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Cihanın dehşetle gözlerini dikmiş oldugu saha: 
Franarzların ikinci bir (Marn)ı olması beklenen (Möz) nehri ile onun 
iki tarafında cereyan eden korkunç harbin •ahnesini gösterir harita 

e:=============S:::~~======== ' 

Ameri a neye 
Harbe girmiyor? 

B u sualin bizce kı a \'e sar~lı bir 
ce\ ahı \"ardır: Amerikanın, 

bu d fnki A \ nıp harbine .karışmak 
i tememesinin b hca sebehi, A' nı
pa de\: tlerinin ge ·en harpten kulan 
borçlarını ,Anırrikn) n hir türlü odc
meğe yaunşmnmış olmalarnıdan ilıu

l'ettir. 
llu çok mühim me elenin bug-tin-

1 rd g('n'li Fransız gn1,etclerinde, ~e-
rek iu~Iız r \ZUUb lı" 

· dP.ini gijreme7siniz. Faknt AH·o
pa büyük de\'letlc-rinin (Versay) mu
alıedesinden sonra yirmi senedir tn
l<İll ettilderi si)nseti tetkik etmi~ o-

nlar peka~a lıilirle.r ki A \'rupa ile 
Amerika arasında hir türlü hal
ledi;ınemi. müzmin hir alacak ,·ere
cek dn\'ası \ardır. 

• 
ın 

Uiiyük harpte Amerika.hl.ar A\'ru
}la harbine, yalnız Almanyanm t3h 
tclbahir mnhnrchcsimlen mütt>es.,ir 
olduklan için değil, biraz da ~f'isiciiın 
hurlnn ?\I. \'ilsonun tes\'ikinP kapıla
rak iştirak etrni~~erdi. Bu Vibon bi
raz dn cezbeye tutulmuş (l\lystique), 
mefkfireci \'e dindar bir mlaın idi. Ci
han Harbinde Almnnyanın galebesi 
ni hem medeniyete, hem de hıri-.tl
ynnlı., muzır addediyOl'dn. Onun i
çin Ameriknlılan teş\ il\ ede ede lıar
be üriikledi, bir iki milyon genç \'e 
dinç AmerikalıJ1 silah altma ııJıp A\'
ruııaya gömler<li. Ayni 7.amıuıda ln
gi:terc, ı~mnsa, hatta ttalyaya Ame
riknnın ;asi nıikvasta ııakt.len yıır
dımını dn temin ~yledi. Nihayet iti
liif de\Ictleri kı men de Amerikanın 
bu askerl 'e muli yardımları saJ esin
de harbi lın7.anclıh;r. Harıl da\·a...;ı bit
tikten ,.e bt:lh muahedeleri imzalan· 
dıldnn sonrn Amerika, tngJtere ,·e 
},ransadnn mil) ar:nra hali~ olan ala
caklanm pel• haklı olarak istedi ,., • 
bunu i teri.en « izi kurtarmak için 
kafi derecede kan döktüm, hiç olmaz-

a.Iacaklarunı \erin» dl' eli. Fakıı t 

Ta 
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Şımartılmış küçükler büyüdükleri 
zaman hayattan şamar yer / 

llOSTAKIL YEVMi GAZETE frelefoıı : 2 O 5 2 O 
'l'elg. Tasviriefkar İstanbul 

Raif Necdet 
(Şerbl 7 el aaytamız4adır>. 
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ltalyada Yugoslavya Aleyhinde 
Nümayişler Başladı, Rusya 
Macaristan Ve Yugoslavyaga 
Garanti Veriyor. Tunada Alman 
Tah idatı Olduğu Söyleniyor . 
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Dün Çok Mühim Bir Nutuk 
VerenRegnoSefirimizleGörüştü 
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l Dünkü Vazi~~tin Hül3.sası __ 
Anvers ile Sedan arasında vuku bulan şiddetli Al

man taarruzu, Fransızların zırhlı birlikleri tarafından 
durdurulmuştur. Af euse vadisindeki meydan muharebesi 
bir harek~t. harbi halini almış bulunmaktadır. Jngiliz 
taggarelerımn, Alman tank kollarını, bindirilmiş kıt'a
larmı, şose/eri ve dt1nıir9ollarını muvaf /akiyetle bombar
dımanı neticesinde Alman akını kesilmiştir. Belçikalıla
rm Liege ve Nanıour müstahkem mevkileri mukave~ 
mette devam ediyorlar. Hava harekatı esnasındaki • 

_ ~a~ ~i~e -ü~ n~s~~~e-A~m-an~a~ı:-:leghine neticelenmiş:~. } 

- - - -- - -·- • aı- ... - · 

Ruzvelt Müttefiklere Yardım için 
1 Milyar Tahsisat istedi 

Amerikada harp lehinde kuvvetli 
ı.ıeşriyat yapılmağa başlandı 

V~inglon, 16 (Hususi) - C.. h · · · 
· · R lt um ur ıçın 1 mılyar 182 milvon dolarlık 

reısı ooscve b .. ·· v ı~.:ı J • 
. ugun og 1..-u.en sonra tahsisat istemiş ve bugünkü beynel-

kongrede bır nutuk irad et '.,.+ ' • • 
n.__ 1 mı~.ır. mılel vazıyet doleıyasilc Amerikanın 
.n.vvseve t c-vvclu müdafa b .. t,. • .. .. . • 

a u°"esı (Devumı 3 uncu sahıfcmııdc) 

k ı g'ıltere, gt•rck Fr.ınsa im bor!.' 

gere n · •. -. ···ı J~~~ttİ,~~~ii~C:Jll~D~~~~~~~ltflr/:ı~W~.8ı"-'~ı.;;&isı:g~~9J!lll••l!ııll l d bir santım odemcgc uı e ra· 
ann n.n , ohl 1 

ZI olmadıla:r. J3i~hassa I• ransu.ıar, ço. ' 

Gazete Sahifeler· 
Tahdit Ediliyor 

ı ·ı·ıerı· ,e ('/'k da mu1'1.rç,ı. 1 ı· ı · k d Fransız ·aske · P~;nklsen: :"Amerikanın alacakhırı· Hava an ngi ız tayyare erı, ara an rı K. T 7 k ZJ k b [ • :,( ::t;~:. ·~·lmrŞISJDda çok sinirleni - . Alman geri hatlarmda şimendifer yollarım hercümerç ederek ararı ve iller ne yeti a u ettı 
yorlardı. o \ 'nkitki l~ransı~ ~ete~: Alman uakliyabnı ekteye hatta felce uğratırken . gu··ksek tasdı·ka ar zedildi 
rinde «Amerika harbe bizi. :~ ar~udi. " Alman fİmendiferlerinin tayyare hücumu ile felce ufrayacak 

için değil, kendi menf ah 
1 

n gır ' surette tahrip edildigini dün /ngiliz. radyosu bildirmiıtir. ,, Ankara, 16 (Husuşi) - Gazete adında 1\'e daha biiyük cb'atta bulu-
bi.ze ikrnz ettiği panılar .• d~ s~ k~- . sayfalarının tahdidi hakkında koor-1 nan gazeteler 6 sayfa, daha küçük 
di menfaati için sarfedı.mtjtir, .şım- Londra, 16 (Hususi) - Üç günden- r~zlar~a bulWlmakta ve burada ~; barat N~~aretı ta,ra~ından .. neşre~i:en dinasyon heyeti karan ıcra Vekille- cb'att.a olan gazeteler 8 sayfadan faz 
di ne yüıJe b1zden bu pa~rın ıade· beri devam eden şiddetli muharebe- şıddetli harpler cereyan etmekted : son teblığde de "azıyet şoyle hulasa ri heyetince kabul edilmiştir. Yakın- la çıkarıJnmıyacaktır. Ulus gazetesi 
Sini istiyorlar» tarzında cıdde~ ~k 1 hakkında c<ıpheden gelen haber- Almanların bu taarruzdan gayel~~ı edılmektedir. Almanların mütemadi da resmi gazetede neşrolunacak ve resmi tebligat ve nanıarın çok yer 
haksız , .e insafsız neşri)·at bde \'ll- ler halihazırdaki vaziyet Brükscli almaktır. Namour henuz taarruzlarına maruz kalan Sedanda neşri tarihinden itibaren meriyete gı işgal ettiği günlerde 8 sayfa çıkabile-

!t.~ efkii.t'lndn., ere nazaran, . . kt' R kqbulmu~tu. t~te Amer.a.nA şöyle hülfısa edilmektedir: Belçikalıların elinde buluıunakla be- vazıyet ıyiyc doğl'U. ~ tutmuştur. rccektir. cc ır. esmi gazete bu karardan is• 
(Devamı 5 inci sayfamızda) Namurla Anvers arasındaki cephe rabcr Almanlar tarafından çevril - Burada Meuse n~ını geçmiş olan Bu karara göre 4D - 58 santim eb - tisna edilmiştir. 

Ebüzziya Zaae 1 .. t eli taar- """i.<ıtir Dig· er taraftan Fransa İstih- (lkvamt 7 ınci sayfamıwa.) 
VELİD üzerinde Alman ar mu ema _ _, • ' 



Tarihi Tetkikler 

Hititler zamanında 
lnadolunun ırki vaziyeti 

Hititler devrinde, Anadolu, Harri, Kaşga gibi isim
ler taşıyan daha b·r çok kavimlerle ve meseli 
Lökyahlar, Kilikyalılar ve Karlarla da meskundu, 
Hititler ise Orta Anadoluya hakim bulunuyordu 

Jetlerınde müşa - YAZAN: lıği mevcut olup 
Bütün dünya mil-ı sında da bır dıl bır 

hede edildiği veç- Mükremin Halil olmadığı henuz 
hile bugün b.zim t('sbıt edılemcmış-

Türk gazetecileri 
Londrada 

TASVtRI EFKAR 

• 

Haliç ldare5İ 
Bu sene Karsız 

Ba~lığı okuyunca şüphesiz . .
tobüslerden bahsedeccğiıniıl 
tahmin etmissinizdir. Canlarl 
sıkıhp yarı~ ~ttiklerini, yoru • 
lup öküz arabası misali yol al• 
dıklarını, bozulup homurdan • 
dıklarını anlattık. Bugiin de. 
son :ı:amanlarda sık sık rastlnll 
ma~a ha lan:m bir lfliihali hıt• 
rekctlcrinden bahı-cdeccğiz. 

İçinde bulunduğunuz otobiiS 
birdenbire duruyor. Şaşırıp et• 
rafınıza bakmırkcn, ~oför ,e 
bilet~iniıı sb:i meraktan kurta• 
nrn ihtnrmı duyuyorsunuz: • 

- Haydi Baylar, arkadaki 
arabaya! Biz geri döniiyoruz. 

- Neden? 
- Burada yolcu yok, ötede 

çok da ondan! 
Doğru u, iiç kuru~ kaznnÇ 

uğuruna halka ancak hu kadat 
cziyt.'f ccHJir. Bundan ötesi iş• 
kcncedir ki, Bt'Jecliyc otobüs İŞ 
lctmcsini üzerine alıncaya ka • 
dar korkarız, bunu da görece· 
ciz... NEBİL SANVER 

cannın yarısının fırıncılar şirketi ta 
rafından verildiği tesbit edilm'iştil'· 

Belediye halkın aleyhinde olan bu va 
zryete ne şekilde müdahale edeceği· 
ni tetkik etmektedir. --



t~~~~~i~J Müstevli Bir 
'-!;_ ~ • Tatarruk ......................................................... , Ruzvelt Mu"tfefı'klere Yardım için Mi le tin iç Yüzü Ve İncir r 

1 Avrupa harbi 1 Bizim (l'eni ne1>iriyat) süt:ununmz-

1 da (Günde bir kitnp) tetkik . taJ • 

1 1 M . , ar Tahsisat st e d i llarbe rağmen herkeG enflasyondan korktuğu için li i~inı üzerin nJı \e ı 2~0 ıncı gün ] j 1 Y ~:~:ı~ı:;~: ~:!rı::~ n~:;:!".ı~;~e:~nfa~::;~~;nr;!'; ~;~n~.:~n;::~~:E~. ~:~;~ 
ıken b~ kıt.nbı alıp uzun Uzad t (1 oci sayfadan dc\•am) 1 Ruz\•cltin l\fcsnjı . , _ . kikten 

0 

.. ıyn. et-
F 't b .... • ~d f hız verilmesi elzem ol- Ne,•york JG (Husus") - nets1ctirn Hergün ycnı bir memleketı dahalse sarfctmegı tel'cıh etmektedir. Bu . nrn mutnlea ını Yazarsa. 

0 P . lGra(An ız e ngı m". • ••".?"r•erek Amerikanın bıl- ıur Rım·eİt•ın ltnh·nn.n lıartıe ~ir- kurbanları arasına oiınikleyen Al • hnleU ruhiye, bütıin gayretlere·rağ- )a~ıbıulndn mutlak ruaknyı calip bir arıs, .A.) - Fransız akşam dugunu soy ı,, ' " .J • • h h ld Al h 11 d ki ~ h §CJ unur. 
·- d • 50 b" ta a 5 · Jhtfrn:ıJJnrinin nrtmcısı u7,cr,ne manyanın dahılı \•azıyetını er a e

1
rnen man a mı a zaı.er ulya-

1
, 

tebl>g1: hassa sene e en aşagı ın yy • me ı • bd el 1 k d ·ı 1 d - a im l<ocn bir kitabın if 1 b' 
Muharebe, heyeti umumi'-•esi iti • re imnl edebılecek bır hale gelmesı Kont Çiynno \'ıı.sıt:ısre l\lu so!.ini~e merak edersınız. Hnr en evv esa- a!ınteın pe bü ~-ksadg al~Jd" o mBa ı~~nı kelime yaka'a'-·ıp oııun lıA'·ı!"~~ ı.r ~ • · ö d r·· ı b · ı · h"beratı kontrol e- gos ren en yu e ı ır u yuz- "' • A.I\ ~ın<m, sa-barile a3 nı geııişlikte devam ediyor. liızımgeldiğınl ilBve etmıştir. . ıı.hsı blr ır. J g n en gı ıa er •· sen her tur u mu • • • . d ti 

1 
d .. · •

1 

tırlorla ıııütaı•.a 
3

.,... r •·e,-. .. r· 
Bazı noktalıırda çok şiddeUi çarp'§· R.oosevelt bundan .Onra bugün mmıstır. ! leo:ıjıla il« ) anın lım. e den bu memleket, şımdı dnhılı vaıı " e.:;, s;~~a, u1ha ro ve ıger eg ence fbı bir Cddr , .• nokta ... ; nıu°,.' " 
malar o'muştur. bir haylı değışmis olan har~ ş:ırtları girme ile bugünkU ilıti afm çolt geni':' yeti fena gösterecek en küçük . ~ird m b a ferıl ~ zomkatndına nazaran nhı> onu tenkit baJı:ın~Ue~:.::.:·:~e 

. . ~ b" ah ll'-"l aıcal•ı bi"dirdmel· c h b . d h ' d c:arı rıkarmamak ıç n a a aza ış yapma il ır. . ... k .J .. uır Bombardıman lıavn kuweUenmız, dolayısıle Amerikanın kfifi derece- ır • aya l ' 0 • • ' • a erı a 1 ı, > •• sunı endine nıahsııs fll-irler de s 
· · · · · d' r. · t l""l•anı hnrbc i tirak , t ı da isti- Hukumetın bu hovardalığı önlemek ı· t ' O· avCJ ha.·a kuvvc:Uenmızın hımayesın de teslıh edilmediğıni söylemış ve ır. ,ıız•e • - , n her çeşit kontro. v sı a nn n . . • . '"· unır, lıek yazılarının lıeme ı 

cie, keş.f hava kuvvet erimizin blldır- sözlerıne söyle dovam etmiştir: edeceği halıer'ai nlır nlnınz dcrlıal fadeye uğraşıyor. Bu 'nzıyette, Al· ıçın b.ulduğu yegane çare yem ver- inde nm-..uıa bir rullıınsetıeı; :ı ıc~ 
diği düşman kollarınıı ve zırhlı ma- ~ 1. lılildinıct erkiinını ictimna d:n·ct et - manyadan hnkıki hır hrıvadıs a!mt1k gilcr ıbdnsıdır. Son olarak çıkarılan yan imalam, te'ıuilıJerc tes 

1 

·r ~u 
«Kalben ve maddeten kuvvet ı v ı vergı cihtiyarları koruma ·smin" ta • at u o.u. kinelerine muvaffakiyetle şlddeUi . . ıııiştir. ımkônsızlu"lllIŞ bulunm•ktndır. • a • • 1 1 • nur. Onım i~ln bu •rlmdaşw -azıla.-

hücumlar yapıruşbr. olmak meebur~y~tindeyız, Mudn[aa P.om:ıda, mesııj_uı nıussoliniıe te•- nız bütün uğraşmalar• rağmen, Al- şımaktndır. Kanuna göre maaş ve nna el erlı·etıc göz gezdirir o~larda 
Parla, 16 (A.A.) - Hawıs ajansı, terttbatımız buyuk olmalıd'.r. Artık ıli edildiği lc3it e<Ulmelde l>ernber ne ma~ polisı, kafalarda yer eden hat.ı- ycvmıyelerden kesilecek yeni. ~zde hondimin do işine )'nrıyw:.k bir me•· 

Fransız akşam tebliğinden sonra, ns- Okyanuslar_ Amerıkayı mudafaaya gibi tesir bıı·aktığı öğrenUemeıni<tir. raları s lememektedir. Kontrol im - 10 !arla "yap~mıyacak katla~ ıhtıy~r zıı lıu!ın:ı~'ll ç:ılışınm. ker
·, vaz·ıyet hakkında sa t 23 te "'"'a katı değıldır. İdealimiz dahılde ve Mnamnfılı Jt.:ıh'adnki tngiliz erin \'e • b 

1 
y"n bu biricık saha olanların tckaudlyelerı verılecektır. llün '-"ine biz.im ( •c . • t) 

a "'"!I • •• • • • • • kanı u unamı .. • .. .. _ .. o1 nı ne rıya çı-
w d k' 

1
- tı . ti harıçte sulhun ıdnmes dır. Fakat ı- li!ısırdnki fta.l'-·tmlıı..rın hu mcm clcct 1 1 . ve Propaganda ne- Bunun 3slında, gunden gune buvu- n eiine (TelmoloJ"i) ı' m' 

1 1

•• 

1 

• gı a. ·ı ma umn vermış r: . _ . . . . o1 • • • • • Alman gız ı po ısı .. • . . - • • uıc c uır cı-N 
.
1 

S d d k' V"": cabında Amerıka hurrıyetı ıçın çar- ıeri teri e d~l\·ct cdıliş'cr \"llz.ı;)ehn 1 lll ·şgnl eden en mu- yen butçe açıgmı kapamak ıçın bu- tap almı;; bir ICÖ"'"" \'C ,..,.

1 
.
1 

. d . amur ı.c e nn arasın a ı uı ... • _ • • zaretf memur arıı _ -sı ·=. """ u nu .. , crın tt b 
.. h' b' t kı·· olmnmış- pışacagız. Bunun ıçın hazır olmalı- gittikçe \ah:ımete doğnı g'ttiğini ~ôs 

1 
d. lunmuş yenı bır çare oldugu kulak- miitale:ı:yn dnlmıc. bir fı .. ı.ı .. d"" ~e e, ugun ıç ır cra .ı • . him mese c ır. . "J .. uc gor um. 

br. Çorpı,malar devam etmektedir. yız.• tennoktedir. Buna mukab~ Amerılıan ki serbestiden (!) istifa- !ara fısıldanmaktadır. ilendi l<endime •Cnmm hizlnı arl<a· 
. . .. ..k E1 l /ı • -' • l . 1 n·· Co t d" S:l ' . d Bu hususta Sö 1 d w. •• Al 1 b d • • Fakat, son iki gün ıçindeld buyu .na1'p e rnue neŞl'l!Ja rcsını ma ı:ı M n e ı '° e n ın- . , ddaşımız Almanyada- ven ıgıne gure, man ar u aş, sıyasıyattan, içtim:ıiyuttan "'ÖY· 

· · i l t tl t' • . . A de eden bır ) ur l b h l k . ' 9 · l ·· - • §iddetini muhafaza eylemcmlşbr. Ne•~-ork, JG (A.A.) - Ne•yorl< >ki ta yan rnnsa nıı ıg.nın nıe- . "vle anlatıyor: ıor e •zır anma ı~ııı O mılynr al- e boyle dem '"racAI< lıadar anlar .,_ k ·ı. 0•~ ') , 1 1 kt ıntıbalarını §O. t k f l cf" y:r··~-"' . f J Sedan mıntoknsmda, Fransız ıta- Denıld Trlbıuıe r.nıolesi yntJyor: ""'1Y• ı. ~•·""';' ıen yo.a !l' •mıs o· _ • kar 
1 

bir koyun sürü- ın ~ar sar etm ış er ır. •U•umotın ma, ene, lıele lııtbll;i fenle lıi~bir.,. 
).an şiddetli mukabil hilcumlar esna- Birleşik Amerikanın lllC\'Cudi\·cti UlaSını nıenmunı~·et'c lmrşıl:ım:5'ar- Hukumctıne ş 

1 1 
Alman bugunkü borr.u ise 190 milyar mark- lakası :\'olctur, im ldbphın aca.Lıa onı-

' · ı· 11 • ·· ı sü ı· dar ürkek ve uysa 0 an • • • • sında, bazı mevzileri geri a1mıslardır. \'C huzuru balunundruı en ucu1.a mnl lır. l\l:ı um o< ugu u1.erc m vnııurun .a 
1 

.
1 

verilen tır. sıJ balıscdec-.elc!• doclim \'C dün bir 
1 t . J A r .. . f'··ı halk radyo ve gozete eı e Başkn yerlerde Alınan hücumları dur o'acak hal ç.arc.sinin dcrfı.ııl Afmıınyn hare •c 1 son ı:u ıse r.r uzerıne w • ı, · d" 

1 
· inanmak • Rejime alC"yhtnr Alman münev - nralık müsveddelerini elinden alıp 

· bi b" · • ı · tel · . ı·· propaganda havs ıs rrıne durulmuştur. Bundan, nıs ır sü - ya harp Ufın et:rnck olması pek muh- yan rcsnn ma mmınrınca ıır cuı.- Ü .. ld -ı birer koMprime verleri, Hitlerfn hareketini «cinneb olmdum. 
k(m ve her tUrlU Alman terakkisinin temeldir Alman harp makinesi ı.u,· m;~u. tadır. stu yn hı. bı leri hemen her olarak tavsıf edi)orlar Almanva- Demi~tim Ya, bu arkada ynnun· d rd ıd - il.- • . ' hal:.nde olan bu a nr . - ı J • • 
kat'i surette u uru ugu m<Uıası \•etli olduğu kadar çirkin bir şo~·dir Tchlikdi l\fmtnlmdaki . 

1 
tuyor Harbin1nm asıl dü~manı İn~ilterc değil par-< ır. fiç nnlnma<lığını zannettiğim 1 

1 d F ku d · · · · · · kes kemali afıyrt e yu · · · ' (t k 'k) t · . çıkan mama ı ır. ranaız man 'n- nor~ık Amerika, bu lıa!e artık göı merılmlılar ld k mühim bir ye- tıdır. Almanya, -farzı muhal- hartı! e nı •n bahı lıu li!lııbı da hay· lığı, bugünü, iki gün evvelki şiddetli yumamaz. l.onclrn, lG (Husus") - Amerilm başlangıc~nda 0 ~,;~torların mikta-ıkazansa bile muhakkak dahili bir li faydalı urctte tahlile rnu\'n.ffak ol-
~rpışınalnrdan sonra muharebe ter- • • Blrleşll< lıükiin eli, Cnllıan ar, ltnlya kOn te~ıl eden_ a <. 1 kt d r Bu değişikhğe maruz kalacaktır. Bütün muş, kitabın lnymet •·e ehemmiyeti· 
tlbine intizam koymıya tahsis etmiş- Nazı Taarruzunu Taklııh , .• N'Dııh· rki A•Tiıpn•,.dald hütiin rı da gunden gune aza ma 8 dı • N • harbl•rde olduğu gıbi bu h:u-b de ni ı:östemıi<, klmlerlıı i)ııe )'llrıya. 
tır. Takviye cü.Utııınlan normal SU· lontevldeo, 

16 
(A.A.) - Birle;;il< sefnreı ,., ı·on nloslıılı moml'rlonnn hususta Gestapo ve Propngan a e mali cophede vergileri artırmak ye- cağını lnsrlh etmiş •·e mıılııdı ilzPro 

rette gelmektedir. AmerCka dahil olmak il
7
.ere 14 Anıe- gönderdiği bir telıllı':de hu memlrlıel zareti eiele çalışıyor. .. ni vergiler ihdas etmek istikra; ve <le nr.ıya bir ilıi kelime bahsi han~ 

ffiıva muharebesi, dalma durma- rika elimhuriynti, Belçikaya, llolnn- erde bulunan Ameril.;n lehruısınm Ötedcnbcrı "_'.utlak bir tahakkum nihayet paranın kıymetinin sukutile tırını~. . " 
dnn ayni §iddetile devom eylemel<te- dnya '" Lrun.ıınburga ynpılan n.,.; llank>aııx tnra.ıre l'<>rteldz limnnın. nltında yaşamag• alıştırılmış olan sona erecektır. • • Bıı kelııne!er ise (tatnrnık) , .

0 

(in. 

dir Alman bombardım.•n. tayya~leri taarruzunun prole•lo edilrnıısi i~iıı nndan b'risine gllmeleti liizumunıı halk Hitlerin sahsını .ve _orduyu sev-, Çekoslovakyadn, büyük Alman •.•~r) :~t'.lnlıfarıılır. il!•'•• nrkad.-ı.< bu 
müttefik avcı tayynreıennc bur.um Uruguay lnrafından nlıi olan teldi· bildinnl fr. moktodır Fal<nt partı unıformasını kuvvotleri bulundurmak meeburiye-1 ı,..,me ırı nlıııır, nıanolannı )'17.ı· 
etmektedir. Müttefik hava kuvvetle- fi lmbul etmiştir. Ru t•lıl;ğden Amerilın Birlcsik dev: taşıyan S. S. vo S. A i•r h:r. tmrta tı hôlf• hissedılmektedır. Polonya 0,_ı~·~r'. lınt_ıa ya~ına frnnsı~':'larını dn 
ri, şiddetli çnrpı,malannda yal'."• F.slii Uruguay climhorreisi Serra- :Cllnhı, sım'ıın rnınlaklorı t ehl,ke:ı nefret uya nd ırm ıı ~arrl_ır Du ruşt mu- mania rında ıse mim mü froze !er mü-1 ıl.n e edıı 0~ '~ 80?~ •boı le '.sblalı
zırhlı clizütm.nlannn mnhstıs •.~y'.at lo'nun >iı .. 11 altında nüfuzln şalı- add•ttiğini \'C lı"'lıin yakında lııım- ameleleri ve hor turlu knyıddan aza- temadıyen Alman kuvvetlerini hır • lannıızıı_ı_ h'.r hıonh ~~pıl •• dııor. 
verdirmektedır. Alman zırhlı cuzlı : slyeHerdcn müreklmp bir zilmre elim. nrn sirayet edeceği enır. esinde lııı- de harokot lmle bu n dam!~ r, halk ı palıı orlnr. Rıı '.'.'ııtn.eası hahı~n len ~ok do~= 
tamları, her yerde, Fransız - tngihz hurreisi Baldomh·e bir arzıhnJ \'ere- luıuluğu anlıı.ılmaktadır. üzerinde? dt>hşett€'n başka bır hıs u-ı \1 şo ada Polonvnlılara v Yahu- d~ır. I:ızde nte\Ctlı·t ~ugntleı:ın hemen 

· · h"' o- • 1 nr v - h ('hirındP, nz ':J(), :'.\erir mı knhul hava kuvvetıcnnın ucumuna llora- rok, biitiin Amerika cümhariyctjni .Taponvn 1cc"J!'sİ yandırrnıyQr ar. rlılere karşı mullıış lnr şıddct gos - d'I • 

1 

i 

1 1 

:t 
1 

·' 
• ı '.lG (il ') A ··ı selelerden e 1 mıs \e • l"!:O \1 ap arımıztla lml-mıştır. Almruı Oo mlinasclmı. kesmek üzere •'>•"· ""'"1 

- '"'" Bugün, on mıı >ım me. _ ıerılmoktedır. Bır Polonyalı tarn -
1 

~ , •
1 

• f . 
""l . ., meclisi tı hrl. e eneiimenl, Jajon}a- biri de> gıdn işıdır Yıyrcek tedar.kı fındnn öldurulecC'k h~r Almana kar- anı ~rs•o.nn •.mı, ennı ı hlah :ırımı. 

Alman teblıg !lfonakoya Gıtmek l'.asak nın h br; bir lıeziınete .. ğmhlıırnk hususunda Almanvanın her tarafuı- ' 1 • 70 p lonyalı kur- Zln _hı~bırı lııı.ıınmar. nu ıstılalı'nrı 
Alman hududu, 16 (A.A.) - Ha • l\fonark, 16 (llusnsi) - Hariciye -tciz hır ha ~etiri:mcsinin mümlriirı da aynı sıkıntı ç<'kılmıvor Dört bu- .... .omu vle ı.;ku; ~ız Arao ynhud hep mız tnelcteptc İl\('n hil,mt>t, kitn~a 

vas a. dan. "-·' . 1 1 • t . ı· . . . d unn dııı mC' e r sıra . elı:ıtnt ri:nızi~ e 1 ·ı pl .1 • •.. Jansm • • t ~b,. a ınıı arını ıs enu ır. oldui>unıı. fök:ıl ı,;;y e hôr lıorhm eok çuk milyon nılfu•u nl rn lkrlın, gı o kadın! >rını dn knraknibra götiırdiık- . - . • '. . • ıı >rı•ua okur, 
"Yuksck Alman kumanda lıeyetı nezareti, diğer ncznrctlcrlc istişare - \' hlrn nct"c•·Ier <lol~urn~ğmı , .e tın- lc>darıkı ıçın t•n gnvr musaıd şehır - Al ·kel 

1 
.. ·ıle mtınnsehet o~renrr&z. F:ıJmt meld~pten ~tkh.'dan 

t b]"W ed" t"t Jerı ve ınan <'I '" < • \"C l rıy t 1 -d -c ıg ıyor: den sonra mnf \'Cyn yolcu rcklcdeıı 111n iç'n hö~ lı• hir hnrhin önüre j?;~Ç- dı"r B:lh::ısa Bc>rlını bı>slc, en Ham - b l .. k SU<'ll ·ı!'.rıad ndılC'n bu •. a ın ( ng aı.,rasına knrı ttktno 15 l\fu tn t 11 d H landa o•·· ·1 ' • • • • le u unm.. ,, .. 

1 yıs . ~ • e o • Amerikan \'llpur:nnnın 1"11 'll ı ı -nek llzere hor ne l"mmsa ynpılması burg hnrb dolay.,ılr Atıl kaldıktnn kadınl>rm bir nıUddot sonı-a iistlori, • nrn .unl~rı ~:unnınen unııtıınız. Son 
dusunun tcslımıyetı, Alman ordusu Fransa artı ın<l:ı. bulunan l\fon:ılrn ~ım tr(•'di'ini h<"yun <"tm'stir. ronra Buna mukabil, biı zirn l sa- b 1 rç" p11·rn ı·iıı·u· k c•zik I" n- ra hl'rlınn~ı hır ~·azıya. hir kitaba göz 'lik ı ı d nl ğı i'c Holanda or .. ' • · ' · aş arı p.ı " ' .,, • .. • .,. r · 

1 ) se ' mmnn • 

1 

•• prensliği limaıııua uğramalonnı nıe ıı:urümrn, lıur,llnkll l•nlırı nıslıotler hası elan ve bôt,.. fb r lı ududuna dn de dışarı ntıl<lı l<lan gorü ı mokk!dır., gezı ırır •On im i<ellmrlerılen b ·tine 
dusu _vo donanm?sı yuksek_ k_umnn· nohniştlr. Anvırlka lıükfimeli, Amr aki lmldıl<m Amerikanın lılr .tn:ır- vukm bulunon Mılnıh "" c vaTı bu Bu mlınasebel ıdrl alnrının karakol-! t<'Snılüf •ılrn<-1< ınaıın ım lıatıriıl-ıı. dnnlıb'l arasında ımza edılııuştır. rilmlılann lıIL•ıısi hlr mczıııınlyet ıı.t ızean ko;-l·mıyocn;lmı l""·e etmelı- cihet ton dah 1 rah,ttır. Pek tahıl ola- t da •c ..,kıldc tahkık "' lotkık edıl ıııayız. Uemrn b'r lfigut hitabına ınıi· 
"""'"'""'"""""""'m"'""'-"'-.'.-"'"'"'---". m:dısızın Mnnııko)a gitmelerini d •dh-. Rey:uı ita, deniz kımeı:erinin ~ bu nisbot, bmm gıbı her ôstedı- d~ğı mernk ııyaı•dıı maktadır. Arası-I nıraa• edoriz. l.fıgat kitııpL'?ı :se b 
Sovyct - Yugo lav Munasebetlcrı mcnctınistir. (Dcvarm 7 inci s:ıyfnmızıla) :~ . rzu ı.•ttıg"i m ktarda bulmak dola "'11 rı·vav"tl rdf' bulaşık has- •"'tılahlnrıl.:ın hiçbirini nlınnnuslnıdır. d 

urtllüUUUHtllUHUnHNtll t?ını. a ra c "' .ı \ .. : M J ş . d 16 (AA) Moskova an UllllltlWtUIMUiUUUHUHUUUUtUUAnNtttttı111111ttt1tıtt11un ....... u ... """"""UtHllUHIHHtUUOU-H«IUU .. l Jnket c·r 'tnl ~ ('lllSC'ttin San· ,.,_ . • . 
Belgra • · · - bohtiyarlı ına ormış o an m m' • fnlık gonıkcok o'an V r ovn m•haı. 1 • • • 

1 
ı ••) en ıyı 

dönen Yııgoslav ticaret heyet
4 

bu Mühim Bir Karar lrrk yapılmamalıdır B11< kıyas e- ıeırrının ytıksrk duv•rlada öri;ıiıp lu~a~mız olılıı~'" •·e fenni l;o:inıı· , .• 
git n ö • ıe üzeri B<' lgrnda .. ll'.'lmıştır · dersek A im n ya o ın en bo il ıık vor n- harıcle r •Mal arı kcsı leceğı söylen i- ı.hlal 1 a rn da. •lı•ınmiyot • orı i~; lınl 
il yet amı, Moskovnda gorulen ış • de 'Ç knlmak gunun tabı! hfıdı>Cie· yor. de onıııı ne (! ~ınusu Td,l<i) siıııle ne 

lerdPn çok memnun olduklarını_ ~e Apartımanlarda Korunma ~sı rindendir. Günduz, kt•' l·t n kulağa dolaşan <le' frnn IZf'a ltı~timtc böyle ıstı!:ıh-
So\) et • Yugoslav ~ü~nsebetlerın_ın il t 9 Evvelce ışgal <?dılm ş bulunan A- bu g bı havadıslnın, {'fk5rı umumi- lnn hulamazsım:ı. 
istikbali hakkında nıkbın bulunduk- , vusturya ve Çekoslov.kya d • ise va- yede bıraktığı mcıı fi tesir leı·, okşa m, T:ıla rrıık, ( ılöyüliip l'•l·ılma, I• 'lı• larını bildirmişt!r. Bahçelerde De Sı pe rle r Kazılacak z.ıyet feci dPnC'Cf'k kadar kötüdiir. Al P.r o~nganda Nc21ıı_ret~ni~. h~zır~adığı halini.nlmn) dr~Jdir, ki frans1zeas1 

4 manlar bunıı sebtcp nlarak bu mınta- ycnı haplur\a -mushıl ılncı ıçmış gi- (mnllt•ahle) <lir. tnelrar, ~kilip uu.-y ıJdınmdan kalar halkının açgiiılillüğünD ve hı- ortalıktan sôllniyor ve ıece her- ma ıt-.ıııır, bunun da f.........,.., 
Amele Öldü Valı dun pası J orunma ışlerınde Yiyeı'<'k ve g.)•'<'•k gıbı e_ıyanın baş!~~-~'· • ... madenleri.o h""""1arını tnrıfte lıul • •• ~ "'k • • idart>sızJiğini ileri ~11rüyo_rl~r. kes •l.Tıtler yapacağını bilir11 derneğe (ducUJe) dir •. Her lki L-eUme d? bilhas 

• • vesika maılfıne bağlanması yuzün - Bütun bunlara ragmen, bilhassa landan ıshlahlılrdır. )lesela •a.ltm 
CümU&alle, 16 fA.A.) - 24 saat- apartzman Ve ev Sahzplerzne den, sarfedil<'miy•·n parn e1de . kal - yabancıların na?.arı dikkatine çar • hem kabili ta1amık, hem de kahili 

tenbeıi devam edea yağmurlardan akladır. Dırııı6 büyiik hnrbın so- pan nokta, verilen zafer haberlerinin iaclrarılır denilir, kur.ıon kablU ta· :r~"f!çberler 8eVinmelrt.e kuraklık do • düşen vazi "'eleri izah etti ~undaki enflasyonun ~ı:a~tığı te • halk üzeri~de hiç bir sevine tesiri tamıktur, fakat kal>fli lncirar değil· 
JaVlldJe yliJrJlelmi.I olan zahire fiyat- J 

4 sırle, halk. bu parayı bırıktırmeJrten- bırakmadıgıdır. dlr• denir. 

la;.. birdenbire dllfınBoWr •• Gllmllşo· ~ • 3 • " ........................................... -.................................................................. Bnnlan "" dlğu hn gibi ıstılahla11 
llC - Şiran yolu ~~iri Teraun Vali ve belediye rei»ı Lfıtti Kırdar - '.)ç kat. ve uç kattan az beton lsv içreliler b ir Yunanı·stanın fen kita larında. ku!luma !a. ıınecbu-
d .. .ıc...... zımon köyU civannda çalı· yanında Seferberlik müdürü oldufu apartıman1a.r ıle ahaap olup ta bah-

1 

. t ~ B in .~ .. ı Jaa-1.. ... mı· 
-&üa.ı.ü 1 in y "'-urdan • 1mı b. ah' 1 . Al tayyaresı· r ~e vanur. 11• r """" ı-· &an mükellef ame en •o·~dınm- hiıde düıı l'Uletecileri kabul etmiı ve çeeı o yan ına s ıp en, en y~ • man T k . b zın hepsinde munta7.aman kullanılmL' ··~ığı bln•ya.iıuıbet_:'~~~ klJi de pasif korunma illeri hakkında bey&· ~n ·~manda mııhalli emniyet ilmır- düşürdüler e z 1 i , ... yeallorhı de lıomlannıla uydımn• 

dan dört amel• ölmll§ natta bulunmu~tur. likl'.'""e _mil~caat edec~kler ve bu Lozan 16 (A.A.) - lsvıçro Genel- Atina, 16 (A. A.) - Atına ajansı kelimelere tı-rclhıuı kıı_Uanılmakt.. bu-Paraıanmıtlır. Ayrıca Seferberlik müdilr!Uğll ta- gıb~er gosterıleo müaaıt mahalde , • saat 18 de bildirdığine lngiliz kuvvetlerinin Elen b "t ll lunmuşlur. Fakat •-•kul•nlwrl bir,... • 
.... ........ , ....................................... ,.. rafındaıı dört yüz bin nüsha baaılan müşterek. masr~ln ıhtıyuca ktlf ı ge- ~;;ıaı ;.: ~~h kantonu üzerinde bin ğı nı i h lil ederek bir istikşaf!~ ~u~ bibi haı>r 9k•p tn blit il~ lııı kollm;'.; 

S • mu•• essese- ve her eve dağıtılan Pasif l{orunma lccek şckıldc sıper yaptuııcaklıardır. g f d b Al bo dukları İtalvan vapurların y leıi toph)"lU'a.k bir (Fe.nm btılalı r . anay
l . . mcıre ırtı a a uçan ır man m. . • • - ' ın una- . ğı ılU.Unmrm!stir. Şimdi d broı:Jürlerinde de iznh olundugu gibi 4 - Sıgınak ol·arakı ri k bkuul olunan bardıman tayyarsı gonilmuştür. nıstana ugromağa n4hayet verdikleri gaili ti) _J afpmal ·ın ... '"rırnızdnki lru ıstı-1 • • k un an dd 1 • tc katların pencere On C ne m tor • hakkındak' b Dl \C en l1•1,..... eri iş an un . vali ezcümle a§ağıdnki ma c en • -~· .. He nkcl 101 ıh.• Isvıçre avcı tayya. f d . 1 ya ancı gazeteler tar3 - lalılnnn ıslahını veya tadilini llil~iin-.. . ·şı· . baları konacak, pencereler dc.ıuıl,ıcn ın nn ışan edılen şayıalar kat'i su-ed •ı• r baruz ettırmı ır~ • releri arasında kısa bir çarpıc:mn ol- ·• 1 d""ğümüz sıradn. i~ 0\'\'t'Ji ~ ·i 1 • ı•stı•sna l 1yO 1 - "()'r kattan fazla olan beton de tahta kepenklerle saglaml~tırıla t d r l ) rette ~alanlamaga saliıhıyettardır. u hl t ı '-•P zapt ve ka."·cletm ... k-

ııı cektır muş ve ayy<ırc o ı top arı da ha- Bunrı mu·m ... sıl d • 
1 

d k t• tll:ı an oıı n., ·' ·ıA tl if ko - · .. •ger Ş.Jyıa ar a a 1 • • 
Ankara, 16 (11""'1!!1) - ~·. nmum apartımanlnr alt ka arını pas 5 - Seferberlik müdürlüğUnlin Pa rekote geçm ıştır yere ı nmeğe mcc- sıı1"tle yalanlanmaktadır. lo baı lııma ı iıllk. llnn. "? ıçlnde ~ 

"'nıı:vi ,,.1ı; yerleı1 hafla tatilı ka.ıın· runma odası olarak ~mı edece~!"_" sif korunma bro~ürlerinln evlere da· bur edilen lleınkelde yangın çıkmış Atına njansı, Arnavutluk karşısın- :ıılarının lıal'.lknl•n dıilm ~· , ... s •· 
llUJı<la.n .sti a edilmektedir. Her ne.- ve billıassa ihtiyaca kafı gelıp ge.mı- w ld w tariht n bır buçuk ay sonra- ve tayyarenın bır kanadı s3katlan. da bulun.ıın Elen kuvvetlerinin tak- Jcnmım mun gelceeı, uz tUrk~e 
lbt 

1 

n i ala~tbane \'e gın·· i daha evvc!den tecrübe ede- gıtı ıgı e . . 1 d rnıştır. Tayynren;n murettebatındon vıyc edıldi'ı '\e };len hnrbıyc müs- mnknbillerini bulabiliriz, mulcnbilleri-'u iplik Ye ®kuma m yece , kadar bu tcdabırı almıynn nr a . 
1 

• 1 • 
1 1 

d kl • 
fQ. . b'IU· ki rdir )a ıki yara ı enterne eclılm ştir. Dığer tC'şarının ş mali Yunanıslnna yoptıgı nı Hl nma ı nnmr1;1 da aynen ıpka hı'lkalarile SWııerlıtınka ııagıı . 

1 

.• ee e ~ a binalardan bahçeli olan PJıalf Ko'.un'."•. kan~nun~n _ınuayye~ ıkisi kaçmıştır. B • ınlar, faa 1 sıırc tte seyahatın bu takvıye ıle alfikadar bu 1 ederiz. Faknt lıerşeyden "'"el lın ıs· ""'1ıı f.obrlkalmrda mesai saatlcn gun 
2

- § p 't b 1 nanlar da mbnı maddelen hukumlerıne tubı tutula aranmaktadır. lunduğu hakkındaki radyo haberini blalıların hepsini lılr arada görme -
De ~ saate kadar arttmıacaktır. Bu ve bu iee _ musaı u ~ zak bir şe- rak cezalandmlacaktır. -- de knt'i surette yalanlamaktadır. mfz Ji\zımdır. 
la.ısnah. ... •-~- vltksek tDsdlka kün oldugu kadar ev en ul U • Vatandaşların bu işleri bir an ev· nUmune siperlerini tetkike ve lüzum Harbiye Müteşarının seyahati, nor- Gen~ .&laarif Vekili Bay ırasan AH ~~ ~a.na.caame ' · ·ıde (h kazada hazır o an n mu h" tti'" . ah t . te - best &;.__" • b..~ ki · er . . . erler vel bitirmeleri kendi menfaatleri ica ısse ~· ız a ı ıs mege ser • mal servta iht.iyaçluından münbais- Y .Rım· in bu lllellele üzerine cltkkat na.. ..................................................... ne aı,luı&klarına miliabiW, 8lP 1 bıc1Jıa. Herkes kua merkezlerindeki Ur.• 

ı...e oakl'"'1w. 



2 

var iş eyi 
1 Etti 

BiR FAkiR 
KIZIH J.4~KAY(;S~ 

Yakında euleneceltleri söylenen William Gargan ve Mary Aster, 
"Otel Ruzııelt,, Filminclc 
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17 Mayıs 1940 ~ 
Görüşler ve Düşünüşler 

Tatarruk 
Ve incirar 

SELII\I SABiT 
M.ftftlllfUilttlltflltllHlllllfflflllllU•1ttıınoııııııu1111ıuMtlU•ff.,.,-

HALKEVLERINDE: 

Bir tavzih 
Muteber gazetenizin 15/ 5/ 940 ıs.· 

rihli 14/ •370 numaralı 11üshasınıJ) 
dördüncü sahifesinin beşinci siltunutl 
da bazı vapur sahip1eri ile birlik arıı· 
sında ihtilaf mevcut olduğundan, (bit 
Jiğe girmek istemiyen Hantalzad~Ierln 
itirazlarının tetkik edilmekte) butuıı 
duğundan bahsedilmektedir. 
Teşekkül ettiği tarihtenberi birli· 

ğe girmemiş, içtimalannda bulunma· 
mış olduğumdan mevcudiyeti bildiri· 
len ihtilaftan haberdar değilim, bir' 
liğin mukarreratına da vakıf olma· 
dığımdan şimdiye kadar hiçbir gtıntı 
itiraz dermeyan etınekliğtme ihtiyaç 
hasıl olmamıştır. 

Keyfiyetin bu suretle tashihini dl· 

Çanakkalede: 
ler, so.ygılanmı sunarım. i 

şusu da büyük bir alaka uyandırmış- Bürhaniye vapuru sahib 
tır. B ırinciliği 19 dakikada Selim, i- KDAllr Hantal 

Çanakkale, (Hususi) - Birkaç haf kinciliği Şeref, üçüncülüğü küçük ................................ 0 ....................... . 
ta<iır devam eden Çanakkale bölgesi M tai k 1 d MEVL T 
b. · Tk .1 . . us a azanmış ar ır. ~ 
ırıncı ı maç arının fınalı çok ka- .. .. Geçenlerde vazifesi başında vefa• 

}abalık bı"r s · k "" 1 ..... d Kara sporlarındcı gunden gune te- t 
eyırcı ut esı onun e ya . . eden Beykoz C. müddeiumumısi sua 

pılmış, neticede Biga, Ezine takımını rıı.kkı eden Çanakkalede denız spor- Akcanerin ruhuna ithafen önümüz~ 
1 - O mağllıp ederek bölge birincisi ları maalesef liıyık ol~uğu alakayı deki pazar günü öğle namazını mU~ 
olmuştur. görememektedir. Hatta geçen sene teak1p Bakırköy Çarşı camiinde me"' 

Geçen hafta Halkevi tarafından halk açıkta denize girmekten bile !udu nebevt okutulacağından merhıl 
tertip edilen 5000 metrelik kır ko - menedilmiştir. mu sevenlerin teşrifleri rica olunut· 

men, zamanın icaplarını, alafranga- hergün ist;yorlar, nekadar çabuk ge- Sen çok hassassın, ruhan naziksin. da hizmetçıler blle hiç bir vakit 
lığı hazmetmiş bir insana benzemi - ce işine başlarsam o kadar memnun Hastane hayatına kendini alıştıra- böyle yerlerde yatırılmaz, on\arıtı 
yor, artık o ayarda bir hanımefendi olacaklar. Ben h<:stane hayatına çok mazsın, yoksa biraz benim gibi geniş bile ayrı odaları, temiz takımlı ye.
bile, alafrangalık iptilasile kendini alıştım. Anlaşılan benim mizacımda yürekli olsaydırı, sıma da derhal takları bulunurdu. Hayat bu!. 
şaşırırsa, ne yaptığını, ne söylediğini'başkalarının dcrdlerile uğraşmak hastanede bir iş bulmanı tavsiye e- Ertesi sabah Melahat kendisi içilt 
bilmezse, bir fakir yemişçi kadının-' temayOlü var. Hergün bir çeşidi ge- derdim, emin ol ki çok rahat eder- lazım olan eşyayı bir iki bavula yef' 

den ne beklenir? Hayah olduğu gibd len hastaları tcdcıvı etmekten, onla - din. ş mdi yarındttn itıbaren ayrı laca leştirerek hastanesine gitti. Behire 
Edebi T~frika No-. 16 kabul etmeli ve her şeye gülüp geç-

1
nn ıztıraplarını teskin etmekten, ba- ğız, demek. Zıyan: yok, ona da çabuk de Şişliye Osmanbey ga-Llnosu ch'S' 

Melahat bunları d"kk tl . 

1 

. meğe alışmalıdır, o vakit rahat e- zıların~ karşı hemşirelik, annelik alışırız. Zaten tatil günlerinde tabii rındaki doktorun evine uğrayıp öğ' 
' 

1 a e dm - rahat edersın. Bu ana baba yurdumu d · ·r · .. w - ı d ·1 • b :ı - Jll 'edi 0 daha metin ruhl d .. . . . . . . ersın. vazı esı gormckten hakikaten çokl buluşacagız. Sen canın sıkıldıgı veya! e en sonra vazı e) e aş,ayacagı 
ot • u, a - zu terketmek şuphesız ıkımız ıçın de · b"" ··k h b"ld " d" T k k ğ d~ d'"ğü vıı-
ha az hassas idi Hayatı d h 1 t "f t ·-· . Behire, ablasının zaten her vakit uyu az duyuyorum. Bir taraftan bir~cyc iht yncın eılduğu vakit has- ı ır ı. c rar ona a on u l 
nHnlilk htidisatı dah~ ziy"dc lakave< ~cıl ırk, ele akrı t he tıhgınld ıhnsanb. - dinlcmeğe ahşl!ğı bu uzun boylu! doktorlarla muav.nlcri, diğer taraf- tancvc gelip beni görebilirsin Onun kit yemışçi kadınla gelini kendisin 
ı;.- " Y-1 ar a arşı aşma a er a e oş ır . h . h t 1 ı h • • · beklemekte idiler He "kıs· de bit di ile 'karşılıyan ufak tefek üzüntü- d -ud· F k b 1 b"" tavsıye ve nas atlcrıne pek kulak tan as :ı ar.a as,dbakıcı arı ara ın- icin fazla uzülmcğc hıç lüzum yok. · r ı ı . l 

' . . şey cg ır.. . a at un arı ta '1 d" d d" k "· d · lı d k k k d · d · · 1 · gu··n evvelki şımarık muameleleriJl lere ehemmiyet vermıyen bır miza- görm w t t l' .,..,, f"h verme ı. e ı ı. a ınsan ır a l a en ını uşun - İkı hcmsıre bır müddet daha böy- . . . . ,,i 
. . . . . ege gayre e mc ı. maama ı . . . - . b .. ~ bırakmışlardı, ıhtımal kı yemıŞy-

ca maliktı. Behıre dcrdlerını bıtir- ben gerek yemişçinin karısının ge _ - Yemışçıler hemen taşınmak ıs- mege yakıt ulamıyor, saatler, gunler ıe konuştuktan sonrJ Behiren.n san- _ . . ~dJ 
6

, 
· ' · h k b k · k 1 . ' _ Hasan Agaya Behıre ile olan ha s d.kten sonra: rek gelininin fena '\,·ürekli oldukları- tıyorlar, yarın nna tarı tcslım edece- pc ça u geçıycr, ırısan a şam o - ı dık odasına kaloırm:-ı.:lıgı ikı şilteyi . 8, 

· b k . .. " - · y k d ı b d d d • f k t."l . yı anlatmışlar ve ondan aldıkları Jl - Kardeşım, u adar ınce du - nı zannetmem. Bunlar görmemiş son gız. arın a şanı emei< ura a e- ugunun ar ına ı e vaı mıyoı, ge- yere yaydılar ve yattılar. Zavallı . .. . . de' 
.. . ik h" r lın . ' "T b" "b' · · d 1 w k' . . - . d""' sıhat uzerine taı.ıı hareketlerıni unceli, naz ıs ı o a. Bu, senı radan zengin olmuş fakir insanlar - gı ız, ırı ırımız en ayrı acagız, ım ce ıyıce yorulup da yataga gır ıgı kızcağızlar doğdukları günden beri • . . . . b" . ht6" 

h "t diyen h""" b'l" . k"t h 1 .. d.. b. .k. h j • 1 gı.ştırerek hadlerını ılır ve mu ayatta mu ema ra .. ~ız et - dır. Tabii şımarıklık ecierler kendi- ı ır bır daha ne vakıt buluşur, ne va ı , e e gun uz ır ı ı astanın nazü nimet icinde yaşamış olduk _ . b' t 1 1 d y . 111ııı 
mekten başka bir netice vermez. Ho- !erini kibar insanlar g'ibi gös~rmeğe vakit bu yurdumuza avdet ederjz?!. derdine derman bulunduysa bir iki ları bu konakta ilk defa olarak bir~ rık z ır. avı~ a mö~ş .~ ı. d edi~ıkişç' 

ltmJ b' oz sö ı 1 k .. S .. 1 . b h · arısı gene ızı g runce e . 
şuna g yen ır _s Yer erse ya- pe ozenirl~r. Zat~n yemişçiyi bı - - en oy _e ıse wyarın sa a erken hastanın ıztırc:bı teskın edilerek on - kuru şilte üzerinde bır köşede hiz- _ Safa geldiniz küçilk hanım. Bi• 
n kulakla dinlersın, cevap vermez- ra.k, anlattıgına gore doktor Hasan doktorun evıne ugrayıp akşama ge- Jıırın şükranla dolu nazarlarile karşı metçi kızlar gibi geceyi gerirmek b. k ld'k _"-.adı' 
in ilt" d ktk ~.,·ırkı · . d F d , ıraz er en ıe ı amma ııuu.-

e .. ı ı a a S<>nra ..,ı 1 erını e, ~a ın an~esi bil.e, . herhalde dah~ leceiini söyle k~, ona göre yer ha- !aşıldıysa, o kadar rahat, o kadar mecburiyetinde kalmışlardı. Halbuki mız sızi rahataız etmek delildir. 
gordOJı:ledni de unutursun ve çok kıbar muhıtte yetışrru§ olmasına raı zırlasınlar. Benı zaten hastaneden zevkli uyunuluyor ki --tarif edetne.m. 'ailenin feralilı v~ m~s'ud ~amanların (Devamı var) 



- - 17 Mayıs 1940 TASVfRt EFKAR 

FRANSIZLARIN MEŞHUR LE TEMPS GAZETESİ NORVEÇTEKİ MAÖLÜBİYETİN SEBEP· 
LERİNİ TAHLİL EDER BİR YAZI NEŞRETMİŞ BULUNMAKTADIR. MÜTTEFİKLERİ • 

l\'IİZİ, KENDİ KENDİLERİNİ TENKİT MAHİYETİNDE GÖRDÜGt)MÜZ BU YA-
ZIYI EHEl\fl\1İYETİNE BİNAEN DERCEDİYORUZ. 

Ankara, 16 (Hususi Muhabirimiz· 
den Telefonla) - Haber aldığımıza 
göre Ticaret ve Maliye Vekaletleri ih 
tlkiirln mücadele etrafında yeni bazı 
tedbirler almaktadırlar. Bu arada 
tacirlerin stok bulundurmaları rnec-

Amerika neye 

arbe girmiyor? 

Sahife: 5 !!!!l!~~s~ 

Her hakkı mahfuzdur: 

• 
1 



~ Sahife: 1 

-2-

Schmeling'in kaburga kemiği 
kırılarak ciğerine saplanmıştı 

ır.uvm :ll:r'KAB 

Edirnede Hava 
Şehitleri İhtifali 

i ............. U .. ftt111111ıtcnıı•ttıılUllllHUIUlfltıHffflUUlffltttHUH••! 

ı•SPOR•I 
'"Ullll111111ttUllH1111UtttCtWllUfttt11CllUllUJHIUllWlllffllHUflRllll' 

Gal tasaray · enğazici 
Liseleri final Maçı 

17 Ma1111140 

No. 16 

Karar verdim ... Türklere 
harbedeceğiz .. 

Birinci liate 
Güveç kebabı 
Tatar böreği 
Elma kompostosu 

ikinci U.te 
Şiş köftesi 
Zeyttııyajlı tau kabaJi --· 



Ruzvelt Müttefiklere Yardım için 
1 Milyar Tahsisat istedi 

Nihayet Alman 
-stil&sı urduruldu 

----· w (1 nci sayfadan C!e\'nm) r , 
(Baf tarafı 3 üncüde) Uzerinde fena t.er.irle~ ya.paca.gı teh- Alman kıtalnrı bır aralık Fransız bat Reyno Sefirimizle 

yUzde bir · betinde arttınlnuı 1 didile sona ermektcdll". lannın gerilerine sarkmışlarsa da, •• .. 
tillerdc yeni deniz \e hava üs- SOVY.ETLER GARANTi Mi Fransız motörlü kıtalarının mukabil goruştfi 

ta\ i ·r. ''ERiYOR? taarruzlan neticesinde geri atılmış- Faris, 16 (Hususi) - Fransa 
ald tngi i2 ' Ameriknn 1~akında Moskovaya. gidecek otnn lardır. Bütün bu muharebeler esna - Başvekili Paul Reynaud bugün 

Umumi Teknoloji 
Yazanı Cevdet Pamir Basanı inkılap kitabevi 

Tc si si heyetin ynı•acab"l temaslardan sında, bilhassa İngiliz bombardıman Türkiyenin Faris elçisi B. Behici 
Pnr 16 (ll ~) _ Romadan ~~bir netice wnıılmıune.ktadll'. Bu· tayyarelerinin Umfd ve tahminin fev kabul ederek kendisile uzun Değerli vo gUzel bir kitap! Fenle basit ve açık cümlelerle herkesin an· 

gelen lıaberl gö11 talyada tııgi • :ın:a beraber, memleket müdafa:ısın kindeki büyük faaliyetleri nazarı dik nıilddet görüşmüştür. ve bilhassa fennin, (teknik} gibi il- lıyacağı surette anlatılıyor. 

FiYATI: 75 Kuruş 

llz ' Fransız nle)httll'l nürna)i ter dan mes•uı olan mahfeU~, gayri\·~ kati celbetmektedlr. Filhakika bu tay memleketi istila etmiştir ve bugün mi kısmı il~ alakadar olmaması ik- Bu meyanda herkesin işine yanya-
iddetlc dc,am etmektedir. Dün in· zıh olan itnlyan siyasetine ka~ı mil yareler vaktile yapmış oldukları bir . gfıhım Fransanın kalbine çcvır- tıza. eden bır gazeteci bile kitabı eli- cak ameli malumat da var. Mesela 

giUz ' Fransız fal"etlerine giden temmim bir mlizahcret temtninl arıu çok keşif uçuşları esnasında düşma- nı~a;. ne alınca derhal cazibesine kapılıp kurşun mndcnl izah edilirken, kur-
bUtün yollnr ltaıyan askerlerinin mn ettikleri saklaıımımaktadır. "h·m nsked hedeflerini iyice mış ır. . . d h b" k k :zevk ve istifade ile okumağa başlı- şun borular için de bir kısım ayrıl-

. . ·k ~ • k • in t 'h . ı d nın mu ı .. Hitler ıki ay a ar ı azanma 
hafar.a ı altında ıdi. AmerUro. bU u· l:aınlaca zıyaret :an \C ıe e- ..• d"klerinden bu defa bütün bu . . ' • U k l yor. mış ve kurşun boruların ne kuturlal'-
nıcti tebaalarına. geri dönmelerin~ tav fi, lo kovadaki e~onomik 1ıeyeUn ~~~:ri arlak 'bir şekilde bombar- ıstıyor. Eger m~va a <> a~~zsa . Bunun se.b~bi aşikar. Bir kere ese- da ve ne sihanlerde olabileceği kısa· 
~e etme üzerine 20 bin Amenknlı i tilısal edeceği neticelerden ~nra bel p . . mahvolacaktır. Hıtler bunu bılıyor rın muharrırı mevzuuna tamamilc ca knydedilmiş. 

dcrhnl harekete Juwrlanmı lardır. ll olacaktır. dı_man ed~rek. Alm~nlnra mühım ıa· ve biz de tehlikeyi tam surette mUd- salıip. nu kitabı gelişi güzel her han- (Bundan yalnız erbabı jstifade 
Diğer taraftnn tngı1iz Jıükfuncti de Diğer taraftan siyasi mahfcllenlc yıat verdırmışlcrdır: Bu meyanda, rikiz. gi bir fıcnkçe kitaptan tercUme et- eder, bize ne?) Demeyiniz. Ev sahibi 
t baalarına İtalyayı terketmclerini dola.san haberlere göre, bu giirü~mo- bir çok şosel:r, dcmıryolları ve nak- Önümüzdeki aylar, istikbaldeki a- memiş, kendi bHgig ve tecrübeeile, olup da kurşun bonı ile atfı.kası bu
bilcUrmlştir. terin esasın~ So' yetlerin Yugoslav • liye kolları şıddetle bombardıman e- sırları yuğurncaktır. kendi tetkik ve tetebbuu ile yazmış. lunmıyacak bir insan tnsavvur olu-

Tnh ld bulunan Kanadah, Sim~ yaya \'C l\facari tanrı. yermek tnsav· dilmiştir. Fransa ve 1ngiltere, bütün partile- Sonra gUzel ve açık bir Usllıbu var.'nabilir mi? 
ynh ' logiliz üruversttc ta'ebelerl vunıncla olduklan garanti te.5ki1 et- Belçika Hariciye Nazırı Spaak da re hitap ederek tehlikeye karşı du- Bu iki meziyet, kitaba, herkes taca- Zaten içinde bulunduğumuz imar 
bt•.g\in J..onclraya rnUte,eecllıen yol::ı. meldedir. ıııamnfih bu lıaber, bnzı son muharebeler hakkında şu iza - ve her şeyin mahvolduğunun fından okunabilir ve istjfade olunur ve inŞa devrinde bu kabil kitnplnn 
!Uf{mı Jardır. Gerek rnUtrefik rncmlc- mahfcllcrcc •dedikodu» olarak ta\'sif hatta bulunmuştur: Almanlar, plan ruy~~ ğ gündedir ki dünya, Fransa- bir kıymet vermiş. yalnız ev sahipleri değil, bilhassa va· 
k tlerd gcrcl\ lbılynda., ltalyanın ecliliyor. mucibince, mahdut bir cephede müt- sanı ı 1ı kadir olduğunu görecek. Tecknologie, (Teknik ilmi) yani li, belediye reisi, kaymakam gibi ma· 
harbe girme i bir gün rn clesi nddo- IACAIUSTANDAKt iNGiLlZLER hiş malzeme ve asker kullanarak ;~::s1: e~:nı akıyor. Yaşıyacağımız teknikte? bahsed?n ilim. dcmel~tir. ka~. sa~ipleri de o~umalıdırlar. 
dilrnekt.edir. harbediyorlar. Kazandıkları bir kaç . d . d ' kadar (Teknık) c gelınce; bız kendi he- Çunku memleketın her tarafında 

nunun1 - beraber Romıulan .,.ele:ı Londm., lG (Hususi) - Budaı~tc mevzı··1 muvaffakivetin bir-bir deg·ert zamanlar, bclkı el şımhiıyeb . snbımızn bu kelimeden biraz korka- hemen her gUn bir şekilde inşaat ve 
w t> • • ..... l "k" t' ı al " 2 •• d""'" '"l zaman arn ç enzemı· dl~er bir hnberde bugün nUmayi. Jc. dcld lngilız cl~ı ıgı, ıu ~me ın< c? : , :k Al 1 m'"ttef kl . .. gor ugumu • . nz. Çünkü bilhassa son senelerde bu tesisat vUcude getirlliyor. ihaleler 

rin tal l "'milc aznl<lı<':'lllı ttnh'nn ..-e- dığı emir Uzcnne laclU'ıstandaki bil- ~~ tur .. 
1
. mkan artı lu erm kutç yecek. 1nkılapçı tcdb rler almak ıcap kelime o kadar ayaı'ra düştü, o kadar yapılıyor. Böyle isleri ihale etmek 

mileri Uze.rln4eıd lngı1i2 kontrolilniin tün ingiliz tebaa mm en ısa ır za. k 
1 

kt d 1 edecek. Belki de usu erı ve ınsan - muhtelif bahislerde kullanıldı, keli • veya bunlara nezaret eylemek vazi-
• " .. ' • .,, k b" dort mıs ı uvve er e çarpışma· a ıı · · ı 0 ~ 

btr ııa,ii hafiflecji':-1 , .e tngiliz - ttru- manda memlclteti tcrketmesi lüzumu ve s~n . oz a~mıh oynlama alır ar. ları hPr şeyi değiştirmrmiz lnzımgc>- meyi bilen de bilmiycn de o kadar\yctinde bulunanlar için az çok (tek-
~ • bfül" 1 t' Verdıklerı zayıat avsa anın a mıya- • . 1 bi h . . A 

ynn tiooret mUuıkcrelerinln iyl bır nu ırm · ır. w a{i • d' ıecek. Kendimıze derhal yt!n r ru dilme do'aştırdı, ki nihayet kelime, nılt) ve umumı malCımat sahibi ol-
fha~ girdi~ bildirllmelrtedir. TUNADA ALMAN TAHŞtilATI cagı k ar azım ır. • ıecek. Kendimize drhal yeni bir ruhlbaş döndürücü, zihin kanştıncı. ~de· mı.ık. o işlerin setn.meUe başa.nlma-
Fncio n Korporasyonlar mecli i- Bükreş, JG (Hu i) - Buraya gc l\f cydan Muh~rcbcsı Hareket ·aratmahyız. üm tle doluyuz. Zira ta kabus tesiri yapan bir mahiyet sındn mUfid olabilir. 

n tevcU edilen yeni bir gUmrUk luı. • len lın.berlerde., 'l'una.nın Alm~m!aya llarbı Oldu ~ayatlarımızın hiç bir ehe~mi~etl aldı. . A • • • .. Bu güzel eserde yalnız bir noksan 
nnnu mucibine imdiye kadar 10 ki· ait bulunan kı ımlannda killlıyctll Paris, 16 (A.A.) - 16 mayıs Fran- olmadığını biliyoruz. Ehemmıyetı o- . Bu kelıme lugnt ıtıbarıle şoyle ta· var. Sonuna mündcrccalın mufassal 
lomctred n ibaret ol:ın \'8 g\jmıi.ik miktarda, asker tab:,idatl yapıldığı sız tebliği: lan yegane şey, Fransayı tutmaktır. nf ~lunnb!llr: ve alfabe tertibi ile bir fihristi ko
balmnmclan •Knı-asulnn• ddcdllen btldirilmcktedir. Bu askerleri nakle· Meydan muharebesi, Namur mın- B kTn bu kısa fııkat veciz ve Ilır san ata veya bt rhırfcte CMC- nulmamıe. Biz battA. kuHamlmasında 
mıntnıca lıu<lodu 12 mtle çıkanlacI<· decek olan ~alorv>!er \'tı nehir h:ırp takasından Sedan mıntakasına kadar .. haşve · ı 

1

nutkıı bü\ün mebuslar ta trier) alt usulUn hey•eti umumiyesl- mecbunyut olan u~bl~h~ann da bir 
t. ı·~ mu eyyıç ' h h 1 b' • 1 

tır. \'tunmlan hummalı bir faaliyetle ha- olan sahada, bir hareket harbi şekli- an avakta, bir çok defa şid ·ı ~r ang ır s:ın ~atın ameli ve tat- ltlg&t1;;c:~i::ıin (Mese!a li'ansızc~lnrile 
Bır ltalgan tayyaresi düşürüldü zırlanmaktadır. ne girmiştir. . rafınd lk 1 ~t r b~ki kısmı ... _Mesela .rocssamhk tcknl· beraber) ilavesine tarnftanz. Sahibi 

t ırh ıt aldığı ye detle 3 ıs anmı 1 
• ğı, gazetecıhk tcknıgi, marangozluk eserin en bUyUk muvnffakıycti yeni 

Bclgtat, lG (Hususi) - llırvatis- Macaris anın a ~ m~. Harekatın sevk ve idaresine veri - Başvek Jden sonra mebus:ın mecli- t"Jrnjği gibi · d 1 k r lcrd ' h' 
tanın arblnclc kiin \'e ltalynn budu· ni kuralnr \'c burada~ı 1.0f1~.1teba~ı len fevkalade ehemmiyet dolayısile si reisi B. Herri<Jt, b:ı b:ırlığın saldı- ·Şimdi bir. de (Tckneloji) nin sa- ~~i u:uı~:::~ş : ım~ en ·~ 
duna GO kilomctTC m afcde buluııun nın memleketi t.erkc lsnehtc ı mke:-,ıl • devam eden muharebe hakkında şim rışına karsı ko ·mak için çarpışan h'ıb"ı eser tarafından kitabının baı:ıı- tabir ve ıstılnhlaarrnh, ~. ve kmanı 

· , - · i t ı"ıı.da. Yugo~lavya n ey ne vu um . . . - . kt' ' 1 ":ıl ancıne çı ma • Gulın de hava dafi bataryaları hır - a ~ .. • tha ' t Tu ~.ı k" Al dıli'k sarıh tafsıhıt verılmıyece ır. Fransız ask rlcrine v<> müttefik or - "lll gcçirilmi~ o~nn tarifini buraya mış bulunmasıdır. Fnkat dedimmız 
ta1 . Uı 1 · 1.. ·· ·· ı rd' Bu lan numaJ,sler, n ~ c naoa ı - . . . t>" 

)an YY re ru < u urmu~ e ır. tal ş"d~b Avrupa luu·hinin ynlnn lngiliz Tay:ı•nrclermın dulııra B. Reynırnd•un ifade ettiği nakledelim: • gibi bazı ıstılahlnrın Fransızcasının 
lınrcket g~endc, hududu geçece~ her ~~an 1 1 

d Jınlkan•ara sirawt etle- Muvoflakiyeti tazim hı~sıv'.ltın , m busnn mecl si •Tekno'oji, sanayie Hl.zım olan de- iluvesi de hayli faydalı olurdu. Mcse-
ynbaııcı tayyareye kar. 1 ate açımı~ 1~.7.amd~n la • • t;mıaktad.ır. Londra lô (A.A.l - Hava Ncza- namına ıc:tirak Plmic:ur. \mir bakır gibi mndcn'erin ve tahta Hl. tntarnık kabiliyeti, ,incirar kabıli-
sı için verilmiş olan emirden ~onra ccgı en • e crmı ar .. • ' 'il' ' • • d k b.1 t • t• "b" t lAhl 

• ,.. · • , . reti, müttef klerın dün Sedanda yap Mrmlck<'tl? gehnre. demiştir. Or • gibi ma'zcmcnin ıstıfa eye a ı Jlr ye ı gı ı ıs ı a aıın lmrşısına (duc-
\ ukua ge.en tll· lıadi dir. t lccnderiytıde llallc Talıh~c EclıUyor t kl h taarruzu esnasında 1· k 1 · • ö t k kle konu'ma tarzlarından bunla • tile malleable) gibi Fransızcnlnn dn 

G" Un e muı im Tiiidi ini hir t- ı arı ava dusuna avı o c:.ı ,unu g s erece - c ' ' d k" 
un n lanı Fiume'dc mUfrit fa.. Kahire, 1G (Hususi) - Aske~ ha- Meuse üzerinde müteaddıd sahih kop ıır. Bu ım.Hhanın u mcti ve ha !evi rın hususiycferinden hikemi ve kim· yazılsay ı, ~t~pl:ırdnn ed~lecek isti-

t:ı1~11n .ehri 
0 

.. • zırlıklarmı tamamcic il<mal etlnış o- rülerin tahri edildiğim bildirmek- . , •c: ~ a a mazisin- ycvi hassalnnndnn, kullamlma mn- fade .a:uıa v.usı olu~u._ B~hmnı~. ki 
§ı tl~r tarnfmclan sn~ıla ~u?1ayı ler lan lısır hükumeti b::ı.zı ımntlılmliın, ltedir Müteak~bcın 150 den fazla tay- m ~ı:v rtı k r . ırc!ı. l r ns haJlerinden brıhscden viici ve şumullü bu gıbı ıstılahlar hı<; bır lugat kitu-
t~kıl ebnelitcdir. Num:ıyı. ~.der Fiu- .. 1 Jlellopoli 'i ''e ist.:endcriyc •. dckı gıbı k l~ ... kt11. bir ilimdir> bımızda yoktur. Hatta tatarnık 100 
me solmk rın müttefikler ol ylıi- ~zc~l~irc chııtla~ını ''C nskt>r3 nok- yare ılerlem:ktc ofan Alman tı:ıkvi· B. Hcrrıot, P hfty<'! P'C'b~s~n mec- Tnrif biraz uzun olmnkln beraber, incirar keliirc.1eri, n'elade li'ıgnt ola • 
ne mut:ad teznlıürntfu bulunclukt:ın t:la.ra müca,·ir yerleri talıli~cyc :u- ye kuvvetlermin başlıc:ı s~fl~~ına b.'r lıs nin fş'arı c·,.,~ k iır ıçtımı:ıları- se•fıset ve sr..rahnti haiz değil mi, rak da belki hiç bir kamusumuzn geç 

nra ~_ehr!n knrsı mda bu!unnn Ye zum ~örmüı;. \e l~u husu ta icap eden ta~rr~z !apmışlardır. 4 kopru ~ı:ı~rı~ nzı nlh:ıyet ve>rd:j ni b.Jdirmiş ve cel ve insan bu ta~fi okuyunc~ ~şağı memiştiı. 
u ak ısrniıU fa ıynn kasabanın lte- t dh. 1 alınarak derhal faaliyete go edılmıştır. Kal.abalık tank kafılc er e kaldırılmı ~ır. j vukarı (teknik) ın de onun ılmı ve Bu noksanlar bertaraf edilirse kl-

nnıına kadar gelmişler ve Yugo lav- ~I ~rt~r ve efrad kolları dağıtı'mıc;, yollar tı· l\1""İnot f htfı l\fasun li.ıemi o'an teknolojinin ne olduğunu tap cidden değerlidir. Hem mli.ellifi· 
çı nı.s ır. d böl ' b • • 

yaya ait bulunan bu knsaba~m eyle- Di~er taraftan lı ınlnki lkt.lyan kanmıştır. Almanlar~n Sc an ıtc- Paris, 16 (A.A) - Pu sab::ıhki rcs kavramış bulunuyor. . ~~· hem de böyle iyi eseri tnbettirdi-
:riıü ta.5lnmı lnrclır. Tczahurnt~ılar k gl , klan ıta,:van tebaasına giz sindeki ikri harekctı bu suretle dur mi teb'ıg· hı:ıkkınd::ı izahat veren Fran Bu tariften sonra eserde. bılhns- gındcn dolayı nasirini tebrik eder ve 

K h 1 Y 1 -a;o onso 0 
'
0 ~ dd t1' 1 d 1 k '\ · · b bu esnada « a ro ... un ugo.., a\') licc tebligatta bulunarak fısın ter- durulmuş ve Fransızların ş e ı c;ız erkfını harbi vesin n bir mUmessi- sa ı:mnayide ku'.J~nı an mn en er sı- ı arı erımıze, ilhassa aHikadarlnrn 

diye bağırıyorlar<lı. ke"--Alerl t.av-=• ...... inde twıonmu lar- bir mukabil taarruza geçmelerı im - 1 b b k danlıg· ın bir sü- rıı..c;ile tetkik edılıyor, nerelerde, nn.- alıp okumalarını tavsiye eyleriz . • d t . t .. Lnn:: ı'll"'""' ı, unun aş umar. . d kl 
Bu gayrı os ane 'e eca\'UZ m~ dır kanı hasıl o'mu~tur. 1~ .. 

1 
b"' .. . 11 t hi· sıl kullanı'dıkları, ne ışe yara ı arı ıU• 

hi ·etindeki hadiseye, ,·nk'a malınllin • D" .. kltta daVE'tl dcg. • ulun. mı e e -----------~~~ ...... ~--~~~~ ~ ' • hl b' Harp Talii Fran azlara onuvor · p -.:ı n b r cmıi oldug·unu bildir - • ~~~...._ ___ _ 
de bulunan tfnlyan polislerı ~ ır . .,_, ..... ...,"'"',,.,.."""'"'""'"'"""'•" ... """'"""'"'"''l! . LS 1.:ue ı 
müda'bılfode hulnnrnnğa lüzum ~ör -1 Vecizelerin şerh• ~ Londra, :6 (A.A.) -:- Reutcr. aJan- mıştir. . . . ra knrşı hücumlo.r ynpmışlardır. '.Qüş1ola~ iki demokrasi eve onların pe k 
meni terdir. Un hadise büt:Un l."ugos- 'ii-tt ............... IMlt,""'"'"""""'"""'""""""' m,. ... il sının nskerı muharrırı yazıyor. . Meuse - Mci .. - rnuharebes dcrınlı- manın bu hücumları dün gece dur- lerıne karşı girişilmiş olan mücadele 
k\')"ACla ()erin bir tooMür bırakmış • Şımarhlmrf ltii~lıla bliyiiclülrleri General Gam<>lin!n halen gavesı ~ine devam elm<.'ktcdir. Müttefikler durulmuş ve bazı noktalnrda Mcusc esnasında çok fena günlere şahit o-
tlr Hükittnet ta lnnlılda.ra ''e \'&7.i • zaman J.ayattan fGmar yer! sadece mevzii mevcutlarını ve tav· \lman ıırhlı fırk~.lı:ırının taarruzunu (•"·· ) b F 1 h f'f b' lursak d h' Al .. 

· _,., f , .... tt ak 1 R ıf Necd t b moz oyunca ransız ar a ı ır a ı mEn ordusunun rucsa· 
yeti daha Zllu.ue ena.ınş rac 0 an 8 

c yarelerini kullanarak dü ... manın aş kırmak iç"n tertibat nlmır-ılardır. Al - . . . sına . 
nıukabll te1,ahiirlero mini olmak lı;in Bazı e.na babalar ya fazla şefkat, lıca hücumlarını piıskürtmek ve son mantar yalnız S~d~nın batı şimalin- terakkı kııydctmışler<lır ... Namurdan lA i:mad etmekte devam eylemek 
lıf.r emniyet tedbiri olat'n~ b\\y\lk §e· yahut ibilgisizli.k. yüzünden ~ukla - ra en mühim stratejik mevcutlarını de Sedanla Namur ar. sınd:ı :ıırhh kı Scdnna k~dar uzanan bölged vazi- azın: ır. •• 
hlr'erd ker devriyelen ih<lns et- rın muvazenesını bozacak bır vazı - h h ··sa't mıntakadıın ni -

1 
k"ne muvnffak ol bilmic;ler- yet çok müphemdir. Parıste duşman tayyareleri 

• t 1 1 Ş fk t• b ı·· l'· ·· h er nng en mu 1 ta ar sev 1 
' ' Par's 16 (AA) Dü 

mi tir. ye a ır ar. c a ın u ur usu, er h • b" k bil taarruza tahsis ede- . N ~f · Sf'd n h ı •cc;inrle Fransız L1ege (Liyej) tecrit edilmiş vazi- 1 ' • • - ~man tay • 
T.EHDIT EDiYOR kör şefkat gıbi ancıık fena netice ve- aı ır mu a ~ır. '" 51 .ı ~ .. yarelerinde .. kk b' b:.ı 

:AUl~'l..AR DA , • 1 . N"t k" b 't b"l . l"k ceğ"ni kararlrıc:tırmaktır. rrukab ı hiıcumları r'urı ak~.:ım uze- yette, faknt mukavemete devam et. n murc ep ır grup 
Re mi bir Alınan 117.ere i o an rdır. ı ~ ~~k ~d~şıç·· ık~~s hz ı ' son Düşman hücumlarının rnuh elif . va:zıyeti trkr, r tcsıs cıın ş~ir. mektedir. . sabah Paris banliyosu üzc.rinc bir bas 

,.. 1 ht Vugo ~a\'~'ada rnu erece e ı e ı ır. ,un u er şey- 'k 1 d . d vukubul _ rı . 1 . . 
)iolki Bco>U er, • b 1 Al- den fazla çocukların istikbı:ılıni wh- nota ara ı:ıvnı zaman a SC'd~n ile lsvırıe cı:a nda Magınot Zclande'da, Waliherende ve Wali- {ID yapmıştır. Hıçbır bomba tılnın• 
ı · sevynh sıfatılc u unan d • b kf h · d · clerin fevkn· t B" F l t nm ye • J: 7 1 0 :\:"\'a lı\ikfi· dit eder. Onları hayat ılc karşılaş - uru ve. u~un 1 n ıs . 'ıatlı tam men m sundur. hc>renin sar kında ki adada müttefik mış ır. ır ransız nvc1sı A man ay, 
ınanlar haklclıncla~,11 g oln;. ve ırf tıklan zaman hayatın ezici elinden lfıde scrı bır surette CPre~ an ettıği N rr' ... ·tı~ <-•m 1 n e F~"unt'd:ı ıki ve Alman kıtaatı arasında muhar yarelerindcn birini düşürmüstür. 
mcti t rnfm nn uımını ı d ·· ·· ·· 1 b cc:ki t b ve m<' · e-, 

db' • hiyctindcn ile- insanı yerlere yuvar ıyan arbelcr gozonune n mır. a, u . tar f kiılli k~ \ \ !'' kıı t m sn g rmı!'l bckr cereynn edi~ or. lsviçrede halk h duttan 
l>ir niyet tc ırı mn •ddetlo tenldt yemeğ.e sürükler. Ana, baba evlat - selesinin halli kr:lay bir !s olınadıfı~ , r Pil tun Al"'. n huc\ mlnrı püs- Ams erdam v R . - u 
ri geçmilcn lmrarlnrı 1 

• • e mi lnrını hakiknten seviyorlarsa onlan anlac:ılır. Bul"unla beraber avant J • rd · 1 . . . e otter_damdakı. bu- kaçıyor 
eden hir makale neşretm15h~. n 1 e den önce bu darbelerden ko- Frnn ızların tar ... fında<lır. Z•ra Fran urtuhrt_ .ur. . tun petrol ıhtıy.ıtları ımha edılmiş Bcrn, 16 (A.A.) - 1ki gündenbcrl, 
maknmlnnn illı:ımile yazıldıgı an~ her şl ~ırlar. Onl<>n çocukluk dev • sızlar, arkasında s•rntc>J k ıhtıvatl:ır İs' ic~ctc [ndi~c De .am .Edıyor ve A.lm nl.nr bu stokları ele geçire- biI'ÇOk kimse ezcümle kadınlar. ço
Jnn bu mnlmlcd , Yugo_favlıtd~~ıv ~~:a:~ hakikatle knrşılaşmağa, ha. tam bir cmnivct .içinde bulunduruln· 7~rıh, 16 (AA.) - H<!ulcr. memışlcrdır. cuklar, meml~kct dahiline yerleşmek 
:manlaro bila ~P mJUm ~'tıp gı • a göre hareket b lc~k olnn ma)ıno hattına malık - Zurıhtrkı İn ıız konsoloslult ma- Bombat{lnnan E l'l 
\C poli :tn taldbabna uğratı1dığı ·yazıl kikati anlamaga ve on B d tirler ·nmları bugi.ın 1 ı,,.nız teoaasınn her c 1 en Uzcre hudut mıntakasını tc~etmek· 

1" oslav mntbtmbnın <la bu etmeğe alıştırmalıdırlar. u saye e · ' ~ ' Hastalı neler tcdir Bu bUyUk otomobil gidi3 geli· 
nuı'h1:a, ng' .v. idd' klar istikballerini kazanmış, ha- Kral l,('opolif ,icrre l{ lesi ~t'malc kaı""ı Zu ıh mıntaknsmı ter Paris 1 . . . . 
gibi hareket.eri t vik ettiJ.,'1 . J çocu l dan kurtulmuş olur l\f iidafilcriııi Tebrik Etti retmeleri W\ sives nde bulunmuştur. ' 6 (A. A.) - Amerıknlılar §ınden ba.skn, ayrıca herhangı bır 
edilmektedir. Ia1ca1c bu gibi tedhır c yatın şamar arın B "ks ı' ~6 (A.A \ K 1 _,L""pold "i'ransız tsvi"res nr do~u memleketi tarafından Fransaya hediye edilen askeri hareket yoktur. Fabrikala:r 

.,, l .. betierl l ru c , :ı ., - ra w ~ • b . 
rln Alınan - ugo av muna ar. Liege kaleleri rnüdnfikrinc hitaben ~erkedcn1erle dolu trenler Zürihten eş. seyyar hastahane şımal doğu cep işlemekte, köylüler tarlalarında çn. • 

S • .. el müsabakası enenın en ouz ........................ .. ···········•••Jll•••············:rr .................. . 
Zeas@_ Hediye~ . . 

• b·ır darbı meı;eldir. llallcdilmış eklınl (20) 
Her rcsun ~ .. · · a b' .. d 

lı resmin intişarından sonra ongun ıçın e ızc gon e· 

radyo ile söylediği bir mesajda cVa- harck~t ctmC>~tedir. , lhesı~de ~m~a~dıman edilerek ikisi lışmaktadır. 
tanınız uğurunda sonuna kadar da- Vazıvet sakı_ndır. J. akat Bale civa- ~-ah1:p edılmıştır. Bu hastahanelerin -------------
yanınız. Sizinle iftıhar ed yorum.• ınd~ ku_vvetlı ~l~an kıtalan .ta -1 u~rınde Amerika ve Kızılhaç bay- K i r a l ı k E v 
demiştir. haşşutlerı bulunaugu hakkındakı şa- rakları uzaktan çok iyi görülür bir 

R ı' Nr 'ku alsr devam <" mc:ktedir. şekilde bulunuvordu Bcyoğlunun En İşlek Yerinde 
"cynau( nun th İ . "' · d b"l ı kal rif b Alman l<>r1 Yiirüyii Ü Al .... • . 3 o a mo ı ya ı, o er, anyo. 

Faris 16 (A.A.) - Fransız Mebu- :n .. .:ı ld man Matbuatında Dcgı ıklık havagazı ve her türlil modem koll4! , . .. un nıuru u 
• san Meclisi, bugun of.leden sonra, Iıondra 16 (AA, R t . Alman Hududu, lG (A.A.) - Hn- :roru haiz bir apartıman müsait fi • 

il•~r:iı:n:ız~·~-~~-~--~-:---:-::~-~~~{~::~1 ' · ., - eu er a3an- . • 
1 

• =? kısa bir toplantı yapmıştır. . .ı hnrekat ~:ıkknıda sant 15 de aşa-\vns aJandından: . . yatla kiraya verilmektedir. Müracaa' 

numara 

•• ru• ~ Başvekil B. Reynaud, tok bır ses- 1ıdaki malumatı vermiştir: Alm~n e:ıdirıu~um y<sinı garp Telefon 24365 U $ le, müheyyiç bir beyanatta bulun - Alman ilerleyişiııın snrki Sedan cephesındekı harekat esnasında te - • • i 
muştur. ıölgesinde durdurulduğu anlaşılı • sadüf edilmesi mdhuz müşkülata ha f' t Çocuk HekilDI •••-1 

,, ~ ki içtimaından sonra, demiştır, Al - kat tehl keli değild'r. dilmeğe başlamış gibidir. Filhakika Taksım, Talımhane Palas No. 4 
· C ""~manya, bütün kozlarını <>ynamnğ<ı Almanlar dün /il"1cdc>n sonra Na - Boesen Zc tuııg, ş3yle yazıyor: Hastaları her gUn saat 15 den 

~Jfıf., ""A A'1',AA A {,.) /J'( nı I J. ~~ .. kaNJ' vermiştir. Almanya, üç bitaraf rnur'ün şimelindc:kj müttefik kıtala-1 Tepeden tırnnğa. kadar sıHihlanmış sonr-a kabul eder. Telefon: 4012'7 
~· ,, J / t.r '··· •·· ... ·· ••· • ., ••· · 

·'' • tr • .,.. • 
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1 2 3 4 5 6 7 8910 Beyoğlu Anadolu Hanı 
14 Numara a müracaat 

Böbrek, mesane, prostat ve idrar 
yolu hastalıkları muayenehanesi 

Dr. Sedat Kumbaracılar 
Ürolol • Operatör 

SİRKECİ : Tram":ay caddesi . 
· Viyana oteli sırasında No. 42 

·Üst kat 

Soldan sağa: Adapazarı Asli~·e ikinci Hukuk 
_ ı Ba5 di~ nğ"rılarım ~e!:i!'ir, 2 - Hakimliğinden: 

Bır harf - bır harf - yapma manasına 
bir nida edatı, 3 - Pislik - bir emir - M. Aleyh: Adapazarı Sapanca na
oyun ~evatı, .4 - Bir harf - eski b!r hiyesinin Gazipaşa mahallesinden tl
medenıyet - bır harf 5 • İnsan • bu· 
nevi boyanma vasıtası, 6 • Sınır _ no- yas oğlu Kazım. 
ta -, 7 - Bir harf - bir harf - kumaş, Davacı: Sapanca nahiyesinin Ga-
8 - Hale uygun - bir harf, 9 - Su . . 
• taraf _ isim, 10 _ bir ekşi ot. zıpaşa mnhallesınden Hasan kızı Vf:: 

Yukarıdan aşağı: Kazım karısı Ümmühan Fikret tara-
1 - Divan ediblerince makbul bir . . - b a da 

ağız, 2 _ Fena Mğil _ f'dat _ i~aret, fından aleyhınıze açtıgı oşanm -
edatı 3 - Yok de!?il - sada _ bir harf vasından dolayı ilanen vaki tebligat • , b , 

Santonini havi olan bu biSküVit 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından· alınması gayet 

kol~y, mües$ir .. bir ınUstahzardır. 
... , .. • t 1 

arsa o ucanlarııia 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçük
lerde sebep olacağı tehlikeler gözönüne alınarak solucan hastahk

larında bunu kullanmaları faydalıdır. 

o 

4 - Bir harf - fakat - bir vahşi hay- üzerine mahkemeye gelmemiş oldu-
van, 5 - Su borusu - bir harf - biı f 
edat, 6 - Yavuklu - bir isim, 7 - Si- ğunuzdan hakkınızda gıyap kararı Sıhhat Vekaletinin müaaadesini haizdir. Reçete u ... aanlır. 
cim - şimendifer, 8 - Bir harf - rakı verilerek mahkeme 28/ 5/9·40 salı gü- ,, 
ilebe~~rdi~9~cl~i-hary-~~. nü~~ 10 na talik edilm~ti~ Mu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
10 - lkı meşhur sınema arkadaşı.. _____________________ __.... ________ ,__ ___ _._ ________ _ 

ayyen olan gün ve saatle muhakeme-

de mevcut bulunmadığınız veya ka -

nuni bir vekil göndermediğiniz tak • 
dirde mukta:zi muamele yapılacağı 

ilinen tebliğ olunur. ( 4062) 

• 
lzmirde Esad - Ihsan 

Kücült Sahlebcioflu Han 
Tas~ri Efka~ gazetesi
nin İzmir ve havalisi 
başbayiliğidir. 

imlllııi1111:1iıllllıilll .......... 

' Hazreti Muhamm~din öğütleri 
Hazreti Muhammedin söyledıği hadisi şeriflerin şerh ve izahı; 

gayet güzel ve düzgün bir kalemle yazılmıştır. 
Herkesin zevkle okuyacağı manzum hikayeleri havidir. Fiyatı 25 

kuruştur. 

Ahmet Babanın öğütleri 
Kılıç Arslan zamanında yaşayan Ahmed Babanın çok faydalı 

nasihatlerini havi bu eser; kadın erkek herkesin zevkle okuyacağı 
manzum, güzel hikayeleri havidir. Fiya\ı 25 kuruştur. 

Hazreti Muhammedin hayatı 
ve kurduğu dinin esasları .. 

Hazreti Muhammedin hayatı; tarihe istinad edeTek, herkesin an· 
Jıvahilcceği çok giizcl bir lisanla yazılmışlu'. Masal ve romandan 
ilidir. Fiyatı ciltli 125 kuruştur.. 

Kerbela Yakası 
Hazreti Muhammedin vefatından sonra hadis olan ihtilafları ve 

Sünnilik, Şiilik, Alevilik, Kızılbaşlık gibı mezhep ihtilaflarını ve 
asırlarca süren muharebelerin ı,;ebep · ve saiklerini gösteren eserdir. 
Ziya Şakir tarafından yazılmış ve Tan gazetesınde neşredildikten 

sonra basılmıştır. Fiyatı ciltlisi 100 kuruştur. 

Kerbelanın ,intikamı 
Kcrbela \•akasından sonra cereyan eden mühim tariht hadise -

leri. Horı:ısanlı Eba Müslümün zuhurunu, Emevi devletinin inkırazı
nı, Abbasi devletinin kuruluşunu ve mezhep ihtilaflarının nasıl cere
yan aldığını gösteren tarihi eserdir. Ziya "Şakir tarafından yazılmış
tır. Fiyatı ciltli 100 kuruştur. 

Salahaddini Eyyubi 
Kızıl Haç adile toplanan ve İngiliz kralı aslan yürekli Rişarın 

idaresi altında; Fransız kralı, Alman İmparatoru, İtalya, İsveç ve 
sair prenslerin sevk ve idarclerilc iskenderunda karaya çıkan ordu
lara karşı Salahaddini Eyyubinin meşhur muharebelerini ve bu kah
ramanın Avrupa ordularını mahvü perişan kralları ve prensleri nasıl 
esir ettiğini gösteren bu eserin ciltli fiyatı 60 kuru~tur. 

Yukardaki kitaplar; İstanbul Maarif kitaphanesinde satılmakta
dır. Her kitabın karşısında yazılı para Maarif kitaphanesine taşradan 
posta ile gönderildiği takdirde posta ücreti alınmadan kitaplar gön
derilir. 

TASHiH iLANI 
Gazetemizin 15 Mayıs 940 tarih 1i nüshasında neşredilen Devlet Deniz 

yollan işletmesi umum ~.üdürlüğü ilanının kiraya verilecek mahaller 
hakkındaki ilanında Kadıkoy vapur iskelesi iç büfesinin muvakkat temi
natı 108,90 olacağı yerde sehven 180,90 yazıldığı görülmüştür. Keyfiyet 
tashihen ilan o!unur. 

.... ı ...... ~ ......................... .... 

Matbaacıların Nazarı Dikkatine: 
Bir aded 25X 34 eb'adında Haydclberg otomatik ~'eni pedal makinesi 

satılacaktır. İsteklilerin İstanbul 629 posta kutusile 

MARELLi Boğaziçinde, İstinyede 
çok güzel bir yalı ehven 
fiyatla acele sabhkbr. 

1

En iyi Dostum · İstiyenler, gazetemiz idaresi -
~A ine mektupla veya bizzat mü-
yoı;: racaat edebilirler. - INKIBAZI defeder, IŞTAH-

0 SiZLiK, HAZIMSIZLIK, 

lekabel kabul etmız bir fiaıta satıımakfa 
elu ba radye aranılan her evsafı haizdir 

• Para:rltlere lı•r•ı huausl sGzgeç • Anllfedlng ve ton kontrol 
• 160 lalaayon lamı yulh büyük 

kadran 
• Ferrokar1h orta lekerrOr 
"' Havalı trlm•r• kondanaatOrO 

• MOstakll grusıtu ,aal 
• Harici santrajlı oparl6r 
• Oklal tipinde lambalar 
• Çıkı• kudr•tf 4 vat 

Bir kerre dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksinir 

VEQESIVE 
SATIŞ 

. . 

~01 i STilCl}l!Al 
BEVO C>l.U 

Istanbul Belediyesi ilanları ----·· Karagümrükte Haticesultan mahallesinin Löküncüler sokağında 42 nu
maralı Fetvaemini Nuri Efendi mektebi binası kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konu!muştur. Yıllık kira muhammeni 48 lira ve ilk teminatı 
3 lira 60 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü ka!emindc 
görülecektir. İhale 3 / 6/ 910 pazartesi günü 14 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplari!e ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4043) 

* * * 
Taksim bahçesinin Panorama geçidinde bulunan demir iskelet ve saç-

la örtülü bina enkazı satıimak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Tah
min bedeli 710 lira 30 kuru~ ve ilk teminatı 53 lira 27 kuruştur. Şartname 
zabıt ve müame!at müdürlüğü kaleminde görülec~ktir. 1hale 3/ 6/ 940 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taiiplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi 

Encümende bulunmalan. ( 4075) 

Nafia VıekaletindP-n: 
4/ 61940 salı günü•saat 15 de Ankarada Nafia Veka1eti bina~ı içinde 

malzeme mUdürlüğü odasınd:ı toplanan ma!zeme cksi!tme komisyonunda 
978 ı :!"a 13 kuruş muhammen hecle.m 135 sanrlık çivinin pazarlık usulü 
ile Haydarpaşadan teslim şarti!e eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabmı. 

Muvakkat teminat 73 lira 36 kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MüU>hassısı 

J..okruaıı lleklm 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri pazaı· hariç her 

gün 2.1} - G, salı ve cumartesi sabah
lan 9 - 11 hakiki fıkara kabul olunur. 

Tel. 22393 

ŞİŞKİNLİK, BULANTI 
ve GAZ'a karşı faydası 

vardır. 

Her yemekten sonra bir tatlı ka • 
şığı yarım bardak rn içinde köpürte
rek alınabilir. Hasım ismıne ve mar
kasına dikkat 

Şişesi 30 - İki misli SO - dört 
misli 80 kuruş 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
HASAN DEPOSU 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen tcar 

senelik müddeti 
icar bedeli 

lira 

Muvakka 
teminat 
L. K 

Samatya şimendifer istasyonu civa -
rında Hacı Hüscyın ağa mahallesinin 
Kayıkhane çıkmazı sokağında deniz 
kenarında 9 ila 15 numaralı dört par 
ça arsanın icarı. 170 3· 38 50 
Hacı Osman bayırında Küçükoru de-
ni'en mabıtlde 4220 metre murabbaı 
C!-iÇarı rı.Usmireyi havi' arazi icarı. 15 3 3 50 

Yukarda yazılı gayrimenkuller hizalarındaki muhammen senelik icar 
bedelleri üzerinden üç sene müddetle ve ayrı ayrı kiraya verilmek üze
re açık arttırmaya konulmuştur .. Arttırma 27 / 51940 pazartesi günü saat 
on dörtte Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapı· 
lacaktır. 

Senelik kira üçer ay ara ile dört taksitte ve her taksit peşindir. Ta
liplerin mu,·akkat teminatlarilc muayyen gün ve saatte komisyonda bu· 
lunmaları. · (3919) 

Adana Belediye Riyasetinden 
Belediyemize mühendis ve fen memuru alınacaktır 

Belediyemizde (300) lira aylık ücretli bir mühendis veya mimar ile (170) 
şer lira aylık ücretli iki adet fen memurluğu münhaldir. 3656 sayılı ba
rem kanunu hükümlerine göre bu maaşı alabileceklerin Adana belediye re-
isliğine müracaat etmeleri ilan olu~ ( 4058) 

Mühim Telefon Numaraları 

Size ani IUıurnhı olabilecek telefon 
numarıılıırıoı veriyoruz. Ru numaraları 
defterinizin bir kl:!şeaine kaydediniz. 

YANGIN 
İstanbul itfniyeııi: ••• 2-t222 
Beyoğlu itrnivesi : ••• 4-ll)tt 
Üskilılar itfaiyesi: ••• 60625 
Otomııtik olmı~an yerlerde ~an· 

trala •Ynrıı::ın• kellmeı;lni söyle-
mek knfidir. 

POLİS 

Polis ııObetı;i ınüı:ııra: 22ns 

SIHHt 1.ıt.DAE 
İ.tıınb·.I ,.c Beyoğlu : 4-i9J8 
i\ııadolu ynlı.ıosı: ••••• 60536 
HASTAHANELER 

Cerrabpaşn : .•. , ..•• 21693 
H::ıs•ki Nisn : •••••• 2-15.'>3 
Beyoğlu : •• , •••••••• 49"76 
MUHTELiF 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında Hasanbey apartımanı 

No. 33, Telefon: 43586 

Tasviri Efkar 
Nüshası ( 5) kuru tur. 

1 
Abone seraiti 1 Tllrklye Hariç 

, için için 

Senelik • , , , ••• , • • 1400 kr. 2700 kr. 
Altı ayhk •.••• , • • 7SO ,, 1450 • 
Üç aylık • • • • • • • • • • 400 ,, 800 • 
Bir aylık........... 150 • Yoktur 

I== Dikkat =====-
Gnzcteml:r.O glinılcrilen evnık ve yazııaı 
neşredilsin cdllmcsln iade. cdllınez ,.e 
:ı:ıyamdan mes'uliyet kabul olunmaZ• 

K_adık~y is~cleei : ••• 48782 _ -;;;;1 

Sirkeci garl: •••.•• 28'l79 Sahlb \'C Neşriyat 7!t:UdilrU: Z. T. Ebilzzl.J .. 

muhabere etmeleri. 

1stekli!erin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile bir
likte ayni giin saatte 15 de mezkfır komisyonda hazır bulunmnları lazım-_______ _,, dır. (2297) (4032) 

Şırketi Hayrı, e: •••••• 20045 1 , 

llRydıırpnşa garı : ••.• GOil:l! Baı;ıldJğı Yer: l\IATBAAt t~BUZZiYA 
.__ • v • 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i18cıd1r. Bahçekapıf Salih--Necati 


