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kuru bir hulya addettiği şayialar Almanya Fransa ile şerefli bir 
yalnız lngilfere ile harbe devam edecek ! 

şu: 

sulh 

.flbluka 
. nıeselesi 
ltaıya ile müttefikler 
~qtasın~a hallediliyor 
~uını harbın yıldönümünde mülie-

--...................... , 1 tikler aleyhinde 
arp sahas~nın! ı nümayiş yapılmadı 
lll ula s sa 1 'ı ja~!~~~y~ta:;~~dak:In:ussı~:I 

mUmesslli Myron Taylor, Papa ta-

h 
rafından kabul edilmiştir· Bu ziya-a r itası i (Devamı 4 üncüde) 

ıı Mareşal @ 
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Ankara
ga döndü 

Genelkurmay ikinci 
~ i @ • 
~ti,:2==~ l Reisi 

~"-""btıg:"~~ harb nhasm• Orgeneral Asım ~~ {s1(!rbıc , ·anncaya kadar 

'l ~~~~ s•t:~m;,t;: ;~: Gündüz bir heyetle 
'"'ıc en 4 gün 7.arfmda , .e 4 

~'"" okuyucularına ver. Surı·yeye gı·tıı· ~ ~lJtı. Hab<'r okuyu-
~; >"1c.,. ~lldP. topl:ıdık lan par · 
ıı."" .,._ kJ rt'fll d . " Jel..... Ankara, 25 - Yakın §arktaki 

, .. "113' m e g:mı ıı.gu müttefik ordu kumnndanlarma lıı.-
'-ı.:C~ı .. • 1ta ~ctl riıl yarıı~t ır 
. "' " 1rı 1.ıı.. dei ziyaret maksarıilo b\rk~t; giln 
il 0tıc.•. "mmel bir harltıı- evvel Bcruta gitmiş olan Genci 
··~"" 11\l:ır.:ıır. · •ıa Kurmay Başkar.ımız McırcQ:ı.1 Fev. 

~talı SOn paftayı zi Çakmak diln hususi trenlo An-
"JtA karaya avdet etmiş ve istasyonda 

~
'tf&""- Q Ün SO n Genel Kurmay ve Milli MUdafaa 

' 1 ll~d erkanı tarafından merasimle kar-
Qhkı• a verıyoruz şılanmıştır. 

11 1 b d 1 Genel Kurmay ikinci reisi Or
~ ""- an 1 r a ar gcner.ıl Asını Gündüz, dJ:n akş:ı.m 
'"" .-.... Toros ekspres11c Beruta mütevec-
~sll~,,'-Yfanu7.da aynca üç cihen hareket etmiştir· Orgenera-

~~ s::_"°''•trrı rrı kütük küçilk renk- le, Hariciye Vekaleti Umumi Katib 
bıırıı 1 \'eriyoruz. Okuyu. muavini Cevad A~ıkalın, Hariciye 

"'1.,.~ •11 ( ' kC8ip saklamak Vekaletinden Turgud Menemenci
:; ~~~~~b ed<'n yerlerine ile a!keri bir heyf't refakat et
,,~ le hulı harekltmı nıektcdir· Orgeneral Asım Gündüz 

t r, ~ birka~ gUn Suriyedo knlacaktlr· 

Belçika ve f ransa cepheleri arasındaki 

Gedik müttefiklerce 
yarıyarıya kapatıldı 

Biüttefikler Som hattında sağlam 
bir şekilde tutundular 

._.,.,. .... 

Müttefik 
orduların 

t Şimalden ve cenuptan yapllkları 
harekat muvaffakıyetli neticeler veriy~ 

Harbin nıas11m k ıırb ım lnrı: Ho';ı.nchtda t ayya re bombıtrd ı nıanla· 
rında yaralanarak o şekilde lngilte reye il tica eden 

Holandalı bir çoc uk hast a hanede 

froçklula avlae 
baskın yapıldı 
Moksiko, 25 (a. a.) - Troçkinin cviııe tabanca ve otomatik 

tüf eklerle silnhlı olan yirmi kadar kimse tecavüz etmiştir. Bun
larla Troçkinin adamları arasında müsademe olmuştur. Mülcca. 
vizler Troçkinin eski katibi Chelden Herdi kaldırmışlardır. Troç. 
kinin küQük oğlu yaralanmış ve bizzat kend:si de yüzünden bere. 
ier almıştır. 

Troçki bu suikaslten Gcpeuyu mesul tutmaktadır. 

Ruzveltin ıstedıği tahsisat ~ abul edildi 
Vaşington, 25 (a. a.) - Meclis Amerika hava kuvvetlerinin 

tevsii icin istenen bır milyar l 52 milyon dolar tahsisatı 1 reye 
karşı 391 reyle kabul Ptmiştir. 

Daha evvel Ruzvelt, matbuata yaptığı beyanatta 50 bin pilot 
yetiştirmek niyetinde olduğunu bildirmişti. 

Türk ıye lsviçre t ı caret anlaşması 
Bern, 25 (a. a.) - Royter: Is\"ltre federal konseyi. mayıs 

bidayetinde Türkiycdeki Isviçre heyeti tarafından parafe edilen 
ticaret anlaşmasını tasvip eylemiştir. Anlaşma 1-6 tarihinde me. 
riyete girecek ye bir sene muteber ola,..:ıktır. Anlaşma iki mem
leket arasında tediyelerin münhasıran kliring esasına. dayanaca. 
ğını bildirmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Alman pro- ı radyosu fnınııızca neşrlyatmda, A!· 
pa1:anduı, Fransa 11ımallndekl Alman manlann BulODya girl§lerl, bUyUk 
muvat!aklyetlnl tablatlyle istismara Br!tanyada umumi bir panik yaptıg1-
~ıı11maktadır. DUn sabah, F rankfurt (Devamı 4 üncüde) 

Bu sabahki 
cinayet 

T arlabaşında bir evin kapısı önünde 

Dört otobüs sahibi bir adam 
kadın yüzünden 

tabanca ile öldürüldü 
Katil bir 
karakola 

taksiye binerek 
gitti, teslim oldu 

DünkU nüshamızda, haber vcrdl
ğlnuz iki cina: dten sonra bu rm
bah da saat dokuz buçukta yine 
kadın yüzünden Bcyoğhında bin
lerce hana heyecana düşüren mut
hiş bir cinayet işlenmiştir. 

Bu kanlı vakanm faili, dUnden
b~ri me:ı:un olarak vazifesinden 
aynlmış olan Galatasaray polis 
merkezi sivil memurlanndnn 
Nc:aşi nam.ile maruf Arab Hayri
dir· 

Cinayete kurban giden ndam ~5 
yaşlarında otobüsçJ Ercnkö~ lil 
Şahin oğlu Halildir· Evli ve Uç ço
cuk sahibidir· 

Öğrendiğimize göre, hadise şu 
suretle olmuştur: 

Hali! dört otobüs sahibi zengin 
bir adamdır. Tarlabaşı caddesinin 
Taksim meydanına çıkan tarafın

(Devamı 4 üncüde) ....,. .Öldürülen otobüsçu Ham 



Nahiye müdürü: 
- 7..annetmern; dedi. Vilayet 

yedi jandarma daha gönderece1: 
vaziyette değil. Bütün jandanna · 
lan merkezden geri çağırmışlar. 

Muhtar: 
- Onu bırak hele bir tarafa, 

diye yeniden konuştu. Ama, benim 
aklıma başka bir şey geliyor! 

ihtikarla mücadele· 
tesri ediliyor 

Garp cepbeslade 
niçin zebirli gaz 
kail anılmıyor 7 Muhtar: 

- Yaman halimiz öyleyse, diye 
atıldı. Vay kahbeler! Bizi kurtlar 
gibi bu yıl eşkiyalar diri diri yi -
yecekler desene ... 

- Niçin? diri diri yiyecekler • 
miş, dört eşkiya ile koca köy başa 
çıkamaz mı ki? 

Bunu Oğlak Omer söylemişti. 
Muhtar: 
- Çıkamaz işte! dedi. Altına 

aldığı ayaklanndan birini değiştir. 
di; "Çiçeklidağda ne kadar kurt 
var!'' diye sordu. Bir sürü mü?. 
Kaç tane?. Yüz, iki yüz! Yirmi se
nedenberi ba~ çıkamadık biz! A
ğıllanmıza onlar Mkmediyor. 
Şimdi de... (Durdu; ve bunu ha -
fıf söyledi) eşkiralar!.. 

Muhtar bir şey daha söyliye -
cekti. Fakat onu birdenbire kay -
betmişti. Oturanlar bunu hisset • 
miş olacaklar ki muhtara cevap 
vermediler. Kaybettiği şeyi bulsun 
diye beklediler. Muhtar bir iki sa· 
niye durdu: 

- Hepsi aç onların, dedi; bütün 
Akviram yeseler yine doymazlar! .• 

Sonra jandarma kumandanına 

döncln: 
- Ama, dedi; tehlike yalnız Ak· 

\'İran için mi? 
Nahiye müdürü: 
- Evet, diye tasdik etti; Kızıl

cadan Tercana kadar bUtün dağlar 
cskiyalarla sanlı. 
Oğlak Omer, adeta ba~nr uzatır 

r:ibi, ihtiyarların arasında kendine 
bir yol aradı: 

- MUhtar, dedi. Şu halde ya -
takları belli anların? .• 

Muhtar bu atılı_şr pek ibeğenme
:nişti: 

- Tut ki, dedi; belliymiş .•• Ak. 
viran köylülerine başka yardım e
den var mı? Hepsi de kurt a~zında 
kuzu ..• Kızılca köylüleri cşkiyaları 
öldürecekleri yerde mallarını kap -
tıra kaptım besliyorlar çünkü-

M uhtann hakkı vardı. Tercan 
yolunda ilk çevrilen köylü eşklya
lann elinden kurtulup da jandar. 
ına karakoluna geldiği zaman on -
lan '"bir deri, bir kemik!" diye an.. 
tatmıştı. Suyu çekilmiş bir ağaca 
benziyorlar; ve kemikleri üzerine 
san bir deri geçmis kadar cansız 
hareket ediyorlardı. Yalnız ellerin· 
de birer silah vardı: ve bu, yaşa • 
dıklarını söyliyen yegane şeydi. 

Nahiye müdürü: 

Muhtar yeniden durdu. Iyi bir 
kelime aradığı be!lirdi. Belki de 
onu söyler söylemez ne jandarma 
kumandanı, ne de nahiye müdürü 
itirazsız kabul etsinler istiyordu. 
Fakat ne birinin, ne de ötekinin 
ytizüne bakmaksızın gözlerini kö • 
§Cde oturan Oğlak Omere çevirdi: 

- Dirorum ki, jandarmalar on· 
tarla birer ikişer dövüşemiyor. Bü
tün geçitleri tutmuşlar. Akvirana 
insan değil kuş uçurmurorlar. 1çi. 
mizden biri bir hile ile §U kahbe1e
ri Akvirana kadar sürüp getirse! .. 

Omer: 
- Nasıl? dedi. 
- Bir eşkiya gibi! diye aya.le. 

landı. Ve bunu alelacele söyledi: 
- O zaman Akviran köylUlerile 
jandarmalar birleşir; eşkiyalara 

bac:kın verir çd<anrlar .. 
Fikir nahiye müdürüne hiç de 

fena gelmemi~ti. Ya!nız jandarma 
kumandanı itiraz etti: 

- lyi dedi, iyi ama, bu işi kim 
yapacak muhtar? jandarmalardan 
biri mi? 

Nahiye müdürü: 
- Zor iş, diyerek karşıladı. Jan 

dannalar domuz gibi avlanır yol· 
da ... 

Muhtar başını ka,ıdı: 
- Aman, aman; dedi; jandar -

malan birakm hele!.. 
Göz ucu ile Oğlak Omere bakı -

yor; iyiden iyiye onu yokladıl{ı bel 
1i oluyordu. Altına aldığı ayakla -
nnı bir kere daha topladı; ve bir 
kuluçka gibi iki taraf ma kımılda • 
narak: 

- Eh, dedi; sen ne dersin hele? 
İçimizde eşkiyalarla dövüşecek biri 
var gibi geliyor bana? 

Omer: 
- Ben hazırım!.. Dire atıldı: 

ve muhtara doğru bir kurşWl gibi 
yürüdil. 

Nahiye müdürü: 
- Omer ~·eni evlidir, dedi; bana 

pek iyi gelmiyor ama!. 
Muhtar: 
- Kolay, kolay diye güldü; ne

le bir dü~ünsün Omer. Akviran • 
lılar Gümü~ göz kulak olur elbet.. 

Sonra muhtar samanlığı dolaş -
mıya çıktı. 

(Devamı var) 

Romanya ile görÜ§meler 
bitti 

Romanya ile Ucari göril_şmeler ya.. 
pan Servet Berkinin riyasetindeki 
heyetin )'nnD ııehrlmlze avdeti bek· 
lenmektedir. Romanya ile görll§meler 
iyi blr gıekllde netlcclenmlııUr. 

- Uzun laf! dedi; haydi Akvi -
ran eşkiyalara mukabeleye karar 
versin; bir iki öldürmekle bitmez 
onlar .• Akviran köylüleri jandanna 
Jarla birlik edip Çiçeklidağı basa.. 
bilecekler mi? .. 

Omer: 

Belediye müdürleri 
Ankaraya gittiler 

Boled.iye iktısat mUdUrU Saffet, 
tramvay ve elektrik mUdUrU Tay
fur Niı.zım, Bular idaresi mUdUrU 

- Silfthımız var! dedi; basarız Ziya ve mebzaha mfidilrU dün ak-
elbetl gam Ankara}"& gitmişlerdir. Bcle-

Muhtar: diye mUdUrlcri Anknrada muhte-
lif i.5lerle meşgul olacaklardır. Bu 

- Bırak, bırak; dire atıldı. Kim nrada kendi dairelerine ait bütçe 
cıkacak dağa? Kim gidip vuruşa - hakkında dahiliye v~kllelinc iza.
cak? Benim yaşun altmış!.. hat verecekler, bundan başka p::ı.

Omer sustu. Ve bütün Akvirar. sif korunma bakımmd::ı.n mlie~ 
. . . . selerlnde alman tedblrlcr Uzenn-

da yalnız kendısının on yedı ya - I de alikadarlarla temas edecekler-
şmda olduğunu düşündü. dlr· 

Komisyon mühim bir 
toplantı yapıyor 
kararname çıktı 

İhtikarı önlemek için bUtUn vilA· 
yetıerde fiyat murakabe komisyonları 
kurulması hakkında.ki kararname ve
killer heyetinden çıkmıştır. Du huswı· 
ta:ı. dUn 5chrimizdcld alft.kadıırlara 
da malumat gelmiş ve hemen hazır· 
lıklara ba§lanmıştır. 

Şehrimizde valinin reisliğinde lhU· 
kAr koml.syonu adıyla ç:ılı~an komlıı· 
yon ",lyııt mUrnlcaho J;omlsyonu., a
dını alacak kadrosuna bir sıı.naylcl f· 
le bir taclr lift.ve edllecckUr. Yeni tcıı
ld!Atın &'Cnla bir memur kadrosu olıı 
cak ve bunlar vasıtıuılle bUtUn plyasn 
dnlmt bir nezaret altına alınacaktır. 
Komisyona verilen hl!.dlseler sUrtıtlE' 

tetkik ve muhtekiri derhal mUddclu· 
mumillğe vcrlleccktır. 

Komisyon bugünlerde 1stazıbul mlld 
delumumtsinln ve bUtUn kaza knynıa· 
lco.mlarının da l~Ural:lle mühim bir 
toplantı yapacalc ve çalışma §Ckllnln 
lcarnrnameyc gorc tadili nı işlerin 

sUratıe intacı Uzcrlnde1 görU~tilccektır. 
BUtUn ltazalnrdıı kaymakamların sıkı 
tctldklcr ve teftişler yapmnlan ve ta· 
kibatın kanuni yolları Uzcıinde ka· 
rarlar verilecektir. 

Görs~ede petrol 
bulunro~u 

Görele kazasının Kumyah ma
hıı.llcsindcki su yollan belediye 
tarafından tamir cttlrilmekteyken 
Tepccteği mevklindc hill:umet ko
nağına. 150 metre mesafede kesif 
gaz kokan bir çamura tesııdUf cdil
miıı \'e kaymakam. belediye reüıl 
ve jandarma kumandanı mahallin
de tetkikler yapmLc;la.rdır· Bir ka.
ranm altında sularla. ka~ık pet
rol ııızmnkta olduğu görUlmUş ve 
kayanın civarı 30 santim kadar de
rinleştirildiği zaman srzmtı art
mıııtrr. 

Buradaki yol iN,iaatı tatil edlle
rek §lJelcre alman numuneler Ma
den Tetkik ve Amma EnstltUsllne 
gönderilmiştir· 

Satıhk tram·.·ay 
şirketi! 

Usküdar tramvayı niha
yet mezada çıkarılıyor 

tJskUdar halk tramvaylan ılrketl· 
nln Dahlllye \"CkAletınee taa.lyeslne 
karar verUdlğinl dUn yaznıı§tık. 
Şirket heyeti umumlyest yıılcında 

toplanarak tasfiye karan \·crocolctır. 
ŞirkeUn sermayesi bir bucuk mllyon 
llradır. Bunun bir milyon lirası bele
dlyenln, 480 bin lirası evkafın, 22 bin 
lirası da e§hasındır. Bir milyon lira 
scrmayealnden b41ka belediyenin ıır
ketten 700 bin lira alac:ığ1 vardır. 
Ta.s!lye l<aranndan sonra ılrkeUn 
malzemeal \'e diğer vesaiti borçlarm 
ödenebilme•! lçln aatılığa çıkanlacak· 
tır • .Alacaldılar paralannı bu suretle 
alacaklardır. 

Şirketin belediye taratmdan satın 
nlmmnsı da mevzuubaluı olmakte.dıt'. 
Bu takdirde belediye koyduğu bir mil· 
yon lira sermaye, 700 bin liralık ala· 
çak mukabUl:ıde şlrketııı bUtUn hu· 
kultun:ı, emlak vo cmvilllnc sahip o
lacak, takat ayrıca şirketin b!ltUn 
borçlarını <b ödemek mcvkllnde bulu· 
nacaktır. 

Avrupadan dönen 
talebeler 

Memleketlerine dönmek için emir 
alan Avrupndaki ecnobt talebeden 
Pruiste bul'.lnan bir lranlı geno bu· 
gUnkU semplon ckspresııe gelmiştir. 
Son hAdlscl,•r Uzcrlne Belçlkadan 
ll'ransaya geçen talebelerlmizln gel
melerini bel>lcmekte olan birçok aile· 
!er bugün de Sirkeci garında toplan
mLslarsa dıı hiçbir talebe gelmemliJtir. 

vvzs.11~1 
VE 
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JZıNi 
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t:'OJ{ V2-4J< Z>AMI 
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Milli müdafaa vekaleti aıhhat işleri dairesi reisi 
general Mazlüm dün akşam Askeri Tıbbiye 

mektebinde bir korunma konferansı verdi 

Zehirligazlar hareket htr :ıinda değil, 
yalüuz mevzil muharebelerde ~<ullanıhyor 

Şehrimizde bulunan millt mlida
fna vekaleti sıhhat işleri dairesi 
reisi lUmgenernl Dr· Mazlum Oy
sal ile zehirli g:ızlnr mUtcha!-sı.!l 
kimya mUhcndlsi yüzbaşı Hilmi J. 
şık tarafından d'Jn al;şam Beya. 
zıttnkl askeri tıbbiye mektebinde 
d'kkate dt'ğer birer konferans ve
rilmiştir. 

Halbuki bu defaki harb. hare
ket harbidir. Şayet ilerde harb 
mevzli bir şekil alırsa gaz harbi 
de görülecektir·,, 

General, ga.zlarm tesirlerinden 
bahsederken, bllhassa boğucu ve 
yakıcı gazlar Uzerlnde durm~ ve 
askerl hekimlerin takip edecekle
ri Uıdavi sistemlerini anlatmıştır. 

lstanbuldaki bi.ltUn weri dok
lorlnrla Unlvcnıltcli!crln hazır bu- Konferanslarda, tayyarelerden 
ıundulı:lan bu konferanslarda ha- ablan bombalar, zehirli gaz atma 
vnd:ı.n gelecek tehlikeler ve bilha.s- vasrtalan, gazların insanlara tesi· 
sa zehirli gazlar ve bunlara kar§t ti, Fizlyopatolojl (marazi tesirler) 
korunma tedbirleri nnlatılmıştır. ve tedavileri hakkında çok IUzum-

Genı:?rnl Mazlum Oysal, glmc!.il:.l lu maliım:ıt ''Crilmf.şUr. Bundnn 
Avrupa harbinı1r. zehirli gaz.larm başka maske takma tecrUbeleri 
kullanılmama.sının sebebini ~öyle yapılmıg, kızılnyın çıJ;:ardığl mas
izah etmiştir: kelerin, ecnebi ma.skclcrinc naza-

,,_ Gazı.~. hareket harbinde ran haiz bulunduğu tercih nokta
kullanılmıyor; mevzii muharebe- lan tcbıırllz ettlrflıl"J5Ur· 
lerde kullanılıyor· Umum[ harbde Buglln de ~rllzbaşı Hilmi l§ık. 
gazların istimalinde iki tarafın si- Maçkada fen tatbikat mektebinde 
perlere girip uzun mUddet hare- aynl ıeklldo blr konferans verml§-
ket.siz kalmnsı cebeb olmuştu. ... tir· 

Meclisin dünkü 
kararları 

Bazı layihaların mfü;ta
celen müzakeresi ve 

Türk· lpgili~ tic,ret 
anla~maH kabul edildi 
Anlcanı, %!S - BUyUk Millet Meclisi 

dUn toplanınııı ve celsenin açılması· 
ru mUtcal<ip Zonıulclak mebusluğuna. 
inUhap edilen Atıf Kuyucak andiç· 
mtıtır. 

Söz alan maUyo veklll Fuat AtraJı 
ruznamede bulunan kazanç \•e mua
mele vergilerine alt kanunlann biltçıı 
mUzakerelerlndcn önce cıkıı.nlmıı.at 
zarurcU dolayıslle bunlarm mUstacc
llyet kararile mUazkercstnl istemi~ ve 
bu talep kabul olunmu~tur. 

Mllll müdafaa encllmcnl reisi KAzım 
da mllll mUda!aa vekaletinin rnUataceı 
lnıı:ıatı lçlo ?dccllae tevdi cclllml, bu· 
lunnn lt.ylhan:n havale edllml} olc:.uğu 
encümenlerce ecçllec\lk ıı:ad:ın nıll· 

rekkcp muhtelit bir encUmen tara.tın
dan mUazkere edilmesini milll mUda· 
taa eneUmenl adına talep et.mı, ve 
bu talep de :knbul ecmmıgur. 

Türkiye ve İnglltere ticaret ve te· 
diye &nlll.§masınrn tasdikine alt ka
nun müzakeresi mUnuc~Ulıı ilerl 
llllrUlen bir mUtnlcayn kal'§tlık olaralt 
verdiği izanııtta Ucaret vekili Nazmi 
Topcuotıu, lngtltereye yapılao ihra
cata mukabil alınacak aerbeat döv!· 
zln mlktt'.rlle lnglltcre ve imparator
luğun diğer akaammda yapılacak it· 
halAt milct.nrları hakkında izahat ver
mllJ ,.e bu kar§ılıklı muamelenin bu
gUnkU ah\·al \'e §erait altmdnkl seyri
ne nazaran bir para terakUmU ınev
zuubaha olo.mıyacıığmı lııaret eylemlıı
tir. 

Bu izahatı mUtcaklp anl~manın 

tasdlldne ait kanun kabul edilmiştir. 
Dundan sonra müzakeresine gcçl· 

len muamele vergisi hakl:rndakl kn· 
nun JAylhaaı Uzcrindc bar:ı hatiplerin 
nokta! nazarları dlnlenmllJ. maddele· 
re geçilerek 14yllıanm yetmişinci mad 
desine kadar mUazkereıl lkmnl edil· 
rnlştır, 

Taksim gazinosu 
Taksim gazinosunu lşlelecek oııı.n 

Romanyalı mUtehnssıs BUkreştcn 
§Chrimizo dönmU5tUr. Gazino hazlra
nm on b~şlne doğru açılacaktır. 

Elmalı büyük bir 
yangın felaketi gc:::·di 

Elmalı, 24 (A.A.) - Gece ya· 
rısı Elmalıda zuhur eden yangın. 
da elli dört dükkan, bir cami, b!r 
hamam, hava kurumu şubesi ve 
adliye dairesi, elektrik şirketi i. 
i:lare binası ile "Tnaga:tası }'1lrttnış. 
tır. Alınan kuvvetli tedbirler sa. 
yesinde yangının daha ziyade te· 
vessüünün önüne geçilmiştir. 
Nüfusça zayiat yoktur. 

j : :: KUCUK H~6ERÇER 
• Llmanımızıı nllı ltnlyan vapuru 

gelıplştlr. lkl gUndenbcri ltnlyaya 
ihracntımız artmıştır. 

eo HnzJrandn.-ı ltlb:ı.ri!n bazı \'Crgl
l"re lapılacak zumlar aras:nda şekere 
1- tihl!'lk resmi de 7 kun•ş ~rtacaktır. 
1-'n~mt Lu eelc~r tl~ nt;nr:nn tesir et-, 
mlycc~lt, geçenlerde yapılan 10 kuru~ 
luk zam içinden alınacaktır. 

il Her aene kurulmakta olan Ay
vacık pana)-ırı yarın açılacaktır. 

• Harp vazlyeU dolayıslle A\'nıpa 
trenterlle f!Vvclce §imali Frawıaya. luı.
dar yapılllll bagaj eşyası nakllyatJ 
tahdit edllmlıı ve ltalyadan ilerisi 1· 
çin eşya kabul olunmaması ıı:ın emir 
verilml§tlr. 

• Alnnyıınm Hasanbnhçc mn.halle
etne yıldırım dll§mUş, tüccardan JuJ. 
Jnn ölmll§, yanındaki Jcarmna tir uey 
olm:ımıştır. Bir sa.at mes:ılcdeld Oba 
ltöyUnc de yıldırım dU.smUş, bir kişi 
ile He! d.!VC ölmUştUr. 

il .Ajıt adlı gene bir Frnnaız kıZl 

burada bulunan nişanlı.sile evlenmek 
Uzcrc bug1.lnkU ııemplon eluıprc.sl!c 

şehrimize gelmiştir. 

• 1zmlrde yab:ı.nl zeyUn mmtakala· 
rını tespit için ziraat mUdUrUnUn re· 
lsliğindc kurulan bir komisyon bugün 
Tireye gtdecektlr, l{omlsyon Tireden 
sonra. B.lymdır, ö::ıemla ve Ku§ada.sı 
knzalnnnd:ı. doln~arıık bu mıntalrola
nn yabanl zeytinliklerini te~lt ede
cel<Ur. 

• Diln saat ıs de ş. Karahlsarda 
garbi cenubldcn do;tru orta ı;tlldcUl 
bir snrsınb olmuştur. 

• Bu sen~nln yeni arpa ma.hsu!U 
dUn lımlrde borsaya gelml§Ur, İlk 
muamele 6 kuruetan yapılmıştır. 

Milil şe 
Hava kurumu ~ 
tayı çalıımalarıı;,
memnun oldıılıl 

Dü;;'A:k;rada 
parlak bir ha~a 
mitingi yapıldı _ ... 

Ankara, H (A.A.) - 'f. ~ 
rumu yedinci kunııtayuıa il' ti' 
den gelen delegelerden ııur'~Jllt ~ 
len Al! Nadi Ünler (Gazi•D ~ 
rl GUIB (Seyhıın), 'fev.lk (fol"~'. 
(Malatya). Vahııp TUncer pı~ 
ve Naili KUı;Uka (OentzllldeJl .,.,...-.., 
kep bir heyet T. H. kun.ırıılJ ,J'ıf ~ 
Erzurum mebusu ŞUkrU !(~~ 
lsllğlnde bugUn lcuruıtayııl W' ~ 
bağlılık duygularmrn ar~ı dAIS JI 
cumhur 1ıımct 1ntlnU tarafın ~""'
buyrutmuetur. ,-;.-

111 
ti 

Milli. Şef, kurultayın çalı~ 
dan çok memnun oldulda~-.;111 ~ 
se\'gtloıinln kurultaya. !blN;.
rnl§ler ve muva!!aklyot dil~Gf 11, 

EÜl'.ÜK HA YA 1'111' ~· 
Anlmra 23 - TUrk bav&- 1 Jfl .,.ıf 

7 inci kurultııyınm topıaııts" tf1'.:ıt 
scbetllc dUn Etıme.suttn!d ısıl 
meydanında bU;ı.1lk bir hlL\'S -~ 
yapılmı§br. s-r.ııeı 
Başta Baıvekil D. Refi~ ı;,.-_ 

olduğu halde, Vekiller, ~lif.~· 
Scltretcri Dr. Fikri TUzer~~; 
lor, :Kurultay delegcleıi, ~· :# 
!nıı. erktı.nı ve kalıı tı::.lı k b~_.Gt""" 
lesi ge.nı;ler1ml%1n bu ıe-- t• 
hazır bulunrnu§lardır. 61~ı 

t saate yakın bir zam~ d'r .~ 
den \'C ba§tnn nihayete kil IJll ~ 
zevlt ve takdirle seyredile~ ~ 
mitinginde, genç havacıl ••~ıPr
nörlcrle, muhtelif tipte tek P"::f• 
tör!U wyyarclerle uçu§lat 1e ~ ,-e 
dır. Bu nrnda genç pt1'.nı5rl~~etl.._cıctl· 
rccllerimizln akrot>Atlk h• r~ 
parll§U tçU!erln toplu ati•~ ııır r1tt• 
leri \'P. !llo uçuşları bUyU e,_ııO plJ: 
ile takip cdllmlştir. BIJ ~~ti ~ 
pll'lnörcUlerlmlzden Ali ~ eıcetl' r:" 
nörle yaptığı akrob3Si h8~d' 

51
.,c 

Sabiha Oöl>çenln kuınııııd I ı;sll t· 
Cı.;' 'fO clyc Toros, ~l\ıznC!cr ~111 1ı1ıı ~· 

Yılmcıztürk, I::dlbe SaYıll ret<ı<eP,11ıııJI 
tikleri 5 tayyareden nıU ıcdlt ev" 

oun uçuşları feıvkalAde ta ttıl
ve alkı§lıınml§lardır. ııeri ı111~ 

Mitingde tayyare modeosıctcO 11ıd ıcrl de çok cı:ızıp olaıu~. Y ıaıı Jllııll ~" 
yavrusu, kendl eserleri O ~ ~· 
Uptc renk renk IAstlk ,., 1#· ~ 
tılr!U modellerini uç~rtınU~)-all !ıtri~ 
!ardan bugUnkU tarihi t~ 1 t~ •"*' motör!U bUyUk bir ıno ~ 1e il~ 
1 •, ınctrc ırtUna yukse1 ,•e ~ 

')!r saate yaltm kalını~ 1 
m~Jana inmiştir. 1~tt~ ıt• ~Iltıngin sUrprlzll bir a1'lll 1~t 
bir keçinin 100 metre) e ) o1ısııJ!..ıtJ 
tl!ndnn paraQUtle ntılı~I u•yır,. 
Birçok defalar bu gibi :eçl 1'11 

Un11lyet peyd:ı etmiş oıaıı ııı!llli~ ~ 
tada mU\·at:aklyctlc yere c1e geÇ fi' 

Çok gUzcl bir ııava lç~){il pr. t1 
tezııhUrattan sonra ba§ ııs\'ttl~~_,; 
tik Saydam ve bUtUıı rııısı il""" ,,r 
hadan ayrılırl:ırlten J<Uriııl "' 
ŞUkril Koı;alt'a tnkdlrlerdlr· 
rlklerlni ifade eylemil1c 

;,il~ 
Bugün yapılacak 

küme nıaçlatl 
I 4111tlt1lfl 

/slanbul fulbol ajall 
1 ıı" 

Taksim St:ıdı: 511ııt t';,1 
Fcncrb::ıhçe -"AllnY y 1 n h" 

kem: Sami ,4.çıkoneY· f l\fuıl''" ı 1 
leri Seıtımi Ak:.1, Eşre dU ,si~ 

- AJtınor J;lıl' 
G:ılalasar:ıY )"on b• 1• 

hakem Şazi Tczcan:h DııroıısO ıl 
Nccrlel Gezen, Samı 

1 
ak rr-' 

Pazar nünü yapı ac .,,, 
Taksim Stadı: . sııııl t1;,f 
Gnlatosaray - AllO Y•" lt• ,, 

kem Tarık öıercnglnfabreıtitl 
lerf BahotUn Uluöz, 
mer. 1 t

1 

Fenerbahçe Stadı: dtı ş'~ 
Fcnerbahçe - Aıtın~,.11 ıı•~ 

hakem ~hmet Ade~~· el J'l1'r 
!eri İhsan Bayrı, l•ıkr 



H A B E R - Aqam Poetaaı 1 

:Ren.ate llUller, Göbelsta daha 
lhtiyatlıdtro Yahudi Ap:s 119 .._ 
mUna.scbatmın meı'dana c ·-ak U· 

zere olduiuzıu h1ssed.lnce, blr gfuı 

Amerıka Almanyaya 'V'ANIN"A ~-~::....-:.ı:'!" .. ::~ 1 J IJJ-\ Milyoner, vaziyetin vManıetini 

............__harp ı·ıa"' n etmeıı·dı·r'. ,, 9~~ -H~~~~:~~~~::::=~=~ 
Rtl'L&RIN ESKi HIZMKTÇISI lı, mUlkU, servet! mllaadcre oluna.-

rak, blr e&ldcl Yahudl halinde ko -
~ p AULINE KOHLER vulması, hattl daha fenası, tecrid 

ÜUaftl Harbe müdahale Atlantikte dolaşan - 21
- ::::=~~:~·:: .. ~~ 

~ k t 1 • k • • Tiergartcndw at rczinUıdnde o 

~~:::-.= .. ':; cereyanı uvve enıyor orsan gemısı :.:.·~=d=·:.::.ec1:::: =~:..:::.ın:=~ ... : 
\ ~~ t.m1f. M ·kı ı A • 75 tayyare taııyan ruz. Zira bu, Hitlerln nitanlısı mev mit ve burada )'al&maya bqlamq· 
..:....a..ıu. __ A,

1

.ı:_mllkeaı-~ Def"bu .. ftd üttefl er magv lup o ursa merıka- "Graf Zeplin,, İmi§ lr.llnde olan m~ur alnema artisti Ur· o aeı:enhı yazında Renate de, 
~ - uıu ... • .. ve Almanyanm bap adım Renata t cbdllha ,. a bahruıcıısfi.., Parlsc !;Cll _ 

~. . ::ı..:=::. •::: nın da tehlikeye dUşecegv İ LonCIJ's, 24 CA· A·> -Dallr Te- MUllerden başkam d~~:.tdlr·- yor ve lfılu ile buluıuyor· 
~ legrgpb gazetesinin deniz mUt&. Genç milyoner, gt\Rl art1lte o Fakat P~t• de keııdllerlnl jur. 
~t b • · ı · basısı AUantikin cenubu şarkJ • 

..._~- ~~::!~:rt =~ te arüz ettırı ıyor elnde bulunan Alınan korsanının :~bahtanı~:=~=t=p voe~:: ;:::nakl=~=~r:r~ı~ r~ 
.. ~Y&da SoYyetıerln yeni el· tayyare gemisi Grs! Zeplin olduğu oM 
-...:....1111 8otot, ref.alcwnhura stımat Ne,-york. M (A· A·) _ 1913 Diğer taraftan Birletik Amert.. aı:Jylenmektedfr· ?ardır· Renata. Hitlcrln hedlyul o- Vakıa, Alı:wıy&daıı uzakta, bqka. 
~ Vennlft1r. Sovyet - l'\a• ten 1918 aenealne kadar relalcum- kada çok ileri ıelmit 28 kitllik bir Bu gem.l 19 2:50 ton hacminde o- lan gilzel bir at U• rinde parkta bir devletin ~kim olduğu toprak· 
~ ~ ve dlplom&tllr. mtmue- hur V.U.On ıamanmda harbiye na- protestan grupu tan.fmdan net• lup 5 pusluk (12 70 l!:ıntir-ı.e~ !ik) dolaşırken, 1 a1~ıı.;na çıkan bu zen· lardadırlar. tca'lmdıı d!Wa u la dA 
.:.. lır ... :' -.Ue tekrar baf]amqtır. zır muavinllğinJ yapmıf olan Hen- redllen bir beyunna.mede fUJl}a!' 16 topla mile hb "dir· ~ürat! 30 gtn ve Y . :klı 'ld ml n ~ _,.,ç 
~ ~ nıtlmeaillerlnl kabul e- mildir ve 75 tayynro ta ır. • ' 0 - .. 
~.......,.lt buırıanan plblar mu· ry Breckenbridge, s1Sylediği bir söylenmektedir: 1 Fn-
~ ıeı.c.k MDe. ı temmuzdan nutukta demiftlr Jd: "Amerika için, lnftratç!lık poll-
~~4znerlkan hava kuvveUerin• tllra.sına devam etmeğe mı. yoksa 

. -.. GO blıı .Amerikalmm kay· ··- Amerika Blrletlk devletle- Alman tehlikesi karşmmda btttUn 
• it:- 'beyan etın.1Jt1r. rinin. emniyetini teluUd eden lnaa· kuvvetile tarı>l§an milletlere bu 
-...~~ &jan.mım K&hlredeıı. at· niyet dilfDıanr nıWJere harb ilAn teca,'iizil durduracak yardmu yap. 
~ ıısnı, Yıaır mec:U.t haT& eylemeal limndır· mağa karar verilecek ln artık bu-
~ 1-kkmdakt kanunu kabul Fran.sa ve lngilterenüı tahribi, lül etmiştir. 
~~ya h~mett. 

1 
komtmld Amerikanm mevcudiyetini ve is- 1deallerlm!z de. menfaatlerimiz 

~ llap.tınqtzr. tiklilini tehlikeye koya.cakt.ır. Zira, de tehlikededir· BOttln maddt ve 
~ "1kadakı Holanda elçtal, dl1n. böyle b1r fellket.ten aonra, dilııya manel1 kaynaklarmr mUttefDr mll
tıa~ btlkttmetmln !nsfıtz _ Fran- fatihine k&rll yalııD Nıll"'m kar- Jetlere ha.sretmealnJ Btrletfk Aıne
...,.~ ~!~~~-a 1.§Urake karar il koymak mecburiyetinde buluna· tik.aya nekadar ta\•siye etsek az. 
;~ ~llUf..... cağız.,, dır·" 

-..._~ toıııuır bir • lngtılz cemi.il 

~ ao mU ~tmda karaya 

~ ~-Wilıbar&t ıı.um Dut JCU• 
\~Greıı'Vinç -.atlle, uat 2J 
-~ traım.ca bir nutuk .ayıt 

-GSrumektedlr. 

~!~da. gizli bir 
"iSiZ ıstasyonu 

~ bulundu 
~k ecnebi tevkif 

edildi 
~ 2' (A· A·) - Almaa 
~~ •ent.lerfııe, lılaır " 
a!~ hütmda malbıat ve
~ta .... ~ tela.iz verlcl cihazı, 
~.~dan meydana çlkanl· 
"'~e~t tabiiyetine :aıensub 
~ ~ tevkil edllm1'Ur· 

~landaki ecnebi
~da tedbirler 

~~ •lımyor 
....,.. .. .,. ~ 2-& (A·A·) - Bugftnktl s ~. brtıev eden yeni bir k& 

S ~ ~:.. Yunanfstanda bulu
~ tı.i"...~t. mı bir kontrol& 
~~· Ywwılatana &«> 
~ ,~lce Yunanistanda bu 
~ er, 48 aaat zarfmda 

llraeaat etmek mec -
~ ~-.. ler. Ancak Ywwıi&
~~~~ olu veya 1938 dan
~ ~da yqamakta olan 
~' ::.ı 1becburlyetten mu&f
~ S b karar hi1lfnıa hare-
~~~~~·ya memleket 
~ veyahut tev-

~~ 
~ 
~av gam 
~~' ~ OaJıM y..,_ 
~.~~\lharrir HUse31n Ca
~, ~· Ulrkçembe mukte. 
~ \...""' ~klettJfl, Abnan 11-
~ ~ Kavgam" eam Ud 
~~-bir kitab hallnde 

~.ı•ı• ~~~· Bitlerin D• yap
~ ~t.nıi ile yapmak için ç~ 
~ çıplaklığıyla orta-

er1 okumak ve ~f
'l'tirt için llzmıdır· 

ta niyeyi aald 

Norveç harbinde vaziyet 

Cenupta ·Norveç 
kıtaları f ransız
lar la değiştirildi 
Narvik civarında Almanlar ancak 
tayyarelerle iaşe edilebiliyorlar 

•lrllolm, H ( A..A.) - N&l'Yik 
cephulnde mUtteflklorl• Nornçlller 
80l1 &11Dler zartmda harekeUert.ıU in· 
klpt etUrmiflerdir. Almanlar birçok 
mevkiler terketmel• mecbur kalDU§· 
ıar n deııtııe kadar ptı.ktırtmma,ıer
<Ur. Bu belgede dillmanl&r hatt& çev. 
rtlmlflerdir. 
Namlı ılmallnde, men, Mir .cınen 

.,. :raraıanu Alman mlktan eoo k&o 
dar tüml:n edllmektıedtr. 

Almanlarm Lyn;ıu ftJOrlarmd&Jd 
Daraç tefebbü8lerl akamete atraauıtrr. 

NarTik dv&rmd& btJ'çok DOlc\al&r· 
da Almanlar parqllU.rle takviye kı• 

ta.atı alml§l&rdır. 
İafelerl lçln bu bölgelerde tayyare. 

lerle alablldiklerl ile ikti!&) a mecbur 
kalmaktadırlar. DUn 19 Alınan ııe!crl 
Norveç haU&nna l"Çerek teıılfm ol· 
mu~lardır. 

Alman tayyarelerin!n taanyett, bll
yQk neUceler "fel'me)Qılalu d&ftlll et
mektedir. Cenup eepbe.mde )larp et
müte olan Norvec mtaatı Fnm.I Jo. 
ta&tı ile tebdil edJleblbl:dtUr. 

A lmaaıu, bu belp79 Ullerl• mu. 
Côbea J&uneW mutrucler 1/JDder
mlllcne de bu mllfrezeler m&Uua sa
ytat& qrablmqtrr. 

Almanyanın hedefi Britanya 
imparatorluğunu imha etmektir 
Jngiliz kralı radyo ile millete hitap ederek her· 

kesi vazifesini yapmaia davet etti 
Loadra. 25 - BllyUk Britaııya l\lailuh•)leliml:r bi&im kısa bir 

lmparatol'\l dlln radyo ile millete zaman için ortadııo silinip, naülea. 
bir hitabede bulunmUfblr• Kral kibtn yeni blr kuneUe me:·dana 
acUmle demlttlr ki: çıkmamm intaç elmiyeeelrlir. Mal-

".Kat1 bir mücadeleye ginni! l~i:reUmia taoıdılımıa diln,.nın 
bulunuyoruz. Sizinle açılrça ko. ı tebribine sebep olacak Ye bankele
nupcafım. Çtinktı, pmdı1d lmti.. rimlz flaerlııe karanlık c6kecekUr. 
han devresinde batka tOrlU ko· 1mperatorlutuD tı4Wm haUana, el.. 
nuflD&khfunı arzu etmedillnW bazım her JdSte.tnde lzı&1Ua erkek ve 
biliyorum. Hi~ Jdmae aldanma. kadnılarma hitap ediyorum: Her ne 1 

..ı • ~ .......... otuna oı.an nztteıdd muırtedlr oı. 
m~ı.,.ır. ~~ anı& a. dagıma blttu c:e.aret n bQmtlnJ. 
ruı fethine değil, ba ımparator. ~ifaya oabfıam. GU?UI' " lal'ld.. 
luğu. biaim imparatorluiumuzu mu • ...,. .... ., llNllatua ~ Du· 
ve onu teıkil eden her ıeyi katı daklarmda tebeaııOmtlDQ muhafua e. 
1Urette •e tamamen tahrip •e bl. de bir adam pbl ftZl!em!U tta et. 
1Ahıre dünyayı fethetmeye kal· :meıt bere llerliJ'ellm. AUüm yardi. 
kıJtilar. Dil§manlannurın iradeli mı il• m.11•&Uak olacatıs.., 
tahakkuk ettifi takdirde bu ira. 
denin yerine ıetirilmesi için ha. 
IUlllanmu: izhar ettikleri bütün 
kini ve ıaddarhjı yeniden ıöe. 
tereceklerdir. 

Bu kadar menfur tasavvurla.. 
nn inun fikrinden doğabileceii· 
ne inanmak için mtııkftllt çektik. 
fakat ıüphe etmek zamanı çok. 
tan geçmiıtir. 

Sir Samuel Hor Madrit 
elçiai oldu 

Londra, %5 - Sabık İııgilfZ ha· ı 
va nuın Slr Samuel Hor, memta
rlyeti malı8usa ile lapa.n,;a.ya eefir 
tayin edllm~Ur. Mebua tırfatmı 
muhafua etmektecllr-

Bu imparatorlukta biz, tnıiliz. 
ler, hepimi• bütün basiretli " İtalya. Ye Akdeniz meseJelerlnJn 
hillDil ai,,etli inlanlar, kendi giSa. mevzubalıı oldufu ıu ırra!ıtrda Slr 
Jeriyle meseleyi ıarip anlayor. Samuel Hor gibi blr devlet ada· ı 
lar. mesele hepimiz için bir ha- mmm İspa.nraya setir g~nderflme· 
yat Yeya memat m6cadeleaindc1' j sine btıyftk bir ehemmiyet nrD· ibarettir," mektedir· 

İngiltere şüpheli
lerden ten1izleniyor 
lrlandalı ihtilalcilerden 

76 kiti tevkif edildi 
........_ S$ - lngU~ fUphcll 

klmlıelerlıı tevkifine davam ediliyor. 
Zabıta dilD Muçuterde ''Brltah U· 
Dlon,. l.qiUa fqllt. t.ep!lAtın& men· 
•P ild ua,yı tevkif etmi§Ur. Pol1'ı 
ı.oadl'ad& bu t.eıkUUm umuml m~ 
keabal hAJA mulıafa.a &ltmda tutmak· 
ta n bı.:rada elde edllm vulk:al&ı7 
tetlcik eylemektedir. 

Jlu tetkikat. ııeUcellnda Loııdıanm 
1m1ht.ut maballeriDlD ~ evleri zı. 
)'&Nt edilmJf ve lıaa klm.IC.ler fsall· 
79Uert bakkmdg laUcvaba tabi tutul· 
mutbar. ilwılardaıı buuı ycnl t&h· 
klkata bıtıaareD MJ'but bınlulmlUIU§ 
ur. 

Belfasta poHaler ıayrt kanunl bJr 
~uı olan lıtımcla c:wn:tu.al'Q9t .... 
du1I uaıanmn evleriDde ~ 
Sera etmttUr. 

Reemcn blldlrildlliM gar._ İrlanda 
cumhuriyet ordu.su mcnaupla.rmd&D 
76 kı,t tevkif olWlDUJ§tur. 

Polia ~balı fOD Rinteleııl tevkif 
etmlltlr. BUyük harpte Almanyarun 
.A.merlkadakl cuu.a tqkllltmm fefl 
olan RIDteJa blr mllddettenberi LDD· 
drada ikamet elmekteydt. 

Çini yenebil
mek için 

Japonya topyekUn har· 
be hazırlanıyor 

'lok;yo, 2-1 (A· A·) - D· N· & 
ajansmdan: 

Bqvekll Yanal, Çin. Japon mU
na.sebcUeri hakkında yaptığı bir 
beyanatta Japonyuın Çunking hU
kUıneti Japon aleyhtan siya.setine 
devam ettiği mUddctçe Japon hU· 
kUınet.inin 10nuna kadar mncade • 
leye devam edeceğini teyit eyle
mı.tJr. 

Başvekil. Japonyanm beynelmJ. 
Jel vaziyeti kıırşılıyııbilmck Uzore 
Çin luı.rblne nihayet ı:er.nest t~tn 
memleket mUdafaumı topyek6n 
harbe göre hasırlamuı lc.-ıb ede
ceğini 93ylemlştır. 

• hsft .. 
r· Re ta rn onsre hn d

k t :ı o yo Fa t, o .t 'lln 
görllşmeıiliıin gerek kend18t, g'erek 

dş:kı için tehlikeli olduğunu dlifli -

n t-M, bulupıala.nnı çok gb:.U bl.r (Dnamı vat) 
§Ckllde devam ettlrlyor· Bununla -----------
beraber, onJarm Beer Garteıı (bira 

bahçesi.) kameryelerl altmdaF.i bu· 
luf?llalan da gazden kaçmıyor. Ro
nata Ml1Ilerln, ~fr Yahudi mllyo. 
neri ilo c6rftoUP konqtufu, battl 
Aştkd&§lık ettiği HJUerln adamla • 
n tarafından öğfeniliyor. F&kat, bu 
huauata Goöeisa verilen junıaller 
hamraJt.r oluyor- Zira, propaganda 
uum. ne yapıp yapıp Hltleri lte
nata runerie evlendirmek um.in
dedir 'U pifm.Jş ap aojuk 1U k&t
ma.k isteyenlerin teaebbUıılerine 

mA.nl olmak fçln elinden geldiği ka 
dar ça.~tyor· 

............. .,~e-!!m .. =:::~ 

A S R J Sinemada 
1 bl1)1ık ll1ın blrdP.n 

1 - Uç ARKADAŞ 
BOBEK TA YJ.OK, 

MABY 8VLLn Al 

2-Harp 
Kahramanlar. 

BaJdld Ur macera dramı 

3- 1ıtanbul 
Türkiyenin lneis · ' 

'l'tlrkço llÖ""lll :t'fl .. rıaı ı 
·- ......... 

-----~ 

~Bugün SARAY Sinemasında~ 
......_ Yddmlarmm • ..wıı.u.& l 

ANNA BELLA,YI 

OGLÜMAKARTiiiiYöRiıM ,ı 
. Şen ve nefti komedlebııle mutlaka ctlrtballL 

Bfr Aok !eyahaUnde, Nevyork._ lavtgre. •• ve Parla ~ 
llAveteaı Frum eöı.JD 1111' ....._ remaııı q 

ŞARLI ŞAN - Caniler Peşinde · 
Aynca: l"OKll JURN/L en 9':>n Harp ve dllnya haberleri 

Saanı .... 1.U ;ı .. ııı. J :ftlm birden 

Bugün 

MELEK'te 
Kale dl Parls 

BlıpoUerdıcı Komedi r.raa.e. ant.ılerllllln 

VERA KORENE • JULES BERRY 

. 
--- ---- --

Şimciye kadar sörülmemiı bit aaz luıdrosile 

BU AKŞAMDAN itibaren yeni mevsime BAŞLIYOR 
Memleketin çok sevimli bestekara tamburi 

SALAHADDiN PnNAR 
ve arkadaşları 

Su heyeti: Kemani NOBAR TEKYA Y • K.mençe SOTIRI Pi:raniat ŞEFiK • Cünbfit 
Cemal - Udi HIRANT • Kanuni lSMAIL • KlarDet SAUH 

Olcu:JUCulu • AKSARAYLI YAŞAR • HAMiD DIK!ES 
Olru711ea Ba,anlar: FA1DE • SUZAN · NEVZAD· AYDA · ZEHRA· G0Z1N 

Nazan dikkate: t 1'nirandaft itibeen •• ICnliçeel 

HAMiVET VCCESES , Salmemizdedir. Pek yalanda büyük sürprizler. 
r • · ı 'H' " ı 'ı ' · ' .,, ~' 1\ Jı )' ,ı'tÜ·" ·, '• • • lı"' .ı,. lı· • • 1

1 ' ',ı· ·, ''I· J, • 1 \'-'·•ı ••ı l''t''ı 11'••' a. ııi""'lil~' . ·~ ... ' ,, 1 ' 1 "' • ' 1 •• lı, ........ ~,, tı ""1'1' ... ~t .ı u.; ' • 
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Bu sabahki cinayet 
( Bqt.arafı 1 incide) 

Qa. btlyU.k çeşmeye ya.km 20 numa
ralı ev. kendisine &ittir· 

Halil, bu evde oturan kiracısı 

Nebahat adlı genç kadını ara.<ırra 

doğnı~ Gal&ta."lar&y 
zine giderek ımc:unu 
ve teslim olmuştur. 

poli.8 meT"ke
itir et.mi§ 

KATİL NE Dtl'OR 

ziyaret etmekte ve ~k kıskanmak- Katil Hayri: 
:taclır· "- Kendimi mlidıı.faa vaziyetin-

Bu sabah da. saat dokuz vapuru de silah kullanmağa mecbur ol
ile Eren.köyden köprliye gelmiş ve dum. Ben kiralık e-v bakıyordum. 
doğruca. Tarlaba.şmdaki e".'0 git- Halbuki otohüsçli Halil bıı.şka bir 
miştir. Kapıyı açmca. da Arab ' maksat!& eve girmiş olduğumu 
Hayri ile karşıle..şmzştrr. Hayri, ne zannettiğinden .ıııözlerime inanmı
ma.ksatla. evde bulunduğunu soran yarak beni boğmak ist~i· Bunun 
otobüsçüye, kiralık yer aradığını üzerine kendimi kaybettim. Nasıl 
söylemiştir· Bu cevab üzerine pek vurduğumu hatırlamıyorum·,, de -
asabileşen Halil Hayrinin üstüne mişfu. 

atılmış ve gırtlağını sıkmağa baş.. Bu vaka. dolayısile o civar halkı 
la.nuşt.Ir. ve yoldan geçenler cinayet yerine 

Mezun memur, kısa. bir boğu&- toplandığından kıı;a bir müddet 
nıadan sonra kendisinden kuvvetli Tarlaba..şı caddPsinde münakalat 
gördüğü otobü~üyle başa. çıkamı. kesilmiş, zabıtanın müdahalesile 
ya.cağını a.nlıyara.k tabanca.smı kalabalık de.ğrtılarak nöbet<;i müd
çek:m.iş \'0 hasınmm üzerine üç el deiumumt gelinceye kadar ceset 
ate!if etmiştir· muhafaza altına alınmış ve sonra 

Kurşunların biri otobUsçU Hali- morga kaldınlmıştzr. 
lin beynine, diğerleri göğsüne isa- Va.kayı müteakip bir sinir buh
bet etrni.ıJ, sonuncu kura.un kalbini raru geçirerek mütt'madiycn ağla.
delmiştir· Otobüı=.çü Ha.Hl .sesini bl- makta olan Nebahat o esnada 
le çıkarmadan ölmüş, başı evin ka. e\-inde bulunan bir k!ldmll'l birlik
prsında, ayakları kaldırnn tarafın- te Taksim karakolunA. götürülerek 
da. olmak fü:ere cesed! yere yı- ifadelni almmış ve katille yüzle§-
kılmıştır· tirilmişlerdir· 

Katil, ev halkından 6il8.h sesle- Nebahat: 
ıi.ni işiterek feryada başlıya.n ve: "- Ah, Halil melek gibi bir 
"Yetişin adam öldürliyorlar!" diye çocuktu!,, 
bağrran Duhter adlı genç bir kıza Demekle beraber <;abuk te~ııli
da. tabancasını sıkmış, bir kurşun. re kapılır, ha&•;t.S bir adam oldu
la kasığından yaralryarak yere yu- ğunu da söylemi!$tir· 
Yarladılrtan sonra, o civardan g~ Katil bugün öğle üzeri adliyeye 
çen bir taksi otomobiline atla.tn1$, teslim olunmuştur· 

Letonyanın Berlin 
konsolosu geldi 

Letonyanm Berllıı kon.solosu Dr. 
Şiramayer bUt."11.n.kU konvan!!lyonel 
trenile Balka.nla.rdan §ehriınU:e gel
miştir. 

Koruıoloa, Türk.iyeyi .ziyaret.inin hu
ı;ust mahiyette oldugı.ınu, burada bir 
kaç gün kaldıktan sonra Bükrqe gi
deceğin! bir muharrirlmlze aöyleınl~ 
tir. 

İsviçreden bir Türk kızı 
geldi 

!sv!çrenln Davus 11anatoryomunda 
ted:!vide buluna.ıı Neriman Kmalı ad
lı bir Tilrk kızı bugünkü 11emplon eb· 
preı;iJe gelmi§t1F. 

Bu yolcu, Garp eeph4!.!1ndeld bUyUk 
b:lrruzun ilk g-.inlerinde Davı.ıstakll~ 
rin ~ok heyecan geçlrdiklerlnf, fakat 
aJTıldığı ı:ırrahrda !mçrenin saldn
leş:nlş oldu~nu söylemiştir. 

Belçika müzelerinin 
eşyası kayıp 

Londra., 24 - Brük.'lelde müzeler
den 30 kamyona yükletilen ta.blo, 
heykel vesaire gibi eski eserleri geU· 
ren kamyonlardan hiçbir haber alr
namr.mıştır. 

Breslav sergisinde 
Türk standı beğenildi 

Breslav, 23 (A· A·) - Dün b1-
rada açılan ve büyU.k elçi Hüsrev 
Geredenln resmen bulıınduğu bey
nelmilel Brsslav sergisine Bertin 
Türk ticaret odası muvaffakıyetle 
~tirak etrn.i.ştir. Sergideki ııta.ndr
mız bilhassa büyüklük, intizam ve 
ihacat malla.rmuzr:ı tenevvüü ba -
kınımdan umumun takdirini ka.
zanrnıştır. 

BPynflu birinci ırnlh hnkuk hAklm
Utinde.n: 

40/ 1838 

Bulgar - Alman 
anlaşması 

Altı hafta müzakere
den sonra imzalandı 

SofJ"ll, 2.f. (A.A.) - Neşredilen bir 
tebl1ğ'de Alman heyetl murahhasası· 
nm Bulgaristanla, her lkl memleket 
için memnuniyetbahş neticeler veren 
bir itilA.tna ' '.! imza etti~ bildirilmek 
tedir. Müzakerat 11ıtı hafta ıürmtiıştür. 

A vrupadaki talebeye 
dair hir tebliğ 

Ankara, 24 (A.A.) - Maari! vek1-
letlnden tebliğ edilmlı;t1r: 

Kendi lıeııaplarrnıt Avrup&da tahsil
de bulunan talebl'nin velileri ıtvdet 

paralarma. karşılık olmak tlzere "e 
bulunduktan memlekellerde tahsile 
devam edemlyecekleri anlaşıldııtı ta.k· 
dirde kullanılmak !lı;ere doğ'nıdan doğ 
ruya elçiliklerimb; !'mriM 200 liraya 
kadar döviz $;'Ö:tderebilirler. Al~ıı

lılarm alelCuıul bulundukları mııhal

ler kambiyo müdürlüklerine müracaat 
etm!leri 1'17.!mdır. 

Zeytin burnunda. 
atışları 

topçu 

Bugün Zeytinburnunda dt-nlze doğ· 
ru ha.klk1 topçu atışla.n yapılmakta
dır. Bunun için mera.kibln tayin edi
len mesafenin dı§ında.n geçmeleri H
man reisllğlnce a!Aka.darıara. bildiril-
miştir. • 

Altın düştü 
' .Altmrn düşmeıd bu ııabah da devam 

etmiş, öğle U:r.eri fiyat 22,iO liraya 
kadar inmittlr. MIUlmafih şimdilik 

sarraflar 23 lira.dan aşağı !atış mua· 
melesi yapmamaktadır. Satıcı !ıızü. 

oldu~dan bugünlerde fiyatların da
ha ziyade dtl§mesl bekl!'niyor. 

2500 ton demir geliyor 
Abdülv·ahidin Beyoğlunda Asmalı- İki Amerikan vapurile llma.nımı-

mesclt soka.ğmda Kam.hl hanında za 2500 ton demir gelmektedir. Bu 
Alara. ve Jozefe Vltali ve Öjeni aleyh- demirlerin 1ngiliz:ler tarıı!mdan kon
lerloe açtığı: davada müddelaleyhle- trol için Nrede karaya çıkarılmamıısı 
rln fkametglhlannm meçhılllyeti ha- hususunda. te~ebbfüıler yapılmı, ve 
E>ebile mahkemece iki ay müddette i- müspet netice alınmıştır. Demirler 
ıa..nen tebfü;at icruma. karar verllmiııı bugünlerde gelecPktlr. Dl~er taraftan 
olduğundan mııhakeme günü olan Holandadan işız-alden evvel yola çıka-
2i-7-940 saat 9,30 d& mahkemeye nlan 400 ton d<'.'mlr gı>lmiştir. Bütün 
bizzat veya bllvekAle gelmeniz tebliğ ı bu demirlerin ihtiyaç görlHenlere tev
makapıJ;Da kalın olmak Ur.Rre ilAn o- zl ve satışı ticırn"t vekAleU mUsa.adcı-
lunW'. (K. t. '7ô) sile yapılacaktır. 

Kanatlı Şeytan 
SeyiA.nlıla.rın muk&ddu bir kitabı vardır. Bu eser Sf'yla.n adaııımm )irml 

dtırt asırlık bir devTel tarihiyeslni mıı.nz:um olarak nakli hlka.yıı edı>r. 
Bu menku!Attan ,·aziban mUsteban oluyor ki b11 da krndl nırzhep ve 

mesleğini ne~lr ve ll~n için müteaddit kereler adaya. getmı, "• o vıı klltı>nbı!
ri Seyla.n, henüz in.,eınediği n!ah ve .ıa.a.det devrelenni yaşayarak, §lmdi
ki.oden çok fa.zl11. nütu11a. malik olmuotur. 

SeylA.n ananesine göre Mll!dm 238 inci ıı<>nMine 11.da ah;1.l!ıııi ıırtmı. VI' di· 
ğer haııt.-ılıklardan o kadar ha..~ara duçar olın119tur ki pirine; tarl11.lıırı ur'e· 
dilmemiş ,.e bundan dolayı uzun bir kaht devrui :ııuhur etml~ti. O TAman 
bu Uet "Kanatlı Şeytan,.m habas .. tine attedllerek tyinl ra)m•lölrl& önüne g~ 
tnek clh<!Une g!dllmlştl. Fa.kat teYalüre naurı1.n, "Kanatlı· ş .. )~an,, öldürtll· 
:ınedik~e Seyl!n ahalisi e~kl 'aaadetini tekrar bulamıyaca.ktı. 

İnpltere hU~~metl Seyl!nda. sıtma sivriııineğlne ka.riı vast mlkyaata 
bir mUcadP!e açmak te~~bbüsünü 3.ldı. 

Cemiyeti AkvA.m sıtma ko.misyonu.., tarafından tavııiy" edilen" usul - ki 
kısa b1r mUddctlg kinin tedaviıılne, yani 5 ilA. 7 gün zi1rfındl\ Y"Vmiy" 1 lll 
1,30 gram kinin alınm3.4:ma münhasır kal tyor. - ''KJınıı.tlı ş .. ytıın,,11 kıtrşı 

ıseferberllgini 111ıı. etmiş bUtUn bir halk için mükemmel ,.e mül!a,ir bir ı!llih
tı:r. 

Srtm& mevslmlnde Prevant.if olarak yevm.iye t,O ll3.ntign.ı:n klniıl Llm· 
ı:ı:ı.am komisyonun tavsiyeli a.hkA.ıpmda.ndır. 

Harp vaziyeti 
{Baştarafı 1 incide) 

nı lddlıı. ve !ngiıte~dekl ilk t1.kaUIA.
melin, Fransa Jle Jtufıdu terketmek 
olduğunu llA.ve ediyordu. 

Siya.st müşahitler, Londrada ikamet 
eden bitarat kimselerin, İngiliz mille
tinin :ınuha!aza. etti.iti mutlak sükO.
nete ııa.hadet edeceğini ıöylemektedir
ler. İngiliz milletinin aon hA.diseler 
kar~ısmda gösterdiği ycgA.ııe ııksül!

mel, müşterek düşmanla müca.dele 
husmrunda kuvvetli bir azimdir. Bun· 
da.n başka İngiliz milleti harp malze
mesi L!till,alA.tını 'teksife, "beşinci 

kol,, ile mtlcadeleye ,insan ve malze
me menbalarmı tam:ımen seferber et· 
meğe karar vermi~tir. 

Büyük Britanyanm Fransa ile itti
!aktan aynlmıt~ı düşilndUAü hakkın
da.ki Alman iddiaları a:tdece gülUnt 
tel!kki edilmektedir. 

MONYERtT SULH ŞAYİALARI 

ra.rlıı, %~ - Şimııli FrıtMada harp 
ıı-iddetle devam !'derken Alman propa.
ganda...<;ı da .Caaliyete ieçnü~tir. Alman 
propa.ganda..-ıırıın yııydı~ı r-ayialara gö 
re Almanya, lngiltere ile harbe de·ıam 
etmek için Fransa ile ~erefli bir sulh 
aktedecekml;ı. Fran:;a ile münferit bir 
ı:ulh akdetmck,Almıınyanın hiçbir Ya
kit tahakkuk edemiyecek kuru bir 
hülyasından başka bir ~"Y değildir. 

• * • 
rariı;, %:S - Eclç!kıı.da bulunan İn

giliz ve Belçika kıla:llı ile Som neh
rinin ııol sahilini tutan .l.<'ramnz kılala
n yani Bapaume - Som arasında 

mevcut olup Alman zırhlı kuvvetle· 
ri.nin Manş sahlllerine akmak için 
geçit yeri olarak kullandıkları 30 mil 
geı:ıi~liğlndeki gedik mütl!!!ikin kıta
atmın §imalden ve cenuptan yaptıkla
rı hareka.t neticesinde on be§ mile in
dirilıı:ı.i;ıtır, 

Somda muharebeler, mUttelikler 
için en müsait §artlar altrnda cereyan 
l'diyor. Ba.paume civarında ki gedik· 
ten geçen Alman motoııikletll ve oto 
mitralyözlü kuvvetlı>ri Boulognt il• 
Abbeville arasmda bUtün yerleri doltı.§
mışlardır. Boulogne civarında. Alman 
ilerleyişi durdurulmuştur. Muharebe 
dün Sen Omer mmtakasın& sirayet 
etmiştir. Alman zırhlı kolları mütte
fikin tayyarelerinin del'amlı hücumla· 
rı yüzünden geriden mahrukat ve 
mühimmat almak hususunda gün geç
tikçe müşkUlMa uğramaktadır. 

ntANSIZ TEBL1Cl 
Dünkü Framıız tebliği şudur: 
''Birk~ gündenberi §lmaldt n bil· 

hassa Ca.mbrai ve Arrruı mıntakala.

rmd~. cereyan eden Sen - Omer ve Bo· 
lonya. mm takalarına kadar yayılaıı 

§iddetli muharebeler cephemizin heye
ti umumiyesinde imtid&dm yeniden 
tesisine bu ana kadar imk!n verme· 
ınlştir. 

[:;edan cenubunda. bu aabah bildiri
len Alman taarruzu kuvvetli vasıta

larla yaptlmıştır. Muk11bil taarruzu
muz pek bri.z: muva!f&kiyetlere mün· 
cer olmuştur. 
Keşi! ve bombardıman tayyarele

rimlı büyük bir !a&llyct g östererek 
düşmanın gerilerini iz'aca. devam et
ınişlerdir. 

Avcı tayyarelerimiz Setir hareket
lerine devam etmekle beraber düşml\· 
nm .zırhlı ve motörlU kıtalarımı. mu
va!!akiy .,l.Je taarruz ederek loplarının 
ateşi altına almışlardır.,, 

Ak,,am tebliğ'inin neşrinden ı;onra 

Havas ı;aat 24 de askcl'l vaziyet hal<· 
kında. aşağıdaki tııf8ıl:'ıt~ vermekledir: 

Şima.lde İngiliz ve Belçika kıt.'\larr 
bir rica.t hareketi yapmışlardır. Yeni 
mevziler ve Valencicnncs, Cambra!, 
Arı:aıı mmtakasında devam eden bli
yük Flandere muharebesinin tcferrUa
tı hakkında Pariste pek ketum davra
nılmakta.dır. 

AıTas ile Somme arasında Alman 
zırhlı kıtalan gene gedikten içeri gi
rerek sahil istikametinde ilerlemişler
dir. Bilhruı:ıa. Bolonyanın cenubunda 
~id<letli fakat da~ınık muh.arebeler 
olmuştur. Şüpheli bir menbadan vetl· 
len habere rağmen Calals mıntaka.sın· 
da muharebe olmamıştır. 

BULONY TEIU<:ED1LD! lU ! 
Marn~ sahillerinde Buiony §ehrinin 

müttefikler ta.rafından terkcdlldiğ'i 

Londradan bildirilmektcyse de Faris· 
te bu hususta. mıılômat yoktur. Bunıı 
muk&bil Londra telgrafları bu şehirde 
bulunan 1ngillz kuvvelleı-inin hemen 
k!ffesinin ~ehrl terketme!e muvııifa'lot 
olduklarını bildirmektedirler. 

TAl.'YARE FAı\Lİ\'T.Tt 
Loııdra, 20 - Müttefik tayyareleri 

dUn de büytil< bir faaliyet göstermi,
lerdir. İn~liz tayyareleri Almanyada 
Goblenz ve Köln de askeri hedefleri 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

Cephelerde de Alman kıtalarr, münıı.· 
kale vasıtaları ve yolları bombalan
mıştır. Birçok Alman tayyare~i düşü· 
rUimU~tür. DünkU muharebf !erde Jn· 
gilizlerin tayyare zayiatı ondur. 

.Almanların ıimdiye k11da.r iki bin 
tayyare kaybettikleri tahmin olunu
yor. Yalnız Frwsa üzerinde dtlşUrüJen 
Alman tayyareleri bindir. 

AllL\.N TEBL101 

Berlin, 2i (A. A.J - Alruan umu
m! kararı-!Uıuıın tebliği: 

Dünkü muzaf!erane hücumlar neti
cesinde, düşman ordularının ı;;imal! 

Fra.ruıada ve Belı;ikada kuşattlmış 

bulunduğu uazi şeddi her taraft9.n 
daralmaktadır. 

1''landres'lerde Aiman fırkaları, dil<: 
marun Eııca.ut üzerindeki müstahk~m 
mevzilerini delmişler ve Lys ırmağı
nın garp sahiline kadar ilerlemişlerdi. 
Tourmı.i işgal edilmiştir. 

Maubeuge Frıı.ns1z mUstahkem ka
lesi, halen tam.amile .Almanların elin
de bulunmakla.dır. 

Artois'da. Alman kıtaları, Arrasın 

şimali garbi.sinde Loretta. tepesini 
i~gal etmişlerdir. 

Arras ile deniz arasın<la ilerliycn 
Alman zırhlı cUzUtamları, dün Man~ 
deki Fransız limanlarına yaklaşmışlar 
dir. 
Düşmanın Amiense karşı hafif bir 

tcşebbtisil püskürtiilmü§tür. 
Cenup cephesinde, Alman hava kuv 

...etleri, düşmanın gerilerini bombardı· 
man etmiştir. Man~ta Boulongne Ö· 

nünde, Alman hava kuvvetleri, Uç 
torpido muhribini ve pek muhtemel 
bir kruvazör olan büyük bir harp ge· 
misini ciddi hasara uğratmış ve 6 do· 
lu nakliye gemi.sini batırmıştır. 

l'ROrAGANDA lLE 
BATIRILuL~ GEM1Ll•:R 

Loııdra, 24 (A.A.)- Röyter bildi· 
rlyor: 

· Almanların İngiliz filosuna. karşı 
kazandığı sözde faaliyetler hakkında
ki Berlln haberleri, gillikc;e daha zı. 
yade müıı.blAtalı bir mahiyet almak
tadır. 

Alman haberlerine göre, g nisan
dan 22 mayısa kadar Almanlar, ce
man onbe:, zırhlı, üç tayyare gemi-;i. 
(6 !\.""Uvazör, H torpido muhribi ve 29 
denizaltı gemisi batırmıştır. 

Fakat, hakikatte, bu müddet z:ır

!ında, evvelce bildirilmiş olduğu gibi , 
yalnız Ronovn ve Rodney Zl'Ihlıları 

hakikaten hasara uğramrş, Ofingha!
kruvazörü harita. Uzerinde tespit olun 
ma.mış bulunan bir kayaya çarpmı, 

Vfil Hunter, Glovorm, Gurnha, Hardy, 
O!ridi, Vihtley ve Valentine adların
daki yedi torpido muhribi ile dört de
nizaltııu batırmışlardır. 

Cambraiıı etrafında, mtiharebe ııid

detle devam etmekte, iki gUndenberl 
1 -ı. a rruzlar ve mukabil t~rruzlar bi
ri birini takip etmoktedir. F.ııcaut'da 

müttefikler, cepheyi kısaltmak ve bu 
suretle boş kalan birlikleri daha. iyi 
bir ııekilde kullanmak için ilen mev· 
ı;ilerini birkaç kilometre geri çekmiş
lerdir. 

' 
l\bluka meselesi 

Valencienes - Cambral - Arras hat
lı tlzerinde çarpışmalar çok fiddetll
lldir, Burada, ;ıim&l, Franuz • İngiliz: 
orduları, Alman kıtalarının kuv:ıyi 

külliyesile mücadeleye ~irişmişlerdlr. 
Som Uzerinde, Fransız kıtaları, 

dün, Som hattının sağlam surette elde 
tutulma..smı temine matuf bir seri ma
hallt hareka.tı muva!!aklyetıe icra 
etmiştir. Almanların bu nehrin garp 
eahiline yerleştirnıeğe muv;>.!!ak ol
duklarr küçük köprü başlarının hemen 
hepsi tasfiye olunmuştur ve Som'uo 
ccnubundaki bUtUn mınt:ıka Alman 
müfrezelerinden temizlenmiştir. 

r--"HAZRETI° ........... , 

1 Muhammedin 1 

i hayatı ı 
1 nı an latan 1 

Ulk tarihi vesikal 
f Ga.rh müellifleri P eygamberimiz il 
t Hazreti !luha.mmedin hayatı 

f ha.kkınrla. ilk yv.ılmış ta.rihln ı 

lka'~,~~~~·~~~er~BN ı 
İ iSHAK'ın i 
ı bu kaybolan ei!C"rinl esa<ı tut.arak ! 
f 60 sene sonra. teniıı.n kaleme &l- i 
i nuş olan i 
t ABDÜLMALiK IBNj 
: HtŞAM'ın l : : 
i l'<>rgarn.berimir.e y11.pılan hiitiin ır-ı· 
i Hra 111 . . nn ha ldki mahly-etinl gfüıt.f'-
i rr" hu ilk biyo.:::nı.rı ' Pflikalannr 

ı;~~~~~~.~~~~~~.~:.~~I 

( Baştar"fı 1 incide) 
rE't p~paya iki gün zarfında yaptı
ğı ikinci .ziyarettir· 

Ziyarete büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir· Taylor vFt papa 
harbin genişletilmesi meselesi w 
ı.;mumi vaziyet üzerinde uzun mücl. 
det görüşmüşlerllir· 

ltalyamn mlittefiklcrin yanıba
şında umumi harbe girdiğfoin yıl. 
dönümü sükunetle ve müttefikler 
için ne lehte ne de aleyhte teza
hürat yapdmaksızrn tes'it erulıniş, 

fakat bütün ltalyada ~.yinlcr ya
pılmıştır. 

İKTiSADİ AilLUli'A 
MVZAKEREUmt 

Pari.<ı, 25 - Fransayla İtalya a
rasında, iktısadi abluka mı>selekri 
üzerinde cereyan ed~n müzakere
ler neticelenmek üzeredir· .Alman
ya için sıkı tedbirler muhafazR. o
lunmakla beraber İtalyan iktt!'adi
ya.tmrn zarar görmemesi için aza
mi gayret sarfolunuyor· 
Diğer ta.raftan 1ngiltPre hiikiı

meti tarafından Romaya gönderi. 
len bir murahhas Romada müza
kerelere başlamrştır. Bu müzake
relerin de müspet netice vereceği 
bı.hmin olunuyor· 

Malüm olduğu üzere İtalyan ga
zeteleri bilhassa iktısadi abluka 
meselesi dolayrsile müttefiklere 
hücum ediyorlardı. Bu iş halledi
lince hücum me\•zuu ortadan kalk
mak icab edecektir· 

MUSOLtNt NUTUK SOYLJ;Mırnt 
Londm., 25 - İtalyan başvekili 

Muı;olini, dün, mevcut Eayi:ılar hi
lMm:ı hiçbir nutuk ıııöylememiştir. 
'HARB ZAMAN'IXDA \'ATANDA-

ŞIN HUKUKU" KANU?t\U 
RomA, 25 (A· A·) - Meclis ve 

Semıto telirir komisyonu, harb za
manında vabı.ndaşm ıııla.tüıııiine ait 
yeni kanun l!yihasrnı ka.bul ctm.i§
tir· 

• • • 
Sivil ,;eferberlik (harp zamanın. 

lr landada bir casus yakalandı 
Londra, 25 (a. a.) - Devlet emniyetini müdafaa kanunurnt 

muhalif ağır bir suç işlemekten maznun Stefen Held isimli bir 
kimse Dublin askeri mahkemesine verilmiştir. 

Heldin evinde verici bir telsiz cihazı, askeri ehemmiyeti haiz 
evrak, bir para~üt. külliyetli mikdarda Amerikan dolan, tlm:rn 
hava oldusun:t aid rniitcııddid nişan ve m:ı.dalya ve bir migfcr bu· 
lunmuştur. 

Ele g~irilıı!n evrak, ezcümle limanlara, yollara.. Irlandıı köprii. 
lerine, müdafaa. kuvvetlerinin vaziyetine dalr mal(ımatı ihth-a 
etmektedir. , 

da vatandaşların statüsü) hakkın
daki yeni kanun mucibince bütün 
vatandaşlar ve resmi: ve hususi te
ısekkül(er seferber <>dilebilecek, 
sernı;;yeler ve ihtiralara el kona
bilecek ve yiyecek içecek madde-

! !eri vesika usulüne tabi tutulabi-
1 lccelc, ıhracat ve ithalat tahdid ve-

1 
ya ınPncdilebilecck ve sermayenin 
bildirilmesi için emirler vel'ilecek

: tir. H :ı'aşından yukarı askerlik 
hizmetine elverişli olmıyan kimse-
lerle kadınlar ve çocuklar askert 
inzrbat altında shil vazifeler için 
seferber edilcbileceklerdir. Kanun 
seferberlik ilan edilmeden ev,rel 
m~riyete konulabilecektir· 

Almanyaya takasla 
ihracat 

yapılabilecek 
Kendllerile ticaret ve tediye anlaş

masr olmıyan ve ihracatımız mukr..· 
bilinde döviz vermiyen memlekcllel'lt 
takaıı esasma mUstenit alr§ veriş ya
pılması kararlaşmış ve bu husustaki 
talimatname mmtaka ticaret müdür
lüğüne ve takas limited şirketine teb
liğ edilmi;ılir. Bu memleketler İspan
ya, İran, Danimarka ve Almanyadır. 
İhraç edilecek mallar memleketten 
ibracı memnu olan ıı:da. maddeleri ve 
sıtnayi iptidai malları olmıyacağı gi
bi, ihracı lisansa tabi olanlar da Ti
caret veklletinden müsaadesi alınmak 
şartile ihraç edilebilecektir. 

Maamatih bunun haricinde de bu 
memleketlerden bilhassa Almanyaya 
kara yoluyla birçok maddelerin lhraç 
edilec~ği tı1.bi1 görlilmektedir. Yalnız 
her ihracata. mukabil bir ilhalA.t ya
pılacağından ihracatın artabilmesi f. 
çin mukabilinde muayyen müddet 
zar!ında yapılması icap elmekte<lir. 

Karar piyasada. al!ka ıie l<arşılan
mış, ilhalAt Te ihracat firmaları ta.11-
ma.tnameyi öğrenmek Uzere al!kadar
lara müracaata başlamışlardır. 

Universitede dersler 
kesildi 

Üniversitede dersler buKUn kesil· 
mlştır. Bu münasebetle ö~leye do~ 
hııkıık fakültc11i tıılebPAi tinivnııitede 
bir tnrılııntı yı:ıpa.r11k prof!'sör ve do
ı:ıııntl,.rlla N>raber rP-Mnı çılt.armıelı:ır, 

hocal&rtı:ı3. karşı duyduklıın minnet 
ve ~kra111 lfadı eden nutuklar eöy• 
m.i~lerd.lr. 

Moskovaya bir 
İngiliz heyeti 

gidecek 
Sovyet sefiri İngiliz 

hariciyesini ziyaret etti 
Lomlra, 24 (A· A·) - Sovyet 

sefiri Maiski akşama doğru hari
ciye n ezaretine gelerek bir müd
det kalmıştır. 

TİCARİ MÜZAKERELER 
Londra, 21 (A· A·) - R-Oyter 

ajansının diplomatik muhabiri bil
diriyor: 

Sovyet sefiri Maiski tarafından 
~eçende ticari müzakereler ha.k
kmda hariciye nezaretine tenli e
dilen notada, zannewldiğine göre 
Sovyetler Birliğinin mütek"\.~iliyet 
ve müsavat esasına miistcnid""l 
müzakerelere başlamaya hazır ol
duğu, fakat harb şnaitine müte
allik ileri sürülen ihtirazi: kayıt· 
larla bağlanmamak istediği bildi
rilmekteydi. 

Dün müsteşar Butler avam ka
marasında beyanatta bulunarak 
hükumetin Sovyetler Birliği ile 
münasebetlerini ıslah etmek için 
derhal tedbirler aldrgxm söylemi~
tir· Bu beyanat !Mn Sovyet n<>iiı.SI
nın müsmir müzakereler imkanınR. 
yol açtığı şeklinde tefsir edilmek
tedir· 

Bu vaziyete nazaran, İngiliz hü
kumetinin, Sovyet hükumetinin 
muvafakatilc, iki taraf arasında 

ticari müzakerelerin hangi es:.ı.sla

ra müsteniden başhyabilcceğini 
kararlaııtırmak üzere Stafford E
rippsi Moskovaya göndereceği tah
min edilebilir· 

Din değiştirme 

Taksim K!tipmustafac;elebl M. Bü
yükp:ırmakkapı S, ı hane 2/ 119 de!· 
tere Ers kızr M'"ına Krinker ve musevl 
olarak kayıtlı iken Beyo,:tlu mü!tU· 
lilğünün 23-5-940 T. ,.e 142 sayılı ve· 
sikasına göre lslıiın dinine intiı;ıı.p e
dip ismimi MUnevver olarak deği~tlr· 
dim na.n ederim. 

"Saraydan 
San Remoya,, 

tdrlkıımız ya:r.ı tokluiu yüzUndr>n bu
~lin knnulıuna.mı~tır. Okuyuculanmn:
dan öır.ür dileriz. 

, . 
• • '• .._ . -~.. J 

25.5.940 Cumartesi 
13.30: Program ve memleket ııa:ı..t 

ayarı, 13.35: Ajans ve meteoroloji hA
bcrlerl, 13.50: Müzik: Çalanlar: Ce'·
det Çağla, Kemal N. Seyhun, Şeril 
tçli, İzzettin ökte. Olmyan: Radife 
Erten, H .15: Müzik: Halk Ttlrkülcrl 
(Ahmet Gürscs) 14.30: Müzik: RI· 
yaselicumhur B~dosu, 15.15/ 15.30: 
MUzlk: Cazband (Pl.) 18.00: Prograın 
ve memleket saat ayarı, 18.05: MU
zik: Karışık mUzik (Pl.) 18.30: MU
zik Radyo caz orkestra.sı, (Şef: İbra. 
him özgür), 19.00: Konuşma (Yurt 
bilgisi ve sevgisi), 19.15: Müzik: Nuri 
Halil Poyraz'dan seçilmiş eserler. Ça
lanlar: Kem:ıl N. Seyhun, Cevdet 
Çağla, Şerif Içli, lzzettin ôkte. 10.3:S 
Mtizik: Okuyan: Azize Tözem. 19.45: 
Memleket saat ayarı, Ajans ve mete
oroloji haberleri, 20.00: Mti.zlk: Fıısıl 
heyeti, 20.30: Konuşma (Günün me
seleleri), 20.50: Mtlzlk: Çala.nııır: 
Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, şe
rit İçli, İzzettin ôkte. 1 - Okuyan: 
Radife Erten; Mahmut Kıınndaş, 
21.20 Müzik: Siret Tayfur tara!ındıın 
Gitar Havayen Solo'ları, 21.35: Mil· 
zlk: Küçük Orkestra, 22.30: .Mcınle
ket saat ayarı, Ajans haberleri, zi
raat, Esham - Tahvilıit, Kambiyo ..
Nukut borsası (Fiyat). 22.50: Konuş· 
ma (Ecnebi dillerde (Yalnız kıı;a da~: 
ga postasile), 22.10: Müzik cazban · 
{I'I.) (Saat 23.20 ye kadar yaınız ~ 
zun dalga. ile). 23.22/23.30: yarın 
program ve kapanış. 

......... , ...... -............ -........... -.. -·· . 
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H A B ~ R - Akşam Poıtası 

AZON MEYV A TUZU lnkibaz, . hazımsızlık, mıde bulantı 
barsak tembellığinde, mide ekşilik 

ve bozukluğunda 
ve yanmalarında 

Müferrih ve mldevidir emnıvetle kullanalabnnr. 
MiDE •e BARSAKLARI temizler aJııtırmaz ve yormaz. MAZON iıim ve HOROS markasına dikkat. 

NAKLEDEN: 
0 BURHAN BURÇAK en -36-

tıvyoruny 
~ .. salonun şeklini değistir 

• dedi 

~ &üzeİ olmadı mı? 
~· be!ki de öyledir 

hep öyle göımeğe alış· 

Qıijr1..1 
"'-let sustu sonra bam• 

~ ~ne şunlan söyledi: 
trıd-'ğ' R" ..... ı ım, sakın yazı oda· 
Uıell~tinneğe çalışmayı 

kiçın? 
~ü senelerdenberi ben o· 

ltce otururuım .. öyle hoşu· 
Yor B' b. "b" · · 1 
1 

•• ız ın ırımıze a ış· 
. ann ve kitap1ann yerlerı 

1ıı:11n~ıe fikirlerimi, oraya 
ttGş trdenberi yığılan hisleri

Ünceıerimi de kanstımw 
· Sonra ben aradııtımı 

üımdfun. Çünkü Kcri· 
_,. .... 'il!~. 

odasını da istediğin. 
cSos etrneği düşünüyordum. 

t\llna çok sevimli ve ra· 
Oda hazırlamağı tahayyül 

·Şimdi vazge~tim. Yal· 
.~im odamı, yemek o:ia· 
~ etmekle iktifa ettim. 

tok h~uma gidiyor, 
Pencerenin önüne otura
dikiyorum. Arada sırada 
~rla yanan ateşe ba-

.\ gene i~ilne koyulu· 
~ ntalyada yaptı~ım gih; 
~l-"orum. Okuyaca~m ki· 
~rinı seçiyor. Günler o 

Oltf ~ geçiyor ki birdenbire 
U&Unu görünce hayrette 

~hn~erim ~le yemekleri· 
. t}·or. Fakat akc:amlan 
~rum. lnsanın ~sevdiği 

etnesi ne hoş bir §CY •• 
bel de herha1de velev lft· 
hi l{lr adam için olsun pek 

r ~Y olmasa gerek .. 
ı;-hemen bir yere çıkamı • 
akat Kerimin de tenim 
. ını i temem. Tiyatro· 

' istediği )'ere gitmemesi 
r ecı · n l}'Orum. Bu saniyede 
t1 '4' tleri on ikiyi çalı -

~'le baksa..'ll )"ine çok mü-
0tak. ve ağhyacağım. Ben 
~l}'orum. Bütün funl -

ı.ın ~e. .. Hayatın ne ga
erı \'ar. Fakir kimsesiz 

\"e yapyalnıiken çılgın bir hulyaya 
kapılmış ve iki şey istemi~tim: Be. 
nim olan bir yuvaya ve beni seven 
bir aıicada~a malik o!mak." Hain 
ve milstehzi hayat hulyamın ka • 
natlannı kırdı ve harap etti. Fa 
kat temenni ettiğim §eyleri de ba. 
na veımekten çekinmedi. 

Bu yazılan yazarken tam gece 
yarısı ... Etrafı sıcak bir hava sat'· 

mış ... Dost ve müşfik eşyalar beni 
sanki himaye etmek istiyor. Yal -
nmm, fakat korkacak veya rahat. 
sız olacak olsam iki adım ötede 
beni himaye edecek birisi var. Ha· 
)'at yükü omuz'anma ağır geliror· 
du. Birisi elimden tuttu ve bu yü • 
kün bir kısmını aldı. Ben hafifle • 
dim. O, benim çocukluk arkada 
şım, dünyanm en iyi, en ac:i! ada 
mı, benim F'erimimdir. Artık yeni 
seneden de l:orkmuyorum. 

(Devamı Vll1') 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazlyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi g8· 
ren ilaçlar varmı' fakat, ALL
COCK yakısından bahıe~llincı 
kat'iyen milballğa değildir. Biı 
zat akşam tatbık ettiği blr 
Al..l.COCK yakısı. bir ~ece zar· 
fında tesirini ~östercrek ve de 
vamlı sıcaklık tevlit ederek ı~rı. 
van mahalli teskin etmiştir. 

Al.LCOCK, Romatizma, Lum· 
bago, Siyatik. delikli A 1.1.COCK 
~·akılarivle şifayap olmu,ıardır . 

A Ll.COCK yakılarının tevlit 
ettiği aıhht sıcaklık. OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemtn ağrıyan 
verin etrafını kaplar. A t.LCOCK 
vakılarındaki Kırmızı daire ve 
Kartal resimli markasını dikkat 
ediniz. EczaneJcrde 27 buçuk 
kuru.tur. 

• • 

•etik · Kirahk Garaj 
~r 6.Ydel ı tılnı fnbrlluınuz '•Eski BomonU, :ı11QotemllO.tmdan !&MI 
~garaj kiraya vcrllccekUr. 
~ 1 aı.v.940 cuma günU sa.ııt H le Kabat.qta ıovaııııı ve ınU 
•'ıı.. dek) alım komı.yonunda yapılacaktır. 

l'lr lataııat almak ve tıtnayı g!Jrmek isUyenler ihale J'(lDQnden 
~ka mUdUrlUğüne mUracaat etmeleri llG.n olunur, ('4>lS21 

cı._ ~-becı•u MU lira olan DOOOO Kc. Kot.orsa 28·5-19'8 .ıı ,ano 
t. 'tr-;'le Haydarpapda Gar blııua d&bllladeki ~ &aratm· 
~ ~ uauıııe aalm almacaktır. 
~~ et •le laUyJmlerlD '07 lira U kW'Ufluk muvakkat tnıluat. ka· 
~"- lr~ vealkalıırla tckllllcrlni mutevi zarfiannı aynı (1lD .aat 
•'it~ komı.yon retaliğı na Termeleri lbllndlr. 

llrtzıaıneıer komlayood&n ~ ol&r'U clalttümaktadlr. 
(nal) 

Oenizyolları işletme 
müdürlüğü ilan l arı 

1 • 

YENiHAYAT 
TQrld)"ed.I DefueUJe f6brtt bDl&D 

bald1d n e-.. YENt HAYAT kare 
melaJan birdir. O da ABD0LVAH11 
TURAN marksaıdır. Kalınc:Uer lcbı 
nen. lokumllnma& nrdır • 

AdrMI dikkat: Galata Neeatfbe7 

caddelt No. '" Telefon: fOOM 

ADEMi iKTiDAR 

Tebletlerl hır ıcıenıde bulunur 
P...t• lıuea. l"S) Gelata, l.taobul 

lstanbul Mmtıka Liman Reisliği nden 

Açık ekaUtme Jle alınacak btr adet mQırtamel motörün JörUtoa ll\zuın 
Uıerlrıe ekalltmealnln 27 ma.~ 910 paza.rtesl ,unu saat 11 de yapılacağı 111.D 
olunur. (4355) 

JÇ ve dr, BASUR MEMELERJNDE, T' ·•u memelerinin 
er tOrlü iltihap'annda cerahati runi§ fistüllerde, kanayan, 

~sur memelerinin tedavisinde 

RE KTA PATI 
ŞlFAYl fEMIN EDER 

Böbreklerden idrar torbasına karlar 7oıtqrdakl hastaWUaruı 
mlkroı•larını kükünden tcmlzlemek lçlıı 

HELMOBLO kullanınız 

Helmobleu 
Böbreklerta çalı~mak kudretini arttırır. Kı.dın erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane lltlhnbınr, 
bel ağrısını, ıık sık idrar t-ozmnk ve bozarken yanmak 

ballcrtnl giderir. Bol idrar temin eder. ldrnrda kumların, 
mesanede taşlnrın tP.~PhklllUne mtını olur. 

DİKKAT: HBJ,l\IOBI,() ldrnnnızı tcmlzlly<ırck mavlleştlrlrt 
Sıhhat Vekrtletlnln ruhsatını hnlzdlr. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Is tan bul Defterdar lığından 30 Sene 
Sıra No~ JıılllkenetiA 

adı Tt .oyadI 
Kaauı; Buhran Zam Sene 

1 K. AB 
2 Jbralıiın 

a M. Emlıı 

' Mahmut 

1 AB 

e ıtaıut. 

1 Klrkor 

8 .. 
9 KaramQnel 

tııatcıtar '· 

Bakkal Hacı.K. Veynlll l1 83 00 

TUtll.Q ve bü· I>,Tq K. çe,tne 46 M 00 
kallye 

Kahvehane ,. D. T&f yokUJU ı 80 00 

Kundur& ta • S.Dcmtr Kutucular 61 f.0 ıoo 

mlrdlıl 

ı~ova l•I• l• 
mali 

Saat tamlrclal 

.. 

.. 
• 

.. 
• 

Kaatarcdar 1 11 00 

aralık 

Kutucular 22 162 00 

K. ~ma 119/1 

.. 
ao oo 
ŞO 

• .., • 19 

15 62 l 12 

... 

71 

ı 01 

1 42 

60 

3 89 

2 15 

2 1:5 

Osman ve Lekttl KabaftlaJ .. 1s ~15 oo a3~ a1 67 03 60 36 

10 

Jl 

12 

ıs 

1' 

" .. 
.. 
.. 
.. 

15 " 
18 .. 

• 
" 
.. 
" 
" .. 

17 Ahmet Merla&a Sergt 
18 Mehmet Serg1 

ıo H. Ke.edyan Saat tamJrt 
20 Kadrl Tamer Kabamal 

21 .. .. 

22 .. .. 
23 Komal Akpınar K•b&lına 

27 H. C&hlt 

28 SWcyman 

" .. 
" 

Ktbv hnne 

29 Fu.ıt ôı:erderıı J<abalmal 
JO Mehmet Sapçı 

Karal>ulut 

31 Ha.san MtTf'lle1 

H FoU Yuvaa cıflu Yumurtacı 

33 All Çelebi 8Qpllrsecl 

3t Andon 

VuUyadl,s 

" Takllı 
36 Nuıt 

37 lılelmıet 

38 llealt 

39 SW.yman 

40 Twgl 
41 A..,,,_m 
42 flkr11 
,3 

" 
,. .. 

45 Barbanetua 
f6 llalamut 

llldeair 

Zahireci 

lepetçi 

11•1"&Cl 
~ 
Ne~ı 

Ueyvacı 

MtJHCJ 

X.yvacı ...... 
~ 
üp 

.. 

.. 

.. 
" 
" 
" 
n 

n 

• ,, 
" .. 
" 
" 
" .. 
.. 
" ,, 

.. 
z Kapı 

•• .. 
.. 
" 
,, 
.. 
.. .. 
,, 
,, 
•ı 

.. 

.. 
,. 
" .. 

" 
" 

lftrg1ler 

... 

" ,. 
,, 
.. 
.. 
.. 

59 

133 
M 

sı 

8 

247 00 

2ı7 ')(i 

2411 ()() 

245 ()() 

247 00 
:n oo 
120 00 
2G2 00 

36 00 

247 00 

45 90 
97 ..,. 

D8 78 

,6 21 

•5 09 

97 1• 

23 54 
61 119 

l 80 

60 86 

9 20 

19 5~ 

19 S6 

9 24 

9 20 
19 55 

5 S7 
10 02 

o 33 

10 17 
2-17 00 111 13 Z2 23 

247 oo aı a~ 8 21 

ıs 2ı1 oo 30 03 ıı 21 
247 00 111 15 22 23 

•ı 247 00 •5 69 9 32 

UT 00 47 ~l M 

43 2'7 00 
Ke~at.e: ı:cr ı .. rı 

o 7 

Meyvahall 

lpçUer 

Çvdak hal 

.. 
Z.Kapı 

:Şalıkpa.zar 

delfrmen 
Somcılar 

~ 
• .. .. 
.. 

l'l {l;J 00 

o 
40 

3 

ıt 

76 

• 
ııo 

2 

4 
D 

D 
6 

T 

40 00 

262 M 

lEl 00 

270 00 

72 00 

to ()() 

40 00 
40 ()() 

40 00 

40 00 

40 00 .. c. 49 

.. 

11 I 

40 (.9 

" 21l 

10 00 

JS 13 

6 37 

ıs rıo 

2 17 

7 71 
o 35 
D 00 
o 15 

85 

6 53 
l 00 

10 8t 

, .!O 

o 4J 

2 00 

2 62 

1 27 

2 76 

-O 4i 

ı 1515 

o 01 
l .. 

o 03 

17 

1 sı 

.. " ft,,ll 

129 00 

118 00 
lto 00 G6 00 

.. lT 

11 eo 
l 16 H.Kadm KWpcet.'11 8 

IU>em1r MaynlaaU M 

'6 00 

ın oo 
7 7f 

l51 " ıo • 

60 3& 
8 28 

17 42 

s 32 

s 28 

3 83 

1 80 

1 15 

o 89 

2 78 

o 06 
ı 79 
o 03 

H 

ı 18 
1 93 

ı os 
10 80 

2 ao 

038 

•• 

" .. 
" 

• 

.. 

.. 
" ,, 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" ,. 
•ı .. 
.. 
.. 

" 

., 

.. 

.. 

.. 
" 

.. 
,. 
.. 
,, 

,, 
" ,, 
" 

" .. 
•• 

41 P'aaal Oaeı-detıı ıt~ ,. " ı'T a.1prl 21 ~o t sa ,. 
48 ,. ,. " " 41 .-prl 49 38 1 8T ,. 

J191kı>Uaf ..auı. .. besi ahel&ıAvtndt,. 1"k8* adı 1(11 ve Ucaretg&.h 1&drederl )'uıh f&b111lar terki tt 

caretlll nzıi adnelertııl ~Cll!l'lt ... '91ııtt1Ufe ..ıllai)'tW ldr klrut ıı~ 'rrmcml" "ppıla:ı aıqtırmada d& bulu. 
n&IDU!UI Olduk1afta4aa 1ılalarat41 -.ıt.tı.uı yıllM'a ... traanç, _,. ve zam "VercJ'erial 2'&99 aııeıaame1crın1n 
btua.t .tebll~ mUmkUn oı~tır. JÇeytlyet 3692 ayılı kaıı\mup. 10 ve 11 had ~ddelerlne tevnkan tebliğ' yeri· 
ne geçmek tize~ l\A.n olunur. (th9) 

denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçe esi 

Malik ol. 
mak ıçın 

5EMEHES1· ~-
Nl VERMiŞ 
ntR GÜZELLİK REÇETES!. 
Sert \'e e m:!r bır cildı yumuşatıp 
bevazl-\mak ~in tesiri ispat edil· 

t .r t ;;y tedıvi: l\1eihur bir 
'.l b nlerınclen ,., açık 

1 1 den kurtu1mak ve 
r.t;I , ha ını idam~ etm~k için 

>u rc~'"lcyı kullanırdı. Bu sare.. 
de 70 ~·a.'n'1nd:ı bıle gene; kadın 
rollerını ovnnmaya muvaffak olu
yordu. (Pancrcatinc ile tasfiye 
edilmiş) s.ıf biraz süt kremasını, 
gene tasfiye edilrnış biraz zerti~ 
\'a~ı ile kanştrnnız. Sonra bunu 
ıki kısım ~aı krema ile tekıar ka· 
rı~tırmız. Eczacınız bu halitayı 

ihznr edebilir. Fakat u miktarda 
olacağı ıçin pahalıya mal olur. 
Halbukı )"ağ ız beyaı renkteki 
Tokalan kreminin terkibinde mu.. 

saffa zeytin~·ar{ile istihaar edil
miş bu kremadan vardır cildinizi 
besler, b~)·azlatrr ve gençleştirir. 
Yukarda resmim gördülünüz 
genç kadm bıze )'3ZI)·or: "Toka· 
lon kreminin üc günlilk istimalin· 
den sonra cildim açık. taıe ve gü. 
rcl oldu . ., Tenin güzellili ıçın 

ya3 ız Tokalon kremini tecrübe 
edi:tiz. Bug'in milyonlarca kadın· 
lar dünyanın her tarahnda her sa· 
bah muntazaman Tokalon kremi. 
nı kullanrrlar. Müsmır neticele
ri garantidir. 
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