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GI. Weygand Başkumandan 
~ CHURCHill ÇOK MüHiM BiR NUTUK SÖVLEDi 
"Allahın istedigi 
zaferi behemehal 

olaca-ktır, biz 
k ~ ' azanacagız. ,, 

Oldu 

--------·--------···················· 

Meydan Muharebesi Laon'un Şimalinde 
Ediyor Yeni Baıkumandan General 

Weygand Hô.lô. Bütün Şiddetile Devam 
uun çok mühim bir nutuk aöylt.. e ı 

/ngiliz Baıvekili 
ChurchiD 

Sonradan değil 
Önceden tedbir 

Almağı bilmek lazım 

B iraz uzunc.a olan sernanıemiz 
kısaca (Hiilisata takaddüm 

etnıek) ilıare ile de ifade olunabilir. 
lfadisata takaddüm etmek ba.;;;sa

~1: hayatın, her safha ında, herkes 
•r-1n nunaffnki:ret temin eden en bü
liik İtnıElerdeı; biridir· Si:rnsi ,.e as-
k • . 
erı ~ha<!a ise, devlet adamlarının 

en · h' z.ı~:ade nmhtnç oldukları lıasfcti, 
1(,) ŞUJlhesiz, hiıcli!Nıtın gelisini ev-

\'eldeıı görebilmek ve 011.ıı gö;e tedbir 
ıtlrnak hassası teşl•il eder. 

nu mülalıaı.atı, •·ransada bazı es
~ kumandanların im defa Parise ceJ
oı tı ·· ıunasehetile serdediyoruz. Fran-

MİKYAS 
~ _ _...__ ... 
o 25 :ıo 

0$TEN 

°'· AMICNS 

oREIHS 

Son gelen teblillere nazaran garp cepheaindeki 

( 

> Londra, ı9.01usu~~) - Baş- Yücelin 
vekil ChurchıU, bugun radyo -
da mühim bir nutuk irad et • . 
miştir. Nutkun mi.ihim kısım - B· b l . 
)arını bildirh•orum: a a arınız analarınız gıbi millet 

«Bir müddettcnberi, garp • "' 
cephesinde tarihin en büyük ve/ stıklal uğurunda dövüşmt.:yi 
harpleri ,·ukubulmaktadır. 1 

Düşmanlarımız muhtel!f yer öf meyi Şimdiden göze almalı.Slnlz 
}erde ilerleme barekctlerı kay-
dettiler. Bugün her iki muha- yüksek Jrnzurunuzda :rçıyoıum. 
rip taraf tchlilccli vaziyette bu 19 M~ıs ... Samsun· .. Mustafa Ke· 
lunmaktadır. Eğer Fransa, mal.. Milli Mücadele .. Vatan ve is • 
kendine has o dahiyane pian - tıklii.l..· 
Jarilc bir mukabil taarruz ya • Yurttaşlarım, 
pahilirse "'aziyet lehimize llö - H~pimizi yürekten coşturup sar • 
necektir. Vaziyetin vahametini san bu kelimelerin arkasındaki kut· 
gizlememek l.azı~. Kahraman sal hatıralar, bugün, yine göni.illc>ri-
Fr:msız \'C lngihz ordularına mizde bütiin ta?..cliğPe 'anm1 bu-sız hükumet reisi ıu. U.ıynaucl l\lare

Bal {J>Hain) i lspan~ndan, general 
(~ey~ancl) ı da Sııri~eden acPI<' t>a-

harp vaziyetini giderir hCJTita ~~r~o sarsılmaz lıir j İma(hm \'ar. Junuyor. Yıllµr önceye ait bu azız h.ı· 
Düşmanlarımız muvaffakiyet - yaller, ~illi hakikatlerin tfl kcndi:si· 

~ug;~:·:~~:~:· iıııı,,., •• k ... lfa•bi ·• Dünkü Vaziy.~ti~ HüJcisası --, ' 
1J • 1 

nıur.nidr. QOk yar.ırlık g(istermi~ ,·e d h b l b -'d ..1 k 
Çok temayüz f';\'lemi1j dPğnJi kuman- Mey an mu are e eri ütün cia, iyetile aevam etme -
danı l tedir. Almanlar Fransızların cep dedikleri kısmın •llrdall(lır. Maresul (PHain) bi · 
hassa (Vndun) fa~rruzunda biirük garbinde biraz daha ilerlemişler ve Laon'un şimaline 
lıiznıet etınis ve avhm·a hazırhl•iar- kadar geldiklerini iddia etmişlerdir. Mühim lngiliz 
daıt sonra \;crdtın:a yiiklf:nrniş olan kuvvetleri Fransaga getirilmiş bulunmaktadır. GanıeU: 
.\Jnıanlan durdurma~.ı muvaffak ol- nin yerine Veggandın seçilmiş olması umumf bir 
"1tış bir askerdir. Ayni 7.amanda o memnuniyet uyandırmıştır. Almanlar Holandanın 

Jerile mütenasip 0In11yan ağır dir. Harikalnr dolu tarıhinin acı, t.lt· 
zayiat \•crmişlerclir. Şunu iyi - lı hiçbir satın hafızasından silinmi-
ce bilmeliyiz ki, harbi ancak, yen Türk milleti, hele kendisine iyi-
ınüthic \'C dc\'<ımlı bir muka - 1ik cdenled, hizmetınde fedakarlıkt.ın 

-i Hasan Ali ~- l bil taarruzln lrnzanahiliriz. uce 
1 
çekinmiyenlcri bir an bile unutma • 

Tay;varc km•,·t'tlcrimiz, har- Ankar·a, 19 (A.A.) - Maarif Ve- mıştır. Unutmaz, ve unutmıyacaktır. 
bin basında biraz miişkülat kili Hasan Ali Yücel bugün 19 Ma· 19 Mayıs.. Samsun.· Mustafa ICe
çckmiş olmnklo beraber, şim- yıs stadında söylediği aŞai;;'ldaki nut- mal .. Milli Mücadele .. \"atan ve ıs
di biiyiik muvaff akiyctler gös ku ile Gençlik ve Spor bayramını aç- tiklal..· 

t~ihte Frausız nskeri arasmda haş işgalini tamamlamışlardır. Belçikadaki müttefik kut1-
gÖStermiş olan gevşeklik ,.e inzibat- vetler evvelce derpiş edilen stratejik plti.n mucibince 
~lıhk hareketlerini de yine bn ku- d k l k d" l .... muntazam bir surette geriye ogru çe i me te ır er. 

teı-mckicclirlcr. Hava muhare- mıştır: 17 :Milyon insanı besleyen t..oprak
bclcri Jchimi:re inkisaf etmek - Büyük Türk milleti ve onun yüce larile, suları damarlarımızda akan 
tedir. Tayyarelerimiz dü.şma - milli Şefi, kanlar gibi bizim olan nehirlerile, ?.a-l fDevamı 3 üncü sahifemizde) 1940 yılının 19 Mayıs Gençlik ve ferlerinin gölgesi hflla dalgalarında 

·::-===;;=-~:;=:;:=::=:=:=: Spor bayramını bütün memlekette ve (Devamı ; inci sayfnmı7.da) 
••• ••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................. . ················· 

19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMI 
·••andan, zecri ve siddet'li tedbirlere 
ltıUracaat ctmf'ksi;.in, yani yakıp yık- Çörçilin verdiği son nutuk f evkalfıde manidardır. Ve 
trlak ·17.111 i7.ıır.e etmek ~arcsini de bul- yakında müttefiklerin şiddeti! ve mukabil bir iaar-
tbuştur, ld asıl . öhreti de bundan ile- f ruza geçmeleri beklenmektedır. 
~ g~Inıektedir. Harbi Umumide böy- • 
·~hazmet etmiş ,.e hüyiik tecrübe sa- Londra 19 (Hususi) - Reisicümhur Albert 
~1bi olmuş bulunan l\lareşal Petain Lebrun Baş,vekil Paul Reynaud ve Başveldl muavini 
lrndi 84 yaşındadır. Petiain ile uzun bir görüşmeden sonra General Dün Bütün Memlekette 

General Weyganıl'n. geline~ o da Weygand'ı Fransız orduları Batku~~ndanlığına Büyük Tezahüratla 
Şeref Stadında Ve henıen bütün harp esıuı ... mda. (Foch) Erkinı Harbiye Reisliğine tayin etmışbr. Kutlandı, Kadıköyünde, 

Un erkiinıharbiye reisi idi, harr•ten 

Sonra da Lehistana gönderildi, o ta- General Gamelinin ~~n~i vazifeye tayin edi- Bakır köyünde [ dman Şenlik/eri Yapıldı 
t-ihte Lehistan üzerine yı1dırım gibi leceği henüz malum degıldır. r.·~~~-~-:~-:---:-----:--:~:ı--:ıı:-----~-------.!.-----
bıe?"ek (Varşo,·a) kapılarına kadar ~ f A k d k 1 M ~ 

~~:s~:.:\;:?~~:=:;;.:: p~=-,~~n (~~::şa/ ~~;::a:;:""j~~;;~i~~~ ;.~~: .. ._çekilmek mec-LM i ili ye n a r a a ı _ e r a s i m e $ e r e f V e r d U 
On d F d d b"" • : ı"nkı' afı hakkında Bır kaç gundenberı, Alman taar -

un a 'ransız or usun a u- asken harekat~n. ş ruzu bu suretle darbeler halinde iler 
)ilk şöhreti \'ardır ,.e general saat 15 tc bildırıyo~: Sam !emiştir. Fakat şurasını kaydetmek 
Gaınclin'den evve1 de st-neler - Guise ile Landrecıes arabsın'dda bı·r- münasip olur ki, düşmanın bu ileri 
le erkanıharbi,·ei umunü reisliğinde o· k J ın Sam re a b " bre- ıse ana ın .. de b"" .. k bir sıçrama darbeleri kendisi için gittik-
lllundu, o da ı,imcli ;3 y.aşmdadır· leştiği ormanlık bolge u.yu çe müşkül ve elim bir şekil almak-
işte Fransız hükfımet Teisiniıı ale- muharebe cereyan ctmektcdır. 

1 
ta buna mukabil derhal yapılan 

1aceıe Pa.rise ccf.bettiği bu iki kuman- Almanlar, bir çok tanklar a tlve F;ansız mukabil hücumları üzerine 
dan bö" ı ] w ı· d ı dır ''e l>nn ı· t yare ve topcu kuvve e- · liw• Y e < eger ı a am ar • kuvvet ı ay . . • tankların açtığı gediklerin gcnış gı 
laı-ı, böyle vahim anda, merkezi hü- rile hücum etmektedııler. 1 kt d , 
ı. .. b ' r· ün devam aza ma a ır. 
"lunette bulundurarak, tecrübelerin· Bu bölgede, dun u un g d ı Şurasını da bilhassa kaydetmek 
den, bilgilerinden istifade)i dü;ün- ederek akşam geç v&kte ka f~l uz~ icap eder ki Alman ordusunun şim
llle.kte de tabii isabet vardır. yan muharebe, bu sabah ş~ 

1 
a 1 diki ilerleyi;ile Belcikadn ve Fran • 

l'alnız bu münasebet!!e bazı müt.a- raber ayni şiddetle tekrar aş amış- ı sız Arden'Jerindc ta~ıruzun ılk gün-
leat serdetmek i teriz. tır. . ıcri za~ünda başardığı ilerl~meler 

l> k b. a ·ma avnıdır Bu · emokrat devletler tedbir alına - Alman ta ıyesı 31 
J • • arasında hıçbir bcnzcy ı~ yoktur. 

ta biraz geç dawanıyorlar ,.e hemen tabiye büyük t~nl:larla. ged~le; a7~ Harp Laonun şimali garbisine 
daima hadisatm zuhurundan evvel mak ve bu gedıklere bır ço P Y • t "k l tt · 
d " 1 kuvvetleri sevketmekten ibarettir. ın ı a e ı 

egu sonra harekete gc~eblliyor ar. . . . · p . l9 (AA) _ Harbiye Neza-
1\t J"' b" b' bu uk ay kl ı ze seklınde ılerlıye- arıs, · · ese a ~ son P', ır ~ Tan ar, ye pa . ~ a ve retinin beyanat vcrmeğe memur bir 

larfında yudıl'.ım sürati ve kasırga. rek Fransız kı talm ın.~n cenahınd til .. mes...:li cephenin en mühim kıs. ı 
A • • d gözukmck sure el mu ::.• 1 (Devamı 5 inci sayfamızda) hat:a. gerıs~n e w 1 r Fransız mının Laon'dan denize kadar uza -

~büzziya Zode gediği ge~letmege ça ışı ' (~Mil S iblcii •!'!'fam.-; 
YILİD.. taau 0 w,ınan kıskacından kur-

KaJılıö.Ydelr.i meraıimde Vali Lutli Kırdar L • • 

l Y r.u a ~ ırad ed~ı. ' t!n 
a:uu ve meraalme ait reu"mle 7 h" . -' . . 1 r il~ S& il~ !lllZK~-•·•.° 
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Arkadaşımız lzmirde: 10 

Köylerin Akıl 
Hocaları İle .. 

Arkadaşımız Kızılçullu Köy Enstitüsünden sonra Eğit -
n en kurslarım on gczmi tir. Bu güze) yazı serisinin içinde 
köylere akıl hocalığı edceck Jı,.;msclcrin nnsıl yctistik1erini o-
1.uy~ca! su ı.z. 

Inönü Stadyomunun Temeli Halkın Şikllgeti 

Su istiyorlar 

Dün Merasimle Atıldı 
Piyasa Daima 

Kontrol Altında 
Bulundurulacak 

Bu Münasebetle Bir Nutuk 
Söyleyen Vali Lütfi Kırdar 

Gençliğe Hitap Etti 

. ı• Balatta Eğrikapıda otudl 
karilerimizden l\f. S. yazıyorı 

Burada Çedikpnpuç cad 
denilen büyük cadde üzer· 
üç tane tahrip edilmiş ç 
vardır ki hiç istifade olu 

İhtikar komisyonu bugün 
Dolmnbıhçede yapılacak yeni stad şey esirgemiyor. Beden Terbiyesi 

Valinin riyasetinde yomun temel atma merasimi dun öğ leşkilfılının gcnisliği ve beden terbi-
toplanıyor leden sonra yapılmıştır. Parti vilfı - yesi mükellefiyet kanunu hiıkume -

İhtikar komisyonu, bugün, Mınta- yet, üniversite ve maarif erkanile tin vatandaşlardan neler bekledığ.ni 

bir hale gelmiştir. Bütün• 
senıt halkı büyük bir sıkd'
çekrnektedir. 

Belediye Sular İdaresinin t;I 
çük bir himmctilc bu çes.mekf 
den biri tcrkos borusuna ra,ti 
dildiği takdirde o civar ha~ 
belediyeye minnettar olacak • 
tır. 

taka Ticaret Müdürliığünde, vali ve spor klilpleri müıness: Heri ve sporcu gösteriyor. =====g;::;===== 
belediye reisi doktor LCıtfı Kırdnrm gençlerden milrekkep kalabalık bir Sizler, aslen spoıcu elan bir mille
riyasetinde toplanacak, piyasa vazi - h.-ütlenin bulunduğu merasimi Vali tin çocuklarısınız. Ecdadımız zaman MAARiFTE: 
yetini her zaman kontrol altında bu ve Belediye Reisi Li'ıtfi Kırdar bir larındaki sporların ne yüksek mer L. O t kt I r 
lundurmak için alınması !Azım gelen nutukla açmıştır. Gençliğe hitap e - tebelerine erişmiş olduklarım ve va- ıse ~e l r ak m~li ep e 
tedbirler üzerinde müzakerelerde bu1den Vali bu nutkunda bılhassa şun- tana ne kadar l:lyık bulunduklarını, ers er esı yor 
lunulacaktır: lan s8ylemistir: serhadlerdc kılıç salhyarak, at koş- Lise ve ortn mekteplerde dersl 

Bugün, komisyon, hnklarında tah- Aziz Tür; Genci... Senin isminle turarak, ok atarak, rakip yenerek is- önümüzdeki çarşamba günü öğle~ 
kıkat yapılan bazı tacirlerin müdde- anılan bu bilyük bayramımızda, §11 bat etmişlerdir. s~nra kesilecektir. .~erşembe gü 
iumumiliğe verilmeleri için kat'i ka §<'.rcfli yıldönürnünde, sana mahsus Siz.lerin de modern sporlara bu bütün ınektcplerde ogretmenler bl 
rarlar verecektir. en kıymetli mekteplerden birinin te fenni stadda vatana layık olduğunu- rcr toplantı yapacaklar, sınıf ge 

Yine bugünkü toplantıda, bir çok melini atmakla duyduğum derin ln. zu gösterecek bir aşkla çalışacağını- sınıfta veya ikmnle kalan talebel 
maddeler fiyatlarının yiiksclmciliı - şirnhı sözlerime başlarken bildirmek 7.a imanımız vardır.~ tesblt edeceklerdir. Aynca orta 

1 deki sebepler ara..crtıırılacak, makul ihtiyacını hissediyorum. Vali, nutkunun ıonunda yeni stad- ~plerln son sını.fında elemeye gtr 
Etitmenler çamlar altında Jer•t• sebeplere istinat etmfyen zamların M . t l yoma •İnönü• adıı . verilmesine mü- bılccek talebeler nyrılacaktır. El~ 

İk" _ illi Şefimiz, stadyum arın nası _ imtihanlarına 28 ma u;ta ba lanacaııı ı uç senedir, Ma dan evvelki iki önüne geçilmesi ve bunları yapanlar telfıkki ve tarif edilmek Hizımgeldi- saa~~ etmelerini ~e~çl1gin hi.sslııe y ş 
arif Vekfüetinın kurstan mezun olar hakkında takibat icrası hususunda ği 1 r cüml 1 1 ,, d b tercuman olarak Millı Şefimlzdcn rl tır. 
h n şu vec z e er e .ua e uyur . _. _ 

immetile ycnı bır ların şimdi köyle - tedbirler alınacaktır. .. . . ca ettigıni söylemiş ve Reisicümhu- •• 
laf türed ; Eğit - rinde nasıl çalıştık Avrupadan gelen tthalAt eşyasının ~uşlardır : cTürkıyeyl ı~are eden - rumuzun bu dileği kabul buyurduk- Ticaret Ve~ıb .Ankaray• 
mm aşağı, eğitmen tarını bildiğimiz 1 • fiyatlanndşki yükselmelerl.n devam er stadyomu en .kıy~et 1

1 
mektep larını sporculara müjdelemiştir •. Bfi- _ dondil . 

yukarı... Bir e • çin bu kanaatimiz ettiği görülmekte, harp vaziyetinin gibi n.; :erd~ ~u~mag~ ç~ ışacaklar tün sporcu gençllğini sonsuz sevince Evvelki gun ~uııust işleri içın A,_ 
g-itmrndir, gid .~·cr. Bı1 n · "t ·. . . şiddetlendig-ini gören bazı tacirlerin dır. Turkıyenın ıstıkbalıni ıdare ede- garkedcn bu müjde silrekli ve şid- karadan şehrlmızc gelen Ticaret "'ıft!A u ışı mı) en - kuvvcthdır ' · k 1 k h ,.,ı.. - /{J 
lrrımız hE"men yok gibldir. Fakat, ne _ Fakat. neden senede yalnız bir artık hariçten mal gelemiycceği dil- ce 0 an genç ne~!1 açı . avada, a~ detli nlkışlarla karşılanmıştır. kili Na~i Topçuoglu dün akşam 
olduğunu l5yık le bılenlcrimiz acaba k y · d ık f ı· ttc şünccsile fıyatları mütemadiyen ylik meydanlarda yeh~ecektır.> Nutuklardan sonra İnönü stadının karaya donmüştür. . 

urs... anı ye ı ny ı aa ıye n G 1 C" 1 . + h'"k~ t' . f d ı 
koç kışi? sonra beş ay istirahat? selttikleri anlaşılmaktadır. Komis • enç er.:. um rnrı;e. .u. ume ~ - temelı bizzat Val~ tara ~n an atı ~ş, r--""""'"'""'""""""""'"'""'""!"~""'"""~""J 
Meğer Kızılçulluda bir de eğıtmen - Bu mecburi bir istirahattir. yon, bütün bu clhctlerle de meşgul n:ı~ b~de:.ı ve mnne~ kabılıy~tlerı - b~ .. suretle merasıme nihayet verıl - ~ 31 sene ev~el Tasvm Efkar 

kursu varmış. Or.u da goreyim, de_ Çünkü eğıtmen kursları hep dışarı_ olacaktır. nızın ınkışafı için sızlerden hıç bir mıytir. "''"'"'""'111,.1111111,,11~,. .. ,111"._':-':"M'" ... """'" 

dim. da, açık. havada devam eder. Hatta ._. Yıne Gırıt 
Burada, asker! ğmi yapmış, hem ekseriya çadı-rlarda yatıp kalkarlar, sviçrede kıth Tütün Tac. rleri !Kaçakçılık y apan 13 Haziran 1909 

dc> dereceler allıb,ltcek Şt·kıldc iyi ya mütcmad yen bağda, bahçede, tarla- Süleyman Nazif merhum, yazdıJI 
pıp bıt ımış de ko.) une donmuş olan la çalışırlnr. Bu sebeple kışın çalı- haşladı şek"ıl Neden Şikayetçi? Eski Bir Nazır makalede, bu meEclcnin bir harp stJ' 
okt maı;ı yazma,,,ı duzgünce, zekı, r ılamaz. Avrupa harbinin aldığı son bcbl olabilecek ha1e geldiğini söylJı 
nerJık, beccır klı ve ahlfıkı çok ma - Egı" "tmen ,ne kadar aylık alır? üzerine orta Avrupada tahs ldc bu- - ---- -~-- ye k yaz s ı:ö l biti i - Ş h . . T• t Z b t k. ç· - T.. k" t re ı ını ~ y c r yor: but ol .. nlar arucında maarı! müf~t - On, on beş rra. Ancak zannet- lunan talebemlz kafile kafile mem- e rımıze· ge en ıcarc a 1 a e~ .' ını ur ıs an «.Artık bir sarayı istibdadın zıul 
tişleri tarafından seçilmiş (95) yiğı t 'l'leyiniz kı eğitmenliğe heves eden- lekctimize dönmektedirler. Veki!i bu hususta Harıcıye Nazırını tagallUbünden kurtulmuı olan Bahit 
toplanmış bulunuyor. er hep on, on be'i lira kazanmak ih- Dün sabahkı Semplon ekspresilc tetkikat ya paca k t e vkif e tti fili bize istediği gibi ll"üttefik ve nııı-
Çamların altında masaların başın- t iyacında olanlardır. Hayır, bir şe- de İsviçreden üç talebe dönmüştür. Muhtelif sebeplE:rlc tülün fıyatla- Zebıta, yeni b•r döviz kaçakçılığı- avin taharri ve tedarik edebilir. "'11 

da grup grup toplanmışlar okuyor - ~irli gözünde ehemmiyetsiz görü - Bunlardan başka, İsviçrede tedavide rında 15 kuruş kadar bir düşüklük nı ve milli korunm"a kanununa mu- bu müttefikin ncvı ve şahsını tayill"' 
l~r, yazıyorlar, ders dinliyorlar .. B r rıcn bu miktar köyde bir kıymet ol- bulunan Türklerden bir kısmı da te-,kaydolunmuştur. Tütün müstahsillc- halif hareketi meydana çıkarmış, hfı de bazı ricali hazırasının hissiyatıO' 
~ısm.ı da tnrla ve bahçelerde zıraat makla 1:.eraber, ıbu gençler arasında davilerini tamamlamadan dönmüş - ri, her mıntakadan. Millet Meclisi ri disenin suçlusu VP. eski Çini Türkis- dan ziyade, memleketin ihtiyacı hl' 
ışlerıle meşgul. ayda yüz liradan fazla geliri olanlar lerdir. yasetine, Başvekfıl,cte ve Ticaret Ve- tan Hariciye Nazırı Abdürrahim A- kikisinl nazarı dikkate almağa me# 

Aralarında dolaşırken şu izahatı da az değildir. MeseJa işte bakın, şu tsvlçreden gc;<:nlcrin söyledikleri- kfıletinc telgraflarla rr.üracaat edip hunbayı yakalamıştır. burdur. Ba~ıfıli şimdi her tUrlü ef'a) 
alıyo~um; grupun ekseriyetıni hali vakti yerin ne göre askere alınan tıütün erkekle- bu halin önüne geçilmesi temenni - Abdürrahim Alıunbay Türkistan- ve içtlıadatında tnmamHc hür bullll' 
~ I~mır,. Aydın ve Muğla vilayet- de olanlar teşkil eder.· rin islerini kadın1~r görmekte bir sinde bulunmuşlardır. d 11. d" t "lt d'. b" .. d nuyor. Karşısındaki Meclisi Millt L9' 

lcrı koylerınin SJhhatr · d r - . . . 1 . :o • an ın ıs ana ı ıca e ıp ır mu - h k'k . _ .. 
ı, ıra e ı ve Onlara dogru ı1erledık ve 1ç erın- k k d 1 d 1 • .. "f . Ankaraya giden tütün ihracat tn d t d k ld kt 
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Çalışkan gençle · d 1 ço a ın ar a ~s rnrı unı orma gı- , . , - e ora a ·a ı an sonra e s- kdi d . h,a# 
. rı arasın an ayrı ıp den birine sordum: . c..rleri Ticaret ''<' İnhisarlar Vekalet . ta r e en müncvvrülfiklr bir r 

get~rılen bu deliKanlılar burada ge- - Eğitmen olmaktan maksadın ne yerek talımlcre ba~lamış bulunmak-ı . ' . . . t~nbula gelıp ycrleşmış, ÇarŞl.kapıda yeti murakabedir. Şayet teahhur ı;t 
celı. gundüzlü bir m . • 1 b" tadırlar. lerıle temaslarında. Parıse gıden ın - bır apartıman yaptırmıs G-cdıkpasa- 1. tih -ruı·· n b ~u bil esaı ı e ır yan- dir? . . . . . . • )• ıı: su ın np go urse .-.a ıı:ı y 
dn? oku.~alarını yazmalarını tekem- _ Köyüme faydalı olmak... !sv;çredc, ırtıbatı bozmak ıçın ~e- h.~s~r heyetının vasatı 88 .. ~:~.~~~ da b~r apartıman almış, Çarşıkapıda bir mesuliyct ve muahaze önUnd 
mul ettırırken bir taraftan da baş- _ Ne şekilde, ne suretle? mıryollarını ve şosclerJ bomba ıle tutun satmak hatasına duştugunu, da bır kıraathaoP açmıştır. bulunmuş olacaktıı ki veb:ıll keneli 
ka yollardan umumi mah'.imatlarını _ Her türlü çalL~akla. Köyümüz tahrip eden suıJ.-asdcı bazı Alman halbuki evvelce vasati 130 - 140 ku- Abdürrahim, ~38 senesinde Türk boynuna! ... 
takviye ederler. Bunlara mahsus de okur yazar bir kişi bile yok. Orn- gençleri yakalanmıştır. ruştan tütün satıldığını, Tütün Li - tabiiyetine gırmiş, geçen sene tekrar ~ 
(Y~rd yaşama dersleri) isimli tarih, daki kardeşlerim aldıkları mektup - - • - mited şirketının İ.skenderiye p"yasa- IIindistana gitm ş. giderken de, bu - halde, paralarım Hindistanda bulu11" 
cografya, yurd bıJgısi ve tabiiyeyi i- !arı okutmak ve cevaplarını yazdır- Dün lodos fırtınası sının talebini de ucuz tütün arzile rada bulunan Hındistanlı ve Türkis- durmaktacır . 
çıne alan bir dusımi4 vardır. Ayrı- mak iç n, kışda kıyamette bile saat- karşıladığını tebarüz ettirmişler, bu tanlı bazı kimselerin oralardaki ala- Evvelki akşam Abdilrrahimin Çal"' 
c:ı ziraat, ağaç ve hay\'an bakımı, 'erle uzakl:ırdal:i köylere, kasabala- haşladı hale göre, bunda:ı sonra yüksek fi- caklarını tahsil etmek üzere kendi_ şıkrıpıdaki apartımanındn yapılan s 
seb~ccıl~k, h~bubat ':~sa.!re k!··· Bir ra giderler. Çatı kurmasını, en basit Şehrimizde hava du'l bozulmuş, yatla tütün C\ manın güçleşeceğini terinden vck5letnamcler ~lmıştır. ramada 200 İngiliz lirası da bulun • 
:Ae~ı~e ıle ~.o):~. ".e koyluye. l~zım o- ie_rd~ deva bulma~ım .dahi b~lm.czler. bütün gün kapalı ve yağışlı geçmiş- ve b_t'.n~a~ da miıs:ahsilin zarar gö- Abdürrahim, bu paraları tahsil ettik muşt~r. . .. 

er şe) ı ognmrJer, mıllı oyun- Hukumetle olan ı~lcrınde hıçbır şe- tir. Yağmur öğleden sonra şiddetlen rec-cgını zıkrcderek bu hallerin önü- ten sonra külliyetli miktarda çay a- Eskı. Harıciye Naz~rının doviz ka-1 
Iar ve şarkılara varıncava kadar k 11 K"" ·r· b · balta . . çakçılıgı, çay ticaretıne ait ıergllerl 

•• •• •• J • • ve a ı an <'rtnez. 0~ u u, • ınış ve lodos fırtınası başlamıştır. Li ne geçılmesinı ve tashihini temenni !arak buraya getirmış, bunlara mu - , • 
Kursumuz uçuncu devresındedir kazmn kürek ve nteşle oynıyan in- . • . " . . . 1 d vermf) erek vergi kaçakçılıgı v• 

Bundan evvelki devr 89 d h ~ ' b l f k t - man reısl gı dun bır tamımle deniz- etmış er ır. kabil ayrıca döviz müsaadesi ve ta - Türk parasını koruma kanununa nıd 
e , a a ev sandır, oyuna y~ra anır, a a ya . . f d b b d . . B h t .. t h 1 'h k · d k ··h· ikt 

velki de 95 mezun . ı· H b k b S d cılerı ırt'\,TJa an a er ar etmıştır. u usus a rnus a s. ve ı racat - as ta temın e c~ mu ım m ar- halif hareket yaptıgı· etrafında zabıt verm~ ır. er rasına a mMını eceremez. a e . .. . , 
kurs fasılasız yedi ay sürer. Sonun- bu yüzden snkat kalan, hatta ölen- Tahmınlere gore fırtına devam etmı çılar için daha miısaid ve tatminkar da döviz kaçakçılığı yapmıştır. Ab-[tutulmuştur; buglin adliyeye w.rill' 
da imtihanlar yapılır ve muvaffakı- ler çoktur. Hülasn ne kendimize, ne yecektir. bir karar verilmesi beklenmektedir. ı dürrahım, tabiiyetimizi ihraz ettiği cektlr. 
yet kazananlar • } d •11 11u ı1Hııu111nnttnt1ttMtııuuuuııHHr.,..ttttınmın1ın111111uınııuuıınınıtu•ttt•ınuı1tuıuıı ıın111111eıutıı ı ı ı ıuı ı rtuıııuı ı ıııın••·••••ınıııuıu11111ınnııııııııu111111ııınıııı ı ııınt 11 ıu ı ıuuttttıııuınuınnınueıttıtn ı111111,11,,. 11 unnuııııruıınıınıııuıııııııttıuı ~""""-• · · çocugumuza, ne ıayvanımıza, ne e _ """ 

....... Ne olurlar? tarlamıza bakmasını biliriz ..• Yasa- l .. .. St d ,,.., l. At ld 1 s nı.. " n 1 k Ol'-' 
- Eğitmen ... Yani, açıkçası köyün mak bu değildir. Biz burada öğr;n- nOnU Q lllln ı eme l l l 1 por lV~ USQmereSl rQ1"ıQ UU 

akıl h~ası olurlar: 1 diklerimizlc köyümüze yeni bir ha- ._---------------~-----------•:......;;.. __________ ~--------------.--" 
- Yınc kendi koylerine mi döner- yat gbtüreceğimi1c eminiz. 

ler? Bir d ğeri de şöyle dedi: 
- Ekseriyetle öyle. Fakat eğer köy - Köy o kadar her şeyden mah -

lerin?e ~ekte~ varsa, yakındaki baş rum ve her şeye muhtaç bir yuvadır' 
ika bır koye gıderler. Orada, 10, 15 ki, sadece pansımtn yapmasını bilen 
yaşlanndaki çocu~ları toplarlar, bun bir insan bile orada faydalı ola_bilir.ı 
2arı ~ç sınıf usul le okuturlar. Böy- Şuracıkta, iki saat ötede, yani Izmi
-!ece üç sene okutup bitirdikten son- rin burnunun dibinde, affeder.siniz, 
ra yeniden çocuk toplayıp, yeniden ayak yolu nedir bilmemiş köyler 
tedrisata baş.Jarlar. Bir yandan da vardır. Bu sebeple bizim vazifemiz 
a~ları ~lerlemiş olanlara gece ders- yalnu. köylüyü okutmak, ona iyi e -
en venrler. Ve bütiln köylüye, bu- kip biçmenin, hayvana bakmanın yol 

rada ~ğrenmiş olduklan her şeyi öğ- larını göstermek değil, fakat gücü -
q-~~gc. çalışırlar. Biz burada köy- müzün yettiği kcdar köyü imar ede-
4~nün bilmediği, fakat ibilmesi zaru- rek, köylüyü mümkün mertebe in -
~: olan henıen her şeyi kendilerine sanca yaşamağa sevketmektir. 
ogretmiş olduğumuz iç.in bu eğit - Bir üçüncüsü de şunları anlattı: 
menlerin köylerde çok faydalı birer - Köylünün lUgııti kıttır Bayım.·· J 
1Ul$ll' olacakları nmhakkaktır. Bun. (Devamı 4 \mcü .sahifornizdc) 1 /nônü stadyomunun dün )lapılan teme:atma merasımınden bir görıl:aaş lJeyoglu Halkevin in teı iip ettiti muaamereden bir intıba 
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Tarihi Müsahabe ) 

263 üncü gün Başkumandan oldu hakkındakı layıha ~::~,E~':"~':.o~~.b::~ 
ı . . . . .. 1861 den 1886 ya kadar muhtelif Nezaretleri işgal etmiş Nnsrett;n 

110
C: 1 ~ndın·J· ala.mıJor. (1 n-0i sayfadan devam) ptımadı~ s~beplerınden bırı d~~ - bulunan Suphi Paşa, memleketteki nchlr \'e göllerin temiz • bir yere gidecekmi >ır gun ~cu~ıe 

· nan kısım olduğunu söylemiştir. Bu nın bizımkındcn çok daha muhim lenmesi ve seyrüsefere salihbir hale getirilmesi için daha 
0 

~ıkarnuş eyerlemişş, ;!,1~lan e~:;ıni 
P . Fransız tebliği cephenin en §imalinde İng~? Fran varını tehlikeye. koymuş ~~masıdır. zaman bir. Jayihn ~azır~ıyarak P~dişaha \'ermişti. Yazıda Pa- miş, yo~ re\'An o.ı:ıuş!;~~~; ~~~~i~ 

~ a.rıs, 19 (A.A.} - 19 .Mayıs ak- sız ve Belçika kıtaları strateJık ha· Bu muharebeyı kazımabılır veya şanın kısa hal tercuınesınl ve Iayıhayı okuyncaksmız. iil ya ra tgelmlşler 1' llc B ~ .~ 
anı tebliği: • k tlcrine dUşman tarafından bü - kaybedebiliriz. Fakat kaybettiğimız y M h f ıınsebetsi hal d' 0 u • u ne mu-

e ~~lıca ~uharcbeler Saint. - Qu - r~ke b.r tazyika maruz kahµadan de takdirde harbi kaybetmiş olmayız. azan : e met ZEK .... o binmi z k • Ih'"~· taze ~ eşe-
ntın in dogu §İmal bölgesınde ce- Y 1 · h b · k bett"ği tt "'' oca tiyar ynya guilyor• r~yan etmektedir. Kıtaatımız burada vam et~ektedirlcr. . A m~a ıse :nu ~re eyı ~Y 1 Memlekette 2clzele faciasını selle-ı sile görüşmek arzusunu izhar eden demiş. Hoca bu mütalcayı doğru bul-

duımıann eiddetli bir mukavemet gös Dün oğleden sonra geç vakıt Fran t~~dırde hnrb~ k~j bed~cektır. B~u rin takip etmesi, tuğyanların yer sar Şehzadeye o vaktin usulünce, izni pa- muş· Çocuğu indirip kudJ binnıis 
tcrrncktodir. sız - Belçıka hududunun cenubunda bılıyor ve nazılerııı iktıdnr mevkıme sıntısına yalcın zarara sebep olması dişahi lahak olmadıkça hfıkipaye vUz bu defa da bir bru;:.k . 

1 
,., ,., 

'" · · d · d 1 d on a d • 1 • _.. a. ~o cu •.:ıma hüı\ıont Me~ ~ıntakasız:da şiddc:1~ Guise ve Lan~erc!es bölgesın e mu- geçmesın en evve e, s. r a yıg- gözleri bir k~re da.ha su~arla müca - s~nnc~ _muvafı~ olmıyacağından ba· i~~~ adanı, körpe ~-O<!uğu yaya 
Yü~u~a.rı pus~~rek düşmana bil harebe mevzıt bır hale konmuştur. dığı mua~za~ kuvvctlerı bu m.uha - delcye çevi~ı. Osmanlı ımparatorlu· ?~sle, ıtızn~. ~t~ı. Suplıi Paşanın bu yi~!1itüyor ela l•~ndki esdde gidiyo.r:1 

ayı~.t .verdirdık. . . Burada pek çok çarpışmalar olmuş rebeye sürmüş olmasının sebebı bu- ğunun bir vıliyeti i~en ayrılalı he- ıtızarı Abdulnzız tarafmdan kabul 
0

• mu~asıa1 serdetın~ş. Boc:ı bu mti-
an~\.muhim hava faalı_r~ ka~~~: ve Almanlar hücum arabalarile çok dur. 1 nUz bir asrı bulDllyan Bulgaristan bil lunduktan ba~ka teveccühünün art - taleayı da isabetli gönniiR, artık kim 
topla~~: Aa''.?ı tnyyboarcl~~~ı:rn~ ~y1 şiddetli fıikumlarda bulunmuşlardır. Almanya, rulette kazanmak veya le bu davayı halletmişkcn bizim ge- masına sebep olmuş ve ci.UCısu mUtea sc itiraz ehnesiD diye bu defa dn. ço-

uuZ uşman m 1 · b h · k b t t<e azmetmio:: d l' • ki k f cu~ terclieshle aJ.mıı;; fak t ~ Y~rc!erine karşı koyarak çok ağır za. Tayyareler ve topçu kuvvet erı u epsını ay c m.en .. .. . ~ e ı ri kalmamız ve bu yüzden felaketle- p ev a n112ırlığına bu teveccühün . t> •• •• •• • a l'M•t;cl-
Yıat verdirmiştir. hücumlara müzaheret etmiştir. Mu- bir kumarcı gfbı butun genış kay - re uğramamız doğrusu pek üzUntillü sevkile gctirJJmiş idi. dikleri bir u~ancu yolcu dn «Vail 7..a-

. Ezcümle 15 tayyareden mürekkep harebe akşama kadar devam etmiş nakları ortaya sürdü. Bu kaynaklar, bir keynyettlr. CUmhuriyet idnresi 1865 te Sultan Azize verip ilk ev· vnflı h~yY~a vah, b~ylc i ci Wsiyi na-
~~ _dUsman grupu mevcudunun üçte ve bu sabah tekrar başlamıştır. kırmızı üzerine konmuştur ve fakat diğer bUyük işler n.rnsındn bana da vel •Hazinei evrok) tn çıkan ve da- ~ çcl\tt"el,, bu ne ID!tafSttlık? de-

ısıni kaybetmiştir. Guise'in cenubunda ve Laon,un siyah kazandığı takdirde bu netice hisse ayırmış olduğu için çok zaman ha sonrn kitap halinde de basılan 51 ş. Hoca ba itirazı da isltlnc" kızıp 
Alman tebliği batı şimalinde muharebeler daha az Almanya için bir kara gün olacak - geçmeden bu Metin yeni kurbanlar sayfalık Ulyihadaki nehir ve göllere ~şekten h_em. kendi. i~111iş, hem Çocu-

Berlin, 19 (Husu~i~ - Al.?18~ yUk şiddetli olmuştur. Alman hücu~u tır.• vermesine meydan kalmıy.acağında ait müto.Jea: ~u lıMI~ \'~ ikısi b~ eı:ıeğl 
Sek ~~mıınd?.' heyctinın bugunku son zırhlı kollarla V(> takviye edilen muf Fransızların tekzibi eilphe yoktur. •Anadoluda ve Arabist.anda ahali yill.Jenip yUrilmege ~l&mışl:&r. Jl'a.-
tebliguı.d~ ş?.ylc. ~cnmektedir: rezelerle yapılmıştır. Bu mtifreıeler Paris 19 (A. A.) - Salahiyettar Eski devirde de bunu düştlmüş o· mizin kısmı Azami ehli ziraat olmak- kat kn~ıd~ ~elea yeni bir yolcu ela 

Son ık.i gun ıçınde cereyan eden o· k 1 · t'k ti d ' . I d . . . . bu b.nli ı;öni•ce hayretterde kaı'm hn.r ı ı t 1 t m muvaffa- Sam bre - ıse ana ı ıs 1 ame n e askeri mahf ellerde şımdi cereyan lanlar yok cıegı· 'ldi. Devlet ricalinden a sene e Uç dört ay mıktan zıraat · · ış 
' p er, cı a anınızın a ' do. ub d p "si l d ·ı ve •Ilen'm bUd•.:.: i 1a.r ha kiyctıerile inkişaf etmektedir. BrUk· Guise in gu cen un a ve arı n etmekte olan askeri harekat hakkın- nehir ve göllerin zarnrlannı önle- ve ıasa ı e meşgul olup sair vakit- 1 ""'m nsan yvana 

Gelden garp istikametine doğru ricat 130 kilometre kadar doğu şimalinde da Alınan propaganda servislerJ ta _ I mekle beraber seyrüsefere salih bir lerde at.:ılet halinde bulunurlar. tşbu bin~r{er, ):.oksa lıa)'\'am sı_rtta~ıp tası 
eden müttefikler, motörlU kıtaatım~ bir mevki olan Ribemont etrafında rafından dünyaya yayılan bütün ya-ihale getirilmesini layiha ile bildiren- atalet zamanlarında ahali yolların nıazlar, duayu.da ııe aıcayıp düşünce-
tal'a.f:ndan takip edilmektedir. ilerlemişlerdir. lan haberleri tekzip etmenin lüzum- ler bile vardı· imali ve nehirlerin tathirl ve kabili il U insanlar Yar?!,, • 

Dıger taraftan, cenupta, Sambre IIarbi"e Nezaretinin bu miimessiJf suz olduğu beyan edilmektedir Ay-1 S h' p 1 .3-- b' 'd' 
75 

tisnk olanlann bir!eştirilmcsi ve rröl- Hoca.nan bu son ıfirnz Uzerine de 
\'e 0' h" 1 · · k t ) J • up ı aşa on arwı..n ın ır SC· ::> • t ğ l t l t b Blira;ı~eil~~l~~~~~ ;:ıe~ l~~:.-ı~ müttefiklerin şimal Bel~i~asın~a ni mehafillerde, Alman radyosunun ne evvel maliyenin ıslahına daİr 1865 ~erin ~~~iyesi hiz.mctlerine kendi fa- :~c~ a~~ ~~~1;1 Yh:.~c;Z.'\ ~fi.:en~ §imaline kadar Vftrmış bulunmakta.- stratejik ~ekilme hareketlerını .inki - işaret ettiği veçhile Sait - Quentin,

1 
(ll Zilkade !281) Sultan Azize ver· ~delen ıç_'?. ped:nn ev:iidını tnhsfle «Söyllyf'Jtd~n dJn1iy4'n arif gett~• 

dır. Alman kıtaatı, Majinonun en kuv şaf ettirmcğe devam ettiklerim lla- Solssons ve Laon'un Alman kıtaları diği layihada buna ait dikkate şaynn ıcbar ettıgı kabılden o.arak cebrt bir medlQJUn~ bumda ke~r. 
\'etli istıbkamlarından madut bulu - ve eylemiştir. tarafından i~al edilmediği kat'i su- fikirleri kaydetmeden eve! Suphi pa- s~~tte sevk olunup ~unlardan teda- Şimdi ihtimal ki karflcrinıiz so~rı.
n:ızı ~05 rakımlı fstihkamları da, bu- Belçikatla geri çekmek hareketi rette bildirilmektedir. şanın kim olduğunu anlatmak lfızım n~ı ak~a.tı~a muktedır olı:ıııyanlarn c:ılda.r •Dunıp «lnnırlu~n bu hlkarevi 
!?_0 ışgaı etmiştir. Paris, 19 (A.A.) - Belçikada müt- Alman toprağına iltihak etlen geltr. mı udddetı ıkstithkdamlanhnda mıdriknl nbar- naldlclen maksat ntdir!» dI~kJe~. - · ........ ___ ........... - ......... "·--· . B l •k ·ı l l arın an a ı veya ut san ı ardan "'"'~ 

D 1 tefik kuvvetlerinin arzularıle ve teş e çı a fil agel er Suphi Paşa Bükreş elçimiz Ham • b d l ril i , 'ri . •. Doğrusu bunu afc:n yımnağa !ll-
Uçe Rooseve te kilatlı bir surette yaptıkları geri çe- Londra, 19 (Hususi) - Eski Al - dullah Suhi Tannöverin babasıdır. nıe ı~tıve bmtlfıe~f 'tel mık Y~t aıt olank1ı- zum gördü•'•iimlizU biz l•f'ndlm1z do 

· d bllh ~ . . a H. n 11 a c va ı sızma n • kilme hareketı esnasın a assa man toprağı olup ta geçen Umumi Pek degerlı bır zat olan Abdurrah - g t' .
1 

. h nkl' sühıl ı>ek kestiremjyonız ac:ı.ba mtı:ihuı-Cevap Verdi Zelande adalarında çok mühim tah- Harpten sonra Belçikaya verilmiş 1 man Sami Paşanın oğlu idi. Abdur -
1 
~1~" mes~ ne ren n f1 1 ~şya. d • (Preud) un vazettiİ;i (Tahteşş~ur) 

rip hareketleri yapılmıştır. Burada bulunan arazi (Rdch Lond • Anava- rahman Sami Paşa ailesile beraber be ı ve e kv"edn mnsh_r~ ~ ot atch~g~ln kan kaidesi ml'cibinee suurumnzu~ alt 
Roma 19(AA) u r · R ose . k tl · k k"'lrl 20 .• 23 . azı meva ı ene ırıcnn a ırı e a 

" 1 . . - ıvıusso ını 0 
/ milttefık uvve erın ısmı u 1 e - tan toprağı) olarak ilan edilmiştir. 18 (Hıcrı l 6) Mora ısvanında k . r t 't 

1 
h" tarafında sıkısmıs bir fikrimiz \"D.I' 

e t tarafından kendisine gönderilen ·ı "h k t kt 1 H 1 da A • • 

1
. . a·· . w. • yı seyr ın<' m ıs aı o.masnın mı- • " 

in.es . . . . rine ı tı a e mc e o an o an Alman zayiatı müthiş asılenn e ıne csır uştliğü zaman Sup t ol rlıımı halde y 1n k""vl rcl da, bövle kendlmiz de farkına ,·arına-• aJa bugün cevap vermıştır· Bu ce k büt"' k rl b h i te . at h" p h .. "k" d 'd" A . me un "' a ız ow e en • 
\tabın muhtevi atı hakkında birbir ıtaatı... un .. 

8
s .. e ve . a r l~ıs Londra, 19 (Hususi) -- Alman µ- .1 aşa. enu~ 1 1 yaşın :ı 1 ı. sıle- nehire kiiçUk yolların imali icap ede- dan. o fikri ml meydana \'lll11yorm, 

ltıaluınat yok~ • ve ezc~mle. bu~uk Flee.sıngve ıma- yiatı fevkalade b;r dereceye varmış- nn ~rgerdesı kaptan Kolokotronu ceğinden bu hususa ziyade itina o- ,·eyahut kısacas1 ve açıkçası, ne söy-
t · . . .., nındnkı tesıs~t ıle .benzın. dep~ların! tır. Hücuma kalkan Alman tankları Samı P.aı,,anın babası !t~ra hane~a · lunmak farz mesabesindedir. Ancak lesek, ne yazsak kimseye beğendire-
taıya llnrbe Gil'ooek mı. ~: tersanelerı tahrı~ et:?1ışl~rdır. B.u 5 kadem (l,5 metre) yüksekliğini n~~d~~JcY~.~hmet Necıp Efen?ıdcn bizde su ve yol mühendisleri bulun- miyonız, mutlak h~r sözümüze bk iti 

teı~ndra, 19 (A.A.) - Pazar gaze- tun hava .malz~mesı muttefık .arazı- bulan Alman askerlerlnin cesedleri_ıg~rd~~ iyılıge k~rşılık olmak ılzere madığından şimdilik Avnıpadan mil· raz ''t-silesi bulu•uyor muf demek ı.-
.. rı. 1t~yanın kuvvetli Alman taz- ye nakle~ılmlştır. ni parçalıyarak ileriemektedirier. a.ıleyı hımayc ettı, c~nrette~ kurta • cerrcp ve m'lhir su ve yol mühendl.s- yonrz. •• 
~kıne ragmen harp dışında kalmak Zeland da harbeden Holanda kıt~- A .k /ı b .k l rarak 1823 te Napolıdcn bır gemiye 1 )erinin celbi'e hemen bu işlerde is· Aı-tık bnrasının ta3intnı de moh~ 
sı.Yasetine devam edeceği kanaatinde }arı müttefik kıtalara iltihak etmış "!~;' .t·İ. ı a rı '! ':[' bindirerek Mısıra gitmesini temin ey tihdamlannda vakıt fevt olunmayıp rem k:ırllerlmldn ldrik ,.e lz'aıılan 
dirier. ve onlarla birlikte mücadeleye de - mu e,ı < er e'!'rın e . lecli. bununla beraber oldukça hnzırlan - na bıro.Jcnoruz \'lllcanda da dediği· 

t kt d" ler • Nevyork, 19 (Hususı) - Amerıka ... h Al' Abd h • • ~ 
Observer gazetesi Mussolininin hat vam e me e ır · Bf 1 "k O<? 1 ti . üh. t ••le met ı Paşa urra man mış ve hendC'Se okumuş şnldrdandan ml7. gibi hu defa da •Yazandaıı oku-

tı hat-eketi tesbit ~decek amilleri sa.· /n«iliz tayyarelerinin fanliyeti r cşfı briT· vlc er1 ı3nın en .. mdd tılm al~ Sami Paşayı işe tayin etti, büyüyen hendesenin bu iki fer'i yani su ve yol yıın firtf gerek!• 
Yı T> İ .. b yare a ... aarı r.ıymu e eya 1 ..• s h" p .. a·ı···. . . . . SABiT Yor: Ezcümle Vatikanm hattı ha- Londra l9 (AA.) - ngılız om- .. tt f"kl .1 . 1 k 0 myup yazma ogrcncn up ı aşa muhen ıs ıgını tahsıJ ıçın bır mektep SELlM 

, . nız mu c ı eı n emrıne ça ışaca - b' ti ~d ·ı· d" b k"t"b" teketi B R . h h k t· b d an tayvaı:elcri düşmanın mi.ı- ı ır m r. et vı ayet ıvanı aş ·a J ı açılmalıdır. , . ooseveltın attı are e ı ar ım ' J lardır. . . ~ · · d • . 
\re İt 1 . k l lları V" üclcri iizcrine ve - munvını o nn babasının maıyctin c Zanmi ncı:ımeme göre bizim seriiil- ço·· rçı·ıı·n nutku a yan milletinin harbı sevme - na ·a e yo " • v Holandanın işgali tamamlandı · "hd d'ld"J '1 h t A .. · · 
lnesi . ff k' etli bombardıman - ıstı anı c ı ·ten Eonrn ı• c mc · husul olan ervetımıı zirnatin tnhmin 

· nıden muv:ı a ıy L d ın (1-' ") il 1 d d ı· P h • l • · ·•· Oı· l d on ra. :r ıuw ı - o an a a ı ne-anın w:usı mtip ıgıne memur ve tczyidı olup bunun dahi husulü 
2ar ~er cihetten :~_ussolini Alman lar yapmış nr ır. d"" an ta Seeland adası da Almanlar tarafın· oldu. , mutlaka esbabı nnl<ıiyenin i tihsnlilc 

""""""°"""'"t1Mmt1ıt•ntı1tttt1NlllfWlllllMlntftt""111 llllllllHM 

di .ckrınc kani deği1dır. Duçcnin şim- Düşma~ kıtnat!:13 VC'h··ı U'"1m d" ha~ dan zaptedilm · , l öylece Holandanın Mehmet Ali Paşa mem'ekct işl<>ri- V<' bu dn yoll'lr ve nehir'criıı imal ve 1 s y t' d A b" d •· "ki • f dan ıc;.r,~ı ca en f'.'f' Pr ~ ~ .. e ın e cezrı ır egı§ı lK ra ın .. .. h' .gali tamamlnnrrı •ır. le me ~I o'an z"hmni d"nlendirıı ek t:ıthirilc olaca.f,ından ve Anadolu ve tas"\' . .. r t" mc .. kf'Zl('re gupe gunduz ucum ... 
kfl ... vur etmediğı intıbaı Italyan hu ~ n 

1 
' Seiss /nkart //olanda Umumı için arnba i'c teff'rrüç cdeı ken Sup- l!uınc ıde denıze nknr nıct' nehirler 

ll'a~ct merkezinde genişlemektedir. j lnr yapıl~ı~tır. B 1 "k d ki şoo:e Valisi oldu hi Beyi yanına n 'ır, memlekette ısla- Ql•ıp himmet ve ilcdnm ıJe a.": val:ittc 
'- . at İtalyanın bugünkü hattı hare- Gt>cc,. du!>manı~ . "acık~ a fbatla- Londra l9 (Husu.O -· Hitler Ho- ha mulıtnç ve yapılması Hizım olan ],ayık yiizccck hn'e ~ötirmck kabil -
11:etı Al ve demıryolları uzerın e 1 ır 1 

' • ı · b" def k d · a· d' ll d b k · b 'ki ·ı ı , '~ Plardaki Fransız kıta.atını ha- . d d"lm"ştir landaya valiı umumi olarak eski A- ış crı ır tere ay cttır ı. ır. un an a.., a ış u ı ı c fmcıc 
!'eketsfa bırnkmakta vakın şarktaki rı şıddetlc bombar ımnn. ed 

1 ı · t a umumi valisı Seıss İnkardtıl Suphi Paşn yirmi altı sene Mısır- h:.lya go'lcr peyda olup glincl~n güne '" ' "' G J • Almnnva üzcrın e yapı - vus ury 
vey ece eyın < • • - • da kaldıktan sonra Abbas Paşnnın bUyiimcktc ve tnaffiinatı hnvayi bo· tnakgtand ve Vav<?l ordularım tut - lan harekat geniş bir bö1gcye şamıl tayin ctmıştır. 1 ı·ı:.. d '1848 de bab5 le hl . ı 1 d d 

bl . .,d a ve lngilrz filosunu da Akde· olmıış ve bir rok askeri hedeflere Al 'ieri Hitlere itimat na- 1 bv~ lı.lı·~t ztamt anbınl a, 'd" ı zup sı ıntı a ıa iye okun uğun dan 
c.. e l kt :.. 1 ' d. ır ı e s an u a ge ı maada nice ara-zii miinbiteyi tatil et-dl a ert halinde bulundurma a. • bu"yu-k çapta bombalar isabet ettiril- mesini ver ı A ' d b'. ' · d ·r· 
r. . t rn an ır sene ge<;me en maan ı mektedir. Bu göllerin dahi tasfiyesi-

miştir. Bcrlin, 19 (Hususı) - talyanın umumivc meclisi nznlimlc cicvlet me· nin icrası az masrafla hasıl olacağı bit 
İsviçre nikbin Bu harekat~ i.ştirak eden üç tay - yeni Berlin clçısi .Dino A_I~ieri, bu muriyetine giren Suphl Paşa muhtc- tccriibe rnaliim olan halfıttandır. Ru-

Je~ern, 19 (A·A.) - İsviçre gaze~e- yare dön~?mıştır: • gün. ~itlere •.. karnr~:.ıl~ında ıtımadna- lif vazifelerde \'e mühim tahkikat iş· meli iklimi I<arndcniz ve Boğaz ve 
lnın beynelmileJ vaziyetin bu vahım /ngılız takvıye kıtaatı . mesı~ı ~akdım etınıştır. Ieıinde bulunduktan sonra 1361 (H Marmara ve Akdeniz ve Venedik kör 

da ltalyanın isviçrenin tavrı ha· Lo dra 19 (A.A.) - Reuter aJan· Alfıerı, daha evvel Almanyımın Muharrem 1278) de Evkaf nazırı ol· fczi ve Tuna nehrile muhat olup de
~e7etiııe kareı gösterdiği anlayıştan smınnİngiliz kıtaları ner.dinde=:i mu- ga~ _şehirlerindeı~ birinde bulunan du. Muhtelif tarihrerde beş defa Ev- runundn bir hnyli nehirler cereyan et 
e~ ayı bUyük alr memnuniyet izhar habiri bildiriyor: H~rıcıye ~~-zırı .. R~bbentropla uzun knf nazırlığı yapmıştır. Maliye ve ma 

1 
mekte ve denize en uzak yirmi dört 

tnektedirler. B"r taraftan 1ngiltereden Fransa - muddet gorujmuştur. arif nazırlıklr.rile beraber Suriye va- saatten ziyade olmadığından suları _ 
ıa:~ournaı de Geneve> bitaraflığın ya t~viye kıtaları ve tankl~ge~_er~k Fransada pa.si/ ~orunma }iliğinde d~ hulu~du.: 1886 (11 Rebi· nın ve yollarının tathir ,.e lma!i çok 

• 1~~ için hareketsi% bir gevşeklik Sambre ile Sedan aras~~dak: buyuk tedbı~lerı .. _ ü!ahır 
0

130.:>) tc oldu. Şark ve garp masrafa muhtaç değildir. 
:!'1desı olınadığuwı ttalyada aııla,şal- muharebe bölgesine gonderılmekte'. Paris, 19 (Hususı) - ~ugun. hu - ihmlerıne va~ıftı: ~r~f.· ~ars, ~ran· • .. Bunlnrdan niçin istifade olun· 

• 
1
!J olduğunu yazmakta ve tsviçre- diğer taraftan da İngiliz kuvvetlen kumet tarafından neşredılen bır ka- sız, Yunan dılleı;nı hı ırdı. Tarıh ,.e masın ve niçin mazarrnt görüls~n 

lliı:ı bu bitaraflığı bUtUn enerjileı;ni Belçikada evvelki gün .d~ha ~nceden rarname mucibince,_ ~arbe iş~~r~k et asan .n~knyn dai: eserle~ . vardı~· ?ir kere nazan im'an ve ihalei iz'an 
lilllrfederek mUdafaa edeceği ilave e· tesbit edilen pllln mucıbınc? ışgal et miyen 16 yaşından ı_tıba~en bulu~ er ~~skUkat ı:olleksıyonu .çok ln~ıet.'ı ılt• bu mesele mevkii bahis ve mliza· 
dilıncktedir. tikleri yeni hatlarda sıkı hır surette kekler, dahilde tcşkıl edıkcck musel ıdı. ;erckcsınde pek cok kıymetlı kı· ı kercye J[onıılmuı:ı mudur?> 

Yugoslavyada. Tedblrier mukavemet etmektedirler. Jlıh kıtalarda vıızifc f!Örmek mecbu- tabı da çıkmı~tı. . .. tşte Bulgnristnnın teşekkülünden 
Belgt-at 19 (AA ) !tal e Al . T hlı kıtnları, müttefik hnt riyetine tabi tutulacaklardır. . 1 Cü'u ,undan cvvc' Su'tnn Azızc mu evvel verılmiş bir lllyihn. F.aknt nc-

!nanya al' h" d · · -lel ya ~-..ıen Ingıbı~ zırh teckil eden .Alman kuv Paris, 19 (A.A.) - Sambrc - Oıse nnsebet peyda etmesi üzerine kmdi· tict': Sıfır. 
~. ey ın e maka er ne§rcu Jarda ır ce s .. . d k' h b bütün 
-.ı..rgoVinsk' GI 'k tesi kapa- 1 . . sağ cenahına atılıyorlar. kanalı uzcrm e ı mu arc e ~ - - ----=--------
tılın,.,..ı ı asnı ~ gaze ve; er_ı~ın .. 1 .. kıtaları ayni za - gün dı:>vam t'tmi!>t r. Vaziyet müp - reti, fnrril z k vv t!C'rinın dün ak - ıd:-ı v~ Belçikadn hnrf'kata devam e-""''" r. ıngılız motor u . b t 
1{0 • 1 k vvetlcrine cephe- hemdir. Muharebderın 3 ıya uzan- " m H rı \ '"C, Y.Jamburr, ve> BrC'm 'n- dı' arlar. nt Çıanon t · Müttefikle- manda A mı::ın u - ı kt d 

ı-· Le . un g:.ızc eaı d d h""cum etmektedirler. dıgı anlaşıma ır. . dC'ki b nz n de ol nna l ücurn e•~ik- ]E. l h 
111 hlhde N riyat Ysıpıyor en e u , tk Peronrı~'un ,.tkutu h~kkındakı <>a t 

1
. . 

2 
1 a D 

ll · . C oper ın nu u · 11 le:ını ve ngı ı:: avcı r nın en nz O A . . 
h oma, 19 (Hususi) - Kont Ciano- o İ ·ı· ı· t"h yialar S3.lUhi} etli Fr::msız mahfe e - . . d .. .. . . n aı ayı z yaretı '7\1tı n · . d 19 (AA) - ngı ız s ı - • y 1 h duşmnn ta~ ynrcsı uşurduklerını bıl-d1ğı b'!lŞırı efkirı olan Ansaldo yllazb_- ı LonNra, B Duff Coopcr dün ak rinde ya1anlan~akttıo1 ır.. . a nsız. ta - dirmekt~dır. Amman, 19 (AA) - Havas ajan-

ır nıakalede Almanların ga ı- barat azın · ·v· ' Fran fif Alman mufroze crının ııın • . . ., sı bıldıriyor: ~et.inden bahsottiı:tcn sonra !IU ibare- aıım radyoda söyledıgı nutukta .. .. Quenfn'e eriı:tikleri tasrih ediliyor. Cenubi Belçıkada lng ,ız hava kuv .. . .. . 
lel'.i 1. ~·· kt olan buvuk ' '"' . .. l . d"" k l Kudustckı Türkıyc İran ve Irak 4Ullazınıakta.dırl' sada cereyan etme e .. • . Müteaddit Frı:ınsız mukabıl hucum vct erı uşm:ın olarını boınbardı- k '... • 

u •~- . ı... •• l derk dcmıctır kı: . d k k - .. onsolosları buv:u n oglc yemegınde . ~"-"llanların son ilerlemeleri üze- muharebeden ~ 1Se ı: ları devam halindedır. man e ere ılacttı dagılmış, kop - Bas kT .. f"' . 
1 1 

. E 
lilıd t klarını sabırsız- B . ..1 b b 1 . :.:ve ı ın mısa ırı o muş aı ve -e durmak lbımdır J'ranaa ve in- cGelen haber ar 1 

• • Bremen Hambur,. enzın ru ere om a ar ısabet ettirmişler - mir Abd 
11 1 23 

t Tü. k" ~t--- . • . . Haberleri derın bır ' T> • u a ıın mayıs a r ı -
~ ...:ce öyıe Mnnedlldili gibi yerlerın. lıkla beklıyoruz. . da Depoları Yakıldı dır. yeye yapacağı zıvarete ait teferruat 
w;_. kolayca aattllQp at!luılf.&Oaklar- endişe içinde, fakat ay~ı zamanB Londra 19 (A.A.) - Hava Neza• Bombardıman tayyareleri Fransa - tesbit edılmi§tır .• 
"""'~ . sonsuz bir itimadla beklıyoruz. u • 

(Birinci ~ayfod::m devam) 
mı biiyiik nıyint , ·erdiriyor. 

Biitiin nıiittcfiklcr unmına i
tinıa<lia söyliyc!..ilirim ki hu 

harbi kazanınağa Jmdiriz. Fa
kat bu ancak biiyük bir feda -
karhkJa tcmir. cclilelıilir. Her-
kesin azami. enerjisini göster -
me."i znmnnı gelmiştir. Bol 
malzeme ve eslihaya seri ihti
yacımız vardır. Ordumuza 
bunlar lfızım. Bu esaslı kuv • 
vctlerimiıi arthrmahyız. Mu • 
harcbeyi değil harbi kazanma. 
lıyız. Bu son ve kat'i tecrübe
de milletin kadir oldujtu azami 
gayreti gösterme~i IA%ım. 

Fransa devlet adamlanndan 
\'e bilhassa Rcynnud'dan Fraıı 
sanın hu hayut memat ıııavaşnı 
da, sonuna kadar bizimle be • 
raber olduğu teminatını aldık • 
Geçen sene nrnmızda bazı ih • 
tilaflar zuhur ctmi~ti. Bugün 
iki millet tek bir kiitle halinde 
bir tek gayeye doğru yilriiyor. 
Zaferi J·nznnmamız lazım ve 
lmnu kazanacağız. Çünkii hi • 
cn.p ve esarete karşı ko. ·mağa 
azmettik. Fmnsa ve İngiltere 
xalmz Avrupayı dc~I, bütün 
diinyayı mcdcniy<'t diir anı 
bnrbarlıi!n hırsı nüdnfa:ı edi
yor. Çekler, L ılller, Dan1mnr 
knhlar, Holandalılar, Belen a
hlar bu bnrborhğııı kurbanı 
olmuşlardır. Eğcı· harbi knzaıı 
mnzsak, biitHn <1itııyn Üzerine 
asırlarca bu borlıarlı!:'Dl k~hu • 
su <;ökecck. Harbi kazanmalı
yız, kazanacafız. Cesur olun. 
Allahın istcdiii olaıntır. Bis 
kazanacajız.• 

.. 
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2 inci aahif eden devaf'll -------

boyun at.kın..ızı çıkarm, ev1n 1ç1nde biraz da samimi insanlar olduklarına mıştı, hali çıkarnu~dığı atkısının a- etmeyi unuttum . .Ağabey, Behire ha· 
de btsylo atkı ile gezerseniz dışarı-, da delalet etmekte ıdi. Üzerlerindeki rasından uzattığı ince boyunlu başını nım, Mis Gladisin yerine gelen yeni 
da tabil UşllrsUnüz. alafrangalık hafif bir boyadan, bir doktora çevirerek: mürebbiyedir. Buı:ıtün ışe bqladı. 

Behire bir kenara çekilm~ bu aile ciladan başka bir şey değildi, ilk fır- -Kendimi üşüttüm doktor, üşüt- Behire çekingen haline rağmen 
efradının yekdiğerine muamelelerin satta bu cıla sıyr.ılıyor, altındakiler tüm, büyük bir hastalığa tutulaca - bütün kibar, terbiyeli insanlar gibi 
deki konuşmalaıındaki tatsızlığı, so hakiki çehreleri ve mahiyetlerile ğım diye korkuyomm, fakat Sema- vakur bir tavırla elini uzattı. Dok· 
ğukluğu hayretle seyrediyor, hiç ses meydana çıkıyorlardı. hate hasta olduğumu inandmımıyo - tor da iki adım attı, kuvvetli fakat 

Edebi Tefrika N0ı. 19 çıkarmıyarak çocukları gezmeğe go- Bu sırada doktor Hasan Fuad içeri rum. Sizin iyi bir ııezJe ilacınız vardı, güzel elini uzattı, gene kızın elini ı::a· 
Bırakın beni bırakın benı .. ı Ben B .. . Semahat B hlr tilrmck için l.)Uyük hanımın emirle.- g:rdi. şunun reçctesin· yazın da çabuk yap mimiyetle sıktı ve gene samimi bir 

- • · unun uzerıne e eye k b 1 · d 
çocuk la.lası değilim, sizi etrafıma 1 dönerek: rlni bekliyordu. Do tor u.zun o~ u! genış omu~ - tıralım. e a ve sada ile decli ki: 
toplayıp da sokaklarda gezemem. _ Bizim Tonton çok sevimlidir. Gene kız bu eve geleli daha yarım lu, :snı~r s.ımalı, cıddı tavırlı, hiikım Bu sırada Sema.hatin gözüne, bir - Hemsirenizi hacto.neden tanı • 
Zaten nezlellyim. Hemen bir ilaç İki günde bir nezleye tutulduğunu saat bile olmadığı halde doktorun v~zıyetlı .?ır. adamdı. BaloF.ları daha köşede büzülmüş, sessiz sadasız du- rım. Orndn çok hiisnü hizmeti var· 
ahp yataoağun. Do.kt-Or nerede, daha zanneder ve kendi kendine telkin e- annesi de, hcmşırPsi de, kayınbirade- zıya~; muc;f~k~nt>, fak~t a~nı zı:-r:ı~n~ ran Behire ilişti, sert bir sacla He de- dır, kendisini herkes sever. sizi de 
gelmedi mi; onun ıyi bir ilô.cı vardı, de ede nihayet aksırmağa başlar ve ri ?c, aralarında bir yabancı bulu"\- d~ ~ufuzlu ıdı. ı;C'msırec;ı k:n~:sını di ki: cok methettiler, bizim çocuklara iyi 
nezleye çok faydası dokanıyordu. hakikaten nezle de olur. Onun buıduguna ehemmiyet vcrmiyerek laü- gonıncc adeta bar:rırarak dedı kı: - Nasıl, mürebbiye hanım halii bakncağınızdan, onları iyi yetiştire-
Büyük-.hnnım n.e. kızı ellerindeki nezleler:nden bıktım, usandım. bali ~onu:mağa, b·rb:rler·.nc sitem . - AğabE:'y, nerE:'des·n: ba~~ana bi- burada mısınız? Ben sizi çocukları ceğiniufon eminim, vakın çocuklar 

kumaş nUmunelennı muayene ile _ Hayır sevgili karıcığım, vehim <'t""'p "'. • le h yatlarındaki hususi - zım Celal geııe hasta ·ım, dıyıp duru gezmeğe götürmüş zannedıyordum. QOk yararnazdırlar, sizi ştipheslz üze· 
meşgul oldukları için genç adamın BU değil, dtin otobüs beklerken ayakla- jetleri meydana vurrnağa bnşlamı~- yor, suna bir ilac ver de Şikfivetle • - Çocuklar meydanda yok ki efen ceklerdir, fakat hemşireniz çocuk 
aline cevap bile vermediler. Kendisile rım üşüdü, sen €V ilaclan yapması- l:ınh. P.u tarzda harc>ke-t, takl"dine rinden kurtulaymi. dim .. Bir aralık odadan çıktılar, kay- terbiyesinde tecrübeniz çok olduğu· 
hiç meşgul olmağa lüzum görmedik- nı bilirsin, bana bir ilaç hazırlasana. özmdiklerl alafrangalık ile hiç de Doktor ellerini cebine sokmuştu, boldular.. nu söylemişti, herhalde bizimkileri 
leri anlaşılıyordu. Büyük kızı Ma- - Öyle efendim, her işim bitti de kabili telif değildi, bllnkis tam ma· haf•f bir istihza ile gülümsiyerek Ce- - Arkalarından siz de çıkmalıydı yola getirirsiniz .. 
cide yerinden fırlayıp: sana il8.ç hazırlıyacağım, öyle m1? nasile kenarda, kıyıda kalmı~ ma - 111 Beye sordu: nız Benimle beraber geliniz. Onların Doktor ne güzel konuşuyordu. Be· 

- Enişte, nezle ilfıcının nerede ol- Burada kayım.·alide Nadide Ha - halle kadınlarına mahsus haller idi. - Neniz var, Celal Bey, kendinizi 1 en sevd·kleri yt'1· mutfaktır. Gene o- hire bu eve geleli ilk defa, asıl vazl· 
du unu biliyorum, bt>n getireyim. nım da söze karışarak: Maamafih onların böyle daha ilk. an- gene mi ~ttilnüz? raya gidip aşçıyı kızdırmakla meş- fesine aid sözler jşitmekte idi. 

.uiyerek odadan çıktı. - Canım Celal Bey, siz evveli fU da her ~ylerini meydana vurmaları, CelAl bu sırada öksürmeğe baş~- guldürler. Ha sizi ağabeyime takdim .(Devamı vaı') 



Bu~~~:&l~N Umu, •• .-a.i Ef ki 
F evkalide Mütereddit 

Şirin bir nahiyemiz: 

Çüngüş 

a ·nde akrep 
mücadelesi 

Sonradan değil 

Önceden tedbir 

Almağı bilmek lizım 

Sahlfeı ! 

l-IATIRALARIM 
Yazan: Gı. Ali İhsan Sabis 

( Eski Birinci Ordu Kumandanı ) Her hakin mahfu&dart 

Liman Paşa benden hoşlanmamış, 
aleyhimde bulunmuştu 



WEWYORll 
~AMPiYONO Ol.DON~ 

s-

Ostüste iki maç yapmı 
e galip gelmiştim .. 

20 Mayıs 1940 -~~ 
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ŞUBEYE DAVET 
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I 

İsveç çeliğinin ~·iiksek kalitesinden imal edilen, hii~'Ük bir dikkat ve itina ile tekraren ve tekraren 
bilenen \'C birer birer elden geçen HASAN TIRAŞ Bıçak~urı; İngiltere, Amerika ve Almanyada 
mevcud biitün tıraş bıçaklarında bulunamayan yiiksek meziyetlere, insana zevk ve huzur veren 

inceliklere maliktir. Her yerde arayınız. 
Merkez deposu: Bahçekapı, Beyoğluna gi~en tı amvay durağı karşısında - $ub~leri: Ankara, 

Karaköy, Beyoğlu - Satış yerleri: Izn,ir Kemeı·altı, Karşıyaka, Beyaııd, Usküdar 
Kadıköy, Eskişehir ve sair Anadolu şehirlerjnde. 

8 an .f g •=======~ 
o 

Santonini havi olan bu bisküvit 
Herk'!s bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay, müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçük
lerde sebep olacağı tehlikeler gözönüne ahnarak solucan hastalık

hı rında bunu kullannıaları fayddlıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
bu müstahzar her eczanede bulunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam;i 
l\arşısındn Hasanbey apartımanı 

No. 33, Telefon: 43586 
--------------

I Çocuk Hekimi ~ 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 1 Taksim, Talimbane Palas No. 4 
Hastaları her gün saat 15 den 

sonra kabul eder. Telefon: 40127 

Kiralık Ev 
, ' Bcyoğlunun En İ~lek Yerinde 

Senelik ihtiyat yoklamasına işti -
rak etmiyen veya taşrada olanlar 
yukarıda yazılı vesika suretlcrile bu 
lundukları yerlen bildirmiyenler 
1076 sayılı kanunun 10. maddesine 
tevfıkan em lir& p::ıra cezşsını öde
meğe mahkum edilecekleri ilan olu

KUTUSU 20 KURUŞTUR 
Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Reçete ti~ 11tıhr. 1 

Kiralık oda 

1 
3 oda mobilyalı,. k~lorüer, banyo, 

havagazı ve her turlu modern kon-

i Beyoğlu Anadolu Hanı foru haiz bır apartıman müsait fi -

,, 14 N 
.. t yatla kiraya verilnwktcdir. Müracaat 

nur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ uma~yamu~~a Tu~~m~ 

Asipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romaHzmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 

[~~:~~:~J~:ı:~~:ç~IıJ' 1·~~;:;t~;:c~~~~~:!~!ii!~L:~üneı 1 Satılık Yalı rıı 
11
} 2 3 4 S 6 7 8 9 10 Muvakkat teminat maktuan 450 liradır. 
l\ 1 ili Tekliflerin kapalı ve mühürlü bir zarf içinde 4 Temnıuz 940 perşem-

2 ıe-- -. be günü akşamına kadar idaremiz levazım müdürlüğüne tevdi edilmiş ol-

• 
- _ - _ ması lazımdır. 

3 ı--ı--t--ı-:::..1 •• - -•-- Bu işe ait şartnameler Metro hanın 4 üncii katında levazım müdür· ı 41-- • lüğünden parasız tedarik edilebilir. ( 4013) 
1 •• -----

Üniversite Rektörlüğünden : .-.-•--• - . . ---ı--ıı-ı- _ • . Ceza hukuku, tktisat, tspençiya ri kimya, Umumi fizik, Romanoloji, 
• _ - - - - - Türk edebiyatı tarihi, Umumi Türkiye tarihi, Hayati ve Tıbbi kimya, 

Boğaziçinde, f stinyede 
çok güzel bir yah ehven 
fiyat~a acete satılıktır. 

İstiycnler, gazetemiz idaresi • 
ne mektupla veya bizzat mü 
racaat edebilirler. 

~.ellill~f~5~;n..mı .. mıı1Dııilaiııll .. ııım ...... 

... 

--
EMNİYE'f SANDI(il iLANL~~_j 

O/o 5 faizli ve sekiz sene 
taksitli emlak satışı 
Semti 

Erenköyünde Sahrayıcedit mahal -
lesinde eski Halimağa yeni Kavak
lıbağ en yeni Tellikavak sokağında. 
eski 27, 2 , 29, 28, 34, 30, 32, yeni 
8/ l, 8 /1, en yeni 8/ 1 . 

Cinsi 

üç katta on yedi odalı yedi so
falı terkos ve elektrik tesisa
tını havi maabahçe ahşap bir 
köşkün tamamı (mesahai sat
hiyesi J 3833 metre murabbaı
dır) 

8500 

·ı~ı-=-ı Mikrobiyoloji, Genel Fizyoloji, sinir hastalıkları doçentlik!eri açıktır. 
Namzetlerin yabancı dil imtihanları 3 Birinci Teşrin 1940 Perşembe gü
nü yapılacaktır. İsteklilerin. sıhhat raporu, 5 fotograf, nüfus tezkeresi 
örneği ve ilmi hüviyetini gösteren fi şlerile (Fiş!er tedris işleri ka'emin--., üsküdarda Bulgurlu mahallesinde 

330 doğumluyum, orta tahsilimi Oçpınar sokağında eski l, 1 yeni 
18, 18/1 No. lı. 

iş Arıyorum 
iki buçuk katta sekiz odalı 1500 
maabğ ve müştemilat ahşap 
bir köşkün tamamı, mesahai 
sathiyesi iki hektar (7570 met-Soldan sağa: den istenecektir) 16 Eyllıl 1940 tarihine kadar Rektörlüğe müracaatl:ırı. bitirdim. Askerlikten başçavuş rüt -

1-:- G~çcr para; 2 - Alimler_ Ait; (4088) besile terh ıs edildim. İş arıyorum, 
B-Bırmil~tinparam.P~lik-&fut ~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~ avuka~ dok~ryanJarında az b~ ü~ 
edatı; 4 - Yer - Bir harf - Kebabı iyi z yi j .., 
olur; 5 - Avuç içi _ İki harf; 6 _ Ezi- a ,.. • ~ l retle taşraya gidebilirım. Her ne tür-
yet eden; 7- Dak!ka -Altın - Muva- Maarif Vekaleti '!'alim ve Terbiye ! Satıllk Motosıklet iti iş olursa olsun. 
f~kat; 8 ~ Bir şehir ismi - Kadın der- Dairesinden tahsil derecem için ba - İstiyenler Hüseyin 
dı; 9 - Bır emir_ Bir sual _ Bir mu- na yazılan 28 - 3-1933 tarih ve 1021 T.W .N. marka 937 modeli 

Güneş gazete 

idarehanesi vasıtasile. 

Beylerbeyinde Burhaniye mahal • 
lesihde Halitbey, Bayır sokağında 
eski 2, Mü. yeni 25, 25/ 1 No. taj 
25 No. lı· 

Bakırköyünde Sakızağacında Taş -
han caddesinde eski ve yeni 8 No. 

re murabbaıdır) 
lki katta dokuz odalı ve elek- 750 
trik tesisatını havi ahşap bah-
çeli bir evin tamamı (mesahai 
sathiyesi 4179 metre murab
baıdır) 

2000 
eiki aleti; 10 _ Arkadaş _ 1ki hayret numaralı tezkereyi, diğer evrakım sepetli bir motosiklet sa-
edatı - 1sim. meyanında Belgradda çaldırmak su- tılıktır istiyenlerin tevzi --- ---------- lı. ' 

iki buçuk katta altı odalı ku
yusu ve elektrik tesisatı olan 
bahçeli ahşap bir evin tamamı 
(mesahai sathiyesi 157 metre 
murabbaıdır) Yukandan 14lğı: retile zayi eyledim. Yenisini alaca- · ' •• t 

1 - Hüseyin Rahminin bir kitabı; ğımdan hükmü olmadığını ilan ede-• memurumuza muracaa 1 . ( 
A. Cemal Bükerman 

2 - Başkasının dediğini yap - Bü • rim. 
yük bir fey~esof; 3 • Beş kuruş • tki 
harf; 4_ -.B~r emir; 5 _Bir mastar - ılP"•_•_•_riririri.-.-ri'ririririıl••·-··-·-.-.-.-. 
Altın gıb~ bır i~im; 6 • Bir harf - Mcm 
leket - Bır cmır; 7 - Kışa ait _ Bir 
iza. - Bir edat i 8 • Pişmemiş - Şiire 
ait; 9 - Şişman • Tapınılan şeY. - 10 -
Bir emir - Yükselme.< · 

Dr. Hafız Cemal 
Lokmaa llddm 

Dahlliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç her 
gün Z.6 - 6, salı ve cumartesi sabah· 
l&n 9 • 11 haklld fıkara kabul olunur. 

Tel. 22393 

r ,, 
lzmirde Esad - ihsan 

Küçük Sahlebçiollu Han 
Taaviri Efkar gazetesi
nin lzmir ve ha valisi 
baıbayiliiidir. 

Tahsildar aranıyor 
Kız~ay tlsküdar Şubesinden: : 

Şubemizde ücretli bir tahsildarlık 
münhaldir, istiyenler, nüfus kağıdı, 

çalıştıkları yerlerden aldıkları vesi
kalarla birlikte, sa!ı ve cuma günleri 

saat 16 dan 18 e kadar Üsküdarda Un 
cular sokağında Kızılay şubesine mü-
racaat etsinler. · 

Böbrek, mesane, prostat ve idrar 
yolu hastalıkları muayenehanesi 

Dr. Sedat Kumbaracılar 
Ürolol - Operatör 

SİRKECİ : Tramvay c~ddesi 
Viyana oteli suasında No. 42 

üst kat 

Mühim Telefon Numaralar 

Size " nl lllzumhı olnbllecck telefon 
nıımıınılarıoı ,·eriyoruz.. Bu uunıııralar 
defterinizin bir köşesino kaydediniz 

YANGIN 

İıtanbul itf&l)·osl : • • • 24222 
Heyoğlu itfııiyoei: ••• 446H 
ÜıkQdar itfaiyesi: ••• 60625 
Otomatik olmıyan yerlerde san· 

trala •Yangın• kelimesini snyl&-
m•k klfidır. 

POLİS 
Polis nobetçi müdürü : 22U8 

SIHHI IMDAD 

İıtıı~bııl \ ' O Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası : ••••• • 60536 
HASTAHANELER 

Corrııhpnşa : •••••••• 21693 
Hıııı<'kl Nisn : •••••• 24553 
Heyoglu : ........... 49478 
MUHTELiF 

Kadık!)y l•koleıi: • , • 48i S2 
Şirkt1U Hayriye: •• , ••• 20045 
Sirkeci garı : •••••• 28079 
Haydarpap garı : • • • • 6079• 

üsküdarda Kısıklı mahallesinde \•e 
sokağında eski 25, Mü. yeni 27, 
29 No. h. 

Mahmutpaşada Kemerli sokağında 
eski 3 yeni 16, 18 No. lı. 

Maabahçe ahşap hane (mesa
hai sathiyesi bir hektar 1757 
metre murabbaıdır) 

Dört katta on iki odalı ter
kos ve elektrik tesisatını havi 
kargir bir evin (tapu kaydında 
kfı.rgir imalathanenin tamamı 
(mesahai sathiyesi 225 metre 
murabbaıdır) 

3500 

6000 

1 - Arttırma 3 Haziran 940 tarihine düşen pazartesi günü saat l4 
ten 16 ya 'kadar yapılacak ve gayrimenkuller en .çok bedel verenlerin üzerin 
de kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nlsbetln. 
de pey akçesi yatırmak lazımdır· 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler o/o 5 faize tabidir. 

4 ~ Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derece· 
de ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotografları sandık dahilindeki satış salonunda. te;:;hir 
olunmaktadır. Fazla tafsilat için buraya müracaat edilir. (3979) 

Sahih ve Neşriyat Müdüru: z. T. EBUZZll'A 
Basıldığı yer: MATBAAi F...Btl7..ZiYA 


