı 
muvauafiık hizmetlerini ynptıklarıruı 
dair ellerinde vesikası bulunnuyanlaı 
nüfus ctızdanlariyle. 

2 - 316 ve daha genç do~lular
dan muvazz.atlık hlzmetleritıl tam o
larak yaptıktan sonra yQk..cek tahsD 
gönnilş olanlardan yedek subaylığı 
isteklilerin diploma ve nOfus cüzdan· 
lariyle, 

3 - 336 doğumlularla :mttanıeleyc 
tftbi olup lise ve daha yüksek tahsi· 
\ini bitirmiş yüksek askeri ehllyetna· 
mesi olanlar ve askeri ehllyetnames 
olmıyanlarm ve okul vesikalar!yle.. 

4 - 336 doğumlularla muameleye 
tfıbl gayri isllim tab!b ve veteriner· 
!erin de nüfus cilzdanlan ve diplo· 
malarlyle birlikte, 

5 - Yukanda 4 maddede yazılı er
ler 22 Mayıs 941 perşembe gQnü sa
bahı şube merkezinde bulunacaklar· 
dır Gclmlyenlerln hakkında askerl 
ceza kanunları hilkOmlerine gl5re mu
amele yapılac:afı flfın olunur, 

* ÜekUdır Aıkerllk Şubeelnden: 1 -
337 doğumlu gençlerin birinci yok
laması bitmek üzeredir. Yoklamala
rını yaptırmıyanlar, askerllk kanunu
nun mahsus maddesi hilkmOne göre 
para cezasına tfıbldirler. 

2 - Bu doşumlulardan burada bu
lunanların nntus cQzdnnlarlyle şube
ye müracaat etmeleri lfıznndır. Taş -
rnda olanlar bulundukları mahallin 
askerlik şubelerine uğramaları ka -
nunldlr. 

3 - Bu füln davet mahiyetinde ol
duğundan vokit g~lrlp yoklamaya 
ı;elmlyenler ve nüfus cilzdanlarmda 
voklamasmı yaptırmış olduğunu is -
bat cdemlyenler yoklama kaçağı sa
vılarak kanuni cezaya ttıbi tutula
caklardır. 

Alfabe sırasiyle bütün hastalık
ların resimli olarak tedavW ve 
tarifi, Her zaman. herkesin ya
nında bulunması lliz.mı olan bu 1 
g(lzel eser nefis ciltli olarak yal-
nız 1 liradır. Bütün ~yilerden 
isteyiniz. Toptan sat13 yeri: is
tnnbulda Yed.lgün idarehancsidir. 

" --~ 


