
Eğlenceli 
istifadeli 

Yeni Müsabaka 

Cuma 7 Haziran 1940 

M·ll"' · l "ı ı ıman, vatana tecavüz eden 
duş"!ana karşı zaferin temelini 
teşkıl ettiği gibi dahili asayişin d 
esasını teşkil eder. e 

Zengin hediyeler Baımuharriri: )lfjt~r AKIL YEVMi GAZETE 
EBÖZZİY A zade VELiD 

Telefon : 2 O 5 2 O Dr. Refik Saydam 
L_ Pek Yakında il! .J TeJı. Tasviriefki:r İstanbw (Şerhi 3 lincü Sahifcmlz:dcdlr) 

=======-----------~~ 

Fransız Mukabil Taarruzu ·Ailette 
Civarında Dün Başladı Milli Şef lnönü l 

R d O• k• T T J U b • Ald " Dün şehrmize teşrif ettiler ve eynau ıyor ı: v e!1gan nar ın ıgı 1 sevinçle karşıl~ndılar 

Son Şekilden Çok Memnun 
-----------------·················· ------------------• 

Müttefiklere Göre: fı Almanlara Göre: ·-------... 
~ anlann yüzlerce tankını imha ettik, beş günJür üstüsteıil Taarruz bekl:~iğimiz tar:da inkişaf ediyor. Harekata 1 H~;b'::rgu bombardıman ediyoruz. Hava faaliyetimiz inkişaf 6000 tayyare iştirak . e~iyor. Sonbahardan evvel tltticegi 
a._ ediyor. Almanlar dumanlı bombalar kullanmıya başladılar. mutlak surette almak ıstıgoruz. Brele'e kadar geldik. 
~..-........................... , ................................ ~ ......................... ,, 

Fransada 
Yine kabine 
Değişikliği 

ilin 

ccktir. 
Mükafat ç<"kilişindc, sinemada Jıazır bulunmak 

ye filmi seyretmek istiycn karilcrimizin, lmgün, ya
rın ve öbür gün beşinci sayfamızdaki kuponu topln
yıp pazar giınii sinema gi~csinc ycrmeleri kafidir. / 

.. 

edecekmiş 
maynler d .. k ··lrJ .. . o u uu, 

söndürüldü 

""" Dün Sirkeci garında Belçlkad 
talebe velileri, r~lmdcı de gör~Mü~lecek çocuKlarını bekliy~n 
sevindiler. Henüz: avdet t u "" gibi evlli.tlnnna kavuşarak 
•sıhhatte oldnklnnnı mem:u~~~~t ~lab diğer t alcbelerlmiz:ln 

lnaenaleyh ergeç onlar da a • e e a er nlmıe bulunuyoruz:. 
bekliyon nnn ve babaların onl:vat~na g~lec~~lerdir. Temennlml:ı; 

( Yazıaı 5 • • h ., ra. lr g~n uncc sarılmalarıdır. 
ıncı sa ıı~enın 3 uncü •ütununda) 



191 
lduğu Gibi 

Almanlar 27 Mayıs 1918 de yapbkları müthit 
( Cbemin·dea - damea ) taarruzu ile Paria 

yolu açılıyor·Almanlar Marn nehri üzerinde 

Klemanso ve Foş Parisi 
Nasıl Kurtardılar ? 

O zamanki BaffJekil Kleman•o Ô :zamanki 1:Ja1kumandan Foı l 

1918 Mayısında Almanlar tarafından aon defa yapılmıf olan 
IJe muvaff akıyet•izlikle neticelenen büyük taarnı.zun planı 

Elemelerde Kalan 
Talebe Tekrar 
imtihan Edilecek 

Orta mektep eleme imtihanla· 
nnda muvaffak olamayıp ta mu
vaffak olduklarını iddia eden ve 
bunu ispat edebilenler diğer ders· 
lerden de imtihana girmek hak· 
lunı kazanacaklardır. Bundan 
sonra orta okul mezunlarının kat"i 
sayısını ay sonunda tesbit etmek 
mümkün olacaktır. r ~ 

Milli Şef ile Afgan 
krah arasmda 

Ankara, 6 (A.A.) - Af
ganistamn milli bayramı 
münascbetile Reisicüm -
hur İnönü ile Şahı Afı:!a· 
nistan Alfıhazreti Hüma
yunu Mohammed Zahir 
Şah Hazretleri arasında a
şağıdaki telgraflnr teati 
edilmiştir: 
Şahi Afganistan Alahazreti 

Hümayun Mohammed 
Zahir Şah 

KABİL 
Afı;anistanın milli bay

ramı münasebetile en har 
tebdklerimle birlikte zatı 
haşmetlerinin şahsi saa
detleri ve kardeş Afııan 
milletinin refahı hakkın
daki kalbi temennilerimi 
sunarım. İsmet lnönü 

Betçıkada bulunan talebelerimiz ı-·ransa goliıe memlekete avdete devam 
ediyorlar. Yukarıdaki resim dün gelen talebelerimizi Sirkeci garında 

karşılıyanlar arasında gösteriyor 
nıııııııın11ıı1111111ııuu111ııııtt11ıııııını11111111u11n111anwıu11111urunnıı,...ı ırıı unıınıı .. ııt1ıın1U1ntnııuuuıınııınıııı 11tıttttt1ttııu1111111nınınııııınının11P111nrıHM11111ntr 

ilk Tahsil Çafiında 120,574 
Çocuk Teshil Edildi 

---------------

Ağır sualler 

Bir talebe velisi yazıyor: C... 
zetelenle, bu sene orta ~ 
letde eleme imtihanında Vekalet 
tarafından tertip edilen ve riya
ziyeye ait meselenin çok ağır ?l: 
duğunu ve notlann tekrar tetkiki 
mllTllfık bulunanık §ehrimiı:de 
bulunan Vekil Beyin nazarı dik-
katine arzedilec:eğini, bu suallere 
akalliyet mekteplerinden bazıları 
mükemmel cevaplar verdiklerini, 
Türk mekteplerinde ise nisbetsi:ı 
derecede muvaffak olunmadığını 

1 teessürle okuduk. Ne acı hakikat 
d..;:..:ı "? 
~u mı. 

Talebcler diyorlal' ki: Bu me· 
selelere benzer dersleri esasen b:Z 
gönnedik. Bizim mekteplerde bil· 
hassa son senelerde ders yılı için· 
de hoca dcğiıtirmek iyi bir usul 
değildir. Bu hakikatleri herhalde 
bizden çok yakın bilen tertip he· 

1 

yeti nasıl oluyor da böyle ağır bir 
ziyaziye suali soruyor? 

·-- =-· 12 düdüğü 
çalınmıyacak 

İş'arı ahire kadaı· 12 düdüğü
nün çalınmaması itfaiye tara -

ı f ından kuleye tebliğ edilmiş -
tir. 

Bu kararın tatbikine dünden 
itibaren başlanmıştır. 

Balya şirketinin 
mühim bir teberruu ra;~~fnsRi~~~mr:~ü'nc Mektebe Gitmiyen Çocuklar İcap Ederse 

ANKARA Balıkesir, 6 (A. A.) - Balya 
Eksclanslarınıza ltıtuf- p ı· v t •ı s k d•ı kt• Karaaydın Maden şirketine ait 

kar tebriklerinden dolayı o ıs ası ası e ev e 1 ece ır 142 parça emlak şirket tarafın-
tesekkür ederek kendile- 1 dan vilayete teberrü edilmiştir. 
rinin ve dost Türk mille- Bu emlake ait tescil muamelesi 
tinin saadetleri için en sa- İlk tahsjl ça~ındaki çocukla- mış, istatistikler tanzim edil-ı ona ııöre ı!eniş kadro tesis etli- yaptırılmıştır. Malzeme ve de-
mimi temenniyatımı arze- rın sayısını tesbit için yapılan miştir. lccck ve her sinni müsait olan mir aksamı da Etibank tarafın-
derim. Mohamıned Uhir yazılı sayımın neticeleri alın - Bu istatistiklere t?Öre buırün tahsile sevkedilecektir dan satın alınmıştır. 

HllUllUMlhHHltUJMUUlltUlttttlUHUHUIUllHtnfftttlllUIUtlllllUllllllHlltUıUHllUUll•ntuuoıounu1111111n111u1 7 ile 16 yaş arasındaki ilk tnnltllllllUttllllltltUlllllUllllHllllllllll:llllllllltlllllhlllHUtUtUtlltttUIPIUIQlllUllHIUllAllltUtlfllHUUllUlUlllllt 

O 
tahsil çağında bulunan çocı,ık- k l • J 

Bl·r vangın c:' aciasz ldu, ların sayısı c~·an 120,574 tür. Du··n Akşam Mezar il çınue Almanlar, bu dein Semme lince, Almanlar o t?ece sabaha .1 j I' ~ Bunun 56825 ı kız, 63,749 u cr-
cephesindc ,giriştıklcri yeni u- karşı şimdiki gibi Laon'da bu- Tİ V d B • E k k V d kektir. Bu çocukl~rdan 16 va - B • [ c d • G •• •• td •• 
mumi taarruzda, cephenin bir lunan cephelerinden Fransız U ıÇ ft Q zn, tr 7 e .1 Qn l şmda olanların 3910 u kız, f7 nsan ese f JOTU U 
kaç verinden birden harekete hatlarına karşı .{?ayet $.iddet1i 4863 ü erkektir . 
.ızeçmışkrdir. Bu hareketlerden bir topcu ateşi ac..mışlar ve -·- d.. 15 yaşındakilerden 4863 ü kız, --
bir ~ısınının şaşırtmak. icin ya-ıFransııl~~ şaşır~ı~ pani~~ ui?- Bir kadın da taraçadan uşerelr öldü 5693 °Ü erkektir. . Şüphe üzerine ceset morga kaldırıldı 
pıld12ı zannedılmektedır. Yar- ratmak ıçın zehırlı .ı?az, aelatı- .. ..• .. . y··k kk ld d bir yangın faciası ol ·· ·· 14 yaşındakilerden 6151 ı kız, 

0
.. ak .. • T k d ndaki mezarlıklardan birisinde 

ma teşebbüsünun hangi istika- cı t?az, hardal .{?azi ve hatta ip&- Dun oğle ~en u :;: • a 1 ı~m :..asında yarunı§lardır ~uşf u~ 6775 i erkektir. 13yaşındakiler- un t'·m uı:: 0~. a~ı 
1 

ışı u tur Cese<lin vücudünün muh-
mette vukubulacağı ise tabii rite J,!azi kullanmışlardır. Cok kadm olmak uz~re 4 .~1' ~.ev er · ir· · u acıa, den (i428 i kız, 7377 si erkektir. ort.a yqta. ır er. c~se 1 u unm " · 
henüz malüm değildir. Bu isti- !ıni ve çok şiddetli olan bu hü- yaptığımız tahkikata gore §OYle cereyan etmışt . 12 yaşındakilerden 6716 sı kız, telıf yerlcrınde bırçok yaralar vardır. 
kamet belki bu gece anlaşıla- cum tabiatile başlanı:?ıcta mu - Yüksek kaldırımda Gül apart· 7491 i erkektir. Vak'n Müddeiumumiliğe lıa-ı============= 
caktır. ıvaffak olmuş., ceph vanlmış, monı altında S(j numaralı dukkrı. 11 yaşındakilerden 5652 si kız, ber vcrilmis, Müddeiumumi mu· • • 
Yalnız dün başlı} a~ taar~uz- A_lma~]ar .4 haziran~ kada~ se. K a 1 a v F ,. ya 11 a r 1 nı şapkacı Ali Galip ~utmuş,. 4 6-163 u er~ektir. lOyasındakile_r- avinlerinden Cevat hemen vak"a pek G a r 1 p 61 r 

da, Almanlar cepheyı en zıya- kız mın ıdame ettırdıklerı bu bin liraya dn Helvetın sıgorta şır· den 6031 ı kız., 6467 si erkektır. . ,·d. k tahl,·ıknta başla-
d L . L . "k ı· t zl L 'd M l . d'k 9 d ·ı yerme gı ere , e oısson - aon ıstı ·ame ın- aarru a aon an arn ne ırı b . E d .

1 
d . kctine sigorta ettir ı ten sonra, yaşın dk1 erden 5719 u kız, ( ;\dl" D ktoru Salih Ha- o 1 d 1 k 

d ıkı tınnışlar ve kendi iddi- üzerindeki (Chateau - Thierry) T e s 1 t 1 1 Lir hafta evvel açmış ve çalışını· 6121 i erkf'ktir. 8 yaşındakiler - ".1 1ş ı~. ıy;. o d k o a n 1 r 1 c 1 1 
alarma ,göre o kısımda cepheyi ve kadar ilerlemişlerdir, yani ya başlamıştır. den 5744 ü kız, 6392 si erkektir. şım c ccse 1 muayene e ere 
yararak Sommc nehrile Oise takriben 40 kilometrelik bir Dün, Ali Galibin karısı Bedia, 7 yaşındakilerden 5567 sı kız, Morga kaldırtmıştır. .. . . 1 -·-
nehrini biribirine vasleden ka- mesafe katetm!şlerdir. İhtikar komisyonu dün işçilerinden Yiiksekkaldırımda o· 6157 si er~ektir~ ! Vak"a. ~trafınd:ı ?cnuz bır ı~u~~ Bir tek parayı iki yapan 
nala varmışlardır. Almanların ılk Marn muha- • turan Aznif kızı Şake ve Tepeba- Bu tahsıl çagındaki cocukla- ele geçırılememıştır. Bu es a makine İcat elti" "ni sö • 

Bu hareket, şimdilik Alman- rebcsinden dört sene; sonra böy l:azı maddelere fıyat şında oturan ı 7 yaşında Nazik a· rın 44434ü kız., 49074ü erkekjvak'anın bir cinayet eseri olması • gı Y 
ların 1918 mayısında ayni is~~- le ?ir ~amlcde. tekrar Marn ~- tespiti İfile meşgul oldu dındaki kız yukarıda .. çalısırl.~r- o~mak _üzere mecmuu 92506, şc- ihtimali etrafında tahkikata ehem lıyen adam yakalandı 
kamette yapmış oldukları bu- zerıne .ınmelerı, Fransada bu- . . • . h ken, Ali Calip te aşagıda, duk- hırdckı cocuk sayısıdır. miyctle devam olunmaktadır. Sirkecide şapkacı Reşat. za-

"'k t b kt d" ""k b" t 1. d b lhtıkar komısvonunun er k b k 13393 k 146 :\ u aarruza enzeme e ır. yu ır e aş uyan ırmış, azı . . kanda gazocağını yanara ıra · 1 ız, 75 l·rkek olmak c:....k ·ıerın Muhakemesi bıtaya müracaat ederek 15 t?Un 
Almanlar 1918 de Fransız cep yerlerde ve bilhassa Pariste pa- pazartesi ve pcrşcm be ııiınlerı mıs, yukarıya çıkmıştır. Bu sıra- üzere mecmuu 98068 cocuk ta ~ erelı k 

1 
t ş k 

1 
_ evvel dükknnında t"'""'.h<Tı A-

h .. b h h 1 k . . "k b 1 1" f k k l 1 t - k" ··ı·· k"" 1 d d" c-Ruaya Çu u a a ve e ere ~ ...,.. esını e eme a yarma ıcın nı - aş amış ve mec ıs ev a-
1 
toplanması arar aştırı mış ır. da gazocağının altındu ı su usyon ·ov er e ır. f b .k h" 1 . N'k f ristidi adında birisinin kendisi-

.. b"" ""k ~ ı d ı·d J l k Kl , . .. . k d T h ·ı - d k" me> a rı ası sa ıp en ı o or u~ . uy':' ~aarruz yapmış ar _ı. n e v._a eyana ~e ere . em,ın· Bu münasebetle komısyon dun tcnekesı parlamı;:. bu tene e en a sı çagın a ı çocuklardan • 
1 

d"" y d" • le ahbaplığını ilerleterek Lon-
Bırıncısı 1918 martında (Amı- soya şıddetle hucum edıp Foch- d t l k tad mesaisine nteş, yanında diğer tenekelerde 5 sınıflı mektepleri bitirenlerin f.tnopt_ılos Cve ApoMstohkun ~ dın drada bulunmus olan Karabet 

) . t"k ti" d ldı b h eh 1 1· . . t . t" 1 e op anara mu . . sa 9114 .. kı 8 . . /\slıye e7a a ·emesın e ens ıs ı ame n e yapı Ye un e em a az ını 1s emış ır. . . f' t bulunan ben:ı:inlere sırayet etmış yısı u z ve 113 2 sı cr-ı cı • adında bir arkadaşının bir tane 
muvaffak olmasına ramak kal- Hatta bir aralık hükUmctin 914 devam etmıştır. Bazı eşya ıya ve birdenbire yükselen alevler kek olmak üzere 20496 dır. stok yaptıkları 34.5 5 l 'kilo şeker . . . _ 
dı. İkincisi bir ay sonra nisan te oldu~u ,gibi Parisi bir daha larının tesbıti işi bitmistir. Bun bütün diikkanı sarmıştır. Bunların 7854 ü kız, ve 10672 hakkında fiyat farkından sonra para~ bır :nakı::~y~e ıki t_an_e 
esnasında Lille şehrinden Ca - terkle Bordeaux'ya v.itmesi bile lar yakında bütün esnafa bil-1 Yangını evvela Galata kulesi! si erkek olmak üzere 19426 sı beyanname vermemek suçundan y~ptdıı:?ındı sKoyledbıv.t171ı. kb~ndtı o-
la. ı· d - Id f b h l t · . .. - · h' . k 11 nd k k d"I . 1 . nun e e ara e ın ır ane ıs ımanma ov.ru yapı ı, a- mevzuu a so muş ur. dırilccek ve etıketle satış yap- goreıek ıtfaiyeye telefon etmış, şe ıı o u arı an, 360 ı nz ve muha eme e ı mış erdır. .k"b k r 

1 
• b k. 

1 kat bu da çabuk durduruldu. İşte Klemanso bütün metane- malan tebli" olunacaktır. 1 itfaiye derhal yeticmişse de dük- 710 u erkek olmak uzcre 1070 i Milli Korunma Kanunu 32 ~ ~ uçu ıra ı~ u mKa mbevtle 
N"h t b" d 27 ti · b"" ti" · · t 1 • b h ,. ı k"" b fl 1 d nun ıkı tane yaptı,[!ını ara e e ı aye ır ay sonra a nı, u ~, azmını, ora ıgın u Ko ·syo dün kalay fiyatla- kanı alevler içinde bu mu~. an- oy eş sını ı okul arın an mel 54 .. .. dd 

1 
. .. . . . . . . • _ 

mayısta Parise doğru ücüncü kadar telaşa düştü® sırada .. mı_ · n tkikat cak, dükkan yandıktan sonra zu~ olanlardır. ve u_ncu ma e ~rınc go~e ~- Arıslı?inın k~ndıs~nd~ co~alt· 
ve son taarruzu yaptılar. Al - v.östermiş, meclisi mcbusanda rı uzerınde de. esaslı ~e , yangın söndüriilmüştür. Uc sınını köv okullarından zaJ.ırı ıstenen fabrıka sahıplerı, I mak· ~zere. dor~ ~ın lı~a _k~d!11" 
manlar bu taarruza fevkalade yapılan hj.icumlara şiddetle mu yapmıştır. Yenı kalay fıyatı "e Fakat, maatteessüf. yukarıda mezun olanlar da 2891 dir. kendilerinin şeker stoku hakkın· pn~·a ıstedıik.lerını, Arıstıdının 
eherl2mi;vet. ver!11ektcyd~ler ve kavemet etmiş ve Foch'u her tacirlerin ne kadar karla satış bulunan Ali Galiple karısı ve iki Şehir ve köy ilk mektepleri.! da beyanname vermiye mecbur ev~nde makıneyle. p~ra basıla
son umıtlerı bun~aydı. Eııer bu ne pah_a~na olursa olsun azley- yapabilecekleri tesbit edilmiş - işçileri, alevin birdenbire etraf~ ~e devam c>den talebe me~cudu olmadıklarını, zira şekerin İptidai caj!ını haber ~'7mıştır. 
taarruz.da cepheyı yararak Fran lemcmıştır. tir. sarmasından kaçamamışlar, fecı ı3192 olup bunun 33591 ı kız, [ . • .. . Zabıta, bu ışın, sabıkalı dız
sız ordusunu ikiye ayırabilmiş Bu büyük siyaset adamının . - .. --.... - - ,,._ - "'- • - · - - -· bir şekilde yanmışlardır. 9921 i erkektir. maddelerı oldu~unu .. mus_tehlık dızcı Hasan tarafından Reşadı 
ols~r~ı. asam .) ukarı cihan böyle sinirlerine haki1!1 olarak 1 Zabıta ve Adliye, hadise hak- .. 7116 Nk~ek ve 8?_40 kız olmak bululn~uklnrını soylemışler.~ır. . dolandırmak üzere yapıldı_ğın~ 
harbını kazanmış bulunacaklar- tehlike karşısın~a katıyen ~-ıl- ı kında tahkikata devam etmekte-

1 
u~~rc ~5806 sı kov okullarına N~tı~ede mahk~me, ~uddeıu- anlamış, Rcsada Hasarun resmı 

dı. . mamasıdır, ki nıhayet bu mut- dir. mudavım 4~75 k~z, _ 33181 e:- mumının de talebı veçhıle, maz- gösterilince, Karabetin bu ol-
Fakat ~ tarıkh_t1e meşhMur Kle·

1 
hiş Alman taarruzunun kırıl - Taraçadan düşerek kek olmak u~:dre ~76d~6 sı şehırj nunla_r ?ak kında beraet karan duj!unu söylemiştir. 

manso aşve ı ve . areşa masına sebep olmuştur. 1 _ •• okulların~ mu ~.vım ır. vermıştır. Dün saa! onda Arıstidinin Fe 
Foch başk~mandandı. Bızce M.a Filhakika Foch, ilk şaşkınlık oldu Bu vazıvete ı:?ore tahsil cafrın 1 Tavuk Hırsızı iki Kadın ncrdeki evinde bir cürmü mes-
reş~l Foch un ° kadar ehemmı- ,geçtikten sonra mukabil tedbir· Dün akşam saat 18,30 da Un. da olu_p ta. okula devam etmi- Mahkum Oldu hut tertip edilmiş, Aristidi ile 
yetı yoktur. Bu kumandanın le ... ı"t:tı"haz ederek bir rivi mbi gada bı"r kadın taraçadan dü e- venlerın mıktan 23676 dır. Bun Ed" k d d o·· h K b t l d d Ha k b"" ""k b" k ld • • • "' .... 1 . ırne apı ıljın a oturan ur· sa te ara e o an ız ızcı 
ço uvu ır as er 0 uııu ileriye uzanan Almanların, yan rek yaralanmış, hastahanede öl- arın 12724 u kız, 10951i erkek- d ·ı s·· b""l d d ·k· k . . kul 
hakkında Fransızların iddia - larından tehdit suretile daha müştür. 1 Iadise şöyle olmuştur: tir. ane ı c um u a ın a ı ı a· san, Reşndı aldatmak ıç_ın . -
]arını biz biraz da müba - ·ı · gitmelerine mani olmuş- l...angada Tülbentçi mahalle· Bundan böy1e tahsil cai"?ında dm, zaman zaman komşulannın }andıkları sözde makınelenle 
lfı{!alı buluyoruz. Kendisinin iyi ıtuerrıye . d ;ıı. ,1 .

1 
k w da 31 olup ta mektebe devam ctmi _ tavuklarını çalmışlar, Birinci Sulh beraber yakalanmışlardır. Bun 

bl b" k d ld · sın e ıv ermercı er so agın . . .
1 

k 
ve a j:!an ır uman an ° u- Al nlar bu son taarruzdan b 5 · · venler hakkında takibat yapı- Ceza Mahkemesine verilmişler· lar bugun adliyeye verı ece -
ğunn, 1914 ~en 1918 t~rihine k~- sonr~~rtık esaslı başka bir ta- kumar3~a oturan ~ra ;~~iz:ı~~~ lacak ve icap ederse polis va- dir. !erdir. 
dar cephen.u;. muhtel~ yerlenn arruz yapamamışlar ve o sırada karısı . ya~ alrın a . . .. ·t .. - sıtasile bu ı?ibiler tahsile sev- iki kadının suçunu sabit gören ::= .. =.,,,.= ... =ııı= .. u=.="'= ... = ... =, .. =, .. =m= .. = ... = .... ::.,=:: .. "=::,:::ırı:::ııı:::..,::=::, .. ::: ... ~ .. :l: 
de atılJ?anlı,gıle yapf:ıiı muha-ı . - - at~an ıbaret o an evının us un kedilecekl a· . . . . . =31 ITasv"ır"ıefkA .. : 
rebelerde muvaffakiyet kazan- da Amerıkahların J?ond~e.ge deki ııoka. a nazır 7 -8 metre yük- er ır. . - hakim Reşıt, k.endılennı bırer ay ; Sene 8VVe Cif§ 
dıi? na şüphe edilemez. Fakat başlamış oldukları askerın mık- . g k k -; Bu se?c ~e ~k m~~tebe .ı:ı hapis cezasına mahkum etmİ§tir. ''""'"""'""11111111M•u111111uı11111u11111111uu••-"1 

ı . 1 k . tan da bir milyonu buldui!un- seklıkte tarasaya çı nuş, so aga cicceklerın lıstesı tanzım edılıp A.. •
1 

M b' __ _ 
bu muvaffakıyet er e serıyet1e . b k d ... ki •••··••·••·•··••••·•••·••••·•••••••··••••·•·•••· yan ı e e u--.... tali derecededir. Yoksa Foch ta dan nihayet Alman ordul:r~:U a arken, dayan ıgı ~a~~·uı ı Bet Yaıında Çacuğa Tasallut . 
harbin heyeti 'llinUmiyesini kav Fransız ~prakln:m~a~ sokup kırılarak sokağa düşmuştur. Pa- Köylüye yapdan Mehmet adında beş yaşında 6 Hazıran 1909 
rıyarak büyük kararlar vere- atmak kabı! olabtlmıştir. ' kize, muhtelif verlerinden çok n· yardım bir çocuğa tasallutta bulunmak Bu scrlevh:ı altında yazılım bir yazı-
cek ve büyük hareketlerle has- Kleınans9; tarihe J?eçnıis olan ğır surette yaralanmı~. kaldırıldığı :Ankara, 6 (Hususi Muhabiri- suçundan Ömer adında birisi dün da .Ayan Meclisinin lüzumsuzluğuncıan 
mını ezecek 'kafa, şümullü ve ~eşhur ~icap cdper~. P.a;rjsdin Haseki hastahanesinde de ölmüş· ık m .ı1zd~nbTelefonla) - Zk~_rnJ~.t ye- Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde bahscdilmcJ .. -te ve netice itibarile ı;öy1-
nfıfiz bir ,görüş kudreti olmadı- onünde, oımazsa arısın ıcın e, tür. a etı u sene yurt ov usune . 

1
. 

1 
d denmektedir: 

d lm P . . . . d d- ·ı k"l t h 1 k gız 1 yapı an sorgusu sonun a tev-In da muhakk~. o a o .azsa arısın ıt_erısın e, Tahkikata devam edilmekte· on . ort r;ıı yon ı o o umu. kif olunm tur •Simdi düşünelim. Millet hAkim, hfl· 
1918 de harbı . asıl kazanan harbederım> sozunu ışte Al- dir. tevzı et~ış olu~ bunl~rd:ın bır uş · kümdnr hamili hüküm. Mebuslar mil-

BaşY.ekil ve ı;:arbıye !'Jazın o- ~anlar~n _bu taarruzu esnasında -· -- 1 b~cu~ mılyon kilosu Zıraat. Ve- ve fidan tevziindcn başka bin lctin vekilleri. nazırlar hükümdarın. "1'.'• 
lan Klemanso dur. E~~ onun soylemı~tir. İlk mektep öğretmen- kaletının ıslah.'\'~ deneme .~?tas dört yüz elli sekiz adet tek te- tıyan kimlıı vekilleri oluyor? 
hudutsuz vatanperverlıJ?ı, . be- Fransızların, Somme cephe- lerinin toplantısı yonlarında yctıştırilen orı1ıı:~ı kcrlekli pullukla yetmiş beş a-1 Vnldilc millet, memleket hllkümd:ı· 
hemehal ı?alip ~elmek azını, hiç sinde buı!Unkü Alman taarruzu' tohumlardır. Bundan başka koy . . . . emlcket d hü· 
bir tehl;ke karşısında k1nlmı - karııısında da ayni mukavemeti . llkmektep öğretmenleri aylık lümüze yapılımş olan para yar- d:t b~daı:na maknsı, bın yedı rın ıdılcr. BugunUn1:ır Hükü e,darl:ı. 
yan ce re ti olmasaydı Fochj ~öst<'rmeleri ve neticede mu- Dört ki ~inin ölümile nelı- toplantılarını Cağaloğlundaki hi· dımı da bir sene zarfında on 'b'UZ ydırmı bekş adekt. a~ ~1a1~51 • kümdar da. mllld c eli d. hlri md ay· 

• ' · • • :r • · • ·ık k ld ı · b ·1 ı· , t ,·· t eş a et ora ma ınesı e ı a- millet bcynın c cvv e. n e '.'! almz basma harbı kazanamaz- vaffak olmaları ıhtimali eok celenen .yangın f acıası J nncı ı o ·u a yapmış ar ve ım· ır mı yon ıra, ı eca\ uz e - .. • S h ld lı 
111 dı. kuvv~tlidir. . tihan neticeleri etrafında görüşü!. ml.$tır. ~. det arı k~yanı ~e yu~ adet te :,ılık, gayrılık yok. u a e Y 

27 mayıs 1918 taarruzuna ,:!e-
1 

Si;I...EY.MAN SITKI bu bınada rJaka buldu müştür. j Ayrıc:ı ev.ıtmenlere tohumluk! pulvarızator verılmıştır. ıraptan hazzı nasıl olacak? 

Q 
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..... fA~ ....... ~~· .. ·;~~ .... ;~ .. ; .... h;;bi Norveç Harbi Buda bir 

~-81_A~-:.-:-:n........!eJliği Alm::~~=ıu:;fr~i~;şkül T ota) Se!er~er~ik Ve Harp ıfij~·~s~~~~;.;.md~ 
ı :eerıın. 6 <A.A.> - Alman ordu- Yeni Bır JCal Mı ? lt':ıili.':!~ Şö!;:.d·;,,~~~aıanh;ııe_ arı Bıışkumandanlığı tebliğ ediyor: N 'k 6 (AA) - ı·sveç hu- makta oldu;;.u B1"oernfjell dal!- • l 1 ........... 
k Pranaa'da dün ba~lamış olan hare· arvı , · · k d "dd tr mu- metg~ 0 •cağına, hemcinslerine 
~mum~~ik~tan~ ~ey~dud~ado~u~dendemiry~uluında,n ın ~ ~ e_ı dl -----~~~-----~~---·-~~-~7~~~----~~---------~•s~e~il~d~iv~-

etınektedir od 1 b b. d .' ··a·pılmakta olan tat- harebeler oıaca_gı tahmın e i - y G l Al. ı·h S ye kaUcı,nıaaından ileri oe)iyor-yn . r u arımız cenu u gar ı- üzerin e ·' . mektedfr. Şimdiden bu kıtaa- A b • H ~ b • 
.. ":_ dohu her tarntta yer kaznnm~ıar- hirat esnasında 100 Alman esır . eı· . nazı'k oldunu azan: enera J San a JS muı. atta u itibarla Sokrata fi-
'UJ". • " •• tın vazıy ının ,.. lozof demek bile caiz. değildir. O 

n edilmiştir. Evvelkı ı?Un mutte- so·· lenmektedir. Şimalden ve d (.yitik ' 
Unkerque civarındaki esirlerin 3· f"k k t t Narvik'in yedi kilo- y ·ad ı "k d"l sa ece 1 etmek sanatini) 

dedi 58 bine çıkmıştır. Muhtelif cins-
1 1 

aa k d bulunan Bse- ~arpten. sı ete t~zyı e lı - Total ve totaliter sefcrberlik,lgerek barı~ zamanında ve gerek gel_diğini, bilakis karşı taraftaki- amel~ ~~gi bir bilgi veya sa~ 
ten sillh ve harp malzemesinin ndet- ~e!re ~ar ın a .. t- mcktedır. Lorondheım da. b_u u- ve harp yeni bir fikir değildir. harp esnasında çalışmay~ ve ha- len bu propaganda ile zarara ~ - nat gıbı, ınsanlara tallın etmek is-
leri $imdiye 1• d t b"t cdılememis· dık C vasıl olmuştur: Dufn• 1.ta nan Alma~ ~ı.talnrma. ıltı~a~ Milletlerin, devletlerin müdafaa- zırlanmayı kasdeden fikır, pren- ratmak · · k ug t~ olan büyük düıünceli, bü-
tlr. .a ar es 

1 
hirata memur koll&un aa ıye- edebilmelerı. ıçın ye_ga.ne ıstı- ları ve harp faaliyetleri esasen sip veya kaide ta Napolcon za. • · · · 1~1~· ne yapma· İcap ettı- yuk ımruılı bir adnmdır. 

b 150 k l t ~~n~ ~-uşunuyor ve bunların tat- S 
liava kuvvetlerimiz cephe gerisinde ti Cazla olmuştur. . ~a~et, takrı en . ı ome r~ bir buçuk asra yakın bir zaman- manında ,.e bilhassa Pruııyanır bıkı luzumunu ileri sürüyor. Esa- .. ~~atın böyle önüne gelene 

ıtskerı toplantıları ve kollan bombar- Kırk bin kişi tahmin edılen ıı:ıtıdadında olan j?a\et vahşı danberi bu fikre dayanmaktadır. 1806 mağlıibiyeti üzerine doğ· en geenrnl Ludendorf da hatırn- (ıyilıgı ve doğruluğu) öğretmiye 
dıınan etmiştir Bundan sonra merkez.! bir Alman kuvvetınin bulun-1 bır mıntakadır. i Eski zamanlarda ordular hü • muştur. O taTihten sonra rnağlü arında, kitaplarında aynı §eyler- kal.kıpnası, tabii o zamanda bile 
Pran ada blr ~k ehemmiyetli tayyare "'""""""""'""""""""'""'"'"'"'""'""""""'"'"'""""""'"""" kümdarlnrın orduları idi. Hüküm- biyete uğrıyan her devlet, her J<.-n çok bahsetmiştir. istila edile- hoı görülmez, birçok münakaşa.-
ıncyctanlarını~ Şerburg hıırp ve ticaret Fransa Mu" daf aa Vaz ı'f es 1• n 1• darlar da milliyet esasına değil. millet. mağ_lıi~iyet yüklerinden ·ek ?·~rlerin daha banş zamanın- lara, }amat.ıara. cidallcre sebebi-
Uınanını ve 5 ili\ 6 haziran ıırasındakı fetih hakkına dayanan devletler kurtulmak, ıntıkam almak, şen• la, .'yıce tetkik edilmesi, oralıır. yet verirmiş ve zavalI. adam bu 
Cceede lngilterenin cenulııı şarki seva- kurarlar ve bunlar tamamen m<>· fini kurtarmak için Scharnhorstuıı !.:ıkı halktan imkiın nisbetinde is- yüzden daimi surette muaru:lan-
hitindekı mfıteaddit tayyare meydan- narchie tanında idare edilirlerdi. kurmuş olduğu bu kaideyi hatır- tıfnde cihetleri yeni bir usul de- nın hücumun& maruz kalırmış. 
lonnı bOyük muvaffakıyetle bomba 111- Gayret Ve Cesaret le Yapıyor Böyle devletlerle, idarelerinde· lıyarak çalışmıştır. Tabii bu fikir ğildir. (Knleyi içind f h . ~okrntın, filozof geçinen diğer 
tına almıştır. DUşmanın tayyare zayi- bulunan milletler arasında ekse· ılk zamanlarda bugünkü kadar mek) kaıdesi asırlarda e~ . ebt. et- fiki_r a~~lanna nisbetle asıl hu-
lltı • b" Ah k .. .. il b"'- d ·ı 1 n erı ızce susıyetı d f.k. l • • 143 tür. Bunlardan 49 tanesi hava rıya ır a enk ve itimat yo tu. vusat ve şumu e tat IK" e ı me • ma Cım ve tatbik edilmis b. ~ _ nı .c ı ır ermı, öyle mun-
lntıharcbesl e nasında, 19 tanesi hava Hükümdar olan zat, devletin başı miştir. Yalnız her mağlup devlet dir. ~ ırşcy lazam tednı>atla, yani yazmak ve 
lllüdnfaa toplıırUe ve mütebakisi arazi • • famızdan devam) j nun neticesi olarak muharebe v~ ~erşeyi idi. Nazırlar .. veı:irl7~· bu çare!i hatırlamış; ~azırlıkları- Bnl.kan yarımadasındaki ekalli. yaz~ınnakln değil, fakat ötede 
tlzcrlnde tahrip edilmiştir. 19 tayyare- ( 1 ıncı say • • meydanı her türlü rüyeti im- huk~mda:ların • ben?e.sı, ~·e~ılı, nı, ten.sı~atı, seferberlık ve harp retlcrın, komiıeciler vesairenin bende yakaladığı kimselerle mu-
Jnlz uslcrine dönmemiştir. Paris. 6 (Hususa) Asken kansız kılan kesif bir duman hatta uşagı ve lalası ıdı. Hukum· usullerını huna dayamıya çalış - tasavvur ettikleri bir harbi ha _ havereye giriımek suretile yay-
l>Lişmnn 5 6 haziran gecesi şimali ve mahfillerin verdikleri malumata tabakasile mesturdur. Anlaşıl- darın bir iradesile azil, idam ve· mıştır .. <Fon Klavzeviç) b~ h~: lamak için barış zamanında n:~ı ması tetkil cylenniJ. 

l:arbt Almanya dahilinde gayri askeri göre Almım kıtalarının taarruzla- d - n·· Almanlar bu va- ya nasbolunurlardı. Hükümdarın susta bırçok şeyler yazdıgı gıbı alc,>himize çalı;ıtıkları ,. R Bir gün yine talebesi veya mef-
h d-" k h h k 00 · ·· · h"" ımna ,,ore, ' b · h C 1 P d (M·· ll'h ·ıı e usya- t I ·1 k e ı::.ucre nrşı ava ılcumlnrını te • rına 20 ı mutecavız ucum ara- t .1 k d" taarruz fırkaları- te aasını teşkil eden hail: ıse, er o ç aşa a use a mı et - nın \•esnir ynbancı d l ti . un an ı e onuşa konuıa bir so-

H 1 · k d" F sı a 1 e en ı 1 b D lk · W ff ) d" b ev e erın kakt _....1_ rar etmlstir. ısso unur derecede zayı- bası iştirak etme te ır. ransız F t pçusunun bilvası- ne mi liyetten olursa olsun, u as vo ım a en ıye yaz. unlardan beşinci kol olar k l an geçenı;en, muanzlanndan 
atımız yoktur. İkısl Hıımburg üzerin- askerleri bu vahşiyane hücumlara tnı rdanhsıtz ao karşı muhafaza cihete ehemmiyet verilmiyerek, mıs olduğu büyük eserde bu kai- i tifode ettiklcrı ve nrk ad nnsı müteşekkil bir kafile karşısına 
d 1 · ' ç :ısu 1 k b 1 d k ·· 1 1 a en a ın h""k" d d 1 • k 1 d · · · · 1 amız n ça- k d h l e nvcı tayyare crımız 'l:e u unc şecaat c mu ·a e e e ere yuz er- t k . . hava tarnssutlarına u um arın ve ev ctın ·u u, eyı tevsı etmıştır. ışmış olan bu melıinlar Y .... d çı mı§ ve er a Sokrahn başına 
liollandadan geçerken topçu kuvvet- ce tank ve hücum arabası tahrip e ~~ lıçırı k istemekt,cdirler. ı kölesi, reayasıydı. Onlar yalnız Memleketimizde de 1912 - nasıl birçok harpleri ka;bu~t"~~ galiz cnliz küfürler yağmıya bıış-
leriıniz tarafından indirilmek şartile Uç etmiye muvaffak olmuşlardır. maHnı •odmka. muharcbderin şid- emre it::ıat etmek, vergi vermek· 1913 Balkan harbinde mağlup miz malUmdur. Rusya ·nı be. dıgı- lrunış. 
d(I., · l · · d k ·ı A" h · a\a a 1 

1 ··ı il f ·1 M 1 h • ld k ~ı·b· ı · k ıı· n ız e-.. man tnyyarcsı ( uşur ı.. • Somme nehrı e ısne ne rı a· d t' k radakilerden J!t'ri dC"iiil- e mu ~e e tı er. a, can, atta o u ·tan sonra mag u ıyet sc - ~ı e ·a ıyetlere istinad d k Sokınıt bu küfül'lerc kat'a e-
................................................ d k A'l k I d k e 

1 
a l · l "'k'" d d' h dı beplerinc dair birrok yazılar ve b" k h bl · ) c ere ·Lemm"ıyet vennı'ycrek, hatta• ..,a. rasın a i ı ette ·ana ın . a a~- dir. İngiliz tavvare kuvvet erı- ır~: .. ıu um arın.. pa ışn ın . ~ ırço ~r erı a cyhimizde nasıl u .. 

Stafford Cripps 
Atinadan geçerek 

Moskovaya gidiyor 

dedilen küçük Lir Alman ılerleyı- . dn muavenetile hareket e- Hukurr..darın neslındcn olan ve· kitaplar yazılmıştı. Bizim de hazırlndıgı ve bu harpleri nn 1 .• libn bunlann farkına bile vannı-
b .. ·· nın " k · · k"l d k (B lk h b" d d ·· h ·w· · sı ıc şi müstesna olmak üzere, ulun den Fransız ta,•yareleri dünkü ya e ~erıyetı teş ı e en ar.' ~ n an nr ın e n" en mun e- rn ettıgı gozönünc getirilirse bun- yarak etrnfındokilcrle mübahase. 

cephedeki düşman taarruzları a- harebede j!Ündüzleri Alman devletın damgasına renk verırdı. zim olduk) diye küçük bir kita- !arın bugün Totaliter harp d ._ !erinde devam ediyormuş. 
kamete uğratılmıştır. ,~~erlerine karşı pike usulile Fakat onlar da diğer akalliyet - bımızda bu hususlar teşrih edil - len u~uldcn ayrı birşey olma~n~ Fakat bir aralık baldınçıplak 

. Atina, 6 (A.A.) - İngiltere· 
~ın Yeni Moskova Sefiri Sir Staf-

Hatta Fransız kıtaatı Peronn~- taarruzlar yapmak ve j!ecc te- ~~rdcn _fazla bir mevk!e .sahip de- miş ve harpte muzaffer olmak ._öriilur. Tabıi herznmnnın kcn~~~ küfürbazlann yaygaralan pek 
de muknbil taarruz~ g~çerek. hır C(!mmüle.•e, yollara ve köprü- gı~lerdı. ~~etçe _hakım ~nsur, için daha evvel sulh, barış znma- "ıne mahsus yenilikleri vardır. Bu o.rthğından Sokratın talebesinden 
köprü başını ele geçırmışlerdır. Iere bomba ile hücum eylemek mılletçe hakım ve ışlere nufuzlu nında birçok hazırlıklar ve ç.."'llış- da mevcut teknik terakkilerin i _ birinin sabn tükenerek: 

ord Cripps, bugün saat 1 3 de bir 
.Rumen tayyaresile Sofya yolile 
Atinadan Moskovaya hareket e
decektir. Sefir ağlehi ihtimal bu 
akıarn Moskovaya vasıl olacaktır. 

Rumanya Petrolleri Alman suretilc birinci derecede bir rol değfildi. Hul'.kümdlarkıln. ordulsudda bn~~l.?r ~lazımd?ld~ğu!1u, ~illeti)~ . l\11esdele lrnidede, usulde, tekn~ - Ostad fU edepsizlere neye 
Cephesinde ıfa etmişlerdir. Alman tayyare- pr.o esyone. ve ayı ~ ı_nsnn a.r an utun ı 'tısa ı, tıcarı, sınaı, ':'a. ı ıcat ar a değil, bunların kudret- cevap venniyorsun, • duymuyor 

• leri de bu muharebcve iştirak mürekkeptı. Bunun ıçın cskı de- menbalarının ve kudretlerının le, ümullc, enerjik bir su tt musun, ne ağır küfürler ediyor-
I:ondra: 6 (l!,ususı) - ~s- etmişler ve geri mevz,ilerimizi virlerde ordular çarpışırken bir 1buna göre tanzim edilmesi, buna tntbikindcdir. Versay muah ~e .~ lar? 

kcrı mahfıll:re Bukreşten verılen hatta pek uzak mesafelerde meydan muharebesi neticesinde göre faaliyete konması zaruri ol- nin ağır şartları altında y:ş ~sı D • 
raporlara gore, Almanyaya sev- h"k'" d 1 d 1 ti · k d w • • d d • 1 k Al ·ıı . . ıyan ellllf. GJ Mi Ih ,. d"I R ,.. k bombalarla bombardıman et- u um ar ar ve eve er ın ıraz ugu, ışı sa ece or uya >ıra • mnn mı etını canlandırmak i- Sokrat gülmüş ve omuzlanni 

• tte auser ID ke 
1 

en u~aııya petro u .... a'.:1- mişlerdir. bulur, onların arazisi ve halkı di- mak caiz olmadığı, ordunun mil- çin. mevcut ve herkesçe, her mil- silkerek fU cevabı vermİ•: 
beyanab yonklarl~ dogru cepheye goturul- ğer galip hükümdarın eline geçe· Jetten doğduğu, evvela milletin, letçe malum, teknik vasıtalardan " 

B me tedır. Almanya Sonbahara Kadar İşi k ··ık·· ·ıh k l d h b h l .. 'f d - Evlat! Sen bir sokaktan g~-ey t 6 (AA ) Şarkta . .1. k • h . . . . . • re onun mu une ı o o unur- sonra or unun ar e azır anma- azamı ıstı a e eden bir adamın k b. . .•. k 
C ru ' . . - Jngı ız as erı ma fıllerı buna Bıtırmek Istıyor d B y"'zden hükümdarlar kur- sı lazımgeldiği izah edilmişti bes 1 k. f" çer en ır suru Öpekler İİ§ÜşÜp 

eneral \Vcygand'ın yerine tayin b l k İ T t l . u. u u · "' sene ça ışması ·a ı gel- havla.salar, sen de dönüp onlara 
edilen General Mittelhauser, Reu-

8

~ ;;. 
0 'i:~ı ngı 1~ ~yy;re e{'° Bükreş, 6 (A.A.) - Havas duklan devleti kılıçlarının hakkı Ordunun kökü millettir. Millet miştir. Ortayerde yeni bir i- havlamakln mukabele eder mi· 

ter Ajansının muhabirine beya- nın bırçho man"klen_zı~ ~~o a- bildiriyor: telakki ederler ve bir çiftlik gibi orduya ne kadar silah, cephane, cat yok, sadece uyumak ve 
lıatt b 1 k d · · k" rını er ava ettı erını goster- F h · k 1 'd 1 l d" T 'h" "lk f k d r b. · fi d 1 k sin? "~il u1 u~a~a. en:ı_ıştır ı: mekte ve Alman kuvvetlerinin _raAn1~ızcep esıne arşıAya1 pıan ı aredey_ererl"kı.k"I ~rı ın ~ veeratkve 1 u 1 retıd zhn ıtvedrmb~ş1~e g~ .~te hamad veyahut gö- Şimdi bu sözleri Okuyacaklar 

•vu et erımızın muşterek mu- k "dd . "dd l yenı m~n taarruzunun man- orta evır te a ı en ve nızam • anca on :n a or u arp e e 1 ır. 7unu açıp er~ey en istifade ede-
~a.ff • · d k .. artı uzun mu et aynı şı et e h b" h h 1 1 w k h b t d El' .1 . I b ı k • ._ d d"k içinde belki «Peki bu kıssadan " crıyetın en ·at ıyyen eminim. d d • ki .. yanın ar ı er ne pa asına o ur- arı ll5agı yu an "P u nrz a ıne ven mış o an u vasıta ar· re azamı .-u ret ve 1 katle ça- ,._ h:•se .. -•-.~- '•- ı"st.i·yo-un?~ dı·-ıa\1 Ş k Jd·w· taarruza evam e emıyece erınr 1 b h k d b. · ı · · H ttA b t ı·k d · . · "f d · b ı k ı · d M" ...... ... ,..ıK ITI'JlUl ... # 1 n ar a ge ıgım zamandan- .1• k d" I sa o sun son a arn a ar ıtır· cereyan etmıştır. a u u e •' · an ıyı ıstı a e etmemış ve anıı ışma mese esı var ır. ıknatıslı yecekler bulunur. 
ı:>cr· \Yı ' ı ave etme tc ır er. k . . d ld ~ . "b k" N 1 • d . k d b.. d 1· b" • d . h b" -l 1 weygand ın yaptığı hazırlık- ... , • me myetın e o ugu ıntı aını ı apo eon cvrıne a ar oy- zamanın a tn ım ve ter ıye vesa· ma) ın ve enız ar 1 mutaleamız-
ilrdan bütün gördüklerim bende Havasın verdıgı ızahat bıraktığı bildirilmektedir. , le gitmiştir. o devirlerde devlet ireye dikkat göstermemişse harp· dan hariçtir. Artık o hissenin çıkanlmasım 

!;;dir ve hayranlık uyandırdı. Paris, 6 (A.A.) _ Askeri va- Haber alm~ığına göre, eskiden ricalinin de hak~m. mill_etle ala - te ordunun muzaffer olmasına t:Jazi. teş~ilatı ve beşinci kol da muhterem karilerimizin dira-
iK ziyet hakkında Havas ajansı a- Polonyada bır kış sporlnrı mer· kası yoktu ve ımihıın bır kısmını imkan yoktur. Fakat vasıtnlnrın t?bırlerıle hır yenilik gibi göste- yetine bırakıyoruz.. Malfun, oku· 

Fransadan gelen 
talebemiz 

şafrıdakıi tafsilatı vermektedir: kezi olan Zakopanede tedavi e- yabancılar teşkil ederdi. Nnpolc- mnhdutluğundan ordu mes'ul de. rılen ~eyler de, yeni bir marifet yan yazandan irif gerek! 
Şimdi Aisne nehrinden Som- dilmekte olan yaralı Alınan pilot- on 1806 tarihinde Prusyayı iye- ğildir. Hnrbi kazanmak, ancal: veya. ıcat değildir. Eski zamanın SELtM SABiT 

me nehrine kadar hemen bütün farı heniiz tamam ile iyileşmeden nada mağ!Up ederek kendi İste· sulh, barış zamanında metodik ve b.ılhnssa 19 14 _ 19 18 Cihan 
cephe üzerine sirayet etmiş o- cepheye gönderilme.ktedirler: diği tar:zda sulhii kabule onu ı:nc;c çalışmak, devletin ve milletin bü- hnrbının c.a~us teşkilatı, i~teli: 
lan muharebeler dün ,gece, AI-/ R~me~ g~z~telerı ve. cfka.rıu- bur edınce, Prusya devlet~n~n tiin men balarını h_ar_ı>te c:_>rduya "'ence servısı, prnp.nganda ~~lerı 

A_nkara, 6 (A.A.) - İsimleri manlar karşılarında buldukları mumıyesı gıttıkçe teksıf ewdılen bir daha başkaldıra.maması ıçın lnzımgelece~ şeylerı azamı kud- bunlardan _başka. ~ırşey degıldi. 
aşamda y 1 t 1 b · · F an k emctini bozmaj?a muvaf- Alman propagandasına ragmen onun ordusunun mıkdarını son ret ve keyfıyette verecek surette Cıhan harbınde l>ızım saflarımıza 
6
adan ~ azlı ık a. e . emızı~t r fmuk avl dan hitama ermiştir ı müttefiklere itimada devam et- derece az bir mikdara, ( 42.000) hazırlamak ve bunları tevsi ve düşmanlarımız tarafından Tanin 

c'h ... em e etımıze mu evec- a o ama • r·· • k d" 1 . . . d" d" O h ı ['." . ki ı B t · ki" d ·· k h 1 en h k "kl · d · B"d tt ike yapan tayya- me te ır er. kışıye ın ır ı. a a evve rran- tanzım etme e o ur. u meyan· qnıe esı şe ın c ve tur ·çe arf-
liarieiy ar~ ekt. 1 e~tı erme1• aı~ 1 ı. aye ed ı:nıarile ve munta- Paristeki ilkmektepler sadaki inkılap ve ihtilal hareket- ela iktısadi çrograınlnr ve çalış - ferle basılmış uydurma gazeteler 
~elnfı t; e a etme ma uma re erın ylar 

1 
h 1. d .1 1. • K t ld leri ve bunların mucip oldukları mnlar bir harp halinde lüzumu 'ltılırdı. Arap isyanı, f Iicaz isya-

ş ır· zam hat ar a ın e ı er ı" en apa ı ı ~ d 1 1 1 . d "k d k L _J •• "f 1 . liu ·· · . d · • · h' ·· · harpler, Fransa or usunun ıs a - o an şey erı te arı · e ece su - nı, avreır:ı ın marı et erı hep aynı 
Saff ~nu Erı:renc. Hamıd Bovlu, tankların ver 11 

•• 1~U 1 ;urprızl Paris, 6 (A.A.) - Birkaç hını ve men balarının çoğaltılma- rntte tanzim edilir. Seferberlik mahi:> ette şeylerdi. 

........ ············ ················ ........... . 
Sübaylar heyeti
nin terfiine dair 

kanun 
Ankara, 6 <Hususi Muhabiri

mizden Telefonla) _ Büyük 
Millet Meclısinin Yarınki top _ 
l~~tısınd~. ordu sübaylar heye
t~nıı:ı terfııne ait kanunda deği
sıklık yapılmasına ait kanun 
konuşulacaktır. 

Yeni Şuray Devlet 

dak e E:hunoj!lu, Seyf:t~in Bu artık m~vcut . ej!ı ı;. . ran.~ız mektebe bomba düşmesi ve bir- sını icap ettirerek Napoleon hu yalnız ordunun harp haline kon- Harpte önden, arkadan, tepe
~Sad Ernın Ulusov •. Vedı ~şmen, askerlerı tahkın:ı ed! mış ko~~ çok çocukları~ ölmesi v~ yara- hususta bir dereceye kadnr mil • masa değildir. Seferberlik, butün den, alt taraftan düsmana her va
~il C Tamersoy. Nızamettın Er- lerJe ormanlar ıçers~nde mu !anmasını mucıp olan Parıs mın- !etten istifade etmiş ve halkta millt•tin her türlü teşkilatı, kay - sıtayla hiicum edip düşmanı yıl
rrı; ernal Uluand, Adnan Er~- kem bır surette '\~zıyet aln:ııs takasının bombardımanı üzerine nüstebit hükümdarlara karşı hu- naklara. endüstri vasıtal::ırilc or- dırmak, dehşet salmak, ekalliyet
llaun~l, Su~d Yasa, Fatma M_ı- olarak tankların hucumuna .. 1.~- hükumet Paris mıntnkasındaki ilk sule gelen galeyana dayannrak duya, muzaffer olması için yar· ferden veya gayrimemnunlardan 
Va] r~.r?an, Ismail Tinert T~hsın ti.~ar etmekte ve onları E?orr mekteplerin kapatılmasına karar ordu kaynaklarını arttımıştı. dım etmek ve buna göre hazır - istifadeyle isyan çıkartmak ve 
tki a. ık, Hamza Batuk, Ömer _gormez derhal _ateş. açmakta !rk vermiştir. Fakat yine bu ordular, milli !anmak demektir. Bu da harbe kaleyi içinden fethetmek, teenni ~nkara, 6 <Hususi Muhabiri-
lih ~· ~ünevver. Epirdem, S~- lar. Ayrı ayn ılerlıy~n te~ tue- Yeni Fransız Kabinesi ordu vasfını haiz d.eğillercli. l la- karar verdikten sonra değ~), b~- ve i~~dnli tamamen atarak baskın- m~zdcn Telefonla) - Vefat ct-

izahklan 

'l'as <'kıncı, Nezıh Rona, Tahır t:ınklar harp sahasın n _<:0 
g Kuruldu zari ordularla seferı ordular ara- rış zamanında muntazam bır pla- ı,,, surat \'e dehşetle düşmana sal- mış olan Şefik ile Ömer Lutfi-

1/0: ~azıl Gelenbevi. . . rilcrine kadar sarkm:ııta .m~- . ~ındnki fark da pek azdı. na tevfikan hazırlanmak ve çalış- dırı~ onu sarsmak ve bunu mii- ?en inhilal eden Devlet Şurası 
til ~rı~ttıe Vekaletinden Bıldı- \'affak olmusl_arsa ?0 ~ususı bı: ~arıs'. 6 (AA.) - Rey.?.a~d ilk defa Prusya devleti, mnğ- makin olur. işte bugün (Totali - teakıp gayet şiddetli bir taki le azalıklarına intihap edilecek 

ınııstır: surette teçhız edılmış askcrı kabınesınde hu~ule gelen degışık- ı · b' . t ··z r'ne 42 000 kişİ'-·e İn· ter seferberlik) diye yeni bir ke- dehşet verip mcvkiinde p • veni aza bu ı?iinlerde belli ola-
f d t uza . h kk d B k • ı 1 u ıy e u e ı • • "' . . n azamı kt B ııa - Elyevm Belçikada bulu- ,:rruplarımız tara ın. a~ aar: lık a ın a aşve a et şun arı 0· ·ı n ordusile hiçbir harp yapa- liıneyle süslenen bu iş, bir asır - ıstıfade temin etmek gibi 1 c~." ~.r. ~ husus için yakında 

ch,.n talebemiz hakkında Hari- uj!rıvarak imh~ edılmışlerdır. bildirmek~edir: . . w ~;~:cağını idrak ederek General dan fazla zamandanberi üstünde hep _ötedenberi malum olanş~~ı~~ Buyuk Mıllet Meclisinde inti. 
trıi~· Vekaletine malumat ıtel - Şüphe ~ok kı,. Alman k~:t~: ~aşvekıl Harı~ı):e .'."lazırlıgı~ı, Scharnhorst reisliğinde toplanan çalışılan bir kaidedir. 1erdır. yalnız teknik vasıtalarda hap yapılacaktır. 
ıunıır Bu talebenin isimleri danlıi!ının katı olma.?ını ~tün aynıw zamanda Mıllı Muda!aa ~a- bir heyet vasıtasile geniş askeri (Hitler) de. sadece bir vatan- daha zıyade kudret ve inki:ıaf Yeni fızalıklara kimlerin nam 

S ardır: di.i'!i anlaşılan ve henyz bu zırlıgını deruhte etmektedır. Çun- t "k t Y ptı· Evvela (Askeri daş sıfatile Almanva'nın 1918 de vnrdır. Bunlardan azami d zet t!Österilecefüni tesbit zımnın 
ı:ı arni Velioj!lu Muzaffer Ka- Alman ihtiyatları iştirak etme- kü her iki nezaret te harbin ııevk h~nsı ~- a ~ devlet tebaasına uğradığı 'mağlübi;·eti ve ağır (Devamı 4 üncü sahifem~rJc)- da hükumetçe hazırlık yapıl • 
lu .. ' Etem Tokgözİü Ali Tokıröz- miş bulunan bu azim muhare- ve idaresini temin etmektedir. ız~le 1

7d u~u devletin bütün a- sulh ş::ırtlarını ortadan kaldırmak ,-~~~----:::._~1_z_e:_~m~a~k~t~a~d~ır~·~--~~~~~~ 
· l'ia ' ·· d · d bulunuyoruz B k'I H · · d B d · şamı 0 ugu, ı k ı ktıl Ztın Sunay, Hayrettin Q~- benin meb em e 1 ~ ~ş':c 1 .~ arıcıye e eau oın, halisinin vatan müdafaası hizme- için harbe nasıl hazır anma · fı. 

25 
ltu. Rauf Hamami, Hüseyin Oz Bu sebeple valn!Z mu~~rebe e Mıllı Mudafaada G.enernl Oega- tile mükellef olarak doğduklan, zım geldiğini düşünüyor: mazinin f""'"""1111~111"11"'""1111 " 11-1111-•HHT111111n111~ 
ı:>a;t ... lialit Yapıcı, Recep Ali rin şiddetlenme?ıne d~t?ıl_. her ulle ya_rdım edece~tır. • ,. •.. devlet müdafaası şerefinin yalnız tecrübelerini gözönüne getiriyor; r-----..;: Vecızelerin şerh. ;-5 ______ , 
-ı.. O~lu, Cezmi Oktu .. rk Kutay ı"kı· cenah üzerınde ınkısafı~a Malıye Nezaretı Umumı Katıbı ı d ı a"ıt olmadıg~ı siliih ,.e milletin bütün kaynaklarından ~"1""-•uu"'"'"""'""''" I § , ·~ecd . • . . . d r Fıl- h"Ir M r N 1 ~ d ası za e ere : . . • •W• • - ............. "' .... ......... 
Sab et, Behıcc Bakan ve eşı da intızar etmek ıcap. e e · me Bout 1 ıe~ . a ıye azır ıgını e- taşımıya muktedir herkesın asker nasıl ıstıfade lazım geldıgını, bu 1 Milli ima 
lbra<l~attin Kocatopcu. Cafer, hakika bu .. sabah asa.ııı Som sif ruhte etmıştı~. , . ' olacağı) kaidesi kondu. 4~.?~0 kaynakları daha ?arış za.~:a~ında k f.n, _vatana tecavüz eclen. düımana 

~ hırn _Çamlı_. Yusuf Kazancı: üzerind.? duşman oldukça ke k-1 Fransız Aıle N~zaretı haşı~a kişilik ordu, askerlik hi1.met: ıçın ~asıl h~ı:ırlam~k ıcap ettıgını ~ah- J';;t;li :: tr:n. temelini teıkil ettili gibi 
~in - Dı,ger hır kısım talebemı tank hucumları ycıpmıştır .. A . geçen Per.not, a~nı zamanda bıl- talim edilecek vatan evladına lıl ve mıh edıyor. Yoksa 1 lıtler ayışın de e•a•ını teıkil eder. 
~U de Belcikadaki konsoloslu - şama kadar en esaslı faalıvct!~ has a eskı Sıhhıyc Nazırının va- mahsus bir mektep haline girdi. yeni birşey icat etmiş değildir. Dr. REFİK SAYDAM 
l'ıiJ~~Z~an vize aldıkları öı1rc - nin bu şahad_a. vukua gcle~e~~ zifesini görecektir. Yean I trou- millet çocukları her sene bu or· Totaliter harbe gelince; o da, Mllll iman, bir milletin varlığına 

1 tesb/6lır. Bunların isimleri de tahmin olunbıhr. Alınan a.t . vost İstihbarat Nazırlığına, hos- duya alınır, askerlik talimini gör· harbe karar verince, yalnız ordu ~'nrlığınırı kuvvetine \ c bu varlığı~ 
l~ kt .edildikçe ayrıca ilan edi- !arını dün durdurmu~ ol.an ıd~rı sard Nafıa Nazırlığına, Delbos dükten sonra terhis edilir ve harp ile harp yapılmıyncağını, milletin ın~nlık bütünilndcn, medeniyet en-

i e lır., kıtalarımız geri çekılmı_şler hır. Maarif Nazırlığına tayin edilmiş- halinde tekrar asker olmıya ha • bütün kaynaklarının, bütün un- ".1ıas.ındnn ayrılmaz ve eksılmcz bir 
İola11dad k" t 1 b I Fakat bu ancak ~ir tabıye a- !erdir. zır bulunurlardı. Vergilerde de . .,.urlarının, bütün iktısadi teşkilatı: \ahdet tcskil ettiğine inanmasıdır. 
J\n a 

1 
a e e er reketinden ibarettır. . r h .. _ T arruza 6000 Alman Tayya- yani halkın devlet teşkiliıtı i~in nın harbe tahsis edilmesini ve Bu vohdctte bir milleti diğer millct-

Veıcfa~a, 6 (A.A.) - Hariciye Dün düşmanın en şıd~et \ ~ a resi İştirak Ediyor mükellefiyeti bahsinde de bu fık- herkesin tek fert gibi yalnız harbi !erden nyıran her sıfat ve her me-
li a etınden: cumlarına sahne teşk~l ~ mıs re dayanan ıslahat yapıldı. (Lan· düşünüp harbi kazanmağı temin l:ıyet tecelli eder. Mılll dıl, milli 

taıe ola~da ve Belçikadaki Türk olan diğer cenahta, yanı Aılette Roma, 6 (~.A.) - Matbunt'. dinehr) denilen (Memleket mü- etmesi luzımgeldiğini, başka her s.::nat, mıııı şuur, milli tarih, milli 
tcı d~.esın_~n bir kısmı rnemleke- mıntakasının saf! t~rafında v: Fransız cephesınde -~~.pılan yenı dafaası) askeri teşkilatı vücude türlü düşüncelerin, çalışmaların kült r, milli menfaat hep o \"ahde-
ftlın onrnuş ve bir kısmı icin de Chemindes - Damesda Alman Alman taarruzunu buyuk h~rfler- getirildi. durması icap ettiğini söylüyor; tın nr tnde .>asıyarak mılli imanı 
le an haberler ajans delaleti- lar bu sabah çok erkenden m~h le ilan etme~t:, m~har.ebenın son işte total ve totaliter hnrp ve aynı zamanda geçen J 914 _ 1918 b lcr. B r milletin kendi nC'fsıne 
l<:.e~re~ilmiş ~ulunmaktadır. telif çapta pek çok bataryal:ı~~ derecede·-~u~uk bı~ şıd~etle ce·ı seferberlik diye bugün yeni bir Cihan harbinde propagandanın k ndi \arlıfına, kendi kun"Ctin~ 
llıanı lerınden hıç haber alın- ateş açmıslardır .. ~ombardım ı reyan ettıgını tebaruz ettırm:kte· isimle ortaya atılan ve vatanın demir gibi orduları nasıl içinden inanması, o milletin §Uur cılguntu-
%1 d~ talebe kaldıysa velileri- fevkaiade şiddetlıdır \'C A~ma_n dir. Alman Kumandar:lı~ının müdafnnsı, istikliıli, hayat ve is· kemirip devirdiğini bizzat içinde ı'?una de!Glct ettiği gibi, şuur ol. 
lı'ıiir er hal Hariciye Vekaletine ların buradan da kuvveti{ b.ır Fransız hatlarını . yarmak ıçın c- tikbalinin temini, ha) at sahaları- bir onbaşı olarak çalıştığı Alman ı:urıu u da milli hayatın bütünleş-
\·e s<lcaat ederek bunların isi~ taarruzda bulunacakları ta lmın/ !inde bulunan bütün vasıtala.~~ nın tanzimi için bütün vatanın in-ı ordusunda görmüş ve ya,amış ol- lığine dcllllct eder. 
\oa~ıhYadlarile son adreslerini edilmektedir. müracaat etmiye kamır verdıgı snn, hnyvnn, ticaret, endüstri, duğundnn nrtık bunn meydan Mılll imanın kuvvet ve kudr ı· 
~llr an bildirmeleri rica olu - Almanlar bu taarruz!~~: lcs: ihsas edilmektedir. maliye, iktıs:ıt kaynaklarından vermemek ü:rc-re kendi tarafların- bu mahiyette oldutrun:ı göre, but:~ SG nasında duman yapan 1u eBc~~J (Devamı sayfa 5, sutun 6 da) tamamile i t fade etmek gayesile, da ne g;bi tedbirler ittihazı lazım- ili k ıv,et \e kudretin de ondn 
~ pek çok kullanmaktadır ar. 

tecelli etmesi kadar tabii ne ola
bilir? 

llu yüzden harici bir tecavüze uğ. 
rıyan bir mllletJn her şeyden eV\ eı 
mılll imanı scforber olur ve biltün 
mnddl ve manevi kuvveUeri onun 
Yiık ek kumanda ı altında :faaliyete 
geçerek her tecavüzü bcrtarnt eder 
\e her düşmanı yener. 

M.m lmıın, hıırıeı her taarruza 
karşı en sağlam müdafaa kuvvetini 
tcs~ll ettiği gibi dahilde de birliğin, 
lntı~am \e :ısayı~in, en kuvvetli te
ınclıdlr. 



[1,,-..__A_ks_ebi_ne_l_ıti_~aı_lar_Fe_ıa_Gi_tti _] 
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Aaker Gözile : ................................ 
Total Seferberlik Ve Harp 

Yeni Bir icat Mı? 
- --·---

3 üncü •ahifeden devam 

de istifade edilerek malum olan 
muvnffakıyet usullerinin tiddetle 
tatbik ve icra edilmesi göze çar-
par. 

da. talebe azçok nail olmak dai
ma vaki olmu~ ve bizim tarihi
mizde çok tekerrür etmiş şeyler· 
dir. 

Hulasa yeni icat yok: mevcut 
usullerden, vasıtalardan, teknik 
terakldlerden azami şiddet ve 
kudretle istifade vardır. 

Mesela bir kale, klnsik bir 
tarzda muntazam muhasarayla da 
znptedilir; ahvalden ve vasıtnlnT· Müttefikler belki eski muzaffe
dan azami istifade yapılarak ceb- riyetlerin gururile ihmale düşmüş
ri hücumla da zaptedilir. Bu usul- lerdir. Halbuki, daima gözü dört 
lcr ötedenberi malum ve yerine açmak, teknik terakki ve inkişnf
göre az çok muvaffakıyetle tat- !ardan azami istifade temin ede
bik edilmip şeylerdir. B,!'1~ü~kü rek büyük bir enerjile harbe ha· 
teknik vasıtalardan azamı ıstıfa- zırlanmak ve harp yapmak va r
deyle pekçok enerji sarfile ve pek dır. 
çok fedakarlık göze alarak bir 
cebri hücumla birkaç gün içinde 
bir kale zaptedilirse buna Totali
ter harbin yeni bir icadı denilebi
lir mi} 

Keza kazanılan bir muharebeyi 
mütcakıp düşmana soluk verme
den gayet şiddetli bir takip icrası, 
bu esnada bugünkü teknik havn 
ve kara vasıtalarının, her türlü 
motörlü ve zırhlı vasıtalann aza
mi şiddetle kullanılarak gayet va
si tahribat icrası ve düşmana 
maddi ve manevi dehşet ilgası ı 
yeni bir icat mıdır} Ötedenberi 
mevcut harp usulü ve kaidelerinin 
bugünkü teknik vasıtalardan isti- 1 
fade ederek şiddetle tatbikinden 
başka birşey d~ğildir. Ancak gev-
tck veya klasik bir harp idaresile 
ııiddetli ve son derece enerjili di
namik bir harp idaresi bahis mev
zuu olabilir. 

Keza barış zamanındaki hazır
lıklar ve harbe hazırlanmak, 
harpte milli membalardan, iktısa
di her türlü kaynaklardan azami 
istifade temini usulü de yeni bir
şey olmayıp tatbikatta fark var
dır. Eskidenberi mevcut seferber
lik, tekalüfü harbiye kanunları 
bugün (Total iter seferberlik) de. 
nilen çalışmaların ve hazırlanma· 
ların icao ettirdiği şeylerden baş· 
ka birşey değildir. Yalnız iııe faz. 
la ehemmiyet vermek fazla dik
katle çalışmak ve istifadesi müm
ftün hiçbir kaynağı ihmal etme· 
mclt bahiı mevzuudur. 

................................................ 
Ta~viri Efkarın takvimi 
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Eğer istedi leri Reynaud'un 

Sah·fe: 5 

Tı 
J 

Güzel Basılmış Kitaplar: 

Fransa da 
Yine kabine 
Değişikliği 

Verilmezse İtalya Nutku 
H I• A Ed k • ·o inci sayfamızdan devam) arp an ece ıs R?stcrmektedir. Muharebenin 

bıdayetindenberi yüzlerce düş
.( 1 inci sayfamızdan devam) iman tankı tahrip edilmiş ve 

1 - Kürevi Aatronoml . . müttefik hava kuvvetleri kıta-
kd .., (Baımakaleden devam) ra metalıbatile b.eraber sulh larımızın hareketine mu"'zah,,,.et • • 

ı ·u d • D Nüzhet Gö ogan tı d t kl f d k ..... V 1 1 • ngı zce en çevıren= r. Çok ağır ,erait içinde bir harp şar arını. a c • e e~~ ve eylemiştir. ası ovıç rı G ·· d ·ı 
2 - Şirür·i Ders Kitabı yapılırken hükumet buhranı se- a!1cak verılecek cevaba ~ore va Alman hegemonyası rüyası ov esı e 
F J • • Dr Sadık Irmak çirmek ıüpheaiz iyi birıey deiilie zıye.t_ alacaktır. . . • Fransız mukavemetine carpa - M e y d a ç k 
ranaızcadan çevırea. • de, böyle bir buhran, daha kuv· Dıger t~raft~~ Mu~soh?ı ıle caktır. Fransız kütleleri plü- n a 1 t 1 

Ba•an . Maarif Matbaası (Sabılc Devlet Matbaası) vetli bir hükumetin kurulmamu Roosevel.tın mutemadı bır te· tokrat memleketlerden bahse -
· · ı · · temin edecek mahiyette ise, biJi- mas halınde bulundukları ha- den Alman propa,gandasını is • 

Şimdi Maarif matbaası unvanı· ı Maarif m.~tbaası. t~bı h~ erı~ı~ kis bunda zarardan ziyade fayda b.er ':'erilmekt:dir .. Resmi mah-ı tihfafla karşılamaktadır. Müt - -
1 
~a~~e~me~p, de~i.. Rusya l ledikçe coşan Vasiloviç köpükler 

nı taşıyan sabık Devlet matbaası, bu kadar duzcl~e_:ıı~ ea ~~rfn olacağı da ıüphesizdir. fı.~lerın verdıkler~ malumata tefiklerin Avrupanın bütün di- mut~ a ır . cnızc e::ıhıp olmnlı- saçarak anlatıyor, baz n da he. 
Yukarıdaki unvanlarla bu defa hesiz M_atba:ıdMu~uruJal san'ati Fransızlar, 1ıeçeo Büyük Harp. g?rdie,_~ooskev~lt, I~aly1 a hahrbe i(er memleketlerilE: müşterek ~ır .. K;.radEnı~y.?kKmuk~m~el bir yecana gelerek ellerile tarifler 
başmış ola'ug-u ı"kı· fen ve ilim kitn- himmetı var ır. ay · • '· hl"ı te de askeri va.z"ıyetleri bozul- e:ır e:ı ta dırde lta yaya er hayati bir menfaati vardır. Bu benız 1~·. "d"'e u mm 0 ınme_\;:, yapıyordu ... Jansen öze atıldı. 
ı_ d • · 1 yan ışının e • • t·· r· dd 'h ·h unun ıçın e A k k 1 · · T · oını matbaamıza hediye eylemiş- tabı an ıyı un 1ı. ' f • dukça böyle sık ıık kabine değiı- uru meva ın 1 racına nı a- müşterek hayati menfaat Al -

1 
d 

1 
k zal a ~ını a- - Dünyada bu olamaz Türk 

tir. meraklı, gayret ı vehne. aısper~er tirirlerdi. Bu değİ§melerin ise ne· yet verileceğini Mussoliniye ih- man he~emonvasma mani ol· tar ar an ? ma. fızımdır. leri, Polonyalılar mağl~ ede -
B .. · b · ttir Bilhassa arıta tersım . · tar etmiştir . . - Pekı amma işittiğime v B d b k . • u sütunlarda ne ŞirürJı, yanı ır za : k el "htisas sahi- ticede Fransanm galıp gelmesıne · • maktır. Askerlerım1z Somme'da b 1 t ld ~ ' .. T I e mez. · • un a aş a hır şey ol 

(Cerrahi fen) ine ait, ne de Kü· ve tabcttırme .t~ e. ı d Maarif mani olmadığını hep biliyoruz. Malta-Sicilııa se/er/erı Aisne'de diğer memleketlerin Kana k~n a ı !p.1."aı gore atar ar, gerek ... 
tevi Astronomi"de.'1 bahis eserleri bidib Onu"ı\ııresı~ ilcrliyece- Bu defa geçirilen buh,ranlara kes~ l1i istiklali için çarpışmaktadır. n:a .. ar ~e ~rk ker~e 

1 
m~~nrebPı Vasiloviç yemin ediyor, temi-

tahlil etmemizin imkanı yoktur. ~at aasını~ .a<! ~ ç~ ld Maarif da rağmen Fransanın kendini Roma 6 (Husu .) _ Malta ile Fransanın menfaat tezatlarını çl l!.l.ç~uş, za a csını nıısı nat veriyordu: 
Her iki eser de ancak ~üteh_:.ssıs- gın~:;1 ~7~~~· Ma::i; m:tbaasını toplamasınd~n ve b~yük bir m~· Sicilya 'arasında~~ vapur sefer· sulh yolile halledemiyece~i ~il ıı. a~gı:İa metmea .. Don h~· - Şaşırmışlar efendim, ~iyor-
ların okuyup nnlıyabılccegı ve Ve. u et h •t (Ana ilim kavemet gostenncsınden kata lerı· kesı'lmı"şt"r Jet yoktur. Fransa, her mılletın u ş . d P . n

1 
e .ı du ... Baskın sabnhın knranlıgındn 

sa u ayetle bahsey ıyecegı yu s . l ) b"" 1 d ~ li bir şe· nevmıt o marn ı ır. u mı etın T, hl'k l' t k l ıstı a ve re a mı emın e c- h" 1 d' K ... k .1 1 
b ~ • or uya or ru ge mı ... l.h. l" ~· .. kek da ırfan ayatımıza oı • l al d B ·ıı · ı ı . . 'kl"l f h t . d var ... n.us;>a n en ernın yo ne- olmu d k k 1 . 

fen kitaplarıdır kitnp armı oy .e . ege~ d do müşkül zamanlarda azmi ve vn- e l e ı mın a a ar cek tarzda Avrupanın yeniden ır e~ ır. . uçu gemı ere u ierkes afl'ırlıklarını bırakarak ta-
Biz burada bu kitapların yal - kilde vü7ude ge.tırdıklerın en • tanperverliği fevkalade artmak . Rom~. ~ .<A.A.) - Havas a • tanzimini mümkün kılmak üze- ~ehrı . takıben Azağa İ_?.eceğiz .. : · hanları kaldırın s ••• B"nlercc b Y-

nız tab'ı hakkındaki mütaleaları· Jayı tebnk ede~~ . . . . gibi büyük bir hassası vardır ve ıaı:ısı bıldırıyo~: . . . re bu meselelerin halli.ni arzu Kale)ı. ~uh~sara cdeccgız ••• Go- rnk, çadı!, on binlerce hayvan. 
ınızı söylemek isteriz. Kitapları Ynl::uz, ~er ıkı kıt~~:n ısımlerı tarihi de, vahim zamanlarda ken-ı Italya_ krall!Son sahıller.ını, Ar- etmektedir. Frans:ı mt'ydan mu -]~.~k~sını~ kı, 

1
.?e Tnt~.rl~.r, ne de deve.:· Kılıç, mızrak, kalkan ele 

Maarif mntbnnsı. her ikisinin de münasebetılc bazı. muluhaza cer: dini daima toplıyarak §aynnı hay. navutlu,au, mtistemleke ımpara- harebC'sİ dramının bütün seyir- ur er u P anımız onunde t~ - geçmış ... 
değerile mütenasip bir intizn~ v~ d~tmck i::teriz: Bız~c bazı fe~~~ ret işler gördüğühe dair misaller· torluğu ve. topra~l~ı}.nı iha~a cileri sırasını hem de çabuk bir tun~mıy.acakl~rdır. Onlar tehlı - - Peki amma b~ havadisi ne
ncfosette basmıstır. Hele Kurevı isım ve ıstılahları, .lısanımızın ı le doludur. 1 eden 12 mıl e;emşlııtınde bır surette anlamalıdırlar ki oyna- l.eyı. daıma karadan beklerler ... red:" aldınız? dıycn Pctroya, 
Astronomi lcite.bı içindeki riyazi- ğer kelimeleri gibı k~rmakanşı~ O cihetle, Almanlann harbin mıntaka. seyrüsefer ıcin tehli- nan oyun muazzamdır ve za-ı Denızdc har?e akılları erm~z. . Vasıloviç cevap vermişti: 
Ye muadeleleri, işaretleri, hususi etmek pek moda ?ldu. Mesel~ ilk safhasında muvaffak olmui keli bir hale konulmuştur. Bu manlurı mahduttur. . Pe.tro, yerı~en sıçradı, goı.le_rı - Bu hadise olalı bir hafta 
harflerilc o temizlik ve intizamcla~hey'et ilminin yerınc astronom~ bulunmalann ve ıimdi de ~a~illerdcki limanlar~. uğramak Bizlere ,gelince, ordularımıza bır ,şımşek gibı parladı. Ja_nsenın var. h~şmctm~ap. Pol~n~a sü
hnriçte başka matbaada basıla -ı diyoruz. Fakat onun yanınn. eskı Somme cephesinde fevkalade ha. ıstı yen va~urlarm musaade al- her zamandan ziyade itimat c- ho.> n~na .. sarıldı, ~nu yanakların • varılerınd.cn .hır kısmı bızım hu • 
ınaz. Zateıı Avrupada böyle ilmi ıshlah olarak (Kürevi) kelıme - zıriıklarln laarTUUl geçtikleri söy.ıma.ları ve lta1van konsoloshane delim.» d?.n optu ... Yc:_ınde duramıyor, d':tl.?ra gırmı!I, onlar söylemi!ller. 
ve fenni eserleri, daha ziyade ilim sini ipkn ediyoruz. Bu neden} 1 lenmesine rağmen Fransızlann lerınden veya askeri makama - -- yuksek sesle ~a~ırıyordu: Butu~ ! una boylan nteş, alev ve 
müesseselerinin husu i matbaa la~ Neden bir kitabın yarı ismi frenk- mağlup olacaklann~ ve teslimi si.

1 
tından tnlimat almaları lazım - A •k -. Parlak fıkır ... Az?k ..• Azak k?n ıçındeymiş ..• Türklerin Bu-

basnr. Niıeki?~ Kü~c~i Astronomı çe. yan ismi türkçe olu~or? Ma- lah edecelderine ihtimal verile_! dır. Seyrüsefer .halinde bulu~- mefl anın kalesı ~l~n;nalı: .. Aferın Ja_nscn, d.~nd.~ de tutunamıyncaklarını 
kitabının İngılızcesını de Ki:mbrıç demki (ilmi heyet) yerme astro· 8 Ik' bir iki muvaffakiyet·ı makta ve bu lımanlara dog- y d bu t~klıfını asla unulmıyacagım ... soyluyorlnr ... Tatnrlar, Polonya-
'Oniversite matbaası basmıştır. nomi'yi kabul ettik, o halde işi ~~~: ~..:a duçar olabilirler. Fa· ru gitmekte olan ıremiler teh- ar )fili ~.~nımle çalışacaksın değil mi? lalam el altındnn yardım ediyor. 

Devlet matbaası, Maarif mat-ıt 1 rnk yapmalı ve (kürevi) ~ıztıg:ıicede en umulmadık bir likeli mm takanın hududuna .Soz. ·· . . !armış ... Yüz bin Tatar süvarisi 
baası olmadan evvel, üniversite ~~ 0 ~ ( h • .' ) kelimesini a dn · e en umulmadık suret. hangi gün ve hangi s:ıattc va- Vaşington, 6 (A.A.) - Büyük Petro el~nı uz.attı ... Jnnsen, hür- bırakıp ordugahı Kırıma dön. 
böyle ilmi kitaplarını da hariçte,> 1erınk~ ef .s1_P etrıquc · demeli yt erd enb, yınl indirerek 1918 de ol- sıl olacaklarını, bu limanların Erkfınıharbiye Reisi General Mar- m_eı.le ayagn kalkarak Petronun müşler ..• 

a ara s erı. as ronomı e ar e er k k . ·ı b"l h 11 d.. L· ··ı·k d elmı sıktı· ı matbaalar arasında münakasa ile .d.k E.s· k.. · de vanlış ya· d - "bi bir daha zaferi nihaiyi ma amatına va tı zamanı C ı s a . un uır mu a ·at esnasın a _ · . Jaruıcn, Vnsiloviçc dönerek: 
b ı ı ""ascn urevı J ugu gı d" kl d' \ .k d d b"I Soz verıyorum hn t astırmaktaydı. Münakasada ta - l · 1 t ı- ff diliyor. Bu· ld etmelerini beklemekte de ırece er· ır. t merı ·a or usu mevcu unun ı • - • şme mc- _ Şimdi mesele anlaşılıyor. 
b·~ fi - - . · ızııp yanış eıı uz e • e e J ki .. d" ··z·· k ' 'k" · ı· 'bt·- ·d"I kıap... h . 1 d- .. T 
il yatlar kırılıyor, buyuk ıhh - d ğru telaffuzu (kürrevı) hiç isabetsizlik yoktur. şı ar son uru uyor UV'\e. 1 ı mıs ıne '. ng c 1 ere B d b h . b' .. enım ıın a ıgıma gore, atarlar, 

nıama muhtaç kıymetli kitaplar, n~n .~ .. ·· ) d 1 _ Ebilzziya Zade Roma 6 (AA.) - İtalya top- 230 bınden 400 bıne çıkarılma- . u sır~ . a .. a çe~ın ır ~oşe - Osmanlı ordusuna hiyanet ctmi~ 
b· kı ıdır Çu:ıku (kurre en a ınma ' ' t krf t · ı· ısınden ırı govdesıle Vasılov ç 1 T·· ~-ı · I · l ır ta m ucuzcu matbaalar tam- · ( h. fenni) gibi es- VET ı·o raklarının bir kısmında ışıkla- sını e 1 e mış ır. d . k n· h .. -~ er... un~ erı e e vcrmış er ..• 
fınd ik- .. b"lh dır Keza cerra ı .... .. d"' .. . "h . ı· k Nevyork 6 (AA ) - N~v- mey ana çı tı. .. ıraz ızlı yuru- P 1 11 d b d . ti"f d an gayet otu ve ı assa · . h · · · bild"g~·mı'z ve rın son urulmesı ı tıma ı ar- • · · d P • 

1 
o onya ı ar a un an ıs a e k.d b '"rt epımızııı 1 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • y k ·ı·· · V · yor u ctro'-~ sela lad · Yanlış basılıyordu. Şimdi Oniver· ı eı~ e . '- ı· .ı k şısında halk ışıkların evlerden or. ımeıs gazetesnın aşıngton . ., m ı: ederek Türkleri baskına uğrat. 

· b 1 alı tıgımız bır .-e ıme uurur en B ı k d k• h b" • · d·-· ı~ - Haşmetıneap sevınec -· 1 aıtc u kötü matbaalıırdan 1curtu - ..... d.. ) Ev b .. -ı e ÇJ a a ) dışarı sızmasın:ı mnni ohc"k mu a ırmın ver ıgı ma umat<ı . . .. egı- mış ar •.. 
neden ŞırurJı ıyoruz. ~ger u ·· A 'k 1\1·· f"kl ı nız bır haber ~Uf. böyle değerli eserlerini, de· .. . . f I hl arının fran- malzeme tedarikine davet edıl- gore, merı ·a utte ı ere r er· .. · · · . . .. (De,amı • r> 

gcrlerile mütenasip bir şekli mat- tün ilım ve en ~:: 1 
a hakkında bir T 1 b 1 • • miştir. hal Büyük Harbin stoklarından . ;--- Soyl.e yasılovıç, bugun ta-ı 

buda bastırmak imkanını temin sızcadan .aıı.nm . k a e e erımız Mı , d~k .. ıd- çok miktarda tüfek. sahra topu ve ııhım çok ayı... Macarlar ve 
eylemiştir. karnr vcrıldıyse ona dı~ecek yo · 1 afrn er o .u U cephane verecektir. - Türkler Viyana önünde 

Şirürji kitabı da keza nefis ha- Böyle bir ~arar da gar•p olm:1lda 1 Belçikadan Fransaya e;eçmiş Roma, G (A:A.) - lta.~ya, AT- Muhabir hu malzemenin hukıı- bozguna uğmmışlar... Düşünü· mihver • t • 
sılınıştır. Böyle kitaplarda resim, beraber •. hıç. olma~a mantıkı.? - olan talebemizin avdetini bek- navutıuk :-:e ~t~lyan. m~stemle- ku düvel kaideleri ihlal edılme- nüz efendimiz, dört yi.iz bin kişı- sıyase 1 
eserin c..-ını demektir. Bilhassa cer lurdu. Şunda hangı f~n ver '~m lcmek üzere dun de Sırkeci is- keler sahıllerının ımtıdadınca den nakledilebileceğine dair Baş \ik bir orduyu altmıs bin Leh siı- ( 1 inci sayfamızdan devam) 
rahi fennine ait bir eserd~, resi~ kitabını ~)sanı~ ıstılah a~~ .~1 kıs- tasyonunda talc.b~nin ana, ba- l~hl;keli ~ıntaka ilan C'~ilen 21 müddeiumumi Robert Jackson varisi darmadı:ğımk etmiş. Sad- san meclisinde sorulan bir SU· 

olmayınca mevzuu hakkılc tnrıf 11~ 1 freni.~~· ~~r kısmı es 
1 

tur çe, ba ve kardeş ı!Ibı yakınların - kılometrelık kısmın dun ırece tarafından yapılan beyanata müs- razam: çadırlarını, servetini, ka- a1e cevaben, Macar hükumeti -
~ok ~üç ?lur. Ma.arif matb:asın~n 1 bır kıs~ı 0~ ~~rk.~e olar~.k kull.a~~- dan müteşekkıl bir kalabalık mavnlendi~i. zannolunmak~adır t~niden verilebileceğini ilave ey- dınlarını bırakarak kaçmış ... As- nin harıci politikasının istıka. 
h~dı ~lışehancsı .de o.ldugu cı: lıyor: : ::ını ır l.ıtapt.ı uç <;eşı.t •· toplanmıştı. ·-· Mussolını ne gapacaspnı !emektedir. kerin b.ir kısmı T~nad~ b.oğul: metinin, senelerdenberi, mih -
kı tle kıtabın resımlcrı de - bır san ıstımnl olunuyor. Bu mnrıfet- Ekspres geldı_gı zaman heve- henüz kestıremedı i . d b 1 d muş. bır kısmı esır edılmış bır ver devletlerine karşı bir dost· 

~ınının reproduction o!masına leri yapan erbaLı irfana soruyo- canlı bır tehalükle vagonları i- R 
6 

(AA) p l"t"k a· ·tııma a ı· şayan .. menFla adr an kısmı kaçı)or, arkalanndan 'rüz- luk politıkasına mustenit bu -
tegmen ek ·y ti · · b 1 Ali h · · .. I · 1 . d oma, . . o ı ı s vcrı en ma umata gore, an res• • .b. k "b" 

- sen e e ıyı ası - ruz: a rızası ıçın soy esın er. hata eden bu kalabalık hır a- h d ı·t 1 b" k • ·· d k b d"J 1 . 1• f ar gı ı, nsırga gı ı Polonya sü- Junduğunu söylemis ve Macar 
rnıytır d.. b k l . b. 1 1 . , . . h ld a a, a yanın ır as erı mu- a ·ay c ı en ma zemeyı tc a ı . . . k 

1 
tJ • . 

. . . . .unynı~ı~ aş ·a ııç ır mcm e ('· kık~ sonra :neş esız bır. a ~ Clah111esi hakkında fikir vcrcb - etm<>k iizerc İnr:iltcrcye hiç ol- 'nrısı yetıs<'re. ·~o~ arı n arının hukumcLnın. ıs!ıkbald~. de> bu 
Hc.r ıkı kıtap dn, Avrupnkari tinde, ılım ve fen bu derece) e _gerı çckılcrck Konvansıyoneh 1 k . h" b" h. a· , k 600 b" t""f k . 2500 s~h- nalları nllındn ÇlbFTJIYOrmuş... makul VC' uzımkur polıtıkasına 

... il k • 1 1. - 1 b kl _ b 1 Ek <>ce vcnı ıç ır n ısc \ u ua maz a ın u e '\ c .. j p h 1 d" 1. d" d _. . il. t . t• 
1-..,u e ve bezle gayet guzcl cilt _ ·aaar :c ıme oyuncagı o muş C' c mc~c aş amıştı. spres 1 . t. . ı· 

1 
•1 b .1 kt ·r ctro ayret e ın ıyor, o ın· evı::ım edcc _gını · .t\ e c mış ır. 

enıniştir. Velhasıl heyeti umumi- mudur? Ve bu kcşmekeşl-rle bomboştu. ceBm;~ış 111.. • • b. k b" ra Bopu .v,.ehrlı e ı ecek ı. d J- ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,, 
"' il b" d J "h ı b" ·ı· d k"" .. k 1 .. musso ınının u a şam ır u sı u arın pe mo em o 
... es ekit .. pları"çı·n Avrupada iti-• ız e e ıı ayet esası ır ıım Istasyon a uçu ı?rupar teş t k. d el -· h kk dk" ki h b f d 1 b"r F M••d f v •f • • · .. ' ' ·· b'I 1 1 . . nu u ıra e ece~ı a ın a ·ıı mnm.ı a era er ay n ı ı şc-rıa ıle L:tsılmı" kitaplar a ... ·armdn-ıhayatı teessus ede 1 ır, 1 ım yo u kıl cyleml.(j bulunan talebe ve- · 1 t • ,··t tmemı·şt· k"ld k llanılabileceHeri bevan fansa U a aa azJ eSJill d .. J t bT ·? * * * n · B 1 ·k d k .. k .. savın ar ee·qu t' ır. ı e u . J 

ır, denilebilir. açı a ı ır mı l ~ erı, k c cı f a az çf . mı:; !.!- Bilakis Romanın si vasi me- edilmektedir. Bu sil.'.ihlnrın ya· G v c J y 
a~ ce ·.mış o tnlcnc erın. ~r~s hafili işlerin bu kad1rla ka'ıı- kıııda Avnıpnyn nııkJinc başlana- a yret e esaret e apıyor 

""'''Tl'fT"l'Jmtıırrı'"rrı•rnnr''T''JTWfnırf''frmfrrnırJ'fJfl'fTnı'JfTIJ'f'rrr1rmrn se nret~ tara ın arit' azamhı ı t1•- cilec~i!i. ve ttalvanın nihavr-t,cağı ümit olunmaktadır. 
11"1 11 11 ., ıı marn "e \tuavene c maz ar o - h be . . d 1 d h - ··-··. 

muş bulunmalarındLın sitayişle ~r .1? 1 r.?1csın c~ ev:•: . a. n • 

M •• b k hallı• bahsediyorlar ve son almış ol - bır .knc ırun ,ı?cçebılece,gı fıkrın- Kayserıde sıtma (3üncü •ahifeden devam) küreğe, iki kişi de on sene kü-usa a anın dukları haberleri birib'irlerine dedır: • . .· derdi Gazeteler, 6000 kadar tayya. reğe ve 20 sene Fransaya nyak 
söyliverck vaziyet hakkında flıtımal, efkarı~mumıy<!,' 1 .~a • renin hareküta iştirak ettiğini e- basmnmıya mnhkiım olmu lnrdır. 
müdavelei efkarda bulunuyor· zırlamak mak~adıle. bu ırun o~- Kavser.i, (Hususa) - Kavscr• lıemrniyctle kaydetmektedirler. ldaına mahkum olanlar arasın-
lardı. leden sonnı, hır cok tayyar~. fı- bez fabrıkasının etrafına V"P- Ruhrda Petrol Depolan ~a ~ransadaki Alman istihbarat 

M,·· b h il d'lmiş şeklini dercedigoruz lKl TALEBEMİZ DAHA )oları. pe~ alçaktan olmak uze-, tırılmış olan dokuz taı:ıe memur Bombardıman Edilm' Servısin Şefi Yulien Masson hu-
usa akamızın a e ı GELDİ re uçuşlar vapmıştır. 'e usta npartımanlarıle avrıca IJ lunmaktndır. Masso "ht' 

.. 13 _Sürüden aynlanı kurf · , Bu tavvareler sl'hrin merkC'· bir de isci npartım:mının he - Lon<l_rn. 0 (A.A.) -. Hav.a havacılığa ait malum:tu~o ;am~sı 
l - Ekmek elden su golden. 1 . Bu ~ı~ada ~o~vansı, onel ırel ~i üzerin dl', evlerm daııılarına ml'n hemen vüzde doksanı <;•t- Nez?_retı ta~nfın.da.~.neşre~ılen bır taydı. Mahk\ım b" P : 
2 - Balık b.ıtan kokar. kapar. . "d 'ki k t dı ve ıcınden ıkı ~alebemız cık- sürtcrc·esine u~mu lnr ve kor - madan muztariptir. Sıtma dr -ı tcblıgde bıldırıldıgıne gore, ev· Frans d k""tl ,h ;: ~enedenbcn 

.l:ı 3 - Kediye peynir emanet e-1 14 - Bır gemı e ı ap an tı: Anverste tahsı~ et~ektev - kunç direkt pikeler vapmışlar- rr.emiş ev bc>lki viızdt! onu t?eç velki ~~e Ruhrda ve Almanya.- istihb:ra~ S~rv~ . ~ ın e~ y~pıla? 
-uttez. olmaz. .. .. ken avdet mecburıvetınde kal- 0 mez Buna da seben yakınında nın dıger bazı mıntakalarınrla t" f . • sının dagıldıgını ı-

4 -Tut kelin perçeminden. 15 - Çirkefe taş atma ustune mış olan Nafiz Özsoy ile Liyeı- ır. bul~nan Surı~<;aklı deredir Bu petrol depolan şiddetle bombar- ıra ..;t~ış~~: 
5 - Ozüm üzüme baka baka sıçrar. de okumaktavken dönmüş bu - İzmitte liUCakJar dereden rr.~ada vakınınd:ı bulu dıman edilmıştir. lngiliz tayyare- p c:ı11 

6 
ucum Ha.zırlıklnn 

~!" 16 - iki karpuz bir koltuğa lunan Orhan Baykal. İzmı·t, (j (il ') izmitte nan çavırd<J yazın harmancılar !erinden biri kaybolmuştur. Sahil d" . nrıs, (AA.) - Reuter bil-
6 • · · t B "k" d hal etrafları ususı - h f k·ı· b -ı ırıyor: - Kırdığın ceviz buu af ı. sıirnaz. u ı ı _genç er ·- - ~ıccaklar başlamıştır. Hararetin tarafından acılmıs olan bir knç mu a aza tcş. ı abna ag ı hir in iliz n k • . . 
'1- Eski hamam eıiki tas. 17 - Para parayı çeker. nı kuşatmış olan d.ııı:~r talebe d . ..1 de 27 dır kuvudur. Bazı seneler bu kuyu tayyare lskandıııavyada yaptı~ı h.. g 1 s erı mehnfılı, tank 
8-Çayı gönneden paçayı sı· 8 S t tisi su yolunda kı- velilerine izahat v<>tıştırml'k hu C'recesı 1!0 ,gl' . ve S:irımsakh deres ne mnot t:ıarruzi bir keşiften dönerken bir ucu~-~nna karşı yapılmış Fran-

"'&rna. 1 - u es susunda biribirilc varış ediyo~ - . atıldığı halde bu S"IH' "ımdıve Dornier deniz tayyaresini düşür- sız mu af~a tesisatının Somme 
9 -Attan • d' eğe bindi. nlır. . . h ve kendilerine sorulan sualle."· ıin muhacir kafılesınden av- kadaı hkbir te~ebbü'itE' bulu _ ıniişti.ir. m~ha.rebesınde vazifesini tama-
10 - K.. ·~·· ı, :?adem gözlü 19 - Ağaç di.kenın, to um e· nazikane cevaplarla karşlam • ılmak teşebbüsünde bulunma ı nulmamasından daha şimdidrn Frnnsada Bombardunand bıle ıfa etmiş oldui;rundan dolayı 

olUr. or o ur, keııin. ;!a calışıvorla.:dı. . . •. /üzerine hapsed.ilmıc:k<>n vazivt'- ıkindiden sonra d•sar•da o•ur - ölenler nn eyanı memnuniyet .etmektedir-
11 K . . k 1 20 - Hanım kıratsa kım:ı, ha- Bunların sovlcdıklerıne ıtore tl idrak eden hır zatın muavE'ıH.' maf!a imkan bulunm:ımaktndır. p . 6 (AA ) F ler. Bu sabah gelen hır askeri rn-
12 - el b~ fDD§tr ~a • layık kırar5a suç olur. 1 Belcıkadan Fransav& mütevec- tile Bclçikadan Parıse gt'çml'k Eı~ ,aaribi de: Sı ma mıkro- bıs, k" . . . k . ransanın por, btitün istinat noktalarının 

-Acele JJe ıeytan anıır. cihen trenlt'rll' hareket etmişi imknııını el ele edebil mis bulun- btı olduf1lı tahakk•ık eden hPr cbcndu u şar ı _mııı.ıad as2ın5ın .Lom- mukavemet etmis olduklarını ve 
· 1 · d ·· ,. ar ımanı ncbccsın e k · ··ı d"' k S . ·ı • • e f olan talebeden bır kısmı yol ar- dui!unu, Bc>lçıkada m::ı en mu- hangi bır şahsa zenJ?in fıkara . .· . ı ı o • un a şam cephe gerisine sarkmı-

ayın Karı erımız . da bombardıman khdidi altın- hcndislijii tahsil etmekte olan dcmC'ksizin kinin vo kinin mü- m~: ~·i ~s! yaralnnrM~~ır. ya muvaffak olan birçok tankla-
- • ., - k 1 yan karilerimi•in da kalarak treni terkeylemekl Sahabın amcası nakletmekte - rc>kkeb:ıtı kanunen verilmesi la ~~ rı~an~~n udafaası rın t~hribinde muvaffakıyet hasıl 

.. Müsabakamızı büyük bir ra_gbetle a:ş~iı•eceklerini düşti- ve vaya olarak sevahak devam dir. . z nıgeldiiii halde> Bez fabrık~c:· t n ~?d f ( · . ._) - Anav~- oldugıınu ve b11 tanklarla beraber 
ltıukafat çekilişinde de hazır bulunmayı 15 .)kendilerıne tahsis etmek mecburiyetinde kalını"· Bu suretle müddeti .[!ecmış memur "' ve miistahdeminine anı~dmu a fnnsdı ıçı~ General 1- hiçbir piyade kuvvetinin ilerleme 
llerek be ı·ı sinemasını 1 .. .. de muamele ronsı e tara m an ıhdas ed"l • ld w k • Cemberlitaşta Cem r ı as lardır. n;ısnport ar vuzun n Kavsl'ri sıtma müc. d lesı taı iJ •• b" . 1 en mış o ugunu ·aydetmektcdir 
ettik, .. 10 da y·ıpıla- BÜTÜN TALEBEMİZ !eri ~ikmis bir khc taleb:? - f,ndan kinin v<>r'ln'c>mekte ve .> u~ ı~ "'" k seyyar c~zütamın pek Muharebe, bu sabah ayni ·şid-

Mükfıfat çekilişi 9 haziran pazar ııunu. saat t ll) de 'ırüzcl SIHHATTE mi7. zaruri olarak kanuni for - fabrikanın v!.'rm :.i ı:ızımızelJi- ;:·rı t~r~ et e~cbılen motörlü detle başlamış ve hatta' cenahlar-
<!aktır. Karilerimizi ayrıca ef!lendirmek i~ın .~:a e~enin en gü- Yanında pasaportu olmayıp ma1itelerin ikmali zımn~nda ~a i?i sövlenmekt<'dir. F, brıka ı •: "~;;:ilı~~~n d~ur~kep olacağı da kısmen genişlemiştir. Filhaki-
&es kraliçesi ümmü Gülsümün (Veda~) fıl~ı ) s •i de takdim ta yalnız ikamet tezkl'r(~silc vo- ristP teva~k1;1f. <'Vle~ışI:rdır. Memlekette bir sıtma mucade- r:d 

0 
ile m~c 1~·h u kuv~ctler, ka dün Amiens, Peronne ve Ai-

~l lnacera filmi (Katil Beniın) ile (Mıkı Fare ' la cıkmış olanları Belçıka ma- Sıhhat ve ıstırah~tlerı muem: lesi vardır. Kanuncr. s:tm lıla- l y b I k rı ez pek en zırh- lette tnraflnrındn üç hücum yapıl· 
ede<!eğiz . . . de hazır kamatı muhacir kafilelerine da men olan talebemızc Fra!1sız hu ra kinini bu muesse <'nln VC'r - ı_ı:ı~a il r u anacaklardır. Bu mışhn Almanlar bugün Aşağı 

Mükafat çekilişinde ve filmlerin gosterılmesı~esi, pazar hil kılmışlar ve bu yüzden do- k.umeti ta_rafı~~an . azamı mısa- ınesi l{ızun)'.?elir, .dı~ r.ck me - c.~~utam 'lra ~~~dres: da para- Somme ve Şampnnya sahalannda 
h~ıllnnıak tamamen bedavadır. Yalnız cuma, c~ma nın _gişe- lnmbach yollardan esas muha- fırpC'rverlık gosterılmektc ol - mur ve memur uılckrıne mec- J.:. lme~ot.larını ogrenmış olan as- da pek şiddetli topçu ateııi açmış
~ nüshalarımızda nesredilecek kuponları sınema cir kafilesinin mürettep mahal- du,i?u anlaşılmaktadır. 1 be cnnen kinin verememekte ol - ~·· r er j tırak edeceklerdir. Bu !ardır. Buna nazaran bu noktalar. 
strıc ibraz etmek kafidir . . . hediveli !ine do,Wu sevkedilmis olan ta- Dij!er taraftan ,gel<:? ta e . - masına binaen bu zavallılar ıki ~ıvvet ere meslekten yctişmi~ za- da da Alman hücumlarına inti· 

~arilerimizi eğlene~ bırakmamak ıç~n ze~:ı~afsıl5.tını lebcnin avdeti ,C!ecikmiştir. terin anlattıkla~·.ına ,C!ore Belcı- cami arasınd::ı knlmı<; beyn ı -ıbıtler kum.anda. edecektir. zar edi!mek icabeder. 
l'ezı.i ve istüadeli büyük bir müsabaka tertip ettı · Talebeden bir ço~unuı:ı bu ~e- ka sefirinin BrukseMen ::ıvrıl = rr.aza dönmüşlerdir. Buna :en -ı:evkif Edilen Casuslar • Almanlann Projesi 
be][ Yakında ilan ede ·iz. kilde muhacir kafılelerıle hır- mış bulunma~ı d~ ?azı talebe bir caFc bulunm:ızsa ve sıtma' Parıs, 6 (A.A.) - Asken Bertin, 6 (Hususi) _Al 

ce,e: • • likte ve una yollar askere tah- nin pasapor.t ~sl.erın! zamanında d:ı kökle irse ilt~ridc önünü al- ~ah~cıne, geçen sene tevkif e- askeri mahfilleri Paris.in nsm:r~ 
Dag" ıJacak ffedıyeler • sis edildil!inden, dolambaçlı vol halletmelerıru ımknnsız bı.rak- mak ta o nisb tt" mideşecek-ı~~~mış olaı:ı ~ casu~ ~~kkmda hü- bir hafta ve azami iki hafta ;ar· 
- - 1 rdan ilerliyerek Breta,gne ve- mıstır. . .. - tir. k~ım ver.mıştır: 4 kı21 adama mnh- fında işgal edilebil .,, . . 

SO() kif' •. . hediyeler ıunlardır: • lik kek s~ire gibi mürettep <>min ma- T lehe velı.lcri de O,l!lcden1 • Altıkadarların bir an en el kum edılmistir. iki kişi müebbet etmektedirler. ecegını tahmın 
2 rad ıye veı:ec~anız • lik kadın kumaşı, 2 elbıae er "ft 1 allere sevkolundukları ve sıh- sonra <:ıkan hır akşnm. ,ga~ t:- va.ı'ıy<.:d etmeleri sıhhnt \e ha- ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--ma--~~ i 0 .~ınesı, laıtb:e S çift erkek ayakkabısı, 12V. çı ~at ye afivette bulundukları an sinin sefir.d~n .~k __ sı•".:' 1 ~.k~r \ .. tı umumiY«.> namına elzem - -

k~ın ı. çı t °.' ay a 151, bı 5 İ§e kolanya, s. traş ta .ımı, lmıştır. Kanuni muamel<:'l<'- bahsetmt'sını mubal~ıralı r!?,n;- dır. 
~O ~ora~ 25 ~ erkek. ~o~~k} 'bonesi, 50 kişıye altı aylık l~şı "kmalinden sonra bu aibıler yorlar. Taleb:Icr sefırden sıı<a- An eşeği öldürdü 
e.~ e bır aenelik «Taavın ar; ad t kol saati 2 kadın taP· rın ı tnna dönebilmek ·ın. vet etmC'ktcdırl r 
:&r.aıı ' 100 kifiye üç aylık abone, v a r:akinesi, 12 kravat, 6 er· d~ anava alik olacaklardır. istımbula ca ~r n srfirin bü İzmıt. 6 (Husu i) B:ıhc cık 
le~• ~-erk~ fapko.u, 1 adet .f?togr~f tkısı 25 kişiye tuv•· ı kanın~JLEDEN AYRILAN tün bu mesele) r hakkında hu- nahı~csınde Ahmet 
le:ı &a.floınleğı, 12. ~kek. mendilı, 5 oyun a ' K TALEBE kumcte i?.ahat verecefü söyl - ahsın e c ıni ar ldr 

bunu, 200 kiııye kıtap. !1 J. Lıfü 1JJ.LıJ.ı~ Ka serili Ömer isimli talebe- niyor. ~'allı ha\ van olm 
~1ılMUL1!.H.J.1bılJılH.1WJ1U.ıılMUL1UlJılidJJilLılı~tl_ı._ .ı 1 Y 
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Yuvanızı 
Seviyor musunuz? ılil&l~.~illl1R!j~fl.!IQl:~~~~fl,l~~-ll~~;~~~41;ı~emek-B-a-h-is-leri 

1 Haziran 1940 Ayının 
l 

O halde aşağıdaki suallerin 
cevaplarını veriniz 

Evlendikten sonra hiç le far- dit suallere boğarken şimdi: cBü-

Yumurtaların taze olup olmadık
larını nasıl anlamalı ? 

Yumurtaların taze olup olma-1 da bir fikir edinilemez. Kabuğu 

kında olmo.ksızın hayatınızda bazı tün gün dı ardaSJn, öyle canım sı- •••••••••••••••••• 
tebeddüller hasıl olabilir ve za- kılıyor it» diyerek esniyor musu-
man ile zevcinize karşı muamele- nuz? ••••••••illi•••••••• Yeni Modaları dıklarını nasıl anlamnlı/ w 1 esmer olnn yumu.~t?.1~.r a_zçok l~ 

Taze bir yumurta ele nlındıgı 2ak mesafelere gotunılmıye mu· 
:zaman hafifçe yoklanırsa ağır ol- &aittirler, çünkü bu cinsten olan
du~u hissedilir ve aydınlığa doğ-ı ların mukavemeti nisbeten fazla
ru tutularak bakıldığı zaman da dır, kolayca kırılmazlar ve çntln
şeffaf bir manzara arzeder; kabu- mazlar. 

nizin şekli .değişebilir. Bu tebed- Evvelce size getirdiği bütün çi
düller baznn :zevcinizin aile haya- çekler için: c:En sevdiklerimi seç
tından soğumasına ve hatta aile miş getirmişsin> derken şimdi 
ocağının sönmesine sebebiyet ve- c:Nergislerin başağrısı yaptığını 
!'ecele kadar tehlikeli bir tesir ya- yine unutmuşsun> diyor musu
ratırlar ve yuvayı sinsi sinsi kc- nuz? 
miren bu soğukluk nihayet fela- Evvelce kendisinden istediğiniz 
ketle neticelenir. bir şeyi getirmeyi unuttuğu zaman 

Size sorduğumuz suallere bita- tatlı ve samimi bir tebessümle: 
raf olarak cevap vermiye çalışı- c:Haydi üzülme canım, ne zararı 
nız. Eğer bu kusurları kendiniz- var!> derken şimdi: c:Kırk yılda 
de görüyorsanız hemen va:ıiyeti- bir şey istedim, onu da unuttun I> 
nizi ıslaha gayret etmelisiniz; zira diyor musunuz? 
netice hiç te iyi olmcz. Evvelce başının nğrıdığından 

Evlendiğinizdenberi değiştiniz bahsettiği zaman ayaklarınızın u-
mi? cuna basarak aspirin ve su hazır-

Zcvcmize karşı ol:ın muamele- !arken şimdi: cYine mi hastalan-
nizde ne gibi farklar var? dm?> diyerek can sıkıntısile içi· 

Evv-lce y•ni robunuzun pek nizi çekiyor musunuz? ~ ... 1 - Siyah rop üzerine koyu \'C coz 
kısa olduğunu söylediği zaman Evvelce güzel kokulnrı sevdiği elıcı renklerde uzun ('Cketler modadır. 
cDaha payı var, uzatabilirim> di- ıçin onun hoşuna gidecek esanslar 

Ye cevap verirken şimdi: cNe ya- kullanırken şimdi evde ıtriyat kul-
1 k d k 1 2 - Bağları ve topukları a;ıı rı rcnk-

palım, modası öyle!> demekle mi anmayı tamamen ler e ere ya· 
1 b b k terde olan tabanı çıft katlı V<! topugu 

iktifa ediyorsunuz? nızca veya onun a cra er so ·a-
k h dort katlı ay:ıkknbılnr revaçtadır. 

Evvelce kapıyı çaldığını duy- ğa çı tığınız zamanlara mı asre-
duğunuz :zaman aynaya sürntle diyorsunuz? 
bir nazar fırlatıp kendisini kar- Evvelce sinema ve tiyatroya 
şılamıyn koşarken şimdi snçlarınız yalnız onun refakatinde olnrak 
dağınık ve burnunuzun tepesi gitmeyi severken şimdi claima ka
yağlı olduğu halde kitabınızı o- lubalık bir grup halinde gitmeyi 
kumıya ve örgünüzü örmiye de- teklıf ediyor musunuz? 
vam etmekte misiniz) Evvelce ev içindeki kıynfeıini-

3 - Baş tanzimındc saçların bukl \~ 
olmayıp geniş dıılgalar halınde tanzlmı 

mod::ıya uygundur. 

4 - Saçları b.:ıgl mak ıı,;ın yumuşak 

Jerscdcn ;ırgılar çok modadır. 

2 

~ 
/~ 

ğuna temas edilince kaygan bir Sarısı donuk hır renkte olan 
cidar tesiri yapması lazımdır. yumurtalnr daha az demir ihtiva 

Yumurta kabuğl~nun rengi ko- etm~kte o1up sarısı turuncu renk
yu veya açık olmakla, beyaz ve- le olan yumurtalara nisbetle Claha 
ya esmer olmakla tazeliği hakkın- az besleyicidirler. ..................................................... , ........................................• 

Lekeler Nasıl Çıkarılır? 
Oı:erine yağ damlamış olan bir keli yerin altına yağı İçecek şekil

kumaş parçasındaki lekeyi çıkar- de kalın kurutma kağıdı vet.fıre 
mak için hemen sabunlu su ile sil- gibi bir şey konulduktan sonra Ü· 
mek doğru değildir. Lekeli yerin zerinden leke sabunu sürülerek 
su ile silinmesi küçük bir yerde ı diş fırçası gibi küçük ve sert bir 
bulunan yağ tabakasının daha ge- fırça vasıtasile şiddetle. fırçalan· 
niş bir surette kumaş üzerine ya-

1 
ması ve bu suretle lekenın kumaş

yılmasını ve gittikçe etrafa doğru tan alttaki kağıda intikal eyleme· 
dağılarak büyüyen bir leke halini sine çalışılması muvafık olur. 
almasını mucip olur ve temizleme 

1 

~um~.şın altın? ~urutmn ~ağıdı 
keyfiyetini de güçleştirir. yerme tulbend gıbı ba ka bır şe~· 

Böyle bir vaziyet karsısında de konulabileceğini söyledik. 
k aşın altına kalın kuı utnrn ka- Yalnız bu altlık, esas kumns par· 
ğ~d~ koymnk ve üzerine de hafif çası üzerindeki yağı içmek üzere 

l 
nemli bir tülbend vazeyledikten seçilerek konulmus olacağından 
sonnı ılık bir üıü ile ~avaş yavaş I ~~eliye n~ıi~csinde altlık ~!arak 
ütülemek faydalı neticeler vere- ıstımal edılmı bulunan şeyın le
bilir. keli kalncağını da gözönünde bıı-

Eğer yağ lekesinın çıkarılması lundurmak ve ona göre intihap 
için bu tedbir kfıfi gelmiyorsa it~- etmek icabeylemektedir. 

Evvelce bir arkadnşınızla tele- ze azami ehemmiyet verirken 
fonda gevezelik ettiğiniz bir za- şimdi yalnız sokak kıyafetinize i- 5-Tenf'drn b;ı 1ı fılc ekimde baş !ıklar dn <;ok fPf:bcte maıhar olmuştur. \.... 5 cazip olması için her giın bir defa unsurlardan birisi de bel kısmıdır. 
manda :zevciniz.in gelmesi iizerine tina ederek t•v içindeki ~lyinişini· ~~ sabunla ve su ile yıkanması liı- Eğer midenizin büyükliiğü ince 

muhav•reyı" kı a kesmek ı"rı"n mu- zı" ı'hmnl -ylı'yor musunuz"' ............... ~G zımdır. Bundan sonra da viızünü- bele malik olmanıza mani lf'şkil 
"" '$ ,-; ' ................................................................ •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• • •• ••••••••••••••• ••••••• •••• ~ 

h "bb · l · 1 K ze vaptıgv ınız ılina ve ihtimamı ediyorsa bunun sebebini midrni-
1 enıze: « şte zevcım usum Evvelce gezinti şekilleri hak- v J 

b k Alı h 1 d ki d S hh t 1. G .. 1 aynen boynunuz içın clahı göster- zin muntazam işlememekte olma· 
n ma, a nısmar n 1 > er- kında onun en fontazi fikirlerini 1 • 

ken şimdi zevciniz ornda değılmiş bıle kabulde teu•ddüt göstermez- l a 1 e uz e 1 meni:r lazımdır. sında arnmalısınız. Midenizin iyı 
gibi konu mıya devam ediyor ken şimdi: c:Bunun da sırnsı mı Sırtınızın bıçimıni muhaf..ıza et- işlemesini temın etmek ıçin de ye-

., mek ve kiirek kemiklcrinın çık- meğinizi ağır ağır yemeniz lfizım· 
musunuz.. ya? uırzındn aksi bir cevapla masına m;ıni olınrık için ne yap- dır. Gıdaları nğ:zınızda tamamen 

Evvelce ıınbahl.uı kahvaltı ha- evdi." knlmayı ıercıh .-dıyor rnusu- Ol s 1 k k 1 mak lazımgeldig· ını mrrnk cdi> or- hal ve hamur edece fC i de mü· 
zırlanmıs olduğu halde zcvcinizin nuz? manın b d lr arı sanıı: onu da söyli>elim: kemmelen çığncmck ica e er. 
tuvnleti uuımakta ise onun ekme- Evvelce bilmekte olduğunuz Bundan ınnada hazım cihazınızı 
ğine yağ sürerek beklerken şim- b"ır hı'ktıycy"ı bı"lc nııl~, tmış ols~ ı;~- Evvela tarıf cdı•ccğimı7 jim· ' " ... ... 'k h k · · h .. buyuk bir dikkat ve itina ile da-
di o gelmeden kahvaltınıza haşla- mimi bir şekilde ı;iilerkcn şimdi '• • • * • • • • • • • • •· • •"" •"' • ' ' • • • • • • • • • • • • •' • • •' • • • • • • • '• naslı. are elını er gun munta- 1'mh tetkik etmeli '\C doktorunu-

. · · b' · d d zam sureıte yapmak hususunu ıh- .. 
yıp 0 ış 111 ıtırme en ınas:ı an onun ıa·fını bı·ıırmesı'ne sabırsız- Aşag"' ıda vereceg" ı·mı·z tavsı·yelere rı·ayet 1 • • •- lk .., 1 mal elnıcıncrıiı la.ııındır. Yapıla- zun tav 1)'1" t'rıne aznmı rıayet ey· 
.ırn ıyor musunuz r !ıkla intizar edip kenclinize sıra l~ınel'ıs'ın'ı:z. 

d k lursanız d . k l cak hareketler sunlardır: ' 
Hoşuna g:den bir yemekten gelmesini içınız sıkılnrak bekliyor e ece O ' aıma genç a ırsınız Mudrvver "e muntazam bir 

•· t"" t b" k d f ld • k• d J d Vücudu dik tutarak ayakta du. 
us us e ır nç en a ıgı zaman: musunuz? ve çı·r ın e o sanız aı·ma beg"' enı·1ı·rsı·nı·z karın ııahıbı olmak ırin yapılacak 
c:Bu yemeği sevmene pek mem- r 

1 
k v• . d ruııuz. ıkı ""lınizlc birer tarafın·- ,.. 

ld d k . d" H :.vvc ce a şam yemegını ı.:a· ...................... • •• •• . • • • . • . . . . . • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • dan tutacağınız bir hasıonıı vrya hareket çok hasıttir ve bunu he· 
nun ° um,p er ·en şım .1: « as- rıda yemek mf"churiyeıindc kal . . . 1 b men her sabah yapmayı ihmal et• 
ta olacaksın. tıkabasa yıyorsun> d I 1. . b" k't Saçlnrınızın ıpek gıbı parlak ve karıştırarak elde edeceğiniz mah- bu sayede imkan dahiline girmi,. ok cıvayı kollarınızı btikmeden a 

d 
.. l ld ıgı 2anlcln ar c ınuc ır ı np a- I 

1 
. . . d v·ı . .., I 1 . . I d b'I" . " k d k ld ınem<'lısınız Sabahlan yatnkta 

tarzın a s.oz er mırı anı}or mu- l k .. I . b" . tt .... uze o masmı ıstersınız egı mır fı Ü ıstıma e e ı ırsıniz. olacaktır. Ayni zamanda cll,.,nni- şınızın uzerını: a ."r ·a . 11.ınız ve f 
ara ve sus enınış ı 'azı) l' e . I . f p ] k zl I k l k ll b k k kamınızı devernni olnrnk hafi 

sunuz? k d" • b ki k · d" hl O halde sert ve temız Jır saç ır- nr a gö ere ma i o mak j. zi yıkadığınız zamanlar iyice ku- y~ne 0 urınız!. u m~ sı7ın rnez-
E 1 . h 1. . I en ısını c er t'n şım ı a )ap- .1 h b h k .. . b h k ··-• l kur bastonu \'Ul'udunuzun sırt hı hafıf u~uşlurunuz ve im uğuştur• vve ce gayeı ayn ınız onuna I zl b" l"kt k ~ k k çası e aşınızı sa a ve a şam yu- çın sa a ve a şnm, go41erinizi rulamayı as n ihmal etmemeniz la · .. 

Ç\lk uzaklara gitmek ve daima be- nn~ı.l n ır 1 ~ 80 

1 
·~ga çr mn zer defa fırçalamayı ihmal etme- gülsuyu ile veyahut ılık hatmi su-ı zımdır. Avrıca her nkşam yatar- zasına kcıdar gotıırunüz. Bu su- ma işinde elinizi daima sağdan 

raber bulunmak iken şimdi ken- sul re 1 e onul n ·urnn 1 .ve 5~~sız yiniz. j yite banyo etmek kafi gelir. Yal- ken iyi ci~s bir kremle ellcrİnİ:lİ retle hnrekette devam ile sırt a- sola doğru hareket ettırıniz. Br-
d

• • • I • k I o an eve ya nızca ••ırınrsıne ınuııa- • . . 1 J 1 1 · · d ıt • · · k' ...ı_n ı-rl>ı"yesı' h~reketlerı'nd- yata· ısının mec enı mer ez erden 11- d d ' "' , Saçları evvela her ıstıknmette nız kirpiıderinizi kuvvet endirme- uğusturmalısınız. c 11 e erınız e arzue ıgınıı ın 1
• rıL L u ~ 

k b . d ·r 1 a <' e ıvor muoıunıı,1.. . ·ı .. dd" d f l h l' . . B K f ı- n· d k . k 1 1 t h d" . l u za ır yer c vı:ızı e a ması nıcv- r j b b k ld ve ıtina ı e mutea ıt e a ar fır- yi de ı mal etmeme ısınız. unun Boyun ısınının Genç Kalması ~8 1 • 1 ın e ece ·sını:z. ra · yapı an arı ercı e ınız, > 
zubahs olunca cBerbersiz, mani- ·~ve~'.' '' 

1
• a~.ı a ı~ını:t Zil· çaladıktan sonra arzu ettiğiniz va- için giilsuyu banyosunu haftada Nasıl Mümkündür? Göğüs adalt'lerınızi sertleştir- hareketler barsakların faalıyetini 

kürsüz yerlerde vahşiler gibi ya- kıan ~r d 'ııb.1. k J;ı t' ..tıı~·yı sev~r- ziyeıe göre son fırça durbderile iki, üç defa ıerketınek ve bunun insan vücudünün en mı.ihım kı- rnck ve uzun ıııücldet giizt•I hir gö tanzim hususunda da çok faydnlı-
şıyamam> tnrzında yersiz itiraz- en ş;m .1 .~ş ·narımı~ uzu~u~ n tanzim etmek lazımdır. Kullanı- yerine çok soğuk su kompresi,sımlarından btrisi de boyundur. ~ii e sahip olmak içın "oğıık •u dırlar. 
!arda bulunuyor musunuz? onuna ıstı zn lanın a sa ·a a<ı- lacak fırçada kılların muntazam yapmak icabeder. Onun buruşuk ve çirkin olması ilı· yıkamayı iııy.ıt edınmel; 'ile Uzun bır yiıruyüs veya nyak Ü· 

Evvelce kendisile mutabık kal- mayı itiyat edindıniz mi? ve temiz olması ve uçlarının pü- Ellerinizin mutena bir giizcllıge diğer kısımlnrın biitiın güzelliğini bııııu yaparken kendinizi üşiitme- urindf' uzun ıniiddet durmak yıi• 
madan bir davete k:ıbul cevabı Evvelce ona nit olan her şeye nizleıımemiş bulunması icabeder. malik olmasını 1ster ınısıniz;> O bozar. Esas ı 'bnrile genç bir bo- miye de azami itina göstermeli- zundf"n ayaklarınız yorgun bulu
vermezken şimdi: cSnlı günü için ayrı bir kıymet atfeder H' itına Saçlarınız yağsız ise kıvrımları halde haftada bır defa ılık nebati yun diğer kı ımlar tenasüpsuz ol- sini:r; çıinku ha:ıtalıklar biıtün ı~ü- nuyorsa akşam yatma:ı:dnn evvel 
••• !ere söz verdim> diyerek em- 'gösterirken şimdi kendisinı• haber yapmazdan evvel biraz briyantin yağ ile tılfı etıııeni.1 ve geerk sa. sa dahi Lirçok l'amanlardıı onla- zdlıklerı sılıp slipurrcek ""<>slı le· ılık Vf" raııp bır havlu ile lopukla· 
rivaki yapıyor musunuz? Vt'rııırdçn sernsiyesini asçınız,ı ve vııporizc ediniz. Saçlarınız yağlı hahları ve gerekse nl şamları tır- 1111 kusurunu iirlt>Cf"k bir cıt?ibc ırlı•r yapabilirler. rını7 hızasına kadar ayaklarınızı 

Evvelce zevcin izin işi s':ıı çok fo.r-ğ ~f m lkiııeııiııi l.omşuııııLn 'it' bri.> an tin yerine 30 gram ko- nnklnrınızı itina ile fırçnlnman11 ılc bırıPcı clt•rect>dr bir rol oynar. ine<': im beli". nıalık olm, yı kim sarını:r ve sonra <alkol kanfre> 
alakaônr ederken ve onu mütead- :uıycl \eriyor musunuz? lonya suyuna 5 gram asit asetik lazımdır. Ellerini.1.in giiı:d olması Boynunuzun gf'nÇ kalması ve ıstrmt"z Vucut Jı:Uzclliğindı· <·sash ılf" ıı~ıışıurunıı,1.. 

:- ; •••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• c •• o • ; •••••••••••••••••••••••••••••••••• C' ••• o ••••••••••• c 1 ••••• c •• o o • : o ••• o •• o c • ıı ; • ; • ; ~.o ; ; • o •• ; ; • o : • 1 ; ; ı; : 1 : c ; o • : ıı ••••• il •••• •-4 

7 Haz.İran Cuma 

ı2.30 Program, ve memleket s::ı 

at ayarı, 12.35 Ajans ve MetcoroloJ 
haberleri, 12 50 Müz.ık: Muhtelıf 
şarkılar (Pl.), 13.30 ljt Miızık: Ku
rışık müzık (Pl.), 18.00 Program, \'l 

Nemleket sa.at ayarı, 18 05 Muzık: 
Smemn sesi (Pl.), 18.30 Müzik: Ka
nşık program (Pl.), Hl.10 Müzik; 
Çalanlar: Vecıhe, Cevdet Çağla, 
Şerü İçli. l - Okuyan: Sadi Hoşses, 
1- Huseyni peşrevi, 2-- Tıınburi 

Alı Ef. - HUscl ni şarkı: (Nıcc hır 

hasretı canana), 3-. Bımen Şen - ı 
:Hüseyni şarkı: (İçdim suyunu), 4-
Rcflk Fersan - Hüseyni Tiırkü: 
(Sabah güneş doğarken), 5- HU
şeyni tlhkü: (Seherde ağlayan bül
bül), 2 - Okuyan: Safiye Tokay; 
l- Udi Mehmet - Hicazkar şarla: 
(Gôrmezsem eğer), 2-1Iicaz şarkı: 
(Aşık oldwn yavrucağım), 3- Hi
caz türkü: (Karanfıl olacaksın), 
19 45 Memleket saat ayan, Ajans ve 
)tcteo.oloji haberkrı, 20.00 Müzik: 
!'asıl heyeti, 20.30 Konuşmn, 20.45 
:Müzik; Çalanlar: Cevdet Çağla, 
Vecihe, Şerif İçlı. Okuyan: Muiey_ 
yen Senar, 1- Sel. Pınar - Beyati 
~rkı: (Art.ık yetişir), 2- !..<>mi -
Uwık şarkı: (Ruhumda buldum 
'\eci vi&alı), 3- Şevki Bey - Uşşak 
prkı: (Klınseler gelmez), 4- De
de - Gulızar şarkı: (Vi vefa bi çcş
mı blclat), 5- Dede - Güliuır şar
kı: (Nazlı nazlı sekıp gid!'ı:), 6-
Tnhir Türkü: (Çıkar yücelerden 
ı'Ulll:lk yuvarlar), 2;.ıo Konu§Jna 
Bıbliografy~). 21.30 Müzik: Küçük 
orkestra (Şef: Necip Aşkın), 1-
Johann Strauss: Viyana ormanlan 
ef ne i (Val.::), 2-- Walter Noack: 
Koy lıikayclcri, Dohnanyi: 
Ra od' (Do M JÖr), 4 J. B 

z Dcllo: P 
~ 

ADEMİ İKTİDAR 

Pnet. kutuıu 12~~) GaJata, lıtanbul 
'•DlO reçat .. "9 .. tdtf 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı ga

yet sıhhi, ufak, yumu ak adet bezleridir. 

Her yerde l"E~1İL ve BAGLARINI arayıt'lız. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesinde anatomi doçentliği açıktır. Namzetlerin 

yabancı dil imithanı 3 bırinciteşrin 1940 perşembe J?ünü va-
pılacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, 5 fotoğraf, mlfus tez.ke
resi örnei?i ve ilmi hüviyetini gosteren fişlcrile (fişler tedrıs 

ışleri kaleminden istenecel.tir.) 16 eylCıl 1940 tarihine kadar 
rektörlii_ğe müracaatları. ( 4625) 

Kuş Tüyü Yastık, Yatak Yorganlan 
Dünyada en iyi istirahat vasıtasıdır 

Kus tüyü yastık, yatak, 'orı:?anlarını kullananlar bunu 
her zaman takdir ederler. eh liraya alaca~ız bir kus 
tüvil yastık bunu ispata kZıfıdir. .F)atlarda tenzilat ya
pılmıştır. Kuş tüyü kuma larının her çeşitleri vardır. 
Fabrika ve satış veri: Cı:.kmakçılarda Sandalyeciler so -

kak, Ku" Tüyü Fabrıkası. 

Muhfrrcm dok1o:rlar·n, cr1a dcpolarmm \ 'C 

c(·zacıların nazarı dikkatiıll': 

DOK"'l'OR RİCHARD WEISS'in bütün dunyafüı ta
nınmış genç ve dinç hayvanatın husye Vf' hormon

larından müstahzar 

Zafiyet, ademi iktidar için kullanc!an 

v ili s 
Tabletleri p: ~ asam1Za g Jmiştir 

• eaew• ses H* 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığından : 

Gümrük muhafaza teşkilatında ve Ankara dışındaki böl
J?elerde birısi 140 liı a ücretlı d ii?erı formalı vtlzbaşı veya rüt
besi maaşına muadıl 120 lira ücretli sıvı! olarak istihdam edil
mek üzere iki emekli levazım sübayına ıhtiyaç vardır. istekli 
olanların açık kÜnyckri V(' sicil numaraları yazılı dilekçele • 
rile doğruca Ankarada Gümrük Muhafa1.a Genel Komutanlı-
i!ına müracaatları. ( 2693) ( 4713) 
••• 1 •••••••••••••••••• 1 ••• • ••••• ••• 1 •• 1 •••••• •••••••••••••••••••• 11111111111 •••• ••ıııı il. 111 •••• 

Davet Tasviri Efkar 
İstanoul Avcılar ı;c Atıcılar-------------

Ccmitıetinden: Nüshası (S) kuruştur 
Umumi he,·ctin talebıle ni - Ab ı 

zamnamede bazı maddelerin ta On0 $0faitİ Türkiye Hariç 
-"---"""-'-·--- _!_ç~ ..!5.!!!_ 

dili hususu ı:!Örilşülmck üzere Scnelık 1400 kr. 2700 kr. 
9/6/940 pazar J?ÜnÜ saat 14 te Altı aylık .' . · • .' • · 7GO » J450 » 

J üyelerin Alemdar caddesi Alav l!~ı nylık • • • • • • 400 » soo » 
ı köşkünde cemiyet merkezine nır nylık . . • . . • ıııo » l'oktıır 

Saf ve Normal gıda ~ 

~t'' z 

,gelmeleri rica olunur. Dikkat ====iri 

~~' 
rueı. ,.e ı.ı:'.\ nmd:ın nıcs'uU~ et 

olunmaz. 

Sahıb. Z T. EBUZZlVA 

~ 
PİRlNÇ UNU-MERCIMEK-BEZELYA .. YULAF 

~e air HUBUBAT UNL "..RC K 

ÇAP Al\lARKA 
A 

t 


