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M·ııA T f Y 1· M l Amerika ı ı asarru , er ı a - ingilizlere 
lar Haf tası Nihayetlendi P a r a sız 
Dün Anka r a Hukuk Fakültesinde Merasim 
General Kazım Özalpın Hitabesile Nihayetlendi 

l 
Ankara, 17 (A.A.) - On Birincı Yer!ı malı kullanılma.sı ve tasar-

} ta ı ya başa ÇI - TasarruJ ve Yerli Ma.lı Haftasına rufun önemi üzerınde ~akülte. De 
~ugün Hukuk Fakültcsınde yapılan kanı Baha Kantar'ın soylediği bır 

Malzeme 
Verecek! 

• 
Ruzvelt planı izah etti 

lngiltere istediği 
kamıyacağı bir törenle nihayet verilmi§tir. hitabe ile a<;ılan bu törende Fakül· 

te adına bir genem söylediği nutuk 1 k a d a r parası 'Z 
tan sonra Doçent Mahmut Koloğ-

1 
Bu törende Ulusal Ekonomi ve 

gu .. çlükler İçinde Arttırma Kurıı_ınu Balıkesir M~'u· 
]~ yerli mal.ı ~e tasarruf haftasının s i 1 a h a ı a c a k 
bır tarihçesını yapmış ve bu hare-

su General K~zun Özalp, Fakülte 
Dekanı ve Prof~ler hazır bulun 

S-ıcalı hanlı ltalya, hesap- makta idiler. (Arkası Sa. 5, Sü. 5 de) • 

Arnavutlukta 
nua atıldığı harbin kar· 
ıuına çJıardıiı asim mü,_ it merikahlara göre lciliii içindedir. lngiliz do- ________ _..._ __ ! 

IMUllR4Ut Jenislere hakim 1 A J b • Jt } } t olduğu müddetçe, ltalya- m a n y a 1 r a yan ar epe-
ııın bu ııüı;lükleri yenme- • •1,,, h k • d } ş• .uae imkan olmadığı gibi ıstı a arc etıne e en ve ıma-
Jeniz C1f'" yerlerdeki ltal-
yan 1ıao~t.ı~ için d• teşebbüş edecek radan çıkıyor 
kurtuluı umıdı ;ııolıtur. -

Yeni Tefrikamız 

BAGDAD'IN 
SON GONLERI 

• • • 
T efrikamızda bulacaiı· 
nız enteresan bahisler
den bir kaçı: 

• 

Amerikanın harbe 
• • • • 

gır m e ı ı ıstenıyor 

BUZVELT 

Fort Gana bana tahrip edilen ltaJyaa t.ak bıruı4lan 1ıirl 

AFRIKADA \ AS KERT, 

SIVASI 

VAZIYET 
Amerikanın bütün 
silahı lngilterenin 

i Gönlln mert n ıılJ'ui lıidloe-

Bard iada 1 

Şiddetli 
Muharebe 
ler oluyor 

lerlnla aklıiı TUIJ'eCi .. -

1 

bUILsa «leblllr1s: 

ı...nıs erd~ım ıılddeUI laJ'l- , 
iti "-"" lf.aiTaıı kıtaalmllı ' -

Sollumda ki İngiliz 1 

kuvvetleri yeni hü 
cuma hazırlandı 

----ı••---

Bir İtalyan Fırkası 
çember içine alındı 
Kalıire, 4ll (A.A.) - Dıin ak§am 

buraya gelen IOIJ haberlere göre 
Bardia etrafında çok şiddetli mu
harebeler cereyan etmektedir. • 

İngiliz molörlü ileri kolları, çöl 
de kendilerine bir yol açtıktan son· 

(Arkası Sa. 5, Sü. 3 de) 

rkaU dn'am edl1or. Hattki.tuı en 
1 

fldd•I kesbeUlil ulıa l&hll mmı.... 
luıonDdan 40 _ 59 Xm. cenaplaclır. 
ıı lncl İtal7au kolordm:u, 1 n 1 

J ucl Libya tümenleri 13 öneli &a- ı 
men n birinci kara ır6mleklller 

Mimen~ en ra.ıa t&J'IM _... İlal
J'&D blrtiklerlclir. 

ll&ttkM ııllr'a.11.o ~ etmek- i 

ted.lr. Han lmv...,Uel'IDID mlihlm 
aüzahL-etile taqlk lı&bll)J'ellnl 

arUıran İnırllbı kıtaatmm J'mi 
ı manlfak)J'eUeri ı.eıu ..... eılı4lr. 

YllDlla kwvvellori İtr.11an -- 1 
- iuylk ed•rtk rieale - ... 
-lıt..ılrôer, Muhorebe ııallum-
da Yun.uı k.ılaalmın fallı!ırell cıe-

1

1 YUll edbor. Son Jtabf"l'lere 6Öre l 
-- bıua- .......,., M~ 
1'&11 Ailam Yanan b- - ft 

anaı mıqk!U- nim... silnsil 1 
·- ~·.nt ~ alımt*ır. ' 

N. D. 

HAVA HARB 1 . • •• 

ingilizler 
şiddetli 

hücumlar 
yaptı -

Bordoda deniz 

altılar ve doklar 
bombalandı 

---·---
Almanlar Londrayıı 

taarruz ettiler 
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz ha

va nezarı.>ti nl.n tebliği: 
Dün gece fena bava prtları.na 

rafmerı bombardıman tayyarele
rinden mürekkep küçük bir ku?
vet Mannheim'de bulunan endüs
tri hedeflerini tekrar bombardıman 

F ı n d ı k ihracat - eu-·yu··k ..,.ıllet " ' Meclisinde 
fiatları meriyete ---------·-

(Arkası S.. 5, SU • .Z de) 

girmiş bulunuyor Türkiye-Almanya ticaret 
Anı.an. 11 (A.A.) - Bil7ük llllllel 

Mecllel ba a-ünltefd <:anılezi,n bqlwı.. 
hfuıda toplanm,.tır. 

Gllmrük muhafaııa memurlan l<tld
li& n memur!n kanım la~lhası Ue Nafia 
Veülollne llatlı Derlnu Traven labrl
kasuun devlel demi1'7ollan işletme lda • 

anlaşmasında isim tashihi 
yapılması tasvip edildi 

.....ıne devrine all kanllJl l&y!hası, Uıln<I Ankara, 18 ( A.A.) - Ticaret Ve- fındllı: ihracatçıları birligı· • ve ""be-
nıibak-leri J'&pdarak kabul oı.......,._ u• · · bli •-

...... etınııı te ğiııe göre, Koordi- le · •-bl'"' 1 ·fındık tar. . . rıne "' ı,. o unan yenı a .. 
Biblilı Millet Mec.Uol, bacllnkll nas- nasyon Hey'etının 62 ve 63 sayılı 

..........ıncıe mneıd bahmaıı Türk-AI- kararlanna göre tesbit edilerek 16 ıart ihracat fiatlan 17 birlııciki
lll&lll'• ananda Ucari mübaclelele..., mii.. birincikanun tarihinde Anadolu a- nundan itibaren mer'iyele &irmit 
tllıJalr lnınısl anl-:r• batlı •b. b jaıw vasılasiyle ilin ve Türkiye bulunmaktadır, 
llolı&ıle isim tulılh~ J'&pılmaslnıa. Tllrı. _____________ .... ------------
kiJ'• - Frama llcarei konlesıJa,ıı n ~ 
Je M'e••'arile merbaUan hükilmlerf. 
ahı tem.ıldlno '" t...eo•e alparlıı odllml4 
mlil.ohanilı 1enumID TürtdJ'e70 lllla.1. 
&eri müdde&.lınbm 11.mdldine &ti olan b
nmı 1l7lloalanam da ılihdar Vekillerin 

baılrlarlle müalı......ı.nı -P eJ'leınlf 
" eama Pnil topl•nmak iiR~ JoC;i:maa 

- -.-.ı.ıır. , . " 
iKDAM 

Hergün 6 Sayfa 

(Gür.il_~ 
Almanga'nın 
ltalga'ga 
inmesi 

derde sokmaktan çekinmiştir. Ka
la kala bir zayıf kapı kalıyor İn

giliz kara, hava, motör orduları bu 
kapıdan içeri~e dalabilir ve Viya
naya doğru )·üriiyebilirler. Adri
yatik bu kapının ağzıdır; italyaıı 

Ki ;yarımadası o agııdır, p 0 vadisi yi-
Y ~: A. Ş~ !!_ ne o agızlardandır. ' 

Demokl 'in kılıcı bir enseri İtalya Arna,utlukia ve 'l'eped..-
kesmek ı~lıı başucunda durur... len boyuı\da; Trablusgarp sahra
derler. Halbuki, İtalyanın Ni"'- '1nda, Ali.denizde ~e adalarında 
daki kılıç bir de&il birkaçtır, fabl boylu boyuna yere erildikçe ve Gayri mqnı bir tarz.da · · 

&.--lıyan ka~• rekabeti ense birdir. ıçı Jıkılmıya doj!:ru &itlilı:çe Al-
""i' .. - ";-di bir ee Alman ,_.__ .. .ı._ manya hiç şüphe yok ki kendi ba-

Halife mı.ra1ıarında ıecen, a
k..ı.llılra hayret verieı vak'alar 
ve bAdiseler - (imamı Ali) 
tvlAtlarından _ haksızlığa kar ... 
fi _ i5yan edenlu - İslAmi;yeli 

nıfalı ve ~ikaka sürükliyen en 
korkunç aroüler - M.eden1, 
iDBanl ve dini bir vazlhı kar
.,..,,.ıa bulunduklarlDl ldrilı: 

eden, asil Tilrl<ler - lMIJ'ilk 
insan kütlelerlııl idare eden 
adamların, kadın entrikaları 
kalJllında nuıl mağldp olclıll<

:ıannı ıöoteren, ibret alınacak 
blıcbleler - i.ıAm.lyeü felike. 
te oevl<edm, nıezlıep mücade
leleri - (Baldad) ,.. Balclad
cla, Halife san1ları. 

«l kdamıt ı da maattees.. ,...... ..,...., -

T E L G R A 
bı ŞlJla gelecek tehlikeyi hissediyor. 

S O N F , eiil ba bôdirenin kine a;. 
Aja...tar: Bunun içindir ki, İn&iltere ve mii&-

rüklemif bal111111yor, da 
) Hülriimetin yeni kara- - Almaa Ol'claııwnun İtalyayı tefikleri kapılan tutma n Al-

lıtanbulun en çok aatılan hakiki '\'e yeıane alqam Saz&. 1 rım bekler/un 6~ Je t/i. iqa1I ihtimali yalrmlapyor ve u- manya tehlikeye daba çcık inanci>-
. ı __ S Tel1:1raf b··-'•-.ı- ı'tı'L---n E.__ t_ • n __ , • l"kl • • 'b" ı._ .. -or' '"", tehlikeyi daha çok sezdiği giin-teaı o ..... OD •· • --- ~ ....... .izzet ......... ı ~er re r erımu: 61 r .,... ..,, " ,... 

" n.-ori "'--_ L • ele tepeden inme bir yüklenişle 
ce'nin: günden itibaren dol.- ( ~Y •. --:~- teY Mtil. ttaJyaya inecektir. Bu iıllş bcna-

SE.N DE SEVECEK. S' •N ile miitcneınıi miindere- Almanya İngilb korL--- 8 '---ı .. d ş· ı· İta! 
l , . •Dun ..... b• •• ar uzanan una ı yaya, 

.1. catımıza Jalıa bir fok ye- Şanal ve Baltık eğ:ızlarmı kapa- A.driyatik İtalyasma, Nls .kıyısına 
adh romanı, yeni fıkralar, makale, hikaye '\'e repörtajlarla nilikler ilave ederek her mıştır. Manş ~arına ,.~ nıanan gıubt Alı:deni• italyasuuı 
6 sayfa olarak çıkıyor. Okuyucularımıza taTıiye ederiz. l gün 6 aaJJla fıkmı;ııa ko- tir. Şark hndutlanm kollamakta- olacak ve ıeriye yalnıs bapnıa 

rar ıJermi. bulunuyonu. dır. Balkanlarda ıriyad taarrW!dan çareıliııe bakmak mecburiyetinde 

.. ----------·· ileri8ine "'MmNDııar w ı.tuıı (Arkası Sa. 5, Sü. ' e) 

-~llt bekJeylniz 

-
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Büyük Tarihi Tefrika: 120 === 
ALI RESOL 

Yazu: ZİYA ŞAKIR 

lmami Askeri gençlik bir 
kısmını Türkler 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

Paydos l. 

fıtDAM 

Et Fiatları Bugün 
Karara Bağlanacak 

\ !Benzin tasarruJ 1 

fu yapllamadı 

DIŞ 

POLİTİKA 

Amerika'ııın 
gardımı 

Y.uan: 

Ye 
il le 

devrinin 
arasında geçirmişti 

Bütün gençliğini, İmamı Nakinin atıldı. Bedbaht halife, ız;tınıp :için

münzevi ve kasvetli hayatına bağ· de can verinceye kadar, orada kal
lamış olan bu faziletkar Türk oğ· dı. 

Eğlencenin nev'i ekse~ 
arzusuna göre tayin edil-. 
Medeni şehirlerde halkın ekseriye
ti yaz günleri kırlarda dolaşa, ki! 
günleri kahvelerde oturur. Kimi 
sinemaya, tiyatroya gitmekten 
zevk alır, kimi de meyhanelerde, 
birahanelerde içmekten .. Kıra git
mek nasıl beşerin en iptidai ve 
en tabii duyJUSuna tatmin edi)'<ll'.
sa, bar da insanların medeni zev
ki olın~tur. Beace bar qlence 
ba.lmıundan bir ihtiyaçtu. 

Mürakabe komisyonu Valinin riyaaetiode 
toplanarak hazırlanan raporu tetkik edecek 

Yakında tahdidin ka 
dınlması muhtemel 

Prol. Hüseyin Şükrii Baban ~ 

fC5} u muharebe ateşi ba~I~ na y 
lg} madan evvel de Arncrı• 

ka, demokrasilere, La· ki 
giltere ve Fransaya, mütemayU lunu büyük bir dikkat ve ihtimam (İmamı Hasan Asken) bu hali!" 

ile yetiştirmişti. Buna binaen (İ· zamanında 90k rahat etmişti. Yal
ma:ırıı Hasan Askeri) de, daha ço nız, (.Medine ) ye avdetine müsa
cuk yaşından itibaren mübarek ve ade edi.lmEl!ii. Bundan bllflı:a, hiç 
muhterem ecdadından tevarüs et- bir suretle hürriyetine halel. ve
miş olduğu kıymetli cevheri gÖ&- rilmedi. 
termişti. Fakat, (Miltıteill) nin cebron 
İmamı Askeri, gençlik devrinin tahtan iskatinden sonra hilifet 

büyük bir kısmını, ika:metgatıları- mevkii.ne gelen {Mılteınid) zama
nı ihata etmiş olan asker ~lala- nında vaziyet değişti. Çünkü bu 
rında ve bilhassa Horasanlı Türk zat, gayet irad..slz, zayıf ruhlu ve 
askerleri arasında geçirmişti. Ve ·son derecede dönek tabiatlı idi. Bu 
onlara kendisini son derecede sev- sebepten dolayı, hükfunet idaresi, 
dirmişti... Nitekim (İmamet) ma- yine bir takım entrikacıların elle
kamı kendisine intikal ettiği za. rine g"'ÇIIIİŞÜ. Ve bu entrikacılar 
man, hemen hepsi, (Afi Resül) ün da gözlerini yille, (Afi Resffi) e 
faziletl erine prestişkar olan hl! çevirmişlero.i. 
'.l'ürk askerleri büyük bir memnuni- Bu sırada (Taberistan) eyaleti 
yet hisseylemi§ler.. yenı unamın Abbasilerin hakimiyetinden ayrıl
huzuruna gelerek onun ellerini ve m~, ve başsız kalmıştı... (İmamı 
dizlerini öpmek suretile, adeta keıı· Ali( nin evlatlarından ( Hasan Bin 
disine bi<it cyleııni.şlerd.i.. Zeyid) isminde bir zat, bu vilayete 
Eğer; (İmamı Hasan Askeri) is . giderek .idaceyi eline aldı. Orada 

temiş olsaydı, derhal bu askerlerin halri.miyete başladL 

Ka?fllllda oturdu ve damjlan tlü· 

şer gibi böyle söyleruneğe baıladı. 
- Hııkkın var dedim, lıalı.Jwı 

var amma, benim de yazım.. yazı 
yazacağım. 

O hiç aldırınadt, devam etti: 
- Tiyatrosu, sineması, meyha· 

n~i, gazinosu, lokantası, ban ol· 
mıyaa bir şehre bugün artık me· 
deni şchh- denemez. Bugün biiyülı 
medeni şehirlerde, lıatırı sayılan 

misafirler, ınarüetli danslar yapı
lan lokanuıl:uıı, sonra tiyatrolara, 
daha sonra da bara &ötüriilerek 
ağırlamyor. 

- Anladım, haklan var dedim, 
hakkın var anıma ne yapayun, biz 
de de bu <lediğin nıiieseseler var. 

Güldü: 

Son günlerde et fiatlarının git- 1 lsliğinde fevkalade olarak toplana· 
tikçe artması Vali ve Belediye Reisi rak et işini tetkik edecektir. 

Liltfi Kırdarın nazarı dikkatini İlk tetkiki-er t5'effdün, celeplerin 
celbetmijj ve Vali bu hususta tet- kasaplık hayvanları vasati olarak 

. ' kikat yapmayı Belediye Iktısııt ı hkı b~ına 10 kuruş farkla hayvan 
Müdürü Safvet Sezeri memur et- borsasına vermelerinden ileTi geldi

miştir. ğini göstermiştir. Bugünkü Fiat 
Bu hususta hazırlanan rapor hu- Mürakabe Komisyonu toplantısına 

gün Fiat Mürakabe Komisyonuna 
verilecek ve komisyon Valinin Re· 

Vatan 
Namık 

Şairi 
Kemal 

Büyük merasimin 
proğramı hazırlandı 

celepler de çağırıl;oı:ak ve kendile
rinden izahat alınacaktır. 

Temizlik amelesi 
terfi edecek 

Bunlar için yardım 
ı:ındığı kuruluyor 

Taksilerin bırer &iin müna
vebe ile işlemeleri h•kkında
ki kararın tatbil:atı netice
sinde, matlup benzin tasarru
funun tamamile temin edil&-
mediği anlaşılnuşbr: Hususi 
arabaları kaldırılan tüccar, 
müteahhit, fabrikatör gibi 
birçok iş adamları da taksi ile 
gidip gelıneğe başladıkların

dan taksi yolcuları çoğalmış 

ve bu da benzin sarfiyatını 

ve totaliter denilen devletlere kar• lrın 
şı ister komünist, ister nasyonal- "to' h 
sosyalist, ister faşist olsun zıt bit fın'~ 
tavır almıştı. Reisicuınhur Ruz\'cl! İ a 
birçok haşin hitabelerinde gerek s~· 
Romaya ve gerek Berline ve hır ~ V 
zan da Moskovaya açık ima ve ti- il 
rizlerde bulunmuştu. Hatta 19~ l etle 
U ' H b' . t k' d il S(;.h mumı Rr ını a ıp e cu J ı a· 
rın siyasi edeblyat ve nutuklarlll' •unı 
daki garip lisana ah~ıJ.nıaınış bU' ~riıı 
lu11saydı bu sözler onu istihdaf e- bu 

Vilayet ınakamı bu husus· den meınleketlerce (ga,·ri do.ta• n bü 
ta hıızırladığı raporunu Anka- ne) telakki edilebilecek ınabiyel \ıe Y 

arttırmıştır. 

raya göndermiştir. Ticaret ve şümuldtı idi, fakat ·devlet re~ ;tu·. 
l\födürlüf,:ü de bir rapo.r ha- leriniu ağzından muhtelif memlr sve\< 
zırlan:aktadır. ket ricsJ ve rejimleri Jıakkında ı i r. 

Vali ··e Belediye Reisi Lftt- derece müfrit sözler işit;lmeğe alı· ·•ına 
fi Kırdarın dün verdiği izaha- §lldı ki bir nutuk daha fazla veyt ıza 

1 daha eksilı: ne lehte ve ne de aleylı- hala Büyük vatan şairi Namık Ke- Belediye temizl'.k işleri müdürü- ta göre, taksilerdeki münave-
mal'in doğumunun 100 üncü yıldö- ğü y~;n 900, kışın 4-00 - 450 kişi- he usulünün kaldırılması için le çok höyük tesir icra etıniyordıl gi!dı 
nümü münasebetile bu Cumartesi den ibaret olan şehrimiz temizlik bugünlerde bir karar vermesi ve sözden ziyade fiile ehemmiy.,I Uetl 

V dedi · lm veriliyordu. Fili~at her zaman scY · ıne 
- ili' ', var amma IMııWin günü Üniwrsitede ve Halkevlerin- ameleleri kadroımnu her mevsim- ve eınır ge 'esi çok muhte- 0 

önlerine düşerek, Bağdat üzerine 
J'jrüyebilird:i. Bağdadın o e6l!adıı

ki kar~ıklıklarına nazaran da, ha
lifeye karşı kat'i bir zafer ekte e
derek hilafet ve saltanat meWıdine 

zü kuvvetlendirici değildi. Far.ut Dev (Dalı& \'ar) varsa git bakayım.. Yabancı a:rtisl de ihtifaller yapılacaktır. Üniver- de sabit tutmak i ;in bir proje hazır- ııwldir. 
-------------- b nasyonal-•osyalizm hareket baş< alar nlunmıyan bar, bar olmaktan çı- site konferans salonunda tertip ed'- lam~tır Diğer taraftan kira ile tu-

Alm d · ·ı -'- k " · langıcındanberi koıniinizın ııleyll' llam 
anya an gehrti eceı< ıyor da... -- •· •· • len ilıtüale Rektör Cemil Bilselin Avrıca, bir meslek lıaline <ıetiri· tu!aıı denlz motörleriııde nıü- ta b' ıı··· h l'• ill' t 

bir kuım mallar devlet Söziinü kestim: "ir açılış nutku ı·ıe '-ulanacak \'e ' - .. ııa,·ebe usuW dün An karadan rı n: manzara arze ıgı a ... e 
"h · h ed ld '" v...., lecek olan temızli.k aıne'.eUg;nde sonra birdenbire iki sistem ve rr kir 
ı tıyacına ta aia İ İ - Bizde de yavaş ı>ava~ yaban· bilahare Profesör Bayan Halide terfi sistemi kabıılu" ı'le b•r de •Yar- verilen bir __ ,irle kaldırtlmış- . · ı · jim anlaşıverdi. Faşhnı esas iti' ·ittir. 

Ankara, 18 (A.A.) - Tioaret Ve- cı artist erin yerlerini tutacak ar· Edip, Namık Kemal'in insanlığı, dım sandığı> kurulması esasları ha- tır. sahip oluverirdi. 
k·ıet' d t bl'" d'l . 1. ist yeti.,.cek elbette_ 

1
.• nlat barile komiinizme karşı bir isya• Un 

Fakat o da pederi -ve hatta, bü- a ın en c ıg e 1 ınış ır: '" vatanperver ıgi ve Divanını a a- zırlanmaktadır. f !ar L k ld h "• 
2~/7/tft•o t 'hli T .. '·' ·ı Al - Dur dedi, aeele etm.;,· bar ar M" t aki Al' ve everan o ""' ııru uğu aıu , ka 

ti.in ecdadı gibi- saltanat mevküne u ~ arı ur..,yc 1 e · . 1 • d caktır. u e 'ben de Profesör ı [ " 1 son vckayie gelmeden evvel bileı ~tar 
hırs•ndan taınamile azade idi. Pe- manya arasında ticari ınübadelele- tdıst igıd· ne "sa!ük'oee gadrsonhdık, nelüf~.·- Nihat Tarlan, Z:iyaettin Fahri Fın-. A el l ı ,,. "'"' 'V'..::::::.. p o 1 t s hundan on küsur sene ıııukaddeııı. ri 

. . . .. . re mütedair hususi anlaşmanın 3 ece anso• , ne e sa ece a - ..,- ""- ..,;::.. 
derı ıle beraber geçmligı o uzun 

1 

lı l'h'k ~ k' 1 f ) teliktir Car artis'"-; ayrı bir mes dıkoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar 1.----------------------------...ı Sovyet Rusya ile ilk ticaret mn.1' ikt 
.. ' h t da · · numara 8 ı uınua • fi a onun ı· · · tarafından birer hi!a·bc irad oluna· o lıedesi aktederek, ınüııa,cben .-9- i•tı'• munze\'1 aya , onu derın bıı· b' · . d 1 · ı , 1 lektir Bar artbti ic · fakat sar • f t d •• - "' ·· 

ır.ıncı grupuna a11 l.IUUU3JJ . .. ... j;, • B d l N ç ma a uracı un . 1 k . tevekkül ve ibadete sevkeylınişti. ' h 'k 1 ' ( 1 k 'k kıs hoş olmaz '• rkı söyler fakat cı· caktır. un an sonra da ta ebe a- . n 1. n~en menı e et Ilalya ohuu~tı> Bu, 
• • • A • n11 anı ve e e.ı. r<J c nı nu ' ~ · , 1,. .. . ~ ı· • dah'I' h b 

Bu :lıbarla havatı, daunı bir suret- D 1 t ~-· .. 1 . 'lıt' nmaz ~üler vü• aösterir fakat yı- mın. Kema ın şnrlennden seçmeı· spanyana ı ı mu are e esna• ki 
- ev e uaıre \'e muesses~ erı ı ı- ' 

0 
... • e ' · .. k t k "'f d • ı d • d .. . te laat ve ibadiıt ile geçmekte idi. lışm:ız; bar artisti oturmasını, ko- parçalar okuyacaklar_dır. Bılahare 8 şa m· . ev 1 e 1 1 sın a uç sene Hal; an ve Alınao 

yacma tah.;is rdilmiı;t:r. Bu kıslflı- 1 h f ı . b 1 l I k 1· M" kuvve!leri Kızıl Rus knn·eUet il U) Bu hal, bir müddt böylece de- d 1 1. k . • {' nı..s.uıasını bilir. Bugwı" bı'znıı' bar· :. ti a.ae u unan ar n ı ap uze· an ma ge ırtme içın hnsusı ır- ki h ld 
vam etti. Kendi dertlerine düşmüj 
olan halife i.J., saray erkanının meş
guliyetlerinden dolayı, hiç ktmse 
tarafından taciz ed:hnedi. 

larımızda ise... sine topluca gidecekler ve orada çarpı~iı arı a e bir r.;;uslo.> gıi' a 
ıruılar tarafından v:iki talepler İn· ı l t' 1 N ık I" 1 690 Liralık yorgan kumaş ve astarını f 1zla nü ansızın anlaşıvermi§lcrdi \e işiO faz C<lilemiyeceg"i cihetle mezkiır - Yani bir mek(ep mi açı sın er ıp o unan am '-ema.ın eser-

! · d hak'·· d l ki f • tl f 1 d • l en ziyade dikkate değer ciheti taleplerin bu '"'·elle cevaplandı- diyorsun?. erın en ve ..... n a yazı mış . ıa e safmış ve a ura a vermemış er 
l d .. kk · · bfila Moskova ile irtibat ve teınd So rılnıış telikki edileceg"i bildirilir. - Ha~·ır aziAinı bunu domiyo- tap ar an mure ep sergının res· 

Dün akşam asi.iye ikinci ceza 1 Bu sırada dışarıda beklemekte <>- olmıyan İspanyanın Franko Iıüı.-. "'1sı _ _ rtını; yani buna kanşmıyorum. Fa· mi küşadında hazır bulunacaklar-
mahkemesirıd.e bir iht_ ikiır davasıns. J ıa_n m_ em.urla_ r K_ amilin işareti üze- metini de Sovyet meınfaketi il r: K"" ""k t{ b 1 kat bar artistliğinüt ne demek ol· dır. 

UÇU 8 er er duğunu bilmiyen, görgusaz, şan- Namık Kemal ilıtifaline Eıninö- bakılmış ve tiç manifatura tacırı rıne ıçerı gırnuııler, çekmecede nu- barıştırmak n normal, hatta d.ııhJ ~ 
=~--===-=~ ... -= ...... -..-.-.... ~~=..- tevkif edi~tir. maraları mazbut 690 lirayı bulmuş- fazlası dostane ve ittifaka )akl1 ~eti ı ed.i -- k 1 · ta fı sız bir alay kıı bar naını verileıı nü Halkevinde Cumartesi günü ge 

::~n;;::~~nhep~: :: :,:ıka~~~: * Ünive~ite Hukuk Fakül- çalgılı boğuntu meyhanelerindenıccsi saat 20 de başlanacaktır. istik- Maznunlar Mahmutpaşada Firıcan- !ardır. Ortada paketlenmijj bir hal- ınünasebetlere teşvik ve bu bapO ~an 

Bunun başlıca sebeplerinden birı 
de, kısa fası'.alarla hal.felerin de
ğişmesi idi... Halife (Mutez) aylık· 

tesı talebe lerinin •Kütüphane> t ı ( 1 1 1 · cılar caddesinde Yusufyan hanı al· de bulunan mallar :müsadere edil- tavıısout etmekte olanlar da yin' nla . . t. o_p a ı sın, g. ece. y
1 
ar.ısı reza

1 
et erın• lal .marşını müteakip Halkevi Reisi 

mı~ ı. den axami surette istifade etmeleri h 1 di tında 5 numarada ınaniftuxa ticare, miş ve Rafaelin müşteri Kamile bu iki devlettir. llir halde ki k.,. ·azı 
B (M ı nı ayet verı sın. yorum... Yavuz Abadan ile Hikmet Turhan 

u zatı, ühted ) takip etti. için sabahlan saat 8,30 dan saa 18 e ti yapan Rafael Eli ile ortakları yaı.dırdığı liste ile kontrol edilerek münizın husllllleti sırf dahili bit ~ata 
M "ht--'' h l'f (V' ılı:) 1 d ! - Peki amma biraz evvel barııı 'birer hitabe irad edecekler, bunu b 

u c'Ul, a ı e .. 38 ın oğ u .; i. kadar fasılasız açık b-ulundurulına- Moiz Fis ve Hayim Ris'tır. Hayim ayni metrede ve miktarda ok!u.ltla• ııuı.ldır, ihraç metaı de.;:ldir. iiy 
B d b bas ib h faz:il bir ilıtiyoç olduğunu, harsız şehre dig'ier nutuklarla Namık Kemal'in Mist R ı · ki ı. u a, a ı g 1 ayır ve · et s.ı kararlaştırı:ı.m~tır. Fis Moiz Fis'in oğludur. n görülmüştür. er uzve lın de nutıı arı.il" <ii 

1 t k . t k . , _ _,. H medeni şclıir deı..ilem.iyeceğini söy· (Akif Bey) is'mli maruf piyesinden d ka-'-- 'dd 1 ı b 
yo unu a ıp e me ıs""'-'ı... er * Askerlerimize hediye olmli Okunan iddianameye ve zabıt va Maznunlar fatura vermemek ve a ne """ şı et e nasyooa -soll' in 

d l B "d dal lüyorduıı? · bir pasaı· takip edecektir. ı· f · d" ı şey en evve ag at sarayını - üzere Beyog"lu kazası ahalisinin bLl rakasına göre hadise şöyle cereyan muayyen fiattan fazlaya mal sat- ya ızın ve a§ızm uşınanı o urs• ita - Bar ınefhun1unu bileıı yerli · Is 
kaı·u.klardan, hanende, sazende ve gu"ne kadar teberrü ettikleri 5000 Kadıköy Halkevındeki <Namık etmiştir: mak surrtile ihtikar vao, maü suçla- o un ve demokrasilere mııhabbel N artist yeti~mciye kadar, Aı•rupaya , 
rakf:a,elerdeı: temizledi. Bütün ih- K 1 1. ed'lm . Kemal :htifaU. ne Cumartesi gü Mısır çarşısında vorgancı Kanı' ;ı rile acfü"eye verilmişlerdir. ve mulıaleseti nekadar galip lmlu· len parça eşya, ızı aya tes ım ı ış- medeniyet a\'dl'I cdinciye kadar, ' ' 

t . B h · .. d 1. nü saat 18 de başlanılacaktır. Ba Kartal, yorgan imalın· de kullanılan 'ı Mamunlar Kamilin pazarlık e~ nursa bulunsun, nihayet hadise v• ltın tirasl arı ve siyasi entrikaları çiğ

nev ip g~çmck için, şeriat kanunla
rır ı, adalet ve isti:.:.:eı.mete rehper 
ett' ... Böylece, Abbasi devleti, ade-

ır. u eşyanın epsı yun en e memlekete serbe•t olarak ecne!ı; 
·ı ·ı· ·ı h ı if h toplantıda Bayan Halidenin tek "aten, meselin, astar g"'ı· mensucat medikl,,rini, ' '!ur" aka·bc Ko.m.isyo- filiyata baknıak ulırarı ınııhak' lid ı e ve ı ına ı e azır anmış zar e- artist gclinciye kadar, medeni şe- " •v ' •• 

eli yelerdir. hirlerimizin medeniyet evsafından bir konferanstan sonra büyi.ık 1 Fiat Mürakabe Komisyonu tarafın..! nunun koyduğu fiatlann maltim ol· kaktır. .. . . .. ect· 
İkinci parti hediyeler de toplan- im bir tanesi ek>.'k olsun. vatan şairinin şiirleri ve hakkında dan tayin edilen fiattan fazlaya sa· duğunu söylediklerini ve müşteri- Anıe: .• ada kuvvetlı hır zumrf 

tfı bir dönüm noktasına geld:i. R""r makta olup bir kaç güne kadar Kı- _ Y'ani? yazılmış olan şiirler okunacaktır. tıidığını görm~, :Mürakabe Komis- nin acelesi olduğundan ertesi gün 

1 

harp haricinde kalmak v.~ köh~• 
!\;. yoluna girdi. zılaya teslim edilecektir. - Yani yerli malı barlara pay- j yonu Bürosuna müracaat edereA hesaplaşmak üzere ·bir nevi.pey ol- \ ' C fersud~ Avrupamn ın~lefessilı 

Fakat bu yüzden menfaatleri sek· J * Şehrlnı.izde bulunma:kta olan dos!. Talebe birliği tt!§kiline ] 6 - 7 yüz liralık mübayaat yapaca· mak ü e 690 !ırayı verm~ oldu- adavetlerı çarkına parmagı kal"' 
tedar olan entrikacılar, bu temiz edebiyat aleminin tanırunış şahsi- Seliimi lzuıt SEDES bqiandı ,· ğını, fakat bunları tayin edilen fi. ğunu, binaenaleyh s;ıt~ tekemmül tırmamak taraftarıdor. Bunların .,- İs 

1 · d ğ' f tur ta · ziyade istinat ettikleri nokta öbiit l>i 
ve iı:rumlu disipline tahammül e-1 yellerinden Lord D.unfsany, dün sa- lıl U 1. E l' E R R J K Üniversite Talebe Birliği tali- İ ata alamadığını söylemiştir. Bunun etıme i ınden a a nzımine va· harpte yapılan mail, askeri, siyr?.SI 
demediler. Gizli··· va;ıtalar_a ınüra- at 17.30 da Beyoğlu Halkevinde ka- matnamesinln tasdikten gelmesi i üzerine Büro memurları tarabndan kit kalmadığını iddia etmişlerdir. ta 

d Kamil il d' yardımlara rağmen sulh ma•asJ.Jl• ı • 
caat e erek, Türkmen aşıretlerini ·!abalık bir kütle huzurunda •Mo- Radyo antenleri üzerine faaliyete geçilmiştir. İlk 

1

'. bir cürmü meşhud tertip edilmiş, Yorgancı e ığer şahitler da Vilsonıın sözünü ismi edemi>' 
isyan ettirdiler. Halife, bunları te- . Q.ern Dram• meV"Zulu bir kon!e- ofarak Talebe Birlıg'"ini temsı'I ed- yorgancı Kfun:J.in mal alacağı para- dimendi:kten sonra, mahkeme, bu 

~- mesi ve kin ve husumet \e intİ:' 
<iip etmek için bizzat Üzerlerine rans wr.ıni,..i.r. Radyo antenlerinin havada elek· tek olan cidare Hey'eti. nuı' im· j ların numaraları zaptedilerek yola cins.. mensucata _konu.lan fiatlar.ın 

•• kam iizeri.ııe miiessea eski tipte "' 
gitti. Fakat yine entrikalara kın- Kon!eransta Vilayet, Parti, Be. triJr. knblolanna yakın olması teh· rıılma81 için Fakültelerle, EnstıtD çıkılmıştır. Miirabbe Ko.mJsyonundan aarul- çaph> bir aulhün ıılttolunmasıdıt• 
ban olarak asilerin eline geçti. Cep- !etliye ve -Oniversit.e erk.inile şehri- Jikeli görüldüğünden bn kabil an- ve Yüksek Mekteplerden munıh· Kamil, esasen ötedenberi ~ ması için muhakemeyi başka güne Bilahare bu Amerika yardtmıııl 
ren. hilafet makamından iskat edıl-ı mizdeki İngiliz kolonisinden bazı tenler ı-arsa diizeltürilmcsi kay- Jıa 5 tulehelerin seçilmelerine bat· veriş ettiği bu mağazadan yine top- bırakmış ve maznunlaMn tevkifle- gllren devletler borçlarını bile ödfl' 
di. Bağdada getirilerek zindana zevat bulunmll§tur. makamlı.klara bildirilmiştir. lanılmıştır. !arla yorgan imalinde kullanılan rine karar verlllljitir. Üç tacir dün meyi düşünmediler, hatta İngiltfl' 

kumaş ve bezlerden alacağını söy- gece tevkifhaneye sevkedi.lı:nişler- re ve Fransa bile .. Bu şartlar için• 
!emiştir. İstediği renkteki mallar dır. de yine badirelere &ilrüklennıek i• 

_. //ul•mıra Edebt Romanı: 4() ıııiş, hastanın cevap bekliyen nazar dü~u.· uem.iyordu. A. ynanın önün-, lndirillp a~ım•o, pazarlık edilmı., 1 ... • ,.~,..., .. ...,.. D çin sebep yoktur. Amerikalı kani 

Ç lb V 
!arından kurtulmak istiyor, yalnıs deki oturtma saatın muttarit tak-: toplar paketlenmiştir, Kamil bir öviz kaçakçılığı mı? ©) .S\ ~ o o ~ o~~ il gözkapaklarını oynatamıyordn. k b . . .. d il ı Avrupalı davası için akıtıbııanılO" Q '9J U U ~ "! ta ası, eynınm ıçın e şiyor zan- · fatura verilmesini istemi:;, Rafael Karaköy caddesinde 9 numara- lıdır. Hatta borçlu devletltt esllİ 

~ . 'I •Hayır!• diye buğıracaktı .. San- netti. Omuzlarında bir kurşun •- vermek istememijj, fakat Kamilin da saatçi Hazarik Karakaş.ın dük• borçlarını tesviye etmedikçe y"" 
ıı..r.ıc....ı:c:ı:S11•mmı=:ııı1m y "IAH ""UT YES J ki kalbini bır akrep ) akalaınış, ğırlığı vardı. Evvela inanamadı, biç olınazsa topların kaçar metre kanında yapılan aramada altı tmıe ak h"'·"-- J ' azan: '' ır. AR #' ikrazatta bulunm tan wu.uue" 

z.k Ll ı d kıskaçlarını açıp kapıyor, göğsünün Nedimin zayıf bileğini tuttu, son· olduğunu ve aldığı fiatı unutma- binlik, bir tane de ellilik Almaıı meneden bir (Joıason) kanunu bili 
Nedim, düşük go.· . aııa" an. nı Gözünün oniııı e, göğsünden kemiklerıru. parçalı>acakınış gibi k b kı b t ba bul 

açınaga uğrJ•nrak, tt k ( 1 1 l ak k I> 1 1 ra, tüyleri ürperere. u, Cansu, ma.sı için bir kağıda yaz ıp veril- mar ve ır a nea unmuş, rue.,cuttur. Bu boğuşma taraieY' 
,... gı ı ~e u <e· <~n ar, ara .. a~ ~ın_ ıa~ •mıı, bu 1 çarpan bu et parçasını dıdik, di- h · ı· b •·ı Karak••ın Recina adında bır' ka-

ncn bir ><',.le: ~Jç b~ı<lcmedıgı ıtırafı, CenııJ Ka- d'k d'd ki' d araretsız e ı ıra .. ı. 1 mesi talebine karşı da müşterinil! ....,. nin vaziyetine ve alakadarlarıJI 
- Kinu;eyi bir yere gönderme- zımııı dama1·larım dondurmuştu. ' 

1 1 ıyor u. Yatağın kenarından ayrılaıruyor- eline •bır kalemle bir kağıt vermış dından da 22•5 liraya on beş dolar mahiyetine nazaran bir tarafta İıt' 
y_iıı. dedı. Hiç .)ıaı:_ıe u'!raşma)ın·· l Onu, için içuı yıyen, kemiren, ni- ı Ne~ım; yum; :ı.klarını sılı:ar~k du, ölünün a~ık kalını~ gözleri, ve: cBen söyliyeyim, sen yaz. Be- aldığı anlaş• lmış, Müddeiumumlli- giltere ve Fransa, diğer taraftl 
Koz~ııı bey, be•u "ıııleyın .. Kurlu- ha~et .kızgın hır kurşunla kalbini •on bır horekelle kımıldanmak ıs- mumun ışığı vurdukca hala yaşı- nim yazım pek okunaksızdır.• de- ğe verilmi§tir. Alman, İtalyan ve bunlara yal' 
Ja.ca:;ınu zannetınıyoruın .• Yaraıuı lı k ., ted' L"k' rf it"· k tt ' . . C d" h"" • 
bagla,aııız ... Eiıuıle koparacağım ... pa:ça yan ur! bu muymuş.. ı. 8 ın sa e ıgı uvve en yormuş gibi parhyordu. Cemil Ka- nuştır. ese ın uvıyeti anlqıldı dlll1cı olarak da Sovyet Rusya 'flf 
Ik" l.cıdı.ıı i~.c~ıııı.. Odanın kaıas111a, hirden miiz'iç, yorulmuş, kollarınt, ayaklarını oy 1 zım, bu, kah, donu}:, kah şeytani Bundan sonra da topların numa- Dün Küçükpazarda Davutpaşa Japonya görülünce zaruretile bit 

Yorııluııı~tu, bogazma bir ~ey sinsi bır öliiıu kabusu çöknıü~rü. natan, idare eden bağlar gevşeyi-' ra ve metre m•l<tarlarını, metre fi- harunda bulun<lıığunu ve morga nevi ideoloji müsareası halini al• 
~k 'h' b 1 1 E . . G" 1 . b" "d" H :>arılt ıl arla yauan gözlerin musır . 1,. il de k ı~·-" · anmış gı ı ırı en sus u. ileri- :\Jı.:mun biraz fazla )auarak uzayan ,·erınıştı, oz erı uyu u: ançe- ,_ k 

1 1 
.. 

1 
d d' atını ayrı ayrı söylemı.ş, >-am a w..rı.ldığını yazdıg"ımız cesedin ınaP,, çok miistaittir. Bn fikir ı;.-

. d l . ' r-. ua -ıs arına ta ıammu e eme ı. e--
nm amar arının ~·~ ı ıgı gözle fitili cızırdıya cızmlıya kıvrilmiş resinden pek güç duyulur hafi! biı yazmıştır. Bundan sçnra, Kamil Uzunçarşıda Jrunduracı: Oflu Hasa- reyaru bakımından Amerikanın r 
görülecek kadar bir suralle sönü- . . ' .. ' . • Elleı·ile yiiziiııü kapı~·arnk geı·i 

d S b . ti .u. ortıısı ma\'l, kenarları turuncu, goı soluk çıktı. Başı halsızre yas\)gın aldığı malların tutarı olan 690 lira- na ait ve zatürreeden öldüğü an- lan edilen mevkii Londra yanınıl.9' 
yor u, on ır ga~ re e mırU<Wnı.r , . . 1 .. • .. .. .. .. .. .. k ç' kildi, biraz evvel Sadi~·eııin otur- . il k1i I 

1 
,_._. 

.. ibi· u!a" ınr ışık bü, ü kaJnatılan si- uzerrne du,fu. Bu tun vucııdu, ısa d . k . . • ldı. yı çıkarıp veıtwtıış ve ma ann na · aşı mıştır. dır. Diğer tuaftan Amerika e("-"' • · . · ı . .. . _ . t!f.:.U o.tuga yıg_ı 
- Bon arlık .. ö!mü, sayılınm .. hırhaz çanaj:mdau ~ıkau bir ha- hır rııde ıle sarsıldı. Sag ayagı e-

1 
• . . • için bir hamal çağmlmıştır. Rafael Hastalıktan ölmiif n İngiltcrenin üt'i hezimetini• 

B : ı . . .. . 1 . . ~ _ . . 1 . . . . . . Oda1 o kadar scssız, dın1ugı o k d l ~ 
rn.m ' ugr·ı1ına) ın .. Sıze 5'lraca- ya gıbı, naslMın ç~hresını daha lektrıklenmıı gıbı çclulıp U2.andı . eşyanın el'\ i eri ta•·nfmdan hila- İki gün evvel, meyva Halinde Amerikayı iktısadl bakımdan ço" 

il: rn .. l!rı~ ö;<l:i.<ten •ı!nra .. Sadiye.: korknnç renklerle boyamıştı. Yumrukları yavaş yavaş açıldL Ge- kad~r boşalmıştı kı ba•an nefesle- hare Kamilin dükkanına gönderil- yattığı boş karpuz sergisinde ölü müşkül bir duruma sokacağı kW" 
E'lhett.e bır "'.'~0~" "~ra~ak.. Belkı Nedim, feri kaçm:ı gözlerinde rilen dudakları gülüyor gihiydi. rinin sesini, i>lüoün nefesleri zan- :nesini teklif etmiş, fakat Kiiınil btı bulunan Yenişehirli Emin oğlu Ce. naatindedir. Binaenaleyh fikir v' 
dP "iIZ nle .. Sız, ona hıç Jnanmayın.. b" .. . . , . ... . , . . b" li"' · d • d - •-
Seı gi,ine de inaıımavin .. Belki si- yanan ır unut şul~~-.e Cemil Ka- Ceınıl Kazım; orada nıç1n bu- 1 oederek iirperiy<>ıdıı. Bir saat ka- malzemenin acele J.azı.m olduğunu, mal Yiğitin :morğda yapılan otop- nu.'11.faat ır gıoın oı.'Ul' ugu ... 
zir.le ... B_eıı lıım.~ hi~~c1tim.. Söyle- zını'.n. gö'.leri~ıe bn'<ıyordu. 'Fakat 

1 
lıı~du~mu, ~as tayı, kendi ~aziye- . dar ıuayan dakikalar geçti. ı :,,,ıaenaıe_v'ı ber-ıberce hamalla gö- -;isinde böbrek hastal~ öldü- sanüt Japonyamn mihvere iltibr 

yw .• Doı:ru deı:ıl ın.ı?. o, sıaırlerı kupaı:ak kadar &eril- ı tinı, her şeyı unulmuıjtu. Bır il'Y j ( Arka.sı 0 ,.,.) türmek istediğJıi söylem~itr. ğü anlaı;ı.l:m.ıştır. (Arkası Sa. 1, Sii. Z d&) 
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r Günün Mevzuu lA~ lkerBDk ~alhıD~O-~ırl f~ğ<vtcd 1 
!Bitaraf Balk~:n - - - - - Cigaradan cigara 

. . .. .. .. . . d t k'f Devletleri bir it.. IJILYll ft MRSI Y•kmAk ı 
Yenı nızam kuçuk G o bel s B ı r !Romanya a ev 1 e- tifak ı d N H N N ri':~~!~t~~~igı:;a:n:ıı;~;,~: 
illetlere istiklalini Nutuk Söyledi1dilan 141 komünistin yapma 

1 ır - ~.:,s;0~~ ~::~~kb~ö:~ 
~ı--~aybetlirecektir" "Alman.ya attığı 120 Sİ Musevi imiş :i~!: ~~::;:ıe~~!:zk lngiliz Hava Kuvvetlerinin ::~e~~~iri~~:y:i;arac:i~;d~ 
. Darbelerinden Sonra Harp Doğrusu, bu kötü adete ben de !e-erı· k . . adımı aerı· alam.,z R DaLı"lı"ye Na için birlik şarttır na içerlenm.' Fakat bir gün -şef 

1".,· i 1.:veç haricıye na- o .. " umen n • 
• 1 d' Yazan: Hamit Nuri Irmak K~ b '/' f • • K b f • f • pardon, bir gün detll- bir gece, a~. lrının mühim nutku Hamburg, 18 (A.A.) -::-- D. N'.R Zlll İzahat ver 1 Q l J.ge lnl Q g e mlŞ lT hem de ziliri karanlık bir yaz g~ 

Propaganda nazın B. Gobbels dun, I . Harpler, knzanılan zaferler dev- ces T k dı d 
al- Bükr 18 (AA) Ste anr Hava ordıı>u, deniz ordusuna' <imdi üre iumhtir. Tona1' ilibariy- ı, 0 P apı şarısın an ı:eçer-

n .
1 

tokholm, 1 (A.A.) - Katrinc Blohm ve Voss fabrikaları amelesi eş,. '."'d -b''d" 'Jd'~' letlerin si) asi, iktisadi üstünlüJ< • ' - k 
bı Resmi bır teblı" c '' ırı ıgınc kar~ı iyi bir zafer kazandı. ingil!z le bu ziya, 165.000 tonun yarısı, en, ayni kötü şeye ben de muh-
.• I• tn'da sö)·lendig"i bir nutukta sa· önünde bir nutuk irad etmiştir. .1 a 1 1 .. davalarını e;;asından halletmi' ol· ta ı ıl kib 't · L-ld 

\ c • gÖ<c dün Aktcdı en na:ıır ar me<: ısı . . . . ' .. tayarclcri. Taranto harp linıaurn-ı' yani 8~.000 toudur. Dün 6 zırhlı ç 0 mWJ, nas sa rı sız "" ı-
• is,·eç hariciye nazırı Unden Göbbels nutkunda bilhassa şun· d h'J' d lsaytu, yenı, yem rnuhareı>elere lu- U.m · i !da kt 1 " 

re• 
00

. içtimaında a ı ıye nazırı geçen e k im . da yatau ltalyau donanmasına bu.·.- ile İngilizlerin. 4. zı.r .. blısına. taarr~z a- ıç n, yo n geçme e o an ag-
ba• e demekt ır: . . .. .. !arı söylemiştir: ı komünist !evkiiatı bak- zu,m a azdı. 1516 tla ispanya kra- cuın ederek ~ znblıyı, 2 kruvazo- etmek cesarctını gostercmıyen 1- .., sigaralı bir yolcuya yanaşmak 

V ded 'l k uk ı· 'lt k aptı<nmız yapı an lı 1519 da Almany ıs· t . . istemı·şı;m Dı" ·· .. b' k T t" - a ı en yenı nızaın uç •- ngı ereye arşı Y ~· ' kında izahat verıııi~tir. l\levkufla-• ' . ~ para oru o- rü, 2 mu:ıdn kruvazörü J.asaxn taly:m donannı::sı, şıındi 3 zırhlı İ· ~ ışuıııın ır ere, 0 P-
9V 'etı ri, kendilerine tahsis edilen harp 80 milyon Almanın harat ve rın büyük bir kısmı mahkemeye lan Şarlken, ke~d~ıne rakip F:an· uğrattılar. Bu darbe, gafil bir do-il le bö:,·le bir cesareti asla göstere- lı:"pdı d.ışarısının, gecenin geç vak-

s·"ada mahsur bırakacaktır istiklalini tayin edecektir. Alınan· k d'I 11. sa Kralı Bırıncı Fransuva nın tin eki o zifiri kar lık 
ılla~ ~· sev e ı ece t ır. nanmaya k::ırşı hava ku\·\·etle.:~uin mcz; gösterse dahi, dünkü mu- , ' an ~ nıamarır 
rın• suretle bunlar hürriyı>t ve istik- ya attığı adımı artık geri alamaz Tevkif edilen 141 komünistten memleketinden başka bütürı Avru- nasıl korkunç ve te!ılikeli biri vaffakiyet ihtimali, bugün artık sı. Ilen, du~aklarımın arasındJı 
bu· erini kaybedecekler ve sanayile Cihan harbinden yirmi sene sonrJ 120 si Yahudi, 16 si Rumen ve 5 i payı, Amerika müsternlekelerini düşman olduğunn ispata kilidir .. sıfıra inmiştir. Bu ilibarla, İngifü 1 ~anın~ sıgara, l\laltepeden, 
f .,. btı memleketleri kontrol edece~ Alınanyarun katlandığı hayatı ha- de muhtelif milletlere mensuptur. ilhak eylemi~, nihayet 1555 tc or- 1 em e yolundan, Şehitliğe 

d k ~' 1 l d" 1 emle Alman ve İta!- YAZAN donanınasın ı n J dogr" u ilerlerken, baktım k d· ,ta• büyük devlet tarafın an enu.: tır ıyan ar, uşman arunız m , · dusu mağlup edildikten, kendisi : 1 Akd · bili ' arşı an 
'yel ne yarıyacak şekilde idare edile· ketimizi rnağ!Up etmeğe mm,affa" TJO 000 R de hnl' edilip Manastıra çekildi"- yan kuv,etleri- A""f.Df.ı...ı DAVE, . eııı~ . ·. · da bir karaltı, ağzında yanar siga-

k ~ kları tah um•n ilin, bütün gay- ..., • mıyetını ıyıce ra l'ie bana doğru geliyordu. B 
ci,.. tu'. oldukları takdiı.ıe yapaca ' ı ~ ten sonra, oğlu ve halefi Filip, ba- retlerın· e in1 di"' bak n 

t b d b . f'k' edinebilir rağ- pcrç e gı koskoca karaltı ve ate~bo"ceg·ı· ka-lr sve1;le diğer küçük devletler u ribat hakkın a ır ı ır · basının harp, cihangirlik yolların- . . . . .d . • • 
1 m em lek•tı'ne d .. .. .. . . ruen, Iııgılız doııanma.uıa boJ l lillldakı ı dıanuz do;::rudur. dar ışıkla aramda pek az bir me-a ı i nilamı, tabiatiyle, cazip bu .. ler.> ""' a yurumuş Ingıltere Fra sa Pa 

alık . "h ' .. .. • n • - le bir darbe iııdircnıeyışlcr>n. Bu darlıcıun manevi tesiriyle safe kalınca ben, sigaramı yakmak 
ah- rnakladırlar. Bizim noktai naza Nazır bir cok gece alarmlarına l> It.1 adı onuııde nihayet bu .

1
.h . , . . 

1 
d b"' b"t·· ' - d t // • da .. 1.. im ) hr.va sı a ının aczı•1ue11 Zi;\'artc ta yan onsnması ya us. u un içi• davranır gibi oldum. Fakaıt 

eyt' za göre, büyük devletler hayat rağmen sükfuı ve disiplinlerini mu- av e t!J l mag up o l':tu. Orta çağdan Jııgilizlcrin çok uyanili ·ok t~J- linıanbıına gömii.lccek, )ahut da 1 karaltı yolun sol tarafına doğru, 
eylr ~alarmı genişletmek ihtiyacında hafaza ederek mesailerine devam desonra, 1453 ten 1'.89 ~enesine k~dar 1 birH olmakrına alfcıru~!.. lazımı; ~ayıf bir ilıtiınallc bazı şeyler yap bir, iki metre açıldı. Bu sefer seıı-
nlıl "i!dirler. Biz, daha ziyade küçük ettikleri ioin, ameleye teşekkür et· vam eden yenı çagın b f tıhle-• Romanya, Bulgaristan ara- u a lir. Ciinkü düşman ta\aı.kri Üt r,ıak istiyecektir. Yapmak istiye· lenerek üzerine yürüdüm: 
iy.,ı ·Uetıerin yurtlarının emni)""tinı miştir. r~en sonra üstünlük muharebe- İngiliz harp gemileri ;rasında ba ceii şoy, kafi ncticı li bir açık de- - Hemşerinı, affedersin, müsa-
g,;. 'ıneşru hakları ile alakadarız. sında :r ızi muhadelesi durdu len durmadı. 19 uncu yüzyılın baş- zı zayiatı mucip olmu•lar iakal ııiz muiıarebesi olamaz. t,;ünkü bu· •de edersen, şu sigaramı? 
r~ bevamlı bir sulh, medeniyet yu· ,. ı d b langıcıntlaki yıllarda N l on ' ' ' t ' CQ . apo Y Lir Taraıı!o yapmıya inıkıiıı bula- ııu yapacak kadar yürekleri olsay Adam, hu.la birkaç adım daha 
baş< llarının taksimi, esası üzerine ku ngı ere e lf • Bükreş, 18 (A.A. >--: Slefanı: Bonapart Avrupayı ve dünyayı maaıışlardır. 1 dı, Fransız dotıa'1.lllası aradan çc- sola açıldıktan sonra bagırma· sw 

L. J\ B" l b" tak · k.. .,, R il Bulgaristan arasın- d rnI .. t"nlük' · · · 
ey.- amaz. oy e ır sım uçıv. d h 'dama umany~. e . . . eva ı usu • cihangırlık har- İngiliz deniz kuvvetleri T raıı:o kildikten sonra, temmuz ayı için· mı: 
aldı lletleri !ıfil' hangi bir devletin SUS O O 1 da ahali mu~adele;;ıne aıt muam". !bile meşgul eylemişti. 1815 te Na- darbesinden sonra S""tiu • ., a •çık· rie yaparlardı. İtalyanlar, olsa ol· _ Çekil, gelme üstüme, s<ıkul-

1~ .Lıtir·~ k. irac.ıları menzilesine in.dire-! mahku" m e d ı' 1 d ., leler, 14 Ilkkanunda gece yarısını- polyoıı menfasına gönderildi. Üs- larında cereyan eden dcnı<. muha· sa, küçük harp ynpmı~·a kalkışacak m•! 
.,. ~ hayet bulmuştur. .. • . . tünlük harpleri yine devam eylP- rehcsinde İialvanlarm 1 kruva· ar \'e ağlebi ıh!imal, hava kuv- _ Aman dedim, arkada§, yanı-

syaJI Unden Isveç politikasının: Har-1 Gaze.leler, Bulgar hukUmetının di. . . zör, iki muhr;blni ynarlam;~!ır. Bu vdlerile İng;Jiz donanmasına Ta· lıyorsun, ben yabancı değilim, kib-
a~d• . kazanmak şanslarının~ veya Casus lngiliz kuvvellarinin talebı uzerıne yalnız 60.000 Bulga· l9H cilıan harbınin galipleriııi muharebeden bir müddd wiho ranto darbe>iniıı bir eşini indirmeli ritsiz kaldım, sigaramı yakmak i-
bil., tarafta daha fazla oldugu hesabı . k rın Bu!garistana alındığı~- ve he- te,kil eden İngiltere, Fransa, Bir İngiliz Arc-Royal tayyare gemisin· istiycceklerdir. Fakat bu maksatla çin, senden miisaade istiyorum! 
denı. 1-<!rinc bina edilerniyeceğini söy harekatını gUçleştırme nüz Dobrı.:catla bulunan di~er B~l· leşik Amerika, Japonya devletleri ı den uçan tayyarelere italyaula·ı. İtalyan bava kuvvetleri tarafından O, adımlannı büsbütün ludaş
ı~· . ikten sonra sözlerini şöyle bitir İçin bazı tertibat alm;ş garlar hakkında da 8'.>fya ıle Buk ıırazilerinde, müstemlekelerinde, bir zırhlı, 3 kru, -jrlinii lıa•ara yapılan tecrübeler ve araştırmalar tmlı ve elind .. ki yanar sigara:rı da 
.? ıştır: . reş arasında halen muzakereler ce do:ınınyonlarında 1918 ile 1919 sene- uğrattı. Birkaç gLtı evvel de İngi· akiın 1-al.ınıştır. Yunanistanın har- bana doğru fırlattı: 

u~tıı. l3u, İsveç milletinin siyasi ve ah- Londra, 18 (A.A.) - 42 yaşında reyan ettiğini bildirmektedirler. lerinde, sulh muahedelerinin imza- tiz tayyareleri son muharebedoıı be icbar edilmesi üzerine, İngiliz - İşte, sigaramı fırlattım eraya, 
sna• ki telakkilerine mugayirdir.• olan Dorothy Pamela 0,Gradı bu- 110.000 Rumen, Ruroanyaya alın· 'Lındığı, mağ!Uplara dikte edildiği sonra Napoli limanına iltica edeı' donanması üs.lerinin pek çoğnlınası al, ondan yak! 
ınaO gün W.inchester maııkeme;;inde hı· mıştır. günlercie coşkun, parlak tezahürat, İtalyan filosu:ıa bir gece baskın. '· iizündcn böyle bi.r baskının mu- Vakıa, b<-n o fırlatılan sigaradan 
cıil U)gar Meclisi Alman yaneti vataniye cürmünden idama nümayışlar, kiliselerin devamıı yaparak İtalyan harp gemilerinden vaffakiyet şansı çok azalm~ştır. kendi •igaramı tellendir~rek abes-

i:~; aya tÜtÜn satı)m&ll• mabkıl:m edilm~tir. Muhakeme ha lngilter&d8 şahSİ eşyanı~ çan sesleri arasında dini ayinler bazıla.run tahrip etti. Böylece bu Artık, lngiliz donanmasının Ingi· te besle ;uine yola ılüıüldiim amma, 
ih:ri Dl kabul eUİ fi celsede ve jüri huzlll'Ullda cere- • l yapılmıştı. muharebeden ka~ınan İtalyan do- !iz ve Yunan üslerinden hangisin- adamc ~" da lın yüzden hayli 

yan etmiştir. IMüttehim, hiyaneti SIQOr aSI GaliplE-rin, 0 ,amanki itilaf dev- nanması İngiliz hava kunetkrinin de bulundu~uu tayin etmek çok korku geçirdi galiba! 
oualll Sofya, 18 (A.A.) - D. N .. B.. ... vataru'ye hakkındaki .kanun hü· Londra 18 (A.A.) - Avam Kama- b d · ml<· ·· t"" B aıum· olnıadı"ra da O-. ~n Ce-ul Kayoılı ....... ,_ il letlerinin mag~lfıplara imzalat\ ıkla- hücuınlarile artık ir cnız guç ur. u, m , . ..,... m .. 

ü";' '";,~ınııı hususi muhabiri :b dırı- kümleri mucibince mahkfun edil· rasında hava harbi tehlikesine n suliı muahedelerinin metinleri harebesi yapa.mıyacak bir hale bas!<w yapılamaz. Hem, İt~lyan 
d.abl Nazırlar meclisi, 3,4 milyar kıy- miştir. Bayan O'Grady'nin Wight karşı şa.hs~ eşy~n ve .menkul ma~- hariciye nezaretlerinın evrak malı- geldL tayyareleri, şimdiye kadar, lngil-
akıl netinde 45 bin ton tütünün Al- adasında, düşmanın askeri hareki· '!arın hükumet ıdaresı altında st-

1 
zenlerine gönderilmeden rekabet- Bir avuç İngiliz tayyares.inin biı terenin şarki ve garbi Akdenizdeki 

Mektupçu ve kaymakamlar 
ara.ııında tayinler 

apll anyaya teslimi hakkında yapılan tını teshil edecek bir plan hazırı... gorta edilmesi hakkındaki kanun ier baş gösterdi. saat içinde, kazandıkları bu netice filolarını birkaç defa de~izde ya· 
yinl nlasma,·ı tasdik etm;<tir. Ticaret diğı ve yine bu maksatla İngiliz Jayibasının ikinci müzakeresi mü- 1914 Cihan harbile, 1939 rnuhare- ~giliz donanmasınııı Akdeııiz ha· kalamışlar ve bunlara bır suru 

Ankara, lo (İkdam nıuh•birin

den) - Antalya mektuııçucu Ce
mil KorJ.,ııcli kaymakamlığına, 

l\fanavgat h>·makaıw Halit Gör
dese, Kaş kaymakamı Ü>ınan inı
roza, Mahalli İdareler mümeyyiz
lerinden Sabıt Kaş kaymakamlığı
na, Başvekiilet hususi kalem me
murlarından Raşit Manavgat kay
mak.m.lığına tay in edi.lmişlerdi.r. 

k . , ..., kuvvetlerinin harekatını güçleşti- nasebetile maliye nazırı Kingley kimiyetini i,,·ice perçinlemişlerdir. hücumlar yoptıklan halde, )almz 
O' azırı B. Sagorof'un yaptı"" beya- Wood b tt b l 1 besinde Garbi Avrupadaki küçük li 

ı;• recek tertı'bat aldıgı· ve askeri bit eyana a u unmuş ur. Deni~ harbi, bundan sonra, Frım- re>nü teb i:lerdc, ayni kiığıt üze· 
bit ~·t ·· b ı B ı 'tana d devletlerden burada bahsetmiyece- • " a gore u an aşma, u garı Reuter ajansı bu münasebetle i- sızların •aero-navaı. de.'.'':leri aha- rinde bazı muvaffakiyetler ka-

iiyük bir ferahlık verecektir. Çün- telefon hattını kestiği tahakkuk et· yor ki: ğiz: Avrupanın mezl<Ur mı~ıtaka- va-deniz. harbi şeklinde, yani bava zanmışlardır. Taranto zaferine bir 
arur ~ii geçen üç rekolteden kalma 70 miştir. Maznun, bundan başka dev· Bu kanunun taalluk ettiği şimdi- sındaki küçük devletler, büyü~ ve deniz kuvvetlerinıu tam ve nazire yapmak için, ancak, ital-
1 soY b· if ed nI hakkında devletlerin üstünlük mücadelesinin - •n tonluk bir tütün stoku depolar- Jet esrarını şa e er • ye kadar vuku bulan ve bundan sıkı bir isbirliği ile cereyan ede· yanların.ki gibi demir üstünde ve 
lurs• • · bük" ·· ı · bakımından yolları üzerinde bulunduklarından • •a bulunmaktadır. ki kanun · um erı sonra da vukubulacak olan zara~- cektir. Bu, Akdeniz gibi iç deniz- uykuda biı· donanma yakalamak, 
bbel N · add dilm' tir İ yandılar, yakıldılar. Mezkur küçük b' b kın k. bııl azırlar meclisi tarafından veri· da mücrım e ış • lar milyarlarca ngiliz lirası talı- Jerdc, muhakkak büyle olacaktır. yani tam ır as im anını · 
ulu- ı aevletlerin mütecanis, müttehit 

en diğer bir kararla altın ihtiyatı· ---o-- min edilmektedir. Han ordusu, denize hakim olan mak birinci ve esaslı şarttır. 
e ... ' bir kütle halinde •birleşerek bita- ·t l y · ı Jı b ' Harı"cı"yede tay' 1 ~ın yarısı ithal edilecek mühim ip· 1 1 d - kla bir donanmanın baş yardınıcısı ol- l a ya, unanıstanı zor a ar e ın er 
ıbak- t' Şbnali ta ya a soııu r M y 1 ha · ıaf!ıklarını icabında m~tereken Ankara, 18 (İkdam ıııu.lıabirin-ıdat maddelerin tediyesine tahsis d acar ve ugoa av rı- du~ gibi donanmasiyle denize bil- sürüklemekle, harp tarihinin af-

. .., basla ı la d koruyacak kuvvette bulunmama- f tın' • · kü'I • ıı· b t d•-) Mıısııl konsolusluü.•na '"ilecektir. ~ ciye nazır rı araıım a kim olamıyan taraf için de en e ıyecegı sev cenı ır a a - - .. -
uo:.mhıır•, Miline, 18 (A.A.) - Şimali İ- teati edilen telgraflar laın·ar'il, ı_Yoalndıup .• yakılınalarınm başlıea müessir taarruz ve müdafaa sili- yapmış, üssüzlükteu ve uzaklı.klan merkezden Asaf, l\1u'1ıl mnavin 

F f . • S Al d'l · d · d ı ·· · d b 1 · dir b' konsoluslnğuna merkezden Refet, ranaız se ırı errano talyada, bilhassa p va ı erın e Bclgrat, 18 (A.A.) _ Macar ha- hıdır. Deniz hakimiyeti, bava sı- o ayı muessır ar e er ın e ı-
e;.sill ile görüştü hararet derecesinin çok düştüğü riciye nazın Kont Csaky, Yugos- Avrupanın Cenubu Şa.rkis~ ile !ahının kuV\'etlenınesi karşısında le<:ek bir vaziyete giremiyen İn- Şam konsolusluğuııa merkezden 
kaP" Madrit, 18 (A.A.) - Fransanm . . . . Balkanlardaki küçük devletler, si- . tık · d hlılar giliz hava ve deniz kuvatlerine, Fikret, Viy1111a başkonsolusluk 

kaydedilmiştir. lav barıcıye ıınzırı Markovıçe bu . . . . bugiın ar en zıya e zır a 
ın "' İsııaıı) a büyük elçisi François 1 1 f .. d k B 1 tt ik yaset ve harp tarihlerının kendıl..,_ Çünk" .. d . d k Yunan adalaruıı ve üslerini ikram kançılarlığuıa merkezden gali• 
.. ··bw· .... . "'- S40 ı'a ,·adı'sinde hararet ·ıfır a - te gra gon erere e gra n a· di"' d dayanır. u enız e, en nv· M"b k ta . edil . 1 d' 

<ierı·, ispanya barı'cı',·e na•ırı =r- ~ · •-•" d recede ver gı ersle t ı'şt'ır Bıı Iıatanın 'ı"· acı dar u are yın nuş er ır. , • Yaşlı meti esııasmda gördüğü muhabbet ,rıne A<IJ.' e . _ 
9 

- vetli taarnız siliihı olan zırhlı, ay- em · ,.. -
iyr>sl taııo Suner tarafından kabul e4ll tında 8 dereceye düşoıü~tür. · ·b et sahnelerıne ragmcn 39 '--ruh besi Tarantodur ~·e İngilizler, Yu-

tezabiiratından dolayı tesekkür et- re, 1 r • ni zamanda, top, torpil, uv a, 
ıııis.t'ır. iki ki~i soğuktan ölmüştür. • E l"l" de bugu··ne kadar mu"tte- · · -·- adalıınna ve üslerine yerleş Yugodavyada soğuklar arttı 

emt' 
in ti .. 

te nı 
ıılıı'· 

ımtıd 

öde-

ora!ll 
yat" 

ya~ 

e bit 

i ııİ" 

~~~=============~========== miş ve Yugoslav hariciye nazırını Y u un n . .. . mayin gibi siliıblara da en ıyı mu- - -
yakmda Budap,ştede görmek ümi- ')üt, mütecanis bır kütle . halınde kavemet eden, en güç b&tan harp tikçe Tarantolar tevali edecektir. Belgrad, 18 (A.A.) - Yugoslav· 

yada soğuklar dün gece daha ziya· 
de artmıştır .. Belgradda derece sı

fırın altında 19 a düşmüştür. So
ğuklardan teller koptuğu için tele
fon muhaberatı bir kaç yerde inkı
\aa uğramıştır. Trenlerde de bit 
kaç saatlik teahhürler olmu.ştur. 

NO TL A R 
- ~ - - ft'1ill - ~· f~~~~<V••«ı.«ırı 

' - - ~--
y a i § p e § i n e ğu "e pahalılığı k:Uşısında, 6 

ve 8 sayfaya gayrı meşru re

binerse .• 

Anadolu ajımı;mm verdiği 

maliımala göre •Amerika, İn
gillcreye ödünç harp malze
mesi• vermektedir. Nanemol
laya bu meseleyi söyledim de, 
gülerek: 

- Ya, iş peşine dökülürse 
ne olacak?. 

Diyerek, ilan etti: 
- Malum a, bugüne kadar 

Amerikanın verdigi tayyarıı 

yekunu 26,0410 i bulmuş! 

Dil buhranı 

kabet sevki ile katlanan gaze
te sah~plerinden bir kısmı bu 
münasebetle dillerini yuttu-

lar!. 

Doğru söze 

ne denir? 

Yeni Sabah soruyor: •Ki
ğııl.ı hariçten tedarik eden ve 
bunun için pamuk ve dövis 
veren Türk gazetelerinin fazla 
sayfalarla çıkmaları hangi ta
sarruf kaidelerine sığar aca
ba?.• 

dini izhar eylemiştir. birleşerek, üstünlük harbı yapan gemisidir. Nitekim BaTi, Breudizi gibi, bar-

i.\torko\'İÇ \'erdiği ;evapta müla· büyük devletlere karşı siyaset, İtalya, harbe girdiği zaman, e- bin başındanberi, Adriyatikte ra-
kat imkanını sabırsızlıkla gözle- 1 milli müdafaa sahalarında kuvvetli tinde altı zırhlı vardı. Bunların i- bat rahat uyuyan İtalyan liman· 
diğini bildirmiştir. bir bitaraf cephe kuramadılar. Sa- kisi 35.000 tonluk, 30 mil süratinde !arı, şimdi sık sık hombalanmakta

bık Kral Karol'ün memleketi Ro- ve 9 tane 381 li.k top taşıyan yep- dır. Fransanın yı.kılması nasıl. AJ-
Bir İsveç vapuru battı t' · bil kt · manyanın vazi)"" ını me eyız. yeni gemilerdi. öteki 4 tanesi de ınanla.rı İngiltereyıe yaklaştırdı i· 

Stokbolnı, 18 (A.A.) - Alınan u y """lavyanın barı'cı"ye 
macar ve u,.- esaslı tamir görmüş, 23.622 ton- se, Yunani5tanın zorla harbe so-

lıaberlere göre Gwalia adındaki nazırlarının imzaladıkları ebedi Iuk, 10 tane 320 li.k topla müceb- kulması da, İngilizleri, öyle<:e 1-
1258 tonilatoluk İsveç vapııru bat- ldostluik paktı ile, Yugoslavya ve 'd ki 'lıl talyanların burnu dibw' e getır' mı'•· Halkı rahawz eden 

d hez ve 27 mil gı en es ıır::- ar· • f brik-•--mıştır. Vaııur a 17 kişinin boğul- Bulgaristan arasında esasen mev- İn a .....-
d k dı. Söylendig-ine ı;öre, gilizlerin tir. Beledi o-· li" eh' · · d-L.. muş olmasın an orkulmaktadır. cut ayni mahiyetteki pakt, daha ye ...,ıs gı § ır ı.çııı ,_ 

d 1 d.. ı,.;. k 1 de Akdenizde, 4 tanesi İskenderi- Yunanistan mağ!Up edilse bile, dımıaıı veya muzır koku -den, Vapur an yanız ort ~i ıırtan evvel Cenubu Şarki Avrupanın ve -.--
c b 1 .. ti ık' ık rıl yede ve 4 tanesi de Cebelüttarılrta İngillereyi Yunan adalarınduı çı- ""'-"'tü yaparak civar balkı raba' mış ve c e u ar a Ç a llll§· Balkanların küçük devletleri ara- .. ~~ " 

olmak üzere, 8 zırhlıları bulunu- knnnanııa iınkhı yoktur. O halde Sil< eden fabrika ve imalitbanel&-
sında daha geniş ve mütesanit tarz- yordu. Eğer İngiliz kuvvetlerinin harbin devamı müddetince, İngi- riıı mahalle aralarından behem• 

Arjantinin laviçrey& da yapılsaydi, bu müttehit, toplu, bu şekildeki bölümü doğru ise, lider, Y1l1Wl acWarından, hele 0 bal kaldırılmalarını bynuıkamhlı;. 
gösterdiği kolaylık 1 ~vvetli bitarailar grupuna teca- İskenderiye ile Cebelüttarık ara- çok kıymetli, Giritten İtalya:rı mii- Jara teblii etmiştir. 

z 'eh 18 (A.A.) - Arjantin hü- vuz oım;.yacak:. İ~aly.a - Yunan mu- sındaki mesafe takriben 1800 mil temadiyen bambalıyacaklardır. Gi- """""":"""".:""="="====-="""-
urı ' . harebesı de gorülmıyeccktı. ı -:: 

kfrmeti İsviçre mensucatının ıtha- olduğuna göre bu iki filo, bir de- rit şarki Akdenizde, Frıuıııı.z arm lııunlar bavua çekilirkea nJ• ha-
. · · 'bazı kola !ıklar göstermiş- Türkçede meşhıır bir darbı me- niz muharebesinde birbirine ilti- «po&ition-cle• deıli.kleri aühim vuzda iken pekil&, yeni bir hü.,.. 

li ıçın y sel, Balkanların ve Cenucu Şarki bak ve doğrudan doğruya yardım •an.Iıtar-mevzi. lerden birim. ma uğrayabilirler. Almıuılarıa .-

--0--

tır. 

kar§ısında 

Beıı de Nanemollaya 
duın: 

tir. . t i . altı ay Avrupanın bitaraf memleketlerin- edebilecek vaziJette defillercli. o Yalnız lııu ada, \elli başıaa, İtal- zam! şiddetle müdafaa ettikleri 
sor- İSVJÇre mensuea ı çın ,,.., dahi b"'--· ...... ·-~'-· Z nl . . ._. Jı-•• ,__ --""' •-

ruhs t . ı · ~ ""' uııı;ııı=~. • ararın halfi İtalyanlar için, bütün ıı:.ırhlı- Y• ar IÇ1n .,ır ""',..y....,.. • ... llJunburı, Bremen gibi )imanları. 
müddetle ithal a ıye erı · d d" ül.. '-•-lı ıkı 

r\ecip Fazıl Kısakürek Son 
Telgrafta ·Dil bulıranmıız

adlı bir seri yazmaktadır. 
Nanemolla da bunu görmiq 

olacak ki; 
- Galiba guetelerin altı ve 

sekiz sayfa çıkmalarından 

bahsediyor .. 
Diyerek, devanı etti: 

- Biz de hep bunu ispata 
çahıtık ıunnıa, hazan •doğru 
söyliyeni dokuz köyden kovaJ'o 
lar> derler, bari netice böyle 

olmasa." 
Dedi ve devanı etti: 
_ Göziimüz yolda, iki eli

miz necat kapısında Hükilme-
tin ve Başvekilin yeni kara
rıw bekliyoruz. 

cektir. neresın en on urse, .....,. ç - !arını, ağır ve hafif krnvulirleriJıi calı:tır. iki güıule, bir bombııriunaıa edil-
lır.> muhriplerini bir araya toplryarak, İtalya deeıınaası, Akdenizde diğiııe glire, İtalyan tenaneleriniıı 

Bokıör Beckett tabiiyi!! Üstünlük mücadelesinin bundan İskenderiyedeki İngiliz filosu ile harbe ıirditindenberi bir iş gör&- ve havmJannın buluııduğu liman-
edildi sonra olsun, büyük devletlere mün- kat't neticeli bir deniz harb1- tu- memek suretiyle pek femı idue • lan n..ıen bombalaınıısın? İngiliıı 

Londn, ıs (A.A.) _ &ki İngi- hasır kalması için. Cenubu Şarld tuşmalı: ,en dotru hareket olurdn. dildiğini ve beeerikııWiğiıü g&ı- hava b..,.etinin bombalarımhıa 
!iz ağır siklet boks şampiyonu ve Balkanlar Avrupasınm bitaraf 10 hazirandan 11-ll ikincitepin tenniftir, fakat t.andan SOlır1I 'Jııi. kurtDlınıtk için İtalyan donaama
Beckett ve zevcesi emniyet kann- devletlerin.in müttahit, mütesanit gecesine kad8r yapılabilecek olan bir şey yapamzyaeak kadu, ;..J.. n.m, aya, y•hut da yıldızlard1111 bı.. 
nu mucibince bazirandanberi mev sullı, müdafaa, bitaraflık grupımu bu hareket, artılı: imkfuı lauie:ine dl n manevi ıı:U. ~- rı.e citmesi llımngelir. Siny• 
kul bulunuyorlardı. Dahiliye nazı- gün geçirmeden hakikat haline ge- çıknuştır. Çünktl böyle bir deniz Bomlııalanıuı .,. torpiU- .ırlı-ı Mmolininin o mütbi' azim ve ira
rıııın emrile bugün tahliye edi~ ,tirrneleri lüzumu karşısında bulu- ınuharebesinde en büyiik rolü oy- hhrm tamiri elbette m~; .ı.,.; belki lnum tanin eder ... 

A. ŞEK/B !erdir. 1 nulmakta<lır Hamit Nuri IRMAK JlılYllcak cılan altı İtal) an zırhlııir, fakat 'ini, Dir - itidir; fakat Awain DAYE.R 



SAYFA - t 

r 
l Sağlam genç;i~ ye iştiriyoruz 
\'-===-==--------'=-=~ 

Bob-Stil Değ ·ı ! oo 

Vücudü, kafası, karakteri sağlam 

bir gençlik ordusu çalışıyor 

Sağlam dimağ, sağlam vücutta bulunur 

Sağlam viinııHi, •ğ ı... dlmağlı gençlik.. 

.Sağlam dimağ, sağlam vfieut- İlk defa görüyorum. Nasıl çalış!
ta bulunur. işte bu wrııde~ inaııMI Y'Of", daha doğrusu çalışıyorsunuz? 
bır gençlil< ordusu faaliyete geçmiş -Anlatayım: İ§te, bir, bu gördü· 
bulwıuyor. Eminönü Halke'Y'lnin ğünüz çalışmalar Yar: Atletizm fe
yeni ve modern spor salonunda derasyonunun; haftada iki gün, bi
Bob - Stil değil , vücudü, kafası ve rer buçuk saat. Bundan ba.5ka, haf

brakteri sağlanı bir gençlik ordu- tada üç gün, kız ve erkek l~leri-
1111 çalışıyor, sıx,r yapıyor. nin v<ıleybol müsabakaları bura-

Son günlerin B<ıtı - Stil .reruko- da yapılıyor. Erkek liseleri maçla
dwruna tam bir cevap teşkil edotn n Cuma günleri saat on dört bu
gençlığ:in bu fa" iyeti bızzat takip çukta. Kız liselerinin voleybol mü .. 
ederı bır muharr:rımiz şöyle anlatı- sabakaları da Pazartesi ve Çarşam 
yor: ba günleri ayni saat'.:;. 
Emiıxinü Halkevinin yeni, mu- Pazar günleri, müseccel klüple-

nzam, modern jimnastik salonun- rin bölge şampiyonası basketbol 
dayız. Yüze yak n genç, grup grup maçları da saat on üçten on yediye 

ayrılmışlar. Bir kısmı koşuyor, bir [kadar burada yapılıyor. 
lı:ı.•mı ip atlıyor, bır kısmı el topu Vefa. Akmdar gibi, İstaoouldaki 
oynuyor.. Hulfıs~, şuuı-lu ve inti- spor klüplcri içın çalışma günlen 
zamlı bir çalışrr l... anrdık. Bunlar, gruplar hilinde 

Baı;;larında, federasyon telrııil< . gelip çalışmalara başladılar. 

iı.aBından, meşhur atlet Füruzan Yüksek mektepler talebesi içm 
TeO.:il var .. Bu çalışmalara nezaret de çalışma saatleri ayrılın~ bulu

ediyor. Arada s.ıadaı sert1 kısa ve 
ciddi emirler vuıyor. 

Bu ı·alışmalar. alleıiz..>n hazırlığı

dır. Başlarındaki değerli atlet, yü
ze yaklaşan bu gençler arasında, 

belki, yenı kabiliyetler, genç ve 
kıyınetlı elem;ınlar keşfederek 

Eporculuğunıuza maledecek, kazan-
dıracaktır. 

nuyor. Onlar da, gruplar halin.de 
gı: 1 p ç:alı ·ryorlcn·. 

E\':mı z azasına mahsus çal!f·· 
nıaJarı da anla tayını : 

Boks<ir Selami, boksa ayrılanla
rı Salı ve Perşembe günleri saat 19 

la yirmi buçuk aras;nı:!a çalı~lırı

ll'·or. Bunlar 'imdilik elli kişı ka
dar yar amma, günden güne çoğa-

Şu noktayı tebarüz ettirmeden lıyor · 

t KD A 1'1' 

Her şey Va.t:a.~ lçlrı. 

.~ Hava Hakimiyeti 

A' luda Janın .,.k.ta vJ..:n petrol ları gibi bıuıu süküııctle dinHyc
limbasınin ye~il ışığı alt1ndet. ha- mcıni~ bağırıp çağırmıştı. Bnnft 
)>ıl meyal fıırkedilcıı Lir in;aıı miistahak değillerdi. Mcmleketlc
kütlesi a':ılan kapıya tlogru yiirü- rindcn başka bir endişeleri yoktu. 
J ordu. Dışarı çıktıkları zrınıan. kar- Gi>ğsüne bir siingünün si,·ri ucu-

1~ örtiilli,. ~·ol~ın iistiindc k~h .. b~r nun saplandığını hi~sctti: 1 

~ızme, J-ah lıır kundura ızı goru- - Hay Allah miistahakkını ver-
i Htıl ordu. Sabaha ),arşı~ dı. Ul:ınca sin, neye acele t..-diyorsun be? Az-

Pa.r&§Üt tam yere inince 
alınan bir resin1 

Bugün için zaruri bir ihtigaç 
haline gelmiş bulunugor 

Yazan: ŞAKIR HAZIM ERGOKMEN _, 

ı hıısile esen la~ riizg~ırının ~iddeiı ! railin. g<:lip canını almağa dcaba 
yeln1iyor ınuş gibi, l.npa lapa da ,·aktı l'al' Bjraz sabret. 

! kar J :iğı' orclu. Bu üldürücii 'c dou irkilen genç. kendisini ı11üdafaa 
ı durul.'.'. lıaYa, dı~arı çıkanlarını clnH.~k 1stcr gtlıi ~liıoi kaldırdı. O 

hc~~ıı.1i _tHr~!li. . _ . . . .. j anci::ı. ~~-cıhlaru1rlaki ziucirlcr hare-

On beş aylık harbin ortaya attı
ğı hakikatleri öğTcnmiyen ve gör
miyen kalmamıştır. Yaşamakta ol
d ı.ğumuz de\·irde ta} .. yare, düş-r 

man mukavemetini ezmekte ol

d,ıgu kadar milli. ha\·aların Ye ge· 
r]erin en1n iyet i ı ç:n de bir ihti·· 
yaç olmuştur .. Ye bugün ku\'\·e rli 
olmak vasfı, hiç ~Uphe :cok her 
şeyden evvel ha \'a larda kU\'\'etli 
olmak şartile miıııalanmaktadı r. 

\ 

'lıpııun ~ıcıdetınden bırbltını go- kete ge!incc, hHKikaH anladı. On· 
rcnai)'cn ,-e silriinür gii,i yül'iiycn ları bir yere götürü:. otlardı. Btı 
bu İn!"an grupunun i~indc. ince 

yüzlü bir gcnı::. korkunç bakı~ları
na 1ağTnen güzeldi. ı.:~·kurlan u,ya

nıJornıuş~asına silki~ıdi, halinden 

bir şe3· hatırlaınağa çnlı~fığı bc.'"1-
\iydi, ileriye doğru bakarak gözli
ni.in öniine ge~en son günleri getir

di. Gnıpun i~inden ayrıln1ak isteı 
l'ibi bir hareket ~·aptı. Bir iki adım 
ath. Biraz e\·vel, öli.in1c mahkiım e

dildikleri vakit o, diğer arkadas· 

Profesör Doktor 
lsmail Hakkının 
ölüm yıldönümü 

40 yıllık Profesör o1•n 
merhum yüzlerce tale

be yeti~tirmi~tir 

sefer giiz.iinün öni.inc gii:tt>I, n)ii~iik 
bjr bakış geldi; bu h::ıkış onu sar
ho~ etmişti. Kallıiniıı sızhyara1' 

yandığını dus du. 

Güh,ı iizii kapkaraydı. Siyah in· 
san gölgeleri karın alt Lnda ya va~ 
ya,·r.~ ilerliyorlardı. Z~ncir ,-e stin

gü sesinden );.a~ka hir ses duyulm11 
yordu. lliç l~im5cnin konuştuğu 

yoktu. :\Ieydanlığa girnıcgc ba~!a

m15lardı. 

İkjnci sıradaki ınahkiıınlr;rın i

çiı.~.t:n gen~ blr kız. ar:.H:ara 'abır-

Artık her yerde çok tayyare, Genç hna kartalla runızdan ikisı .. 

tayyare sayısını beş misli a şan ı Fedakarlık takatimizi son hadd'- 1 pahasına da olsa -temini mecburi· 
miktarda çok tayyareciye malik 1 ne kadar kullanacak askerleşme);\ yetini açıkça ve imanlı insaalarırı 
olmak için milletlerin imkansızlık J \'e tedbir almak mecburiyeti açık- konuşuşu ile bir ağızdan söylen• 

]arı yenerek yani azan·ıi feda~·:arlı.i\ tır. ı;.re ),'apılan rı~ olursa olsun, va· tnemektedir. 
göstererek çalıştıklarını gi.irüyoruz . . tandaşın cHer şey, maddi manev? Hadiseleri ve dünyanın gidi~ini 
Memleketleri ha\'acılık ka •11pları kuv\'etler, seryetler devlet emrin- göremediğimiz söylen~mez. Bumn 
ile tayynre fabrikaları is::hi ct m i)-

1 
de ! parolası altında hudutsuz fe· gibi hareketimizde ve tedbirle"-

sızJıkl:ı kafasını lleri,'e, geri~ c gö- ~k · d hl k ı· ' · ı k tir. [ dakarlığı henüz ba ·ır urmaktadır mizde te i e ı olan uır ya\·a, ı 
tiirü.)·vr. esen rtiıgar i~e saçJ~r.aıı 

alnına doğru dök.ü~'ürdu. 

İnce ~·apılı gcuç ada111 İ<;·İ?lıic•tt 
~opup gelen ı21ıraph sesi bo~~tnet'k 

için dudaklaı·ını ıs.ırrlı. !\lede! uniu-
yorrnuş gibi başını ~c,ıirip sağınıı 

bal,tı. Yırtıcı göLliL bn~·kuş suratl 
biı- düşn1an askeri. Soluna çe\:jrdi: 

Yeni ı nrbin \'e bu harpten son- Bu millet in yatanı için göze al· bulunduğunu söylemek dahi mü 0
1-

ra ve is'. ikbalin tayyareci elinôa , dır,.nıyacağı hiç bir fedakarlık bu- J kün değildir. Ve hükı'.ımet hiç şüp
«·killcneceğini anlamak için ço>: tuıımadığını. İstikli.l Harbin in par- 1 he yok, elinden geleni yapmak' 11 

zeki olmak lazım mıdır b ilinemet. ! lak fedakiirlık mirnllcrile süslene 1 geri kalmamaktadır. 
An1ma benim bild ~ğ! rn odur ki mil- l rek zafere ula'jtığın1 iyi bilenlerde- Fakat inkar kabul etnıez. ki 1· ;j r

ı~tlere milli n1~ldaf&al~r1 ) uçan ,.P. / niz. Fakat, bununla yani zamanda kiyenin şüphe götürmez bir Ü.s' · n~ 
;ıancla harbeden insanlar temsil şunu da bilmekteviz ki memleket;n lükte bulunmasından ve bü.ı :;ı;: 

ı · · zevk ve gururu duyan bütün va-
Aptal ~·iizlü, hlın duılaklı ba)ka edecektir ve bugün a~· akta dura- ı muhtaç olduğu binlerce tayyare, 
bir tlii~n1an a~keri. Gözü ansızın bilnıc~c Yarın bir istiklôl yeh1ne4 i on b!nlerce ta:··~~·areciyi, nihayet tantlaşlar, bu ... üstün olmak> gaye~ 

- 1 · ki t· sine daha fazla emek vermemenin i.~ina 'e se,·inıli bir ~chrc~·c ili~ti. debiJnıek için uçan n1Hlet o1:nak askere k1 7 y2rdımını gerçe eş ır-
k h • b ld • ıztırabile kuşkudadırlar. Bu )•iizdeki ışık, gözlerdeki şafkat, şart olmu~~ur. O kadar ki medenl ' tnc - gi.i yapınr ga mec ur o ugu-

1 · ı ı b .. h .. d Biz hava mevzuunda yıllardan-ona, sö:rlenecek eu n1iic-ssir sözler scvi>·esi ne olursa olsun, yar ın var muz ı~ erc.e ugun. enuz av::t 
b 1 kt d " beri bol bol kullandığmıız bir sözli kadar tesir etti. kalnı ak ha'. ·~ k~ ·~ın :1 ~-; a kuvv et1eriltl i aş arı > .. azma a ,.e nramız a yo,... 

Karın listiinde çıkan a~·ak sesleri., ,-e ha\·a muharebelerinin mii<tar ı · <ı • ~·ere nefes tüketmekteyiz. burada pek yerinde olarak bir da· 

1 

ha tekrarlamak isteriz: cZaman 
r yerinde raha( .kun·~a~d~sı jle ~ur- 1 kahranıanlık.J.arile ölçüleceğini söy- \1atancla~ 1 cYaradın1 :.> sözü ile ~c-
11, du. Arkadan: •Hepsını bırer bırer lemek dahi nümkündür. Ve sözün • killenen, olmasile olmaması vata damardan boşanan kan kadar kıy-

Merh11nt bmail Hakkı 

b -ı ı - d ld /i k ı ı metli olmuştur.• Ve bu hakikat ö-t ag ayın.•. emrı u:;-u tr. l.S er .f.t kısası, '\'atand::ı ~lar şunu kula~{ları- ni b!r vazife n1ahi~·et ve ehemmi}·e-

1
. olaııca hoJ ratlık ve serOıklerıle na iy ice küpe etmelid irler ki yal· tini tebarii< ettiremiyen bir takım nünde bizinı görüşümüz odur ki 

bk• 1 b' b' ı· ki j milletçe ya,pılacak fe<lakarlıklar'n ma um atı ırer ıter • ıre ere nız bu harp badiresinde de[;il, yarı- te,ebbüsler kar~~sında bulunduğu 

b ·ı · k Jd ı ıı· k' başlangıç tarihini daha fazla ..-ak-ag amaga o~·ıı "ar. ~ıç ımse- nııı sulh de\Tinde de ist:kliil ,.~ • his ,.e zeiıabile karsı karşıyadır. ' 
nl·n se•ı' •ıknıı,·oı·dtı Ortalıg"ı acı ,. ı· . . ' ~ f 1 • ·ı l 11ıı· 1 k k ,tl b' k !aştırmak ve •Her şey vatan için'• ~ ): ~· · meYcuuıye ımızı mc ;a aza (' · ~ 0 · ı~·aç o ara.. ıyn1c enen ır aç . 
ı.l·r st'ı'ku·ı kaplaıı'ı•tı Bıı \azı'ı·etle . . . H d • - ·ı · 1. , . b' t . . kanununu yaratmakta gecıkrnemek • ~ · me.mız ır:ın c ava a tam manası 'i J!n ll.\'Y":·en:n. on 1n ayyarecının 1 . 

1 ölümün ağzına geluıi~lerdi. Artık kuvvet], olmd: kat'i olan bir ih ı•e icap ediyorrn iki milyon yün fa- artık mecburıyet 0 muştur. 
kurtuluş çaresi yoktu. Ham ı!a on- tiyaç, ve zaruret'. ir. 1 niliının bütün refah ve servetimiz! Şakir Hazım ERGÖKMEN 

]ara ağlıyor gibiydi. Xc rüzg3:r ve ----------------------------------------!. 
ne de kar durnıuş değildi. Palto~ 

!arı dalıa a' hula iken çıkarılmıs o
lan yirmi be~ idanl ınuhkiıınu, ölii

n1Hn herecıuundan soğnğn \'C ii~ 

Ka balero, Prieto ve Largo la
ralmdan idare olunan K•ta-
lonya Ye GaHs isyanı esnasın

da General Franko Madritte 

ge,·<mıiycceğım: Bu çalışmalara i§- Bu hafta, Eskrim çalışmaların~ 
d b ı Es Bugün; Tıp Fakülteııiııin tanın-

lirak eden gençler bütün tahmin!E-1 n ~ ıyoruz. krime ayrılan Dr. İsmail 

ş.ünıeyi 1uıutn•u.şlarrlf. ((Hizaya 

gel'. • . Gcceııiıı karauhğuıd;l bu cn1-

ri du)'an gölgeler ağır ağır, yanya

u• dizildiler. 

lcünü~ Adamıl 
G\.9neral 
Franko 

bulunuyordu. Harbiye nna
reti tarafından alıkonuldu "e 
isyanı 'bastı.rnıı;)·a memur e
dildi, Galise Afrika ordula-rin fevkindedir. Eminönü Halke- gençlerı, Rıza Bey çalıştıracak. mış profesörlerinden 

H ık · b · k Hakkı Çelebinin ölümiinün birind - rramam. bu.raya koyun! Say 

şu köpekl~rı! 
vinde, atletizm çalı§IDaları, yenı, 1 a. '.'v ı spo.~ şu esme ayıtlı genç-
l:>üyü k bir zemin bulmuştur. Bu· lerı, aletstZ ıımnastıkte, Gazı Beden yıl dönümüdür. Bu. münasebetle 
rada bir mütehassısm nezareti al- Terbiyesi Enstitüsü mezunu ve Ti- kendisinin yetiştirdiği doktorlar ve 

' j L' · .. · talebeleri hocalarını hürmetle an-
Bir a~kcr ileri doğru yi•rii~ ~rek: 

Bir, jki, üç ... di~ e saynı:.t:o.ı ba:?lad•. 
Eınir zabiti a~kerlt..~riu i>niande:ydi; 

nıahkUmların biitiin \'iicudiinü 
sanki aCeş kaplan1ıştı. Za~ ıf olan 
genç adan11n )'anındaki Arkadaşı 

ınırıldandı: 

lında yalnız bir branşta ve bir se- caret ısesı J>ınnastık öğretmeni 
· maktadırlar. Profesör İsmail Hakkı ans!a çalışan gençlerin )"Üze yak- Ziya Koplu çalıştırıyor. Bay Isma- . . . . . 

· .. · ·ı d ·1 ti' .. ı· • ı t memleketımızde tıbbı ıeoloıı ve 
!aşması bır defa daha gosterıyor ı e, a e ı Jımnas ıge ça ış ırıyor. . .. . . .. 
ki, gençler arasında spor merak ve 
alakası, zanned:lJığinden çok ıleri
dedir. 

S . · tt•-· · .. ·k •1 1 parazıtoloJı gıbı tababetın ıkı mu-
ıparış e ıgımız ıımnastı - a et e- . . . . 

ri de, vakında gelecek. ı him ılım şubesının esaslarının kur-
• . . . . . _ •nuş \'C bu iki dersi tam kırk yıi 

Erkekler ısın, Ikıncıkanun ve Ş..ı- T" k' ed t d . tm' \" F 
Mütehassıs atlet Füruzanla konu- b t 1 . . d 1 ak .. ur ·ıy e e rıs e ış ır. ransa-a ay arı ıçtn e yapı m uzere .., !1.lf V t . kt b' · b' 

- Arkadaş cesur ol~ 
·Yirn1i üç, yirmi dört, sirmi be.ş: . . ;ua ... ort e erıner me - e ını .;.~ 

ıuy<>ruz .. O, anlatıyor: bır serı kros tertip ettik. Bunlar, 
- Beden Terbiyesi Genel Dırek- muhtelif semtlerde, muhtelif saha

törlüğünün tayin ettiği rnütelıas-. larda yapılacak. 
51sJarın nezareti altında yapılan bu - Yahu! sizın faalivet 
çalışınala.r, burada, Pazartesi Ve Hemen, salonun boş günü, 
Cuma günleri, saat on yedi ile on ati yok. 

dehşet.. 

boş sa-

ıekiz buçuk araısında yapılıyor. - Dur! .. Daha bitmedi. Yet.ıniş, 
Beyoğlu Halkevi jimnastik salo- seksen kadar iıza kızımız v.ar. Or.
nunda, yine haftada iki defa buna ]arı da, Bayan Mübeccel çalı~tır:-
benzer çalışmalar yap,ı.Jmaktadır. yor. Her gün, saat on dokuzdan 

Soruyorum: sonra, bir buçuk saat. grup haHn-
- Bu çalışmalara i§tirak etmek de jimnastik yapıyorlar. Hah! İş.

isliyenler, ne gibi şartlara tiıhi tu- tc, Bayan Mübeccel de geliyor. 

tulııyorlar? Hakikaten, karşıdan, jimnastik 
- Hiç! ... Gayet basit .. İki fotağ- öğretmeni Bayan Mübeccel geli

rafla atletizm ajanlığına, yahut yor. 

Halkevin<le mütehassısa, yani ha· Gülerek, me:;.Jıur sporcuya yak· 
na müracaat etmek kiıfi ... Bu ça· Ja~ıyor. Selamlaşıyorlar. Sporcu 
~alar atletizm hazırlıklarıdır. ooruyor: 

İJeride, bunlar arnsın<lıın seçilece\>: - Seksen kad~r talebeniz varmış. 
gençlerden milli takımım12 da bile Nasıl ı;alıştırıyorsunuz? 
istifade edilmesi de muhtemeldir. - Her türlü ... Aletli ve aletsiz. * Mesela Çarşamba günleri saat on 
Jbıınastik salonundan, yukarıya, 1 sekizden on d<ıkuz buçuğa kadar 

•eyirciler için )'apılmış olnn Para- Eskrim ve aletli jimnastik, Fer
diye çıkıyorum. Eminönü Halkevi şembe gün len on dörtten on altı 
spor kolu mensuplarından bir genç, buçuğa ·kadar atletizm hazırhklan 
meşhur sporcularımızdan birile Cumartesı günleri 13.30 dan on be
J«ıııuşuyor. Kıilak misafiri o;uyo- şe kadar voleybol veya basketbol 

rum. egzersizleri, on beşten on altı bu-
Meşhur sporcu söylüyor: çuğa kadar müzikli ve aletli jim-

tirmi~ olan bu maruf ilim adamı ilk Tamam!. 1 
e,·,·el harbiye mektebinde ''e sonra Sa,ynıa ameli3 e.si bitince ağır 1 

nıülkiye baytar rr:ektebinde ve da- nıakiueliyi n1ahklİn1laJ·ın onunc 

h:ı sonra da askeri baytar me~te- çektiler. Jludutsu:c bır bo~luk, dur
k-1nde müderrislik etmiştir. n11~ an karh rüı.giıt, üçsuz bıu:ak-
Tıp Fakültesi ilk kurulduğu ta- sız bir karanlık. Başka bir!i"y ı•ok

r:hte Operatör Cemil Paşanın de- tu. Ashrlerc bir daha emir veril

t;,Jet \'C ısrarile ilmi hayvanat pro- ili: •H:ıtırol!· 
tc::;örli.iği.ine tayin olunmuştu. İs- Bi.itün kalpler burkulmağa, si

mail Hakkı kendisine tahsis edi!· nirlcr gerilmcğe ba~taımş1ı. Bir iki 
miş olan her üç mektebın dersha- dakika sonra önlerindeki bu öliim 
nesmde Türk genjlerınin yetı~me- makinesi işliı ecek ve her şey so
sine büyük bir ehemmiyet verrnı5. ııa erecekti. Mnhklhnların araı,.ın

ayrıca Tıp Fakültesinde ve baytar dan içli bir ses ~·iikseldi: 
mekteplerınde ilk defa zengin bır - Arkada~lar ımutmayın, ki ö
müze \•e hayı.ranat kolleksiyonu lün1e nlahkLin1 olan bizler şimdi ö
yapmıştır. j leceğiz; lakin yurdu1nuzıın herye-

Doktor n müderris İsmail Hakkı rinde onu miidafaaya hazırlanan
talebelerine daha nafi olmak ve lar çok. Onlara zafer temenni ede

tıbbın son terakkiyatını onlara bil- lim. 

dırmek üzere sık sık Avrupaya gi- Yola çıktıklarındanberi de,·am e
der, Parısteki hocalarını, Raıllet, den karanlık sı~·rılmış. onun yeri
Blanchast, Neumann Brumhtun'u ne sanki hürriyet Ye is1iklitl ışık
zivaret ederdi. Orada gördüğü ye- ları belirmişti. Keskin bir diidiik 
nıkleri de derhal darshanesine ve son kalan sesi de boğdu. 

laboratuvarlarına naklederdi. Gecenin karanlığı tda riizgiu u-

Bir çok hayvanat nümuneleri, 
kıvmetlı ha~arat kolleksi\·onları o
lan laboratuv·arları yıllarca tale-
belerine bir ilim ocağ1 olmuş ve 
memlekete yüzlerce talebe yetiştir-

ispanya Devlet 
Reisliğini Nasıl 

Temin Etti? 
14 nisan 19ll de Cuınhu-

riyct idaresi ilim \'e Kral 13 
üııcii Alfons .ispanyadan ay-
r1ldığt sırada }?rankt>, Sara
g.os askeri mektebi ıniidürü 

buhınuyordu. Otuz sekiz ya
§nıda buJunınasına rağmen 

altı seneJik generaldi. Asker
liği tamamile ):<'asta geçmiş

ti. 1916 da bir kurşunla kar
nından ağır surette yaralan
dı. Az kalsın öliiyordn. 1930 

senesi ilkteşrjn ayında, Sara
gos askeri mektepte, o za
man Fransız Harbiye Nazırı 

olan Maj;noyu kabul etmişti. 
Ayni senenin ağustos ayında 

Vcrsa3 da, ordu erkanına ve. 
rilcn on beş giinliik bu kur
sa dc,'anı etti. 

Cumhuriyet ilan olunduğu
au Saragos mektebi talebesi
ne kısa bir emriye,-mi ile bil

dirn1isti: 
«He~kesin. vakar ve siik11· 

netle disipline riayette de
vam etınesini ta\'siye ederim. 
Memleket, yeni idareye alı

şıncıya kadar sükiıueti muha
faza etmek ~arttır. Ordu, si
J'asi entrikalardan uzak bu
lunmalı, her türlü ideolojiyi 
vatanın selameti için terke!· 
melidir_,, 

Yeni hiikfımet tarafından, 

Fas fe,•kalade komiserliğine 

tayin olunacağı şaJiasını, 18 
llİsanda matbuat vasıtasile 

tekzip etti: •Muvakkat Jıiildl
met, bu vazifeye beni tayini 
henüz düşiinnıenıiştir ve ben 
im \•azifeyi kabulde mazu
rum ... • demişti. 

M. A.zaııa harbiye nazırı i•i. Frankonun bu tekzibi bo
tuna gitmedi. Bir kalem dar
besile \'C uzun düşünmeden 
Saragos askeri mektebini lağ· 
vedi,·ercli. General Franko, 
14 temmuzda, talebesine bir 
nu1ukla veda etti. Bu n~ıtuk 
biiyiik akisler husule getirdi: 
•Disiplin! Anlatılması ve an
laşılması pek giiç bir fazilet .• 
Disiplin! İşte riayet edeceği
niz şey budur. Vatanı dlişiinii
nüz, vatanın tlğrunda her şe
yi fedaya lıazır bulununuz .. • 

DAHİLİ HARPTEN 
EVVEL 

1932 de General Fraııko va
li olarak Balear adalarına 

göıı•lcrildi. 1914 de_ Azani. 

rınm gönderilmesi teklifinde 
bulunan odur. 1935 senesi 
mart •ymda harbiye nazırı 

Gil Rohles tarafından erkanı-
harbiye reisi ta3-in edildi. Fa
kat iktidar mevkiine gelir gel
mez, yani 1936 •enesi şubat a
yında, vazifesinden azlolun
du, Kanarya adaları \:aliliği 

ile merkezden uzaklaştırıldı. 
1936 senesi temmuzu ile şu

bat ayı arasında geçen altı 

•Y içinde görülen hoşnutsuz
luklardan bir isyan çıkacağı 

anlaşılıyordu. HiiHımet, or
dunun hareket kabiliyetini 
k:ırınıya çalışıyordu. İspanya
da ise ordu, daima siyasi ha
reketlere karışırdı. 23 haziran 
.ıa General Franko, harbiı·c 

nazırının dikkat nazarını bu 

yakın tehlike iizerinc çekmc-
3'İ vazife bildi. Hiikfıınet aT
clırış etmedi. Az sonra askeri 

kıyam çıktı. Franko, Afrika 
ordusu kumandanlığını kabul 
etti. 3 temınnzda tayyare ile 
Teiuan'a indi.. Ötesi malfun .. 

General Franko, 29 eyliıl 

1936 da İspanya hiikiııneti şe
fi oldu. 

General Franko 46 ~·~şmda
dır. Entrikayı, bulanık suda 
'bahk avlaınayı ''e parayı sev
mez. Genernllik n1aa~pndan 

ba~ka bir tahsisatı yoktur. 
Bııııır almayı reddetmi ·tir. 
Tanı n1anasile bit· a He reisi
dir. Husıc•l hayatı ~ok sade
dir. Son derece dindarılır İs
pan:rollar kendisini bir t<e\·li
ya gibi tanırlar Ye se\ erler. 

- Vallahi, salonunuı fe\'kalade.. (Arkası Sıı. 6, Sü. ı de) mi~ tir. 

ğultluyor ye yine yere kar diişil

yordu. Karla örtiilmiiş yalnız bir 
kaç başın üzerinde kan lekeleri 
görliliiyordu. Acaba bu karanlık 

bitecek n giik)ıiZÜ aydınlanacakj 

mı~·dı?. ---------------------------------------------
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AMERIKADA 
- Bl\f taralı 1 inci ııayfaıla -

kuvvetle slirükleyecek mahiyette 

fıtDAM 

LAVA L AFRIKADA ltaiya basa çıkamıya 
,.. (!laf l.ıratı ı lncl sayfa4a) o ,. 
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PA RiSE · :,:f:a~;:i:::\::~~~::~tli~~: ca ı guç u er ıçın e 
olup olmadığı sualine, Reisicümhur G 

1
• T T .

1 
. 1 .6a:;ıwıkaleden ılevam) 

kat'i olarak: cHayır• cevabını ver· hücc:"1a kalkmışlardır. Ingiliz pı. ve Yunanlılar tarafında.&l tu,,ü 
miştir. yadesinin ileri kuvvetleri, motörlü edile edile Adriyati.k denizine ıioi-

B. Roosevclt, İl'gilterenin esasiı • cüzü':ı.mları takip etmektedir. İa· ru çelı.ilınekted.ir. nu iç deni.ide da-
malzemeyi tedarik nr,ocsi için A- Al §e ka:nyonları, dündar kıt'alarına lıi İtalya taaı bir hakimiyete sa-
merika tarafından ııer ~eyin yapıl· man sefiri Patenle görü· ı.adar gelmektedir. Iıip değ-ildir. Kapı komşusu vw

makta olduğunu ve yeni planın da Ş&rfik lava! affettirmiş TAARRUZA HAZIRLANIYOR yette bu!undup Arnavutluia 5t 
bunu başka bir tarzda genişlet- Helsinki, 18 (A.A.) _ Yarın Fi.nJAn- TAARRUZA HAZIRLANIYR ~ündür, yeni l>ir m:d.u çıkvara.ı. 
mekte bulunduğunu söylemiştir. diya Cümhurreislijjine başvck;il Ryti'nin Kahire, 18 (A.A.) - Mısır -Trab- vaziyete hakim olamallllljtır. 

Bu pliının Amerikayı harbe daha büyült bir ekseriyetle seçilece~i tahmin lusgarp hududundan Reuter muha- 3 - Oniki Ada abluka altında, 
gönderilecek tayyare, top ve ge- edilmektedir. biri bildiriyor: mahsur bir kale vaziyetindedir vll 

Vişi, 18 (A.A.) - Ll.val lıusUBI olo.ralı: Sol) d J. g·Jız ·y-~ ] 4 t ·h milcrin maliyet hakkı Amerikaya um a, n 1 P' ""e mvvc · nı ayet açlıktan teslim olmalı: mM-
Pa:tis~ hareket e-l'Tliştir. h 1 

mı yoksa İngiltereye mi ait olduğu Vişi, 18 CA.A.) ,D.N.B.> _ Mar-1 ieri bugün Trablusgarp ududu Ü· buriyetindedir. Bugün, sevkü1cey1 
meselesine gelince, bu, hukuki bir Pctainle Alman büyük elçi.si A~tz ara- zerine büyiik bir tazyik hareketı bakımından bu ııdııların hiçbir kly-
flava olarak kalır. sında dün vukubulan n1ülfiltatta Lavaı yapmağa hazırlanmaktadır. Ayn; meti kalmamıştır. 

Reisicumhur bunu sadece feri da lıaı.t l>ulwımuştur. Bu mülakat üç kuvvetler son günlerde S.'llun:'a 4 - İtalyan yarımadası, dft,;,.. 
saatten fazla sürmüştür. M:u·eşal Petall:ı k t - t ili • d hl •-- !-bir şey ve asıl ışın İnı!iltere,·e arş• yap ıgın.ız aarruz..ın n aı en a ua.a çdilmiş vaziyette o 

- ~ .ı bu mülakattan sonra Abetz. şerefine bir d 
harp malzem<>sinin bir nehir gibi a- öğle ziyafeti vermiştir. safhasına da iştirak etn,iştir. Bir uğu için, kara yollariho aldJğı 
kıp gitmeı;ini temin etmek olduğu· - --er-- hafta evvel SoJlum tehdit edildiği mahdut petrol, ham mad le ve er-

nu beyan etmiştir. Hava harbi zaman Sidi - Ba}raniden gelen hir zakla gittikçe zayıfbyımok cüçliilr.-
B. Roosevelt, şunu ehemmiyetle İngiliz zırhlı fırk3Sı o kadar sürat- !er içinde geçinmeğe 'te :n:tırap 

kaydeylemiştir ki, meselenin hal- (Baş taraf> 1 inci sayfada) 1e yeti~miştir ki General Amico- çeknıeğe mahkfundur. 
li Amerikayı müdafa vasıtası ola- etmiştir. Pazartesi gecesi yapılan nun kumandası altındaki İtalyan 5 - İngilizler, Yunan adalar11t
rak İngiliereye yardımda bulun- akınlarda çıkan yangınlU"dan ba- Catanzaro fırkae:ı bütün rnevcu<l~ da tesis ettikleri ve Arnavutlukta 

zılarının hala yanmakta olduğu ile ihata edilmiştir. Askerin çoğu tesis edeeek!cri hava ve deniz üs
!l'ak zarureti esasına dayanacaktır. 

görülınü<tür. esir alınmış ve fırkanın hemen he- !erinden istifade ederek İtalya ya-
Harp levazımı imalatının tesiri • 

meselesine dair Roosevelt, İngiliz Dün gece atılan bombalardan men bcitün n ·lzemesi yol kenarla- rımadasında her .köşe ve bucatı 
"eni yangınlar çıkmışt· ! rında 'trakılmıştır. Bir kısım ing< hombahyabilecek bir vaziyete gir-

sipari!jlerinin icap eden bk.işafmı j 
J;liğer bir kısım tay<rarelerimiz !iz taı.kları Sollum üzerine inerken mişlerdir. 

elde etmek için iyi bir vasıta oldu-
1~ Manş sahillerinde limanlara ve dahilden gelen d.bcr bir kısım tank- 6 - Mareşal Graeyani, 9 birin· 

ğunu söylemiş ve şunu ilave et-miş.tir: tayyare meydanlarına hüeınn et- !ar da bir yamacı tırmanarak Sol cik5.nun sabahına kadar Mısın telı.· 
• .l"islerdir. luın ~u"dafilerı· üzerine sag-analo dit eden nıütearrız bir vasiyette 

Hükumetin otoritesini kullana- "" -
DENİZALTI GEMİLERİNİN halinde mermi yağdırmışlardır. Bu iken şimdi Libyayı müdafaa vazi-rak, imalatta geri kalan fabrika

ların idaresini ele alması lüzumu 
henüz hasıl olmamıştır. Maamafih 
bu fabrikalardan iki veya üçü ne
zaret altında bulundurulmaktadır. 

HÜCUMU 

Londra, 18 (A.A.) - Hava neza
retinin istihbarat servisi bildir!-

yor: 
Dün erkenden sahil müdafaa 

kt;vvctlerine mensup ta~yarelen
n'iz Bordeauks'da denizaltı gemi-

B. Roosevelt şu ciheti de tebarüz 
ettirmiştir ki harp müstesna olmak 
tizere İngiltereye her türlü yar
dunda bulunmak programınının 

!eri Ye doklar üzerine ağır hücum
son sa!hasa diye tavsif ettiği bu 

lar ya!Jmışlardır. Üslerinde ayrılan 
pl3.u bir kanunun çıkmasını kap . 
tt . . d b't -•ık k tayyareciler hedeflerıne yaklaşıncı-

e ırıyorsa. a ı araı ı anunu- .. . , rd' 
·nun tadili veya ilgasını intaç eyle-1 ya kadar karayı tgore1me:nış.ke dır, · ktir Ağır bombaların esır erı o a ar 
mıyece . k. .. h.dl 

esnada İngiliz hava kuvvetleri fa- yetine ve kaygısına :iüşmüştür; bu 
sıliısız bombardıınanlarına devam mmtakada, roller değiş.miştir. Lil>-
ediyorlardı. Tanklarunızdan bazı- yadaki İtalyan ordusu için, felilr.et 
!arı çamura saplanmışsa da bu hal devri başlamıştır. 
taarruz harekatımızı ciddi sekteye İtalyan muharririnin hakkı var. 
uğratmamıştır. •Çöl harbi henüz başlangıçtadır. 

Bunun neticesi ancak, birkaç haf. 
HİNT KITAATININ ROLÜ ta ve belki de birkaç ay sonra ma-

• 

Modası 
TÜRBAN 

TARZI ŞAP
KA ve İNCi 
1941 yılı dünyanın büyük 

bir lnmıma airayet eden har
bin mı 9f'tinlqtiği bir zaman
da ıreliycıır. Her ,eyden taaar
ruf, her ,eyden feragat iati
yen bu mücadele yılları için
de bir teY kıymetini kaybet• 
ıniyor: MODA.. 

1941 yılına girerken bayan 
okuyuculanınıza yepyeni bir 
model veriyoruz. 

Türban tanı ıap~a. 
Rw' "'""ini &ördüğünüz i

ki ppka da kadifeden yapıl
DDfbr. Büyük resimde görü
ltıa p.pka da maYİ ve y~;ı, 
clii«inde kırmızı v,e mavi ;..,_. 
dife kullanılmtfbr. Her za
man olduiu ııibi mavi, yeşil 
Ye kırmızı ııene modadır. Ay
m zamanda 1941 mc.laaı sim
siyah elbiaeler, inci kolye ve 
bile-ziklerle doludur, 

( Ga !iba lıe.rp fecayiinin 
mntemi bu mretle tutulu
yor.) Ne,nıttiğimiz resimler
deki p.pka modellerile bera
ber inci kolye ve bilezikle si

AMERİKANIN' HARBE 
GİRMESİ İSTENİYOR 

şiddetli olmuştur ı muşa ı er 
,binaların yıkılmadan evvel hava
ya uçtukları hissine zahip olmuş-

Delhi, 18 (A.A. )- Bugün Dellıi- ltlm olabilir .• Fakat, maliım olını
de neşredilen bir resmi tebliğ, Ba yan •netice- değil; bu •netice• nln 
tı çölünde cereyan eden muharebe- tahakkuk ede(!eğ-i zamandır. Neti
terde Hintli !<ıtaat ,tarafından mü- ce gayet açık olarak malfımdur: 

him bir rol oynandığı ve hücuma Mareşal Grazyani ordusu imha 
sevkedilen kıt'a!ar arasında Hin- edilecektir. İtalya denize hlkiın 

distanın her tarafından gelen a5- olmadıkça, bu ordunun mukadder 
kerler bulundu_ğunu bildirmekte- akıbetini değiştiremez. Çünkü, ar
dir. Bu kıtaat a.·asında İslamlar, tik her gün artan İngiliz kuvvet
Sikhs'ler, J\Ia':ırattes''.ar, Garhwa- !eri, dünyanın dört köşesinden bu
lis'ler, madrassinle, Radjpoutcs'ler raya gelebilecekleri halde, İtalyan-

M üş küllerinizi 

Halle de biliriz Jçok TATU 
NEŞ'E 

" [ ya.it enaplar da görülüyor. 

Londra, 18 (A.A.) - Umumi 

harbe iştirak eden Amerikalılar o 
tarihte başlıyan işi bitirmek üzere 

mücadeleye iştirak etmenin sırası 

geldiğine kanidirler. 

Bir alayın verdiği ziyafette bir 

nuluk irat eden General Orayn de-

lardır. 

ALMAN HÜCUMLARI 
. b. k d. lar için tek taburu bile Libyaya Sıtır dili D&&1I pi(irlllr1 

Loııdra. 18 (A.A.) _Hava ve .da- vesaır · ır ço ın ve mezheplere 
l .k 1 1 b 1 k' d göndermek bir meseledir. Libva- • Dana veya sıjpr dili iÖYle pişirilir: Portakal hili emniyet nezaretlerinin lehli- ma 1 o an ar tı unma .• a ır. , 

20 000 E · · k daki har", nekadar "sürerse sürsün, Satın alınan dili iki saat soguk su içln-
ği: . sır ıçin amp " 

y · d 1 ( Sônu İtalyanlar için, tam bir mağ- de bırakınız. Sonra fıkır Nar kayıuyan Basit bir yemek ol.duğu için bi-
Dün öğleden sonra bir düşman enı e hi, 18 A.A.) - Garp çö tuzlu su içine atarak on dakik;a bırakı-

•·rafından lünde alınan Ita1yan e:;irleri-~e.·r lı'.ıbiyettir. Bunu kc•lirmek için d . . d"'~ len ve yapan çoktur. Fakat ~ tayy~resi bir avcı.mtz ""' uu ruz. Bu sudan alarak iıin uzerıı~ c..ıu 

peleist 

d;i<ürülmüştür. t 20 bini için Hindistaı;ıda üsera haritaya bir göz atmak kafidir. deriyi çıkrııuz. Bir tcnceı-c içensine sa- ğin her za~an ayni derecede ııdiıı 
mişt.ir ki: ~ 1 7 F k ı· t ı·ı 1 kampları hazırlanmaktadır. Bu L~ - a at emperya ıs a ya- de yağ koyunuz, içine dili atarak hafi!- olması, ölçü il yapılmasına bağlı-

K !. · k • • • SONTEŞRİN İÇİNDE ÖLEN VE d · ki 1n · c- e ımenın anuru manası sirlcr pek yakında Hindistana ge- nın enızaşırı topra arı ya ız çe pembeleştirini:ı. Bir soğanı "'.' ilci dır. İşte biz de bu düşünce ile por-
ile daha şimdiden harbe girmiş bu· YARALANANLAR leceklerdir. Libya değildir. ICimıilcn İngillz havucu yuvarlak kese.ek ı~ıne ill.":ej takal peltes-:nin ınnuml surette na-

N 
toprakları ve donanmanın kat'i edıniz, -0.z:erinıt bir t.atıı kaşığı un serpı_ 

h; >ınyoruz . Bunu anlamamakla mil- Londra, 18 (A.A.) - Dahili em- airobi, 18 (A.A.) - Bugün ne:ı h .k. . 
1
. d 

1 
·ı 

1
. ·ı· d ruz ve heı:-•ıni ateşte çevn-ıniz. Sot.,, sıl yapılacağını değıl, ölçü!enni Y• 

ti 1 ·1'"- .. · d red·ı · t bı·.. a ınuyc ı -0 ayısı e ft<'.J'J ız e- . . . niyet nezar.e , ngı IA::fe uzerın e ı en resmı c ıg: . . . e. • - iyi~ kızaruıca sıeak su ıllve edı.nız.. Su zıyoruz: 
}etimiz hata etmiş oluyor.• 

General Orayn, Amerikanın der-

h~l lıarbe girmesinin Alman mane

viyatı için büyük bir darbe teşkil 

edeceği kanaatini izah etmiş ~ de

mişti rki: 

yapılan hava taarruzlarında Son- İtalyan Soınalisin<le kain Elvaki nızlcrı olan Kızıl Denız ve Hın! dili tamam;ıe örtmemeli, yarnına ka- On ufak portakalın suyuna iki 
teşrin ayı zayı'atının 4588 ölü ve d.. ff k 1 Ok)anusu ile_ çevrilmiş buJunan dar gelmeli. Tuz, biber atarak üzerini buçuk bardak su ve beş yemek k:a-

un muva a .iyet İ bir hücwn yi. Şarki Afrit<a Italyaıı müstemleko- ka'Payuıız ve bir buçuk iki saat hafit 
0 

- • ··t ·k tmak l'---~·- -
6202 hastahaneye kaldırılan yaralı pılmıştır Kuvvetlerimiz Cenubi . . . · . ed · d 1 ıgı nışao a a =.uuu.u Nı-leri de, hesapsızca lıarbe giren it.al· Ateşte pışı.rınız. Arzu erşenız oma es . · 
olduğunu bildirmektedir. Bu zayi- Afrika ve Cote d'Or kıt'alarından d t . d h d • d tl· salçası ilo.-e edebilirsiniz. Bu dil pata. - ~asta sulu portakal suyunun bır kıs.. 

yanın er s12, a a ogrusu er ı . d . . . . 
atın müfredatı şudur: terekküp etmekte ve zırhlı hücum b' k . d ti tes yahut bezelya ve yahut nohut pu- mın a ıYJce ezildikten sonra tek-

başına ırço yenı er er açmış- . . . . 
Ölüler: 2289 erkek, 1806 kadın arabaları ile topçu kuvvetlerini ih· . H b . 1 h ,,_, resı ıle yenır. mıl portakal suyuna ilave edilir , tır. Erıtre, a eşıs an ve et' IAJ • 

ve 16 yaşından a~ı 493 çocuk. tiva etmekte idi. Cenubi Afrika ha- S !"'dek· İtalyan orduları .ı. Dud&lı ır.ıtıakluı Şeker nisbeti isteğe göre değişir. 
•- .A.nıerika~ı pilotların idare- oma ı ı ....., H . b. da 

Yaralanıp hastahaneye kaldırt- va kuvvleri knra kuvvetlerimizle her gün a~alan petrol, mühimmat, e Tırnaklarınıza, törpü ite istediğınis 1 epsı ır ara orta derecede _ateş-
sinde 500 Amerikan tayyaresinin 

İngilteredc muharebeye iştirak ~t
mesiııı bin Amerikan tayyaresinin 

İngUiz pilotlarının emrine veril

mesini terciy etmeliyiz. İngiliz pi-

!otları ne kadar mükemmel olursa 

olsun Amer:kan tayyarecilerinin 

gelişi maneviyat üzerinde ıbüyük 

bir tesir husule getirecektir. Ame

rikanın ne kadar hazırlıksız olur-

anlar: 3493 erkek, 2.251 kadın ve 16 teşriki mesai ederek iki buçuk ton maİzcme stoklarile geçinmeğe har- şek • ··e kısahğı verebilirsinh. Çelik ve te kaynatılır' Katılaşınca indirilir. 
yaşından aşağı 458 çocuk. bomba atmıştır. Bir çoğ'.l zabit ol betmcğe mecburdurlar. Bu~lara ya zı. oara kiı.ğıdından törpüyü her sa- O vakte kadar n'işasta kokusu da 

mak üzere en aşağı 25 talyan, 50 1 1 İ ·ı· k bah, tırnakların ucundan bırer defa ge- kalmaz Çünkü ölcüsüz yani göz ka 

ALMANYA 
pondance ga•ctesi bu mahrem ra
porlar hakkında şunları yazmakta· 
dır: 

İngiltereyc karşı vasi mikyasta 
bir istili hareketi yapılması ihti
malleri, Almanların İtalyaya yar
dun etmelı:ter.:.e Oiiy!e muuum 
bir hareketi tercih etmeleri fik
rine müstenit bulunmaktadır.• 

LOYD CORCU~ HAVA 
NAZIRI OLMASI MUHTEMEL 

karşı ayrı tnış O an ngı ız uvvet· c:irt~niz. Bu sur.etle tırnakların uz:ı· · ~ -
! erli piyade neferi esir edilmiş ve !eri, bu yağwur mevsiminin sonun- masına ~lfydan kalmaz. rarile yapılırsa bazan nişasta fazla 
büyük miktarda muhtelif gıda da taarruza geçmezlerse, Libyadaki 2 - Dudaklarınızın çatlakları için gelir, pelte vaktinden evvel katıla
maddeleri ile mühimmat iğtinam Nil ordusu, orada işlerini bitirdik- gece yalarken kakao kaymagı sürünüz. şır, nişa>ta iyi pişmediği kin kokar. 
?hmmuştur. Düşman 50 kadar tr.- tell sonra, buralara teveccüh ede- Gündüzleri kullandığınız kırmıu ,..ğıı Bazan da fazla sulu olur. Bir türlü 
itfat vermiştir. Bizim zayiatımız .c:ektir. İtalya, Şarki Afrika müs-- olmalıdır. katılaşmak bilmez. Ölçü, bu ınah-

3 - Brivantüı k:uJ.aruoız. 
çok hafiftir. temlekelerine ve İtalyan Krallık zurların önünü alır. 

MISIR BAŞVEKİLİNİN 

Zİ'...'AFETt 

tacını İmparatorluk tacı haline Catıayan •e ııertleşeıı eller 

sokmuı olan Halıf,şistana ııltı •1· O Soğuktan ça11"7an ,,. sertıeıı<m el

danberi hiçbir şey gönderemez bir ı..nnıu hie biı llic ıııyda etmem.it ise 
vaziyete düşmi4tür. Bu geniş uıın- şu taril Cdecdimi.z poınatı bir tecrübe 

takada, bilhassa Babeşistanda İta!- ediniz: 
Üç yı.ımurtarun yalnı sansını ilı:i oor

ya, başa çıkaınıyacağı. büyülı: güç- ba kaşığı tallı badem yağı ile .,.....ıc 
lüklerle karşıla~mağa nıahldlm· mayonez tibi yapmalı, sonra içerisine 
dur. damla damla olark 8 gram kül suyu 

• 
Portakal suyu 

Taze portakal suyunu muhafaza 
etmek istiyenler vardır. Bu basit 
fakat dikkatli yapılması Iô.zım olaıı 
bir iştir. 

iFayaaıı 
Bllgller 

Sivilceden korun 
mak için 

Küçük sivilcelerden, kımuzılık
lardan sakınmak için yüzü sıcaiı: 

vah ut soğıı:k su ile yıkamamak ıa
zımdır. 

Sıcak su cildi gevşetir, soğu< su 
ise fazla sıkıştırır ve tahri!j edebi
!ir. Daima hafif ılık su kullanmalı: 
en ıyi usııldü:r. 

Gece yat.rk""1 yilı. yıkıındıktQ 

sonra synı miktu gül.suyu Ye tıı.-J. 

bademyağı karıştırarak muhafaza 
edilen ilaçtan bir parça pamuk ü
zerine dökerek yüz silinirse ço.k 
faydası görülür. 

sa olsun harbe girişi İngiliz mane

viyatını yükseltecek ve Alınan 

maneviyatının kırılmasına yardım 

!!dccektir. Amerikanın harp ilanı 

takip edecek 15 gün içinde askeri 
vaziyet genşi mikyasta salih bula
caktır. 

Londra, IS (A.A.) - Reuter a
jansının parlamento muharririne 
göre, Vaşington büyük elçiliğine 
tayin edilmek üzere ismi geçen 
mahdut birkaç kişi arasında hava 
naııı.rı Arcbibald Sinclair de var

dır. 

Kahire, 18 (A.A.) - Başvekil 
Hüseyin Sırrı Paşa, İngiliz Orta 
Şark orduları Ba,,kumandanı Gene
ı al Wavell ile Orta Şark hava lı:uv· 
vetleri Başkumandanı Mareşal 
Longmer şerefine bir öğle yemeği 
vermi!jtir. 

ile 4 gram asel~t (teinltu·e de ben-Görülüyor lı:i asıl müşkülata uğ- Portakıilları çeşme altında yıka- Bu hırtı ciltler içindir. Yağlı 
rıyaıı İngiltere değil, bilakis ita!- join) ilave etmell. dıktan sonra kesmeli ve suyunu ciltler ise ayni miktar gülsuyu i~ 

Arnavutluk ta 
- Bat laralı 1 mci sa7fada _ 

palermon limanı bugün Yunan U>p

çusunun ateş menziline glımişfu. 

Skhoviçiıı şarkında, Yunaulılar, 

şiddetli İtalyan mukavemetine 
rağ nen, süngii hücumu ile çok 
§iddetli kar fırtınalarına rağmen 

Yunanlılar, birçok giinueııberi ka
zandıklarından çok büyük muvaf
Eakiyctler elde etmişlerdir. Yunan
lılar burada etrafı mitralyöz yu
•alan ile dolu topçu mevzilerinden 
mürekkep daimi mühim müdafaa 
lıa!larmdan içeri girmişlerdir. Bu 
mıntakada bir miktar esir alı.n

mı~tır. Esider arasında l>ir de su
bay vardır. 

Fena havaya rağmen Yun•nlılar 

bütün cephede düşmanla tenaa ha-

Lloyd Georgx'in de kabinede 
Siııclairin yerine hava ne28.fetine 
geliri!mcsi ihtimalinden bahsolun
mak!adır. 

Londra, 18 (A.A.) - Diin Lord
lar Kamara,;ında, Alıu.anyıuuıı bir 
sulh akti için yapabileceği herhan
gi bir teşebbüsün bildirilmesi me
selesi etrafında müzakere cereyan 
etmiştir. 

Bu meseleyi orl.aya koyan Buks
ton bilhassa denıi~tir ki: 

•Hitler pekillô. bilir ki, Avrnpaya 
tahakküm için eUerini.n serbest 
kalmasını isterse o.nu din\iyen bu
lunmaz. Ancak pelı: uzak olınıyan 
bir atide ciddi teklifler yapılması 

muhtemeldir. Son nutnklar göste
ti or ki Almanlar tarafından iulh 

yadır ve yalnız Akdenizde değ-il, Bunlar lyic hallolune11 bir sırça kap sıkmalı. Limon suyunu ayni surette kulla-
arzusu müstu.cel b. ahi l k·e e koyarak serin bir verde mu-' ~ ır ın yet a a- her tarafta. Hem de bunlar, asla naralı: utifade edebiliriz. 
bilir.> h•!aza ediniz. Gtteleri yalark..., eller.e Ağızlan sıla. kapanan bira tife-

kıırtu!mak imkanı görü!miyen güç- sürdükten sonra bol eski e•diven (iyi- !erinden alıp tertemiz yı.kmnalı, • 
Hükumet namına söz söyliyen 

Lord Snell demiştir ki: 
lüklerdir. Acaba Sinyor Gayda, bi- nu. portakal su_yunu şişelere doldurma-!' • ~ 
ziın İtalya için sandığımız gibi, in- ~-....,..--~~-=====- lı, ağızlarıru sıkı kapamalıdır. Zeytınyagının ıaf olup 

•Almanyanın daha harpten ev-, gilterenin uğradığı ve uğrıyacağı !. .ı1 1• 11
1

; t f 
vel yapmış olduğu Ingiltere ile an- güçlükleri böyle madde m~ılde sa- lV! r. asarrU , Büti kbir hte~e<!re~?eri~ne ~ 1 olmadığı nasıl anlaşılır 
!aşma tekliflerini tekrar edebile- yabilir mi?. (Bas !~rafı 1 inci sayfada) peçe e veya av u gı ı şey er oy-ı S t 
ceğini gösteren emmareler zaman Abidin DA VER inalı, şişeleri üzerine dizmeli, şi- a ın alınan zeytinyağının sa! o-

ketin başlangıcından bugüne kadıu ,el~in arasına da pe""te veya hav- lup olmadıgı-nı anlam··'- ıçın· bası·• 
zaman ortaya çıkmıştır. Fakat hu • ~ ,- "-A • 

b
··k' t f d geçen on yıl içinde başar lan iıjle Juların bulunması lazımdır. So"-·'- i.kl ,..._ v·-'--. 

emmareler, u ·uınc tara nı an G •• •• • • d ı;~ .-~ ..,. __ , 
eheın:miyetli,c.,ir mahiyet ıılınanuş- UllUD JÇJQ CD r;n önemini tebaı·üz ettirmiştir. su ile tencereyi şişelerin ağzına\ Birincisi aoğul< havalarda k 

Ulusal Ekon<ımi ve Arttırma Kcı- hadar doldıırmalı. Ateşe koyarak layca tatb.ilı: edilir. Soğukta bırakı 

rumu Bc.5brıı Gc .. ers.l K5zırrı ÖL- ya~,n. saat pişirmeli. Ateşten indi- lan zeytinyağı donar. İçerisine ka 
..tlp ·ın sık sık alkışlanan bir konuş- rerek ayni su içinde <;oğumağa hl- ~tınlan diğer yağlar daha -

.ıa-'y'e de törene son verilmiştir. '!'akmalı ~:>onra kurulayıp rafla-ra l:looouğu içirı zeytinyağda dorum 

tır.> (Ba.ı tarafı ı incide) 
İstikbal hakkında da Lord Sneel 1 bırakılacak bir İtalya kalacaktır. 

şunları söylemiştir: · Bu İtalya da elbette ki kalbi Ingil-
~inglltere h:it.Umeti, Avrupada terenin, başı Alnıanyanın elinde ve 

Alman tahakkümünü intaç edecek vücudü karşılıkh mücadeJe,·e sah
hiçbir anlaşmayı kabul edemez.! ne inmeli bir İtalya olacal:tır. İn· 
Hükumet, bugün Alman boyundu- san bu akıbeti tasanur cttik~e; 
ruğu altında bulunan miiletleri - Neyine gerehi >Nıin harp 
kurtarmak, onlara eski istiklalleri- a .. İtalya?! demekten kendini ala
ni iade etmek için her seyi yapını- ınıyor. 

ya kat'iy:ren aznıetmiştir, A. ŞEKIB 

dızmeli, oylece muhafaza tın r kısmının booka b; ğ ld Ha!Lanın kapanısı müna'Jebetiv- e e ı- yan -. .r ya o u 

e Cümhuri_yet Ha;k Partm id,;€ air. ğu ani! -~· 
Bu tertip dikkatle yapılır V<! bil- k~ı çare zeytinyag· ı kürü 

heyeti az3s1ndan Trabzon M.eo·u- L ' nassa. si 'ek!rin Te porLakalların te- bir şişeye koymak ve ağzıru kap 
u Sırrı Day da bu akşam Ankara 
· dycs•ında bir konuşma yapmış
tır. 

• 

miz olma. ·na itina edilirse portakal yarak güzele~ çalkalamaktır. Ya 
;.uyu taze olara.lı: ur;u.n müddet du- &af ise oldu_ğu gibi kalır. Kar!§ık '· 
nrr fuerinde köpük hasıl olur . 



-R .... A·~ O Y O 
(Baftarafı 4 iillri sayfada) 

tıa•tik ve plistik danslar yapıyo

ruz .. Pazar günleri saat doln)%b. 

on bir arasında da Eskrim .,.., ilfi. 
li jimnastik. .• 

1 F'ayd.fth Btıgller 1-
. Boğuçu Gazlere 
Karşı_ Tedbirler 

ı9birif'Cilctnun Perıembe 
1.00 Prc:cıw 11.40 ·-1.03 Ajm>s lt.15 Müzik 
1.18 11.lll:fk 18.30 ~wı 
1.40 Evkadm 11.40 il.ürik 

Açık hava sporu da yapıyoruz: ıuo J>rocr9m 20.15 
Yürüyüş ... Ayın birinci Pazar günü 
Şisliden altı kilometreye kadar 
gi<İip döndük... Yani on iki kilo
metre ... İkinci yürüyüşümüzü Hür
riyeti Ebediye tepesinde, Dariilke
ze yolu üzerinde, on dört .kilomet
te olarak yapacağız. İlk yürüyüşü 
!>7 kişi yaptı.it. İkincisinde yüzden 
fazla olacağı.mızı sanıyorum. Kız.. 

lararasında iki kros miisabakası 
~apacaiız. Bunun biri Martın .lkin
zi Pazarmda, ikincisi de Nisanın i
kinci haftasında yapılacak. Krosu 
yeni bir sahada yapacağımız için, 
şimdiden yerini İf§8 eQ.eınem. 

12.38 

12.IO 

11.05 

13.20 

18.00 

11.03 

lılllzlk :ıo.45 

~ 21.00 M.üzilı. 

lı(ilzik 21.30 ıı: ... .._ 

llüzilı. 
21.45 M!Wk 
22.30 Nane 

ProcNm 2%.45 Mti7Jk 
ıuı:uıı: 23.30 Xaı>amt 

Şehir 

Dramkıammda 
Tepebqmda 

U/ll/t(e Peqembc pnü 
Ak1emı saat zo.38 ela 

BULUNMAZ UŞAK 
Yuaa: t Jıl. Ben:il - ~çok mühim ve yonı

tu iş ... Allah kolaylık versin!... 

* 
Ku.lak miııalirliğini daha uzata

.... 

madım.. yürüdüm. Düşünüyorum: Bırçok uırr:ı bo:Ucu ps vardır. r Böyle lolr kal YU.kuunda 7aın
l3u salon, İstanbul tarafında, yegiı.- Ve bwı!arın tesixleri de b~ 1'aş- lacak ilk tedavi, loütiin Yileuclü aa-

Komedi Kmmnda 
19/ll/MO Per,embe ıünli 

Akp•n aat Z8,30 da 

PA$A BAZKETLE:at 

ne jimnastik aaloııu. .. Kütle çalış- kad.ır: ı bunlu ou ile yıkamak n derhal im- =--------...,,,-...,,,= 
rnalarına gayet müsait.. Büyü-ıı: 1 - J\lubllilı. gaz ( nef~i tutan, dat mevkiine götürmektir. 
grupların çalışmııııı için !Azım olan boğan gaz). Maskeleriııizi, ...-veldea tıecriilıe 

Dr.1-

lSTAFlLOKOK tesisatı ihtiva ediyor. Yeni aletler 2 - llfubteri~ gaı. • •--)etmeniz elzemdir. Çocuklara ela, 
sipariş edihniış. Hepsi güzel... Fa- .3 - Y°:'"' gaz .. <ı:ıerın yarauu bun.lan kendi başlanna takıp p-
kat, bu salonda, ancak yüz kişi bir vucude getıren, cıldı yak.an ve karmalannı öfretm lid" __ _._ ~·'··""'ilir · . tahris eden gazlar). e ır. 

AŞJSI 
1.tar;Jo!rokJardım mütevellit (er 

geollk, kan çıbanı, koltulmltı çı

ban~ &ll>OCık)ve bOtlln cilt hMta
J.ıl<larma Juırtı pek leslrll bir aıuıır. ae ... ,,,. .. .......,,..~ . lstanbul semtı- 4 .:_ Zf'hirli ıaz. (Zehirleyip ilt- Sokakta, looğucu pzla brpla-

nin jimnastik ihtiyacını karşılamak d"" 1 > pnca teüfa düfijp kopnamahdır. lı•• Dlna7<>ill .No. 111 
. . al uren gaz ar • --------------ıçınse, bunun gi.bi bir kaç s ona Bunların helJ"inin kendine mah- Yavaş yürilmeli; mümkllma 1oir . 
ihtiyaç vardır. Salon, İstanbul • .. . mendil, bir boyun atkısı veya kıra- ZAYI - İnn XCO<oiutosundao al-

ı . . . t'~ d . b sus kokuları vardır Mesela: Torsıt 1786 ralı "cllllml 
genç erınnı ıs ua esme, u ayın . . vat gibi bir ,eyi ıslatıp lnınnı.n.a ımı oldulum anma ııı 
b

. . . .. _ ~'-··t 0 be .. gazı ıtır gıbı, Yperit gazı hardal -'·ini _.. ____ ... _,._ 
ırıncı gunu .,,......_.,. ır. n ş gun "b" F · tutmalıdır. Gözleri asla -"--tur- düşürdüm. y..,.. ,,_.... _ _....,.... ... 

•~-'~-"e, •-- -'edi bır· ı.-~ yuz· gı .. ı. OSJen ıa:u da yanık pbre _..,. L•~n ,,. ,__. jm b"" '~ 

k . . bali" -•-.. .+ B ·..ı;.1 gıbı kokar. 3 ..,. -• 
.,,~,...,,... ..... .., "'""" 1 mamlıdır. En bil-'"- tehlike k-- lı:iolDln ~· ' J W....u=· 

ışıye " uuu~.ur. u gı....._. e. B ı d '- · · ı.· maktır. Koşan bir adam ~ tlef.a 9aime Kavuol zam.anda b " k b" . bul ,., o gaz ar an .. orımıruık ıçm ı-:. ~ ;ç ~- 8 c;'6 ' 1 ricik çare busmi maske kullan
ad~· . · u • ir<le, aza maktır, veyahut sığınaklara sığın-

ini tahdit etmek la.um gele- maktır. Sığınaklarda da ihtiyaten 

fazla un •c dolayısile gaz yutar. İmtiyaa Sahibi " Neşriyat Dl
KO!BD .•~ çok terler ve ter p-1 :rektörü: E. İZZET. Basıldığı 7er. 
zın tesirini arttırır. SON TELGRAF Basımevi. 

cektir. maskeyi yanında bulundurmak, ka-

Henüz bu aalondan istifade ede- 1 1 . . !-'- bat 1 1 pı arını ve pencer~ crını ıs ... -

ıniyen gençlttle, atletizm federas- taniyelerle kapamak lazımdır. 1 s TAN B u l 1 EL E o ı y Es ' N o E N 
yonu gibi. diğer federasyonların da Gazlanan bir kimsenin, velevki lı 

istifadem ~yanı temenni olduğu hafüçe olsun, alkollü veya kordial. ••••••••--•••••••••••ı••-•• ... 
kadar, buna benzer ııa.lonların ço- yani •milferrihi kalp • bir içki iç- Unkaparu Mecarl tast.i;y- ı:ı.vat6r Celile ZIDclrl, Süz&eç makioelerl, 
ğahnası da '8Yanl temennidir. mesi kat'ir:;cn ra;z c:l~ğildfr. Süzme llakır levha kafesleri ve leferruabrun ""'1kll -.e yıkama tertibatı :r• 

Bana sorarsanız, bir atlet fanila- ~--~-~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!! pılması W açık ekıı.iltmrye konulmuştur. ıı:~ bedeli 4022 Ura 70 kuruş w 

il, bir pantalon, bir de keten ayak- Amerı"kanın ilk lemmab 301 lira 70 kıırullur. x..u ve prtıı&me Z..bıt .... Muamellt Mü-
kabı aldım. İlk işim, bu salondan dürlüğü kaleminde görüleblllr. İbaJe 28/12/940 Peqmıl>e Cilnü aat H te Dal-

ml Enetim""~ :rapılacalttır. Taliplerin illı: tem.inat makbuz Y~ mektuplan 
istifade etınek olacaktır. Aklınız gard ·mı ve 940 71.lına ait Ticaret Odam vesailtlerile ilıale 111na mıu,nea aatle Daim! 
varsa, vücudünüzü kuvvetlendir- Encümende bulunmaları. (11710Ja 
mek, çevikleştirmek isterseniz, siz (Baş taralı 2 oci sayfada) 
de benfm gibi yapuw:! kile elle tuıulur bir tehlıke dogur-

Zira: cSağlam dimağ, sağlam vü- mak dolay J>İlc mulaHS&ıt bir A-
cutta bulunur.> mcrikalıwo gö<iinii açmağa kafi 

Türkiye hayvanlan koruma cemiyetinden: 
gclm.i•tir. Rıunltin dört ı;cae için 

Hiı.eyin ŞEHSUV AR • 
.. !!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!ll!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!ll!!!- tekrar mevkii ni :-,a ğJ a ın lamasın

28 Birinci l<Anun Cumarbl JllııO -t 15 le Cemi;retin Umumi laeyoıtl 

teDelilı: lçtimaını akJedeceilıtden aza olımlarıo hazır bulunmaları rica olunur. 

Den.iz Bank karan bu 
defa maznunların 

aleyhine na.kzedildi 
Den.ızban.k taraI.ı.ndan Satiye 

Şırketıne ait binanın ı;ıatın alın

masında vukuu iddia edilen yol
ıruz!u.klardan dolayı Banka erkiını 
hakkında Birinci Ağırceza Mahke
mesuıin ver iği karar Temyiz Dör. 
düncü Ceza Dairesi tarafından bo
rulınuştu. Başmüddeiumwniliğin i· 
tirau üzerine toplanan Temyiz 
wnumt hey'eti, Dördüncü Ceza 
Daircc;inin bu kararını kaldmruş 

ve mahkemenin verdiği ceza hü· 
kümlerini, maznunların aleyhleri· 
ne olarak nakzetmiştir. Dosya İs
tanbul adliyesine iade edilmiştir 

Yal<JJlda muhakemeye tekrar baş
lanacaktır. 

Y aaağa rajuıen ifliyen 
bir buıuıi otomobil 
toförü ına1ıkUm oldu 

Zahire ihracat ve ithalat tacirl 
Emin Vifi, Belçika 423120 pi.ika 
ııayılı hUSU6i otomol:ıilile şehirde 

~fer yaparak Vekiller Hey'eti ka
rarma ve Millt Korunma kanunu
lla muhalif hareket ı;uçile ikinci 
a tiye cezada muhakeme ed.ihniş

tır. Neticede bu otomobile kararın 
to tbıki tarihinden itibaren 15 gün 
IT'::saade edildiği, ancak bu müd
detın 'b~tangıç tarihi Vatiye teb
lı T Pdilinerniş olduğundan tacirin 
bcraatine, ancak şoförü Tevfik'in 
tıu •arihi tebellüğ ettiği ettiği halde 
paronuna oo;vlemediği anlaşıldığın
dan 50 lira para cezaesı ödeaıesine 
!<arar veril.rnişir. 

Emafın ııhhi muayene 
kontrolü 

Belediy•ce esnafın 3 ayda bir 
ıapılao sıhhi muayenelerine de
vam elunmaktadır. Ay başmdan i
tibaren her . enıtte kontrollere bat
lanılacaktır. Sıhhi muayenesiz ça· 
lı:-tığı görül~n ~mafa birinci defa· 
11nda para reııa . .ı. ikinci defasında 
•• ağır para cezas .-erilecelr.tir. 

' dan sonra yardun işi hayli hızlan
dı ve Amerika harp istibsalitının 
yarın İngiltereye tahsis olundu. 
Yaloız bütün bu •cvkiyat (yine 
bir kanun icabı) peşın para ile 
tediyatta bulunulmak ve Ameri
kada tesellüm edilmek şartile ya
pılmaktadır. Amerika için bu. ga
yet kuvvetli bir teminat teşkil e
der ve hiçbir tehlike ihtimali kal
mazsa da cesinı mühayaaların ~a
seo harp masrafları ile bunalmış 

bir memleket tarafınd~n peşin ola
rak yapılma ... pek giiçtiir. Birkaç 
gün evvel vefat eden İngilterenin 
Amerika sefiri Lord J .otyan bir 

•ttZAJı:liali aUZHAllllSi 

ı - İdare Raporunun müzakeresi, 
2 - Hesap mü!ettişl<'linln raporunun olrunınuı. 
3 - Cemiyete ha olmalan t.eltlU edilen zatların tzalıldarının taldlk.I. 
4 - Müddeti bitm İdare Mecllal ha.laruıın ,..-ine l2a !JıtihabL 
5 - Hesap müfetti.şlerl intihabı. 
6 - Aza tarafından Cemiyetin ıoenafiine o.it tekli!lenn mtlza.kerul. 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
ipotek cihetinden 4005 No. lu kan tın ahkftmına tevfikan açık ·~ 

sureüle paraya çevrilmesıne karar vttilen ve tamamına 3442 lira kıymet tak .. 
dir olunan Bolezi(inde Sar1yer Ye:ırlmahallede Birinci Bağlar tokağJnda es .. 
ki 6 ve 6 mükerrer, ,eni 37/l ve 39 No. larla murak.k:am ve sağ taralı Ohan .. 

ne-s Ve hemşire:;i ancu;ı, sol t.nra!ı Papaz Yekise arsası ve arkası Keresteci Ni-
13n arsası ve cephesi tariki Am ile mahdud maa bahçe bir evin taınnmı açılr 

arttırmaya vazedllcrek 13/1/1941 tarihine müsadi:t Pazartesi gun:..l: saat 14• ten 
16 ya k:ı.dar dairemizde birinci açık atrtırması lcra ve artt1rma bt.-<leli mukarl
der kıymetin % 75 inl bulmak aureble en çok arttıranın ilstürıde bırakılac<1ğı 

kredi açılması mc<ele•ini umumi aksi halde son arttıranın taahhüdü roki kalmak üzere artbrma on gan müd. 
düşünceye an:etmi~ti. İngilterenio detle temdit olun•rak 23/1/1941 tarihine milsadil P"l"i<mbc günü aynı saatte 
ma]İ kudreti Amerika hazinesine daittmizcW yapıla<'ak olan ikiııci açık arttırmasında n1ezkôr &ayri menkul 
izah edilmektedir. İntkinsu:lık sa· paraya çevrilme masraflarını t.ecavüı etmek şarWe en .!uzla arttıran uhdesi-

b·ı l b" k"l b 1 k ıes· ne ihale olunacaktır. Satış pe;;in para iledir ArUırmaya girmek isteyenler lak-
ı o ursa 1r -se ı u ma mese ı · . 

.. • •• 
1 dir edilen kıymetin 3 7,50 ni:-:btinda pey akçesi veya ulusal bır bankanın 

kalaraktır. Maamafıh bazı mufrlt teminat mektubunu vermeleri iktiza eder. Haklan lapıı stcilleıile sabit ol• 
zevat İngiltereoio Aıncrikada he- mıyan ıpotekli alacaklılar ile diğer al~kadarlann ve iftira!< hakkı sahiplerinin 
nüz bir senelik müba'.':aaya yetecek bu haltlarını ve hususile faJz ve masari!e dair vukubulacak Jddialarıru iltın 
kadar dolara malik olduğu kanaati- tarihinden llıbaren 15 gün zarfında evrakı müsbilelerile birlikte dairemize 
ni izhar ediyorlar, Bu memba ve bildirmeleri ıaı1n1dır. Aksi takdirde hak.lan tapu eicillerile sabit olmayanlar 
imkan tükendikten sonra da bazı sal<ş bedel!nin paylaşmasından hariç bırakılırlar. .111ezkCır gayri menkulün 

·· temlekeler kar'1hk ·· te ·ı -'- nefsinden doğan bilcümle vargi mükellefiyeti ve tellbliye resmi borçluya ail 
mus , os rı er.,.. . . 1 -'-·' ta · b d u il .. b t ·· k"" ld • fikr" • olmak üzre sat11 l>edelind~ liti!a olunur. Yırıru sene ik v~ vız e e e mu ay11a mum un o ngu ını . 
• • .- .. • tapu harçtan ahcıya aittır. 
ılerı stınıyorlar. Yaw muameleyi Mmir ıarrı mtnkolırn ••""'ı tlDluımiyes.I: 
sll'f mali bakımdan miitalea edi- Mezltılr ev amap ve uç katlı v• çatıansı kal!Dl ihtiva edip saçaklan ve arka 
yorlar ve bir ticaret ve sarraflık İşi cephe<leld odalardan bazılarının badadi lilVaları tamire muht.ıç bulunduğu, llcl 
gibi telakki ediyorlar. 11an ve arka cephesi galvaniz saçla mestur ve arkasındaki bahçede üç döı1 

Buna mukabil yardımı bu kadar meyva ağacı ve sarnıç mevcuttur. . 
. l •.• · · • !tın k ı"sti Birlocl bl: Bina ön cephr·si zemin katta öntl demir parmaklıklı zemini 
ınce e emet'O.Sızın çoga a - . . 

nl d B 1 J ve karosıman laras ballndedir. Kapıdan girilince zemin karoslman bır taşhk ü-
ye er var ır. un ar onsoo . i!d "k . . . .... b" od 'da · · ~-- · . , . . mı zenne 58 a Yu ve s:.ı.bıt dolaplı zemını ••ı.,JQP ır . a, SO• · zemını A.Cl!Osı-

peşıo tedı~ e kanuauaun ılgas man sabit dolaplı yemek odası, la!jlığın nihayetinde b'" kapıdan girilen zemi
istenıektedirler. Bazı nıutediller bu nJ çirr.ento sıvası kısmen boz.uk ve maltız ocaklı mul!ak ve yi.ne ~lılın nı ... 
kadar ileri gitmeksfzin de İngilte- bayeUnde sağdaki kapıdan girilen aralıkta kömürlük, hel.1 ve arka bahçey9 
reye kanunları ilga etmeden de çıkılan kapı ve b_ahçe zem!nl _:rük6el< olduğundon merdivenle çıkılmaktadır. 

İn ·ıt h" bo im b. Birinci kal: 1ld .ofa ılzerıne ikı oda, lkl bela mevcuttur. Sofada aablt ,.mı 
gı ercye ıç rcu o ıyan ır d 

ve dolap var ıı: 
nı.emleket, faraza Hollanda va!ll- . Bir ta ü . ..._ ..,, b" h 1• --Llt dol lan clJr t . . ,. • Ikbıcl kat: IO zenne ~ ""fa, ır e .. w -...... ap yar • 
asıle ikrazat ımkaoını derpiş edı- Arka cephedeki odanın sıva11 kısmen bozuktur. 

yorlar. tlç giinliik misafir olarak Çatı llatı: Bir IOlıı üzerine ;rük, dolap ve çatı altı ve bir odadan ibarettir. 
Beyaz Sarayda ikamet etmekte o- Binl1Dlll ön cephesinde mütenazır birinci kattan itibaren iki sahnlf ..çııuu... 
lan Felemenk Veliahtı Prenses mevcuttur ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 
Julyananm Vaşingtonda misafire- M-1ıası: Umum saha.ı 206 metre murabbamdao ibaret olnp bundan 101 

tinin bu müzakerat ile ilgili oldu- metre murabbaı bına ve geri kalanı arkadaki bahçedir. . . 
• 1 1 Doha fazla maldma\ almalı: Urtlyeoler 28/12/l!KO tanhlndeı ililıaren dal-gu an aşı ıyor. . 3 N ıu d 

. . . N!l"Tlizde açık bu!UDdurulacak arttırma prtııame"1Jle ve 940/324 o. °""' 
Donunu geoı~ hır ıavın ve ade-ı . ·· · •· ı aiti ·b· bu · vasına müracaatla icap eden rzahatı almış ve ogrenm~ o ae an gı ı su .. 

wden gö.-menin vnl.ti ~okten gel- ~el'e arttıl"'"Tlayo lştır!lk edeı:•er bılcümla maliımatLaıı lıaberdar olmuş addolu-
miştir. 'lüNyİft Şührü BABAN ııa,aklorı ılAı:ı ol m·ır. • 11266) 

En dar zamanlarda bile KOMPRİME ile tela§ etmeden misafirlerinizi ağırlıyabilir"inız 
MERCİMEK, BEZELYE, BU0DAY vesair ÇORBALIK KOMPRiMELERİMİZİ HER YERDE 

BULABİLİRSİNİZ. 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa 
KURULUŞ TARiHi 1915 

H A C İ,.. BE İ( ... i -R-1' GBOo:kza Bir 
TİCARETHANESiNiN L 

KIRK KATLI 
SARAY BAKLAVASI 
Dudaklann ufak bir tıır asile ağızda yok oluyor. 

Ura 

1 2009 - zooe~ 

3 1000 - ııooo,...... 

z 'fSO - 1500.-

4 seo - zeoo,...... 
8 150 - ZGOO.-

ıs 180 - 1580,...... 

80 li8 - 4000,...... 

ıoo zo - IOOO.-

fürldye lt bankasına para ya tırmaklll yal· 
aız para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinLi de denemİ§ ohı-sanuz. 

Jı:.,.ı.leler: 4 ,.,,..., 1 -- ~ ~ ıı:ambanh •• - ..... 
u .. ~- 1 tı.ı..1- -·ı..- • M elli il• 

,.. ı ~-· ~ bwl11Dan.lal' klu;ra 

...... --- ,._.... tabii ..w.tor. 

12 1eMd•n beri loiituıı diiuyııea 
baınmıı 

ELECTiON 
Knıoometreleri metin, hassaa Ye 

garantilidir. Yeni uri1 modelleri: 
·ıı=~ Babçekapı tlç Kardetler, Kara.köy 

Köprü Cad. Panciria, Beyoğlu Fo
to Silreyya b.rpı Burhan Bubi 
maiazalannıla aatııır. Flatlar ıınü-

tudur. 
Toptan alparltl•r içle 

mUracaat 1•rl 
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Türk Okutr;na Kurumu Müdürlüğünden: 
On alil adet lı:üçWı: Putrel -- ile -- - cifi kanatlı bir 

tapetJ ft )'irmi dört adet baeamatın :ı5/12/!MO Çarşamba sQııi - oıı iı'1Çukla 
Nuruoomaniye Caıoli Mahflllncı. ICurvaı Merltezinde açık müııa;rode ile eat>
bja çWırılacab ..., bunllln FiaııM llaaa Çeıılıerlitlfla Om>arb111 Mntbulı
cıa ınüracaa.t. edilmMi 

Büyük Anne 

Bayan E. J'. 
50 yaşında ol· 
masına raibnen 
nasıl ııenç "3-

\ rümnive ~ 
• 'ftffak ~ anl.atıyw: 

cBen 51 YllŞınd.avım. Dört d6 
evlenmi~ !u:zmı ve 3 adet QOCU • 

ı.mı vardır. Buna raiımen ten 
w cildimin 30 V8$larmda. bir ka
dının iri gi:bi taze ve nermin oldu
tıınu söylüyorlar ve bunun &11'

rını öğrenmek istiyorlar. Tatbik 
ettibın uauJ. budur: 

Ben her ak$am terkiaıinde met 
bur lbi.r cild müteh8S91Sl tara
fından ke.şfedilen ve cikli l!Clll)
~n kıymetli cBioceJ. cevhe
ri bulunan ııemlıe renkteki TO
KALON kremini ıkullanıvorum. 
Uyurken cildi, 'besleyip gene -
lestirnıekte ve her sabah da.ha 
j('enÇ ~edil'. Gündüzle
ri de tıevaz (yai!sız) TOKALON 
lı:remini .lrullaııınm. Esmer w 
lfTt clltlilerle ç>:ı'kin tenler üze
rinde savanı hayret bir tesiri 
vardır. Mesaınelerin dahiline nü 
tuz etti~ toz ve ııavrisa1 
l!Mlddeler ihraç ve siyah benleri 
iıtale eder ve ıw;rlt mesameleri 
sıitıştırır. Bu suretle cildimizi 
~atır ve ııüzellestirir.ı 

Siz de blllfiinden itibaren TO
KALON kremini kullanınız; ne
~ son derecede memnun 
kala.-.abınız. Her yıerde satılır. 

Böbreklerd•n idrar torbaaına 

kadar :rollardaki lıastalıklarııı 
mil<r<>Plannı kökihıden teınlz!b
me.k içiD RF.LMOBLÖ k>•ll•nmtz 

HELMOBLEU 
Bllbrelı:lerin ça1.,na kudretloi art
tırır, kadın, erkelı: ld.rar zorlukla
rım, eski Ye ,eni lıellOluklujunu, 
meoııııe Udhabm~ bel atrwnı. ııık 
ilk idrar bomıüı: ..., l>ozartceo :ran• 
mal< hallanııi giderir. Bol idrar te
min eder. İdrarda kumlarm, me
-.ede lallaruı tetekkillüoe mtınl 

olur. 
DİlOtAT: JIELMOBLÖ lclrorııuzı 

temw.l;rerek ma..ıı...tirir. 
8ılıllat ~elı:il•thıln nblatnu 

ltabcllr. 
Hlm ı:czAHANEDE BULUNUR. 


