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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETES' 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr Daaon di7'0J' ldı 
"'Her tacir ba ldtapta ı&sterc!ittm asanerl tatbik ~ 
sured)'le blr iki aene libi bu bir umaa içinde mtl,terD• 
riniıı adedim bir miali arttırabilir Bea ba ldtabmıda mt 
bu aaMtl 6trett.annn_ Plntı 50 kunı._ 
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Rotterdam 
------------------------------------------------------~ 

istirdat Edild • 1 
Belçikalılar, . Albert Kanalı Üzeri~de Bir 
T a&rru a Geçerek Almanları Püskürttüler 

ITALYANIN 
Harbe Girme 
Zamanı Geleli mi? 

l'azarı : M. Zekeri11a SERTEL 

Son hldisflerden 30nra İtalya-
~ nın vaziyetine artık aydılllan. 
Jauf nazarile bakabiliriz. 

Bugün artık biliyoruz ld, ftalyanm 
lbüttefikler tarafına geçmesine • ıın
kan kalmamış gibidir. 

İtalya istikbalini Almanyanm za
ferinde görmektedir. Menfaati onun. 
1- müşterektir. Ve AlmanJaDlll za
fenne yardım için elinden _gel.eni 
Y•l>maktan çeklıunemektedir. Şıın .. 
diye kadar kabul ettiJi müselllh bie 
taraflık Siyasetini de 1'hn'anyaya hf z. 
!bet yolunda ku118DJIPF· JtattA bu 
i>akmıdan İtalyaya bitaraf demek bJ
le güçtür. 

Onun için buaftn artık. İtalyanın 
harbe karıpp karlflDIYacaiJnı, AL 
lnanya ile beraber yürüyüp ytlrümL 
)°eceğini değil, harbe ne vak!t karı
lacağı sualinin cevabım araştırmak 
lttevkiindeytz. 

İtalya harbe mecbur oldutu, ve. 
hhuı girmekte fayda gördüjü gün 
harekete geçecektir. 

Şu halde, ttaJ1ayı harbe girmf
ye mecbur eden .ebepler ne. 

ler olabilir? 
l - Bu sebeplerin başında müt

tefiklerin tatbik etmekte bulunduk
ları abloka siyasetinin ciddi suret te 
le§clidi gelir. ltalya muhıç olduğu 

(Sona: Sa: 1: Sfl: :u 
.., • ........., ....... , 1-" 

Yeni T efrikamıx 

Veyi Mağluplara! 
Çeviren : Sinanojlu 

Birka~ ıfine kadar tefrikaya bat-
1ıJacağımız bu eser , ltalyaneadan 
'-elime edllmiıtlr. Almanlar l t l4 
te Belçikayı istili ettikleri 
~kua gelen b·rbil' faciada 
iiliünü ve derinini, bir b 
•dasını ba yeni rom 
'-ksınız. 

EN SON DAKİKA 

ltalgada 1,000,000 
Asker Silô.lı Altına 

Davet Ediliyor 
. 

Londra, 13 (Sabaha karşı) - Romadan alınan haberler, bir milyon 
asker tutan sımflann sillh altına davet olunduklarını teyit ediyor. Sin
yor Mussolini bugün müdafaa eı'kinı.ıu kabul etini§ ve bunlan İtalyanın 
fimall garbi hududunu takviyeye memur etmiftir. Bu hududun bir kısmı 
Fraıısaya karfıdır ve Littorio hattı diye maruftur. 

İngilterenin Roma sefareti bazı sefaret memurlannm uğradığı fe.. 
na muameleden tikiyet etmiş ve İng i1tere aleyhinde posta kartları neş.. 
rtnden çıkacak neticelere nazarı dikkati celbetmlftir. 

Liege önünde Büyük Bir Harp 
Başladı, Almanların Aselt'de 

Ricale Başladıkları Bildiriliyor 
Londra, 13 (Hususi) - Belçika ve Holanda harbi bqlayahberi AL 

manlann kaybettikleri tayyarelr. dörtyüzü geçmlftir ve böylece yeni 
tecavüz Almanlara son derece pahalıya mal olmaktadır. BugW:ı bilhas
sa Licge önünde müttefiklerin kara ve hava kuvvetlerinin iftlraklla bü. 
yük hır muharebenin vuıtu bulduğu ve devam ettiği bildiriliyor. Alman.. 
lann Aselt etrafında, ricat hatlarının kesilmesinden korkarak ~kat et.. 
t ikleri anlafllmaktadır. BuJ;Cün Almanlann yalnız Belçikada ktybettik. 
Jeri tayyarelerin sayısı yüzü aşmıştır. 

lngilterede Dün 3,000 Alman Tevkif 
Edildi, Ecnebiler Nezaret Altında 

Dünkü Hava Harekô.tı 
Sırasında 130 Alman 
1 aggaresi Düşürüldü 

Holandalılar Dün 
Y ssel Sularında 
Cephe Kurdular 
Lahaye Üzerine Yürüyen Alman 

Paraflitçülerinin Hareketi Akim Kaldı 

Bl.,an dü§Üriilen Alman tayyare.. 
lerinin aayw 130 u aşmıştır. Rotter. 
dam f8hri tamamile Holandalılann 
eline geçmektedir. Belçikalılar AL 
bert kanah üzerinde mukabil bir 
taarruza geçerek buradaki vaziyetle. 
rint düzeltmişlerdir. 

BELÇİKADA 

Muluıbll taarruz muvalf ak oldu 

F ransada 148 
Sivil öldü, 336 
Kişi Yaralandı 

Sahte Üniformah Almanlar Kurıuna 

Dizilecek, Müttefik Ordu ilerliyor 

Müttefiklerin Maastricht mm 
sı kopruleri üzerinde yaptıklan 
rekat diışman tazyikine kuvvetle 
ni o!maktadır. Almanlar ağır zayia 
V(;r mı slerd ir. 

"Kıtalarımız, Belçikanın merked 
kısmdıaa yüruyiışüne normal sur 
te oe' am ediyor. Düşman Belçika A 
deıılerinde miıhim bir hamle 
mıştır ve bunun nedcesınd~ sıcsclaıtll 

En ıon Belçika resmi t'!ol~i'le gö. nıuı.ademeler olm\lflUr. Luksem 
re, Almanların Mutrik'den yapmak hudurlunda muharebeler tekrar 
istedikleri ilerleme hareketi durdu. hımı,ıır. Duşman Vamt ormanı 
rulmuştur. Liyej nuntakasında vazi- Sıırre arasındaki ileri mevzılerim 
yet dPği§Jllemiştir. Almanlar bura. de taarruz etmiştir. 
da hıçbir ileri harekette bulunama. "Sıırre ile İsviçre hud•tdn arasın. 
mışlardır. Almanlann Albert kanalı- d.\;n cepbettin prk kısm.nda işara 
nı geçmek için vuku bulan teşebbü- değer eheintniyetli bir ha.:lıse kayde 
sü bcşa gitmiş, Fransızların ~ardtmı dilmemiştir. 
ile burada yapılan mukabil t::ıarrı.;z "Alms.n hava kuvvetleri ezcüm1 
Almanlann bir çok zayiata uğra:na. Fransanın şimali garbisınrle bü 
lanna ve bir çok,tankları kaybetme- bir faaliyet g61termişlerdir. 
lerinE' sebep olmuştur. dafi topçusu ve miıttefik tayyare! 

Belçika tebliğinde deniliyor ki: Roosevelt'e miiracaat ed ~rek ~ meri· bu faaliyeti durdurmutlar ve bü 
"Kıtaabmız tarafından işgal edilen mev- kanın yardımını rica eden Bel ·ika gün zarfında 30 düşınaft tayyar 

zilerin büyük bir kısmında ılddetll müsa- Kralı Leopold li düşürmüşlerdir. 10 ve 11 mayıs 
demeler cereyan etmiştir. Kılaatımız hava leri tahrip edilen düşman tayyareı. 
fllolannın 7ardımlle taarruza ıeçen zırhlı ~- ;--ı rinden 30 kadannın havn dafi 
cüzütamlann faaliyetine rağmen işgal et- c Hu RC Hı• L L um uz tarafından dü ürüldii"u .. sw. 
tikleri araziyi muhafazaya muvaffak ol-ı ç . ş. ,, & -~· 
muşlardır. Mot.örlü düşman cllziltamlanna da değer bır keyfiyettır 
k&rl! 7,apılan Franaız mukabil taarruzu .PartıfÜl,üler idam edllttei 
muvattakiyı?Ue neticelenmiştir. Birçok K b • • d 
düşman tank. tahrip edilmiştir. Albert ka- a 1ne51 n e l Fransa hükumeti, sahte ünifo 
nalını kayıklarla geçmek teşebbüsü mil- giyen Almanlann derhal ku 
dafaa kuvvetlerinin ateşile kalmıştır. Kı- y • 

1 
d.irllmelerini ve her nerede ba1u.n 

talanmızın ıerlainde müteaddit hava bom- en 1 Naz 1 r ar larsa id m eclilm-'-rini t 
bardımanlan olmuttur. Bugün zarfında 20 ' a .,., emre 
kadar dü,man tayyaresi Belçikada düşü- tir. 
rülmüıtür.'' İngiltere, icabında paraşütçüleri 

Daha evvel neşrolunan Belçika l , I K I mücadele için yeni bir kıta ihdas n 
tebliği bir çok noktala,.rda paraşütçü ıvıa İyeye İngs ey mek üzeredir. Yolların ve tayya 
gn:p1U'ID imha edildiklerini bildiri- • • • rgeydanlannm müdafaa.sı için ted 
yor u müteaddit dü§man tayyare1e- Wood T ay1n Edıldı ıer aıınmı,, bu iş için mitratyöz1er 
nnin düfilrüldüğünü ilive ediyor. • mücehhez, bisikletli ve motosiklet 

Fransız tebliAine göre de hudut- Londra, 12 (Hususı) - MistP.r Chur. kuvvetler hazırlanmıştır. 
tan 10 mil mesafede olan TC\ngs mev- ~hW .. bugün ~abinesine aıt ikinci Almanların Fransaya yaptıklar 

Londra, 13 (Hususi) - İngiltere hükümeti, bugün düpnan tebaası kh istırdat olunmuştur. MüttP.fikler, lısteyı ~eşr~tmıştir. Bu listede yedi son taarruz sırasında sivillerden 14 
yabancılar ile umumiyetle ecnebilere k&rfl katl tedbirler almıftır. İn. Almanya • Belçika hududu üzerinde nazırı:° ısmı ~ardır. Bunlaıdan Sır kişinin öldüğü ve 336 kişinin yare 
gilterenin ve tskoçyanın Şarkında yaııyan 3000 düpnan tebuıı ecnebi hasmın askeri kollannı siddetli tay- Jon Sımon Mahye Nazırlığından alın. landığı bildiriliyor. 
k.Aınilen tevkif olunmuftur. Bunlardan başka düpnan olmıyan yabancı. yare bombardımanlanna uğratmJt- mif ve Lord Şansölye o~uştu~-. Londradan bildirildiğine göre t 
lardın 11,000 erkek zabıtanın nezareti altına konmuşlardır. Bunlar mu- ~rdır. Anlena'de mukabil hareketler Baki Hava Nazın Sır Kın,gsley giltere hükumeti Se ı d t • 
ayyen saatlerde evlerinden çıkacak, fotograf maldneei veya bisiklet, y11p•lmıştır. Woord Maliye Nazırlı~. Mister İngiliz tahtelbahirini~ ~.~~:11:;t1 
motosiklet gibi vasıtalar kullanmıyacak ve her gün ubıt5ya görilnecek. Bat~ldlln dünkü beyanatı ~~r;:;~t!:!aı ~:~;h:a. !:~ diriyor 

tün bu tedbirler paraşütlü efrat gönderilmesi ihtimaline k~ı a. Belçika BafVeklll Piyer!o. bugün, le liderlerinden Herbert Modison Le. 
r. Bundan bafka bütün stratejik noktalara nöbetçiler diJdlmif radyOda IÖyledllf blr nutukh aske- vazım Nazırlığına D"f ('ooper fc;tib_ 
noktalar tel örgülerile muhafaza altına almmıftır. · ıt oftii7etl izah etmiş, miltıefiltlerın barat Nezaretine, Dankan Ticaret 

draiıe biıdacle yetiftlklerini bildir. Nazırhklarma tayin olunmuşlardır. 
....................... (15oaa; Sa: 8; SU: 4) (Sonu Sa. 6 Sil: 3) 

• 
Bugiin bazı Alman tayyar"lerin 

Ş~tland ÜZt!rinde uçtuğu fakat ho:n 
ba atmadığı Londrada.n haber veriL, 
mektedir. 
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İşin Şa.~ası: · .. 

Napolyonun Mektubu 
Yazan : Naci Sadwlalı 

N apolyon Bonapartın yeni bir mektu- o sendikaya boıuboşuna para vermekten 

bu bulunmuı ve bu mektup bir A- vazgeçtrk. 

merlkah tarafından 68.000 franga •tın 
alınmıt. 

Zavallı Napolyon Bonapart. .. Eğer ileri
de bu kadar para edeceğini bllseymiş, 

Fransayı zenglnleıtlrmek için bo,uboouna 
harbedeceğ lne, bol bol mektup yazarmış! 

Her halde, llerlde Hltlerln mektupları 

dı bu kadar çok para edecektir. Bunun 
için, ejjer Hltler, vatanını hakikaten aevl
yoru, birisine tıık olup bol bol mektup 
yaz11n: llerlde, Almanlar, o mektupları 
aatıp, bu harpte uljrıya~kları zararları ka· 
patmıya çalıJlrlar. 

'•kat ben, Hitlerln, Napolyon gibi bir 
sevgili bulablleceğlnl hiç sanmıyorum: 
ÇünkU aorarım alze: Hltlerln aadakat va
ıtlerlne, aevgl ve dostluk teminatlarına 
hangi kadın inanır? 

• tşin İçyüzü 

1 ngllterede bir neşriyat sendikası var. 

dır: Bu sendika, tanınmıııı muharrlr

lerden yazılar satın alır, ve bu yazıları, 

dünyanın bütün gazetelerine ufak bir üc
ret mukablllnde aatar. Bu aendika tarı· 

fından makaleleri alınan alyaıl muharrir
ler arasında Lloyd George da vardır: Ve 
bu aendlkadan Lloyd George'un makalele
rlnl satın alıp neşretmek; Uç beş liralık 

ittir. 
Bir müddet evvel, bu sendika, bize dı 

Fakat, "Haber" refikimiz, • her neden
H • bu baalt lıeeabı yapamamıı olacak ki, 
kendisine ~ mUracaat etmiş bulunan o 
sendikayla •IAkasını kesmemi,. Yalnız. 

"Haber" refilômlz, o sendikaya verdiği u· 
fak Ocret muka:bfllnde. eline geçen mühim 
makalelerin her türlü hukukunu satın al· 
dığını zannedlyo;r. Bunun için de, ayni 
gUnde belki bin gazeteye birden g!Snderl
len o makaleler! aayfalarına geçirirken, 
altlarına şu cümleyi yazıyor: "Tercüme ve 
lktıbaa hakkı mahfuzdur!" 

işin lçyUzünU bilmeyip de. meseli "Ha· 
ber" gazetesinde çıkan ve "Lloyd George", 
yahut: "Bernar Chaw" imzalarını taşıyan 
bir makalenin altında bu cUmleyi oku
yanlar, bu maruf ve beynelmilel muhar
rirlerln, o makalelerini yalnız "Haber" re· 
flklmlzde ne§rolunmak üzere, ve sureti 
mıhıuaada yazdıklarını zannedebllirler. 

lain daha tuhaf tarafı, bunun bllyle ol
duiiuna, • işin lçyüzünU blldl~l halde • 
"Haber" refikimiz de lnanmıı bulunuyor: 
Ben, onun bu vehme kapıldı(iını, evvelki 
günkU nüshasında intişar eden ve berıl 

hala gOldUren bir yazıdan anladım. Çünkü 
onun birinci sayfasında ıu satırlar yazılıy· 
dı: 

"Gazetemizin yardımcı muharrirlerin· 
den Lloyd George'un İngllterede Başvekil 
olmHı Hıtlmall, bize huıusT bir iftihar du· 
yuruyor!" 

Babasının marepl üniformasını glylnc:ıe. 

müracaat etmlttl: Her ay bizden aldıgı u- karşısındakileri mareşal olduklarına inan
fak bir ücret mukablllnde, hergUn matba- dırdıklarını zanneden masumların sevinç
ımıza bir yıllın makale gönderiyordu. Biz terini hatırlatan bu tirin tefahür, Lloyd 
bu mıkalıılerln, onlarla ayni günde elimi- Qeorge'u bile güldürmü,tür sanırım. 
ze geçen lnglllz veya Fran11z gazetelerin· Faka~aksl tesadüf, Lloyd George, baıve-
de nııredllmfı olduiiunu da görüyorduk, kll olacaOına ''sandalyasız nazır" oldu. 
Binaenaleyh, o makaleleri icabında oralar. Bu sıfat, "Haber" gazete1lnln yardımcı 
dan da tercüme edeblleceliimlzl düıünerek, muharririne tıpatıp uygun değll mi? 

Doktorlar Arasında 
Yapllan Son Tayin 
Ve Nakiller lisfesi 
ana:ara, 12 (TAN) - Sıhhat VekAleti tarafından ctoktorlar 

yapılan nakil ve tayinleri blldinqtim. Nakledilen dok
yeni vazifelerine ait tam liste f'IC).ur: 

Elazıada 
1Z..0 Klflllk Bir 
Stacl Y aphnllyor 
azıt, (TAN) - CJeom HDe ıa.... 

ctmn• 1lluD 9l1lrkm IUfedllmeJip 
~ lOMG Un O. birlikte ım
lusl ld8na1D .. ........ 'ftll'ecell 
paralarla .J:tlalJn bQtflll I0.000 1in7ı 
~. Ankandu alladertıme
ll büle'ı• mımana fUı:rl ~ 
..... 1ıa paramn bir 1mmı a. ~ 
91 ... cocuk behetll ~ mısw 
bitle-. 11.000 kltWk ita4 ilaut lıı!' 
clllMU. Ja)mt f8blr hnrlıumda UlnlJ• 
d mlfettllUlia ;rsnmda JÇdmsa ;aa.. 
mn lelen tiblr atadmm inPllDI baf• 
la nacaktır. 

lozöyikte Bir Km 
Kapnna INclsesl 

a>aristeki 
MATBUAT 
Heyetimiz 

-0---

Gazeteciler, Hadiseler 

Yüzünden Geri Dönüyor 
İngiltereyi ziyaret etmek üzere 

Parise giden Türk gazetecilerinden 
mürekkep matbuat heyeti, harp va. 
ziycti dolayısile geri dônm~ye mec
bur kalmıştır. Heyet, bir iki güne 
kadar Paristen şehrimize hareket e
decektir . 

Semplon gecikiyor 
Garp cephesinde harbin şiddetlen. 

mesi, Avrupa trenlerinde intizamsız
lığa sebep olmuştur. Semplon eks
presi bir çok istasyonlarda bekletil
mesi dolayısile dün Sirkeciye vedi 
saat geç muvasalat etmiştir. 

Dün gelen Gekler 
Fransaya giderek Garp cephesin

de Almanlarla dövüşmek üzere dün 
sabah ta şehrimize 103 Çek mülteci.; 
si gelmiştir. 

Yugoslav muhacirleri 
Yugoslavyalı Türklerden 15 kişi. 

lik bir muhacir kafilesi dün sabahki 
konvansiyonelle şehrimize gelmiştir. 

Lokanta Haline Gelen Barlar 
Ecnebi artistlerin memleketi ter. 

ketnıelerinden sonra bir iki bar ka
panmış, diğerleri de içkili lokanta 
haline sokulmuştur. Bu suretle her 
gece saat 1 de kapanmağa başlayan 
eski barlarda şimdi yalnız çalgı bu
lunmaktadır. 

Bükres Elçimiz 
-0---

Hamdullah Suphi, Dün 
Ankaradan Ge~cll 

Sinemada YCllllDI 
Dlbı saat 15.30 da Bqoll'1Dcla Şlk 

slnemlı&da mf1fteriler1 hayli merak ve 
heyecana dütfiren bir yanım bqlan. 
wcı olmU§tur. Hldlle aosterıımetıe 
olan filmln tutupn11ından Deri p1. 
mifth'. Fakat itfaiyenin vaktind,t 18. 

tlfmeel -~· •tefin bil1üDıeeine 
DıeJdu. verilmemiftlr. 

Kıskan~ Yiizüaien 
Galatada Şaraphane IOk&Jmda 19 

numaralı evde oturan Deapiııa ile 
dostu SaJahaddln aramda Jmkanç.. 
lık yüzünden çıkan bir kavpda Sa. 
llhaddln, kadını bıçakla sol omuzun. 
dan &in' 1aralaJmtt1ı'· 

TAN 13- 5 .. 940 

Ya 

Yeni Adliye Terfi Listesi Mekteplerde 
• • ~ah· 

Hakim ve Müddeiumumiler Arasında Yapılan 

Nakiller Listesi Yüksek Tasdikten Çıkh 

iMTiHAN les~ 
~tt 

Hazırhkları S 
Ankara, (TAN) - Hakimler ve 

müddeiumumiler arasında yeniden 
terfi ve nakiller yapan kararname 
yüksek tasdikten çıkmıştır. Terfi ve 
tayinler şunlardır: 

125 lira maaşlı temyiz ikinci reis
liğine terfian temyiz mahkemesi fı_ 
zası Cevat, 100 lira maaşlı temyiz 
azalığına terfian temyiz raportörü 
İzzet, 70 lira maaşlı Kütahya müd. 
deiumumiliğine Urfa müddeiumumi. 
si Bürhanettin, 50 lira maaşlı Cebe
libereket ceza hakimliğine Bahçe ha
kimi Besim, 40 lira maaşlı Samsun 
müddeiumumi muavinliğine Göynük 
eski müddeiumumisi Asım. Nevşc. 
hir müddeiumumi muavinliğine Araç 
müddeiumumisi Zühtü, 35 lira maaş. 
h Kemah müddeiumumi muavinl:ği
ne Kemah sorgu hakimi İhsan, Pe
türge sorgu hakimliğine Köksün soT
gu hakimi Emin, Karzan müddeiu· 
mumi muavinliğine Ercişten Rami, 
Osmaneli hakim muavinliğine Fatsa 
müddeiumumi muavini Nizami, Sö
ğüt hakim muavinliğine Seferihis:ır 
müddeiumumi muavini Enver, ToT
tom muavinliğine Maçkadan Hüse. 
yin, Mut sorgu hakimliğine Turgut· 
lu sorgu hakimi Rıza, Mardin hakim 
muavinliğine Kadınhan sorgu haki
mi Kamil, Kastamonu sorgu hakim. 
lıı"tine Tokat sorgu hakimi Hamdi, 
Gönen hakim muavinliğine hakim 
namzedi Necati, Karzan hakim mua. 
vinliğine hakim namzedi Ali Rıza ta· 
yin olunmuştur. 

Hakim namzetlerinden Şahabettin 
Tortoya, Emine Sabiha Pınarbaşına. 
Salahattin Mucura. Şahabettin Mıı.d
ran Söğüde, İshak Miliısa, Tahir 
Bozdai?ına, Meserret Karacabeye. AH 
Ulvi Plomere, Bahaddin Nazımiye. 
ye, Necati Vizeye, Enver Kemalpaşa. 

Bir Çocuk Boğuldu 

a - tat Ttmmuauncla Maltepe ukert 
"...... maraoaat ettim, hntlhalla gir
dim, muvaffak eldu111. Mu .. cla 91kma• 
dılım itin tal•ll• olarak ahamadtM. O 
umandan unra elvll llHye de gitme
dim. au •ne tekrar imtihana ılreblllr 
mlylmt 

C - Tahal1t terutndt olmanız, bu 
... ~ matuıana kabul ectnment• 
~. "9••..ah. :bjr ıtwe .. ~ 
oe aakirl lllesi ınüdürl ... mQraoaat 
~ 

• a - Bir ..... mD~-9,tı. .._11111,nı ter• 
keden ortam•~ maunu ,ırat ve or• 
man anektepl.,a,.. tlnblllr ntfl Aek..., 
ıı..ı ... ulHll olunin'lar nnt 

c - Tahalllerinl terkeden ortamektep 

-0-- Or 

llkokuflarda imtihanlar ~~ 

29 Mayısta Başlıyacak k 

ya, Kemalettin Hayraboluya, Meli
ha Erten Karaisalıya, lr!an Alacaya. 
Muzaffer Bahçeye, Halıik Pazarcığa. 
Feridun Demirciye, Şevki Karapı
nara, fı.li Sezen Şarki Karahisara. 
Rıfkı Devrcğe, Emine Neyyire An. 
derine, AH Fuat Bodruma, Hamdi El'nebi ve ekalliyet mekteplerind 
Ağrıya , Sabri Yusufeline, Emine Sni- imtihan şekli tesbit edilmiştir. l 
de Kelkite, Sabiha Karaburuna, E- kısun talebesi, resmi mektep t~limE1 
mine Tü~kmcn Çemişkezeğe, Nedime namesi hiıkümlerine göre imtihan 
Urfaya. Ihsan Gedize, l\.Iebrure Pa- lacaktır. Kanaat notları 27 mayıs 
luya, Emine Muammer Bitlise, De. kadar verilmiş bulunacağı için o gü 
mir Vana, Perihan Cideye, Mustafa karneler tevzi olunacaktır. 
Parkan Mesudiyeye, Kemal Haksal Ona ve lise kısımlarında dersl 
Derike, Hayn İspire, Rıza Kırşehi. 30 fn<ıyısta kesilecek, üç haziranda 
re, Tahsin Saimbeyliye, Meliha Nu- berlayecıyt olan imtihan"ar 10 ııazı,~de 
saybine, Perihan Kartal Pasofa, Ali randa bitecektir. l'af 
Karaca Biinyana, Kamil Islahıyeye. Resmi ilkmekteplerde l'tk 
Lutfullah Hadime, Sabri Yeniceye, Resmi ilk mekteplerde 23 mayısta l.ı. 
Mazhar Saraya, Hasna Şener Divri. b k · 'h ı i ı h hk- '11 

g~ e, Reşat Erzincana, Akif Hassaya, a~ıayaca ımtı an ar ç n azır So 
lar yepılmaktadır. İmtihanlardaJI 

Necati Arabsuna, Cemil Kahtaya. sonra 15 gün ara verilecek, ikmal nn.. ~ 
Nuri Çapakçura, Fatma Semahat Vi. tihanlarına sonra başlanacaktır. ""' 
ranşehire, Mustafa Saim Köksuna, imtihanlarda talebenin serbestçe 
Mehmet Kartaloğlu Küreye, Muhsin cav<ıp verebilmesi için imtihan ko. lla 
Ergani madenine. Hikmet Foçaya, · 1 h' b' 
Yasar Aksckiye, Sıdıka Bozkıra, Mü. mısyonu aza an ıç ır tazyikt~ bu- ı 

• lunmıyacaklardır. et 
nir Çarşambaya, Fethi Savura, Ah· 'te 
met Erdem Kelkite, Semahat Reşa- 19 Mayıs ıenlikleri "'il 
dlyeye, S~dat Kısakürek Kadınha. 19 Mayıs Gençlik bayramının yaı.ı li 
na. İffet Tavşamıya, Hakkı Dersi. ruz ik'1 yerdı yapılması takarrur et. 
me, Fehamettin Ağrıya Yusur oa- miştir.Vilayet natnına yanılacak spor 
nışman Ultiye, Nihat Beliesniye, E. gösterileri Fı>nerbahçe stadmda, İs
mine Nimet Bergamaya, Kazım Çql. tanbul kazaları aa ... ll_Yapılacak şen.. 
ca Araca, Abdülkadir Termeye, Şem. 'iikle.:..-de Beşiktaşta :;;erts. stadında 
şettin Sankışlaya, Nezihe Tokada, olacaktır. Fenerbahçedeki şeu.:lrlere 
Naime Darendeye, Mustafa Örek gidecek İstanbul halkı için tarüe ıı.. ~i 
Turgutluya, Meliha Soygören Muğ· ricinde vapurlar kaldınlacaktıt". Ha- lft 

laya, Sabri İspartaya, Bedia Kadirli- zırlıklara devam edilmektedir. ll 
ye, Mithat Seydişehre. Hayrettin Il. le 
gaza, Sabiha Suman Gördüşe, Ekrem 
Ezineye, Zakir Kaşa, Hakkı İliçe, 
Nazım Ardahana~ Hamdi Ardahana. 
Saliha Havzaya, Samiye Çiçekdağ:ı 
hakim muavini tayin edilmişlerdir., 

mezunlan ziraat ve orman meJtteplerine 
ıtrebWrler. F&Pt uk.,t llelm'e kabul 
,tmınıanı_. ....... . 

8 - 187 •n•lnde ortlı okulu bitir· 
dlm. Bası arurf eebepler mOftalffetlle 
llH tahılllne davam edemedim. Hal•n 
1897 doOumluyum. Terki tahall m 4· 
detlnoe il• 4 OnoO eınıf derelwlne te· 
.ftftt\'n. ıınun ...,.k h•u•f ve ıerebe 
.,_.., ,._lerden biri•• devaM ebftek 
1etlyonm. Kanu11t bir m•hllur va• nn· 
dırl 

C - H 18fUU pçrnlf bulun~ .. 
nuz. Bu 70zden llle birinci sınıfa kabul 
edllemesıdnb. ,..w ıl.e d.,ı.lM ca· 
hpnalc mretDe hariçten ll8eJj ,bfUı'tlle 
imtihanına lirebilir iniz. 

Dünkü Kazalar 
-o-

Bir Adamla Küsük Bir 
Y landılar 

TAKViM 
13 118J11 lMI 

PAZAKTISI 
il inci 111r 
Arabi: ı• 
RebituAbir: • 

01lac 4AI - OIJc 
ikindi: ıu - MIUll 
Yata : 21.t - lJmlJc: 

-.:• 
1lmlit: 1111 

!nlaa:. 
Wl 
ıt.ıe 
MI 

lstanbul Ne idi? Ne Olacak? Yam: 

T nlftYiyl•fd•• lı•ifaı b8tl11 ukllY• VMftala""'"" tldltl rth 
tarafına doOru 9evrllcWOI halde lsdlhamt ualmıyan bu .. dd 

nln •I tarafını olaun bir ıon evvel 9enl1letmekten lıatka p,. ~ok· 
tur. ... ..nelltf l"'•' program••• dahll ola~ bu yerla dlfetı•i 
........ uha evvel agıl.- .. ,, .. ..,.,. laknrunlan - -....... 
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fBlJ"G .. ö.N.1 
·~ .................... ! 
hurchill 'in Kabinesi 

&;:7~ ~h::.::;:,.:~,~:~~ Sovyet-Yugoslav 
~a . z.e~ine Churchill, evve~a har;p r•ıcaret itilafı 
f huıesını kurdu. Bu kabinenın vazı. 
es~ ~arbe ait mühim kararlan ver- • • 

tır. Mister Chamberlain'in. ~arp İmza Edddı 
nesine karşı ileri sürülen ıtıra7.-

.. ~~ ~~himmi.' bu. kabiı:ı:e~.in .~~~ Londra. 12 (Hususi) - Tas Ajan. 
ı Ugu ıdı. Kabıne~~n buyuklug~ smın bildirdiğine göre, Sovyet 
Unden kararlar suratle çıka1;11. y •a lav ticaret ve seyriseiain mu-ı or ve . l .. .. .. d İngıhz u,,,os 

ış er yummuyor u. .. .. h d sile Yugoslavyada ve Sovyet-
.~~teleri de kabinenin .. b~Ylık- al eBe'rligı:·nde muvakkat ticari mü-
tıgund b" ··kı··w·· yuzunden er ı k ven ve uyu ugu . A mes<iller bulundurulmasına dair pro. 

agır adımlar atmasından şıka. · - · · ··b d 1 ·1 1940 et d' k b" · tokol ve tıcarı mu a e e.er ı e 
. Ye ıyorl~r~ı. Fakirat ~aripl ba ıkne~~: senesinde yapılacak tediyata dair iti-

avaş yuruten b am , u a . . . . 
e azasından her birinin bir nezaret laf. dün ımza edilmıştır. 
llstnd b 1 Uzünden daire-1 Sovyetler, Yugoslavyadan bakı~, 
. · a u unması Y ' • · k domuz yagı 
ltıiıı ınuamelab ile de meşgul olma- maaen, kurşun, çı~ o, ' em 
l Ve b ı ·ürütmek ihtiyacını ı ve daha bazı eşya ıthal v1..: bu m • 
lssetnı: a;~zi'nden vaktinin ancak lek.et te ziraat makinelerı, petrol, pa
. ahdut bir kısmını harp işlerine tah- muk vesaire ihraç cdece:dir: 
11 edebilmesi idi. I 

a ~ister Churchill kabinesini teşkil ' yeni Mebus ar 
tderken, bütün bu mahzurları berta· 
l'af etmeyi düşündü ve böylece ha- Ankara, 12 (A.A.) - 12 • 5 • 19401 
~ilet etti. tarihinde yapılan intihapta boş olan 

. Onun için sekiz azadan müte~e~- Aydın mebusluğuna Eminönü. H~l
ltiı olan harp kabinesini beşe indırdı. kevi reisi Agah Sırrı Lev.~nt, ~ıl~ik 
Soııra bunlardan çoğunun devlet mu- mebusluğuna Adanada ~.ulek lımıtet 
atııeıatından serbest kalmalarını te- şirketi müdürü Kasım Gulek v~ Z~n
l'ltin etti. guldak mebusluğuna Siyasal Bılgıler 

lıizzat Mister Churchill'in kendisi Okulu profesörü Hazım Atıf .. Kuyu. 
başvekil ve Milli Müdafaa Nazırı ol- cak, Cümhu~iy~t Halk ~~rt.ıslı ~~::ı
tllakla beraber, harp haricindeki dev. zedi olarak ıttifakla seçı mış er ı •. 
let nıuaınelatı ile meşgul olmıyacak • .f 
'te bütün mesaisini harbi zafere k!1- Antakyadakı Pası 

Müdafaa Tecrübesi 

TAN 

________ ,......,. ____ ~ -

Garpk Frtınsız • Alman cephesinde büyük çapla müstahkem mevki toplarından biri "u§turmıya hasredecektir. Onun Mıl
li Müdafaa Nazırlığı, Harbiye, Bah
tiye Hava Nezaretlerinden ınüte. 

tekkn Nazırlar Meclisine risayet et- Antakya, 2 (A .A.) - Dün öğle- .... Rum e--n--B·-a--ş--v·····e··--·k· .. -i l .. i .. n .... -i._n_'i.ı Devlet Kons~rvatuvarı bı.e)t ve bu Meclisin verdiği kararlan den sonra İskenderunda hava hü- İ ~ 
harp kabinesinden geçirmek olacak- cumlarına karşı . pasif korunma de. i 
tır. nemesi yapılmış ve iki saat sürmüş. İ 

llarp kabinesinin dlger erk~•. i. tür. Ekiple~, vazifel.e~ini ~ükemme- : Kuruluyor 
~İnde devir" ;~ıerile ve nıuamelatılc len ifa etmış, halk ikı dakıkada - sı- M • • h • B t 1 
~ftn..•U olan biricik şahsiyet te Ha. ğınaklara ve mestur yerlere sıg~n. u 1 m ey a n a 1 1 
l'iciye Nazırı Lord Halifax'tır. Diğer. mıştır. Vali Sökmensüerin nezaretın. -<>--
leri ise, bütün devlet muamelatından de yapılan tatbikat çok muntazam • Tesis Layihası Bugün 
serbesttirler. Ve bunlar Başvekil mu- olmuş ve paraşütle indirildiği far.z~-
~"İni Mister Chamberlain, Mil!uit- lunan kuvvetler imha edildiği gıbı, 'Menfaat Pecinde Sürüklenmeden Hudutlarda • G"" ·· ··ı k 
!tas Nazırı ve İşçi Partisi Lideri Mis- çıkan yangınlar da söndürülmüştür. 3' Meclsste oruşu ece 

3 

Bitsin de! 
Yazan: B. FELER 

1 - Havalar açtı. Bahar pek güzel. 
~Sıcaklar basmadan şöyle bir Kehta.. 
l neye gitsek!. 
J - Olur inşallah! Hele şu harp bit. 
j sin de! 
1 • 
1 - Yahu! Bir akşam Sandıkbm. 
1 nunda bir alem yapalım! 
l - Olur inşallah! Hele şu harp bit. 
j sin de! 
1 • 
ı - Yahu! Sırtına blr pardesü al! 

ı Giydiğin pek eskimiş! 
- Olur inşallah! Hele şu harp bit • 

l sin de! 
l • - Bu sene şu benim romatizma. 
Iar için Bursaya gidelim! 

- Olur inşallah! Hele şu harp ltlt. 
sin de! 

• - Hani sen almanca öğrenlyer. 
dun? 

- Öğreneceğim! Hele şu harp ltit. 
sin de! 

• - Kerimeyi nişanladmız diye ftit. 
tim. Hayırlısı olsun! Düğün ne za.. 
man? 

- Yakında inşallah! Hele cıu harp 
bitsin de! 

• - Kaçtır gelip gidiyorum azizim? 
Altı aydır hôla borcunu vereceksin! 

- Borcum borç! İnşallah verece. 
ğim. Hele şu harp bitsin de.' 

• :.. Ayol senin film çevirme mNe. 
lesi ne oldu? 

- Yolunda gidiyor. Bele §U harp 
bitsin de! 

• - 19 Mayısta Milli Piyanğö çeki. 
liyor. Almıyacak mıyız? 

- Alınz, daha vakit var! Bele l11 
harp bitsin de! 

• ::.. Kuzum! Nedir bu surat? Traı 

!er Atlee, Nczaretsiz Nazır ve yine Teyakkuz Faaliyetine Devam Edeceg"iz 
11 lşçi liderlerinden Mister Arthur Şarbon Hastahğı için 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)-
olsana! 

- Oluruz; acelen ne? Hele şu harp 
bitsin de! Greenwood'dur. 

.. . Bu. yeni harp kabinesinin,. h~r~ _iş. 

.. ıyor. 
h 1\f ister Churchill işçi liderlerini 
arp kabinesine almakla iktifa etme

~i~tir. Bundan başka Bahriyeyi bir 
~çı Mebusuna '\'ermiş ve bu suretle 
~binede İşçi Partisine vaziyetile 
llıiitenasip bir mevki vermiştir. Mis:. 
~er Churchill, Hava Nazırlığını Mu. 

Ri.. A ~• Bulundu 

: Devlet konservatuvarı kurulması 

Bükreş, 12 (A.A.) - Rumen Başvekili M. Tataresko, şu beyanatta i lıakkındaki kanun projesinin encü. 
, . ,·---·--"'·--· 1 m e-nlerdeki tetkiki bitirilm1ş ve pro-

"- Siyasetimizin daimi hedefieri, her türlü ahvalde en sıkı bir bi- İ Je ruznameye a'luuuı:;>tır. Y .ı ıl.l Mec
taraflık muhafazası, Balkan antantı müttefiklerimizle rabıtalanmızın i lıste görü§ülecektir. 

.Balıkesir, 12 (TAN) - Vilayeti. 
mizde ve Bursada sık sık görülen 
şarbon hastalığı için yeni bir aşı keş. 
fedilmiştir. 

• t~viy~si, komşularımızla ~lan münasebatımızın derinleştirilmesi, bü. 
tun rmlletlerle nopnal munasebetlerin inkişafıdır ve böyle olmakta 

Projeye göre konservatuvarın şu. 
belerine her yıl ihtiyaç nisbetiııde ve 
Maarif Vekaletinin tesbit edeceği e-Aşıyı keşfeden Pendik bakteriyo. 

loji mi.:essesesi müdür muavinlerın. 
den İlhami Özcebedir. Bir mütehas. 
sıs heyet önünde bu aşının tatbiki, 
Balıkesirin Kesiren ve Ova köylerin. ı 
de yapılacaktır. 

berdevamdır.,, 

Askeri hazırlık mesaisfoe, memleke
timizin, kendine alt olınıyan herhan
gi bir men!aat peşinde sürüklenmesi

ne meydan vermeden işlerin idaresini 
serbestçe temin edebilınesi için hu
dutlarda teyakkuz faaliyetine devam 

zarurl ihtiyaçlarımızla gitgide daha 
muğlAk bir hale gelen ekonomimiz 
için, yeni nizamlar vücude getirece-
ğiz. 1 

saslara göre imtihanla parasız ve pa. 
ralı yatılı talebe alınacaktır. 

Opera ve tiyatro kısmından mezun 
olan talebe, ayda 85 lira ücretle ve 
bir sene müddetle konservatuvarın 

lllif Liberaller Lideri Sir Archibnld 
Sitıclair'e vermekle liberalleri tat
ltıiıı etmiş ve bu st:retle milli ittiha
dı temine muvaffak olmuştur. 

aabinede göze çarpan bir hususi- Muıta Şeker Buhranı 
~t daha dün Avam Kamar1tsında 
~ •rhirlerile dövüşen ve birbirlerine 

1 
arşı çok ağır sözler söyliyen insan. 
arın, memleket hesabına yaptıkları 

edeceğiz. Hükfunetin, bu nizam ve em
niyet siyasetine devam edebilmek ü
zere, bütün Rı,ımenlerin müzaheretine 

nail olacağına eminim. Yeni hükumet 

Harici sahada, müteaddit defalar 
izah ettiğimiz sulh ve müdafaa siya
setine devam edeceğiz. Bütün vaziyeti 
hükümdarın tetkik nazarına arzetmek 
mecburiyetini, bize hıırlci hftdiselerin 
inkişafı tahmil etmiştir. Bu sebeple, 
Majeste Krala, bütiln hükômetin isti
fanamesini takdim ettim. İstifa kabul 
edilıniş ve Kral, yeni kabineyi teşkile 
gene beni memur etmek suretile hak
kımdaki yüksek itimadını göstermek 
hitfunda bulunmuştur. Bu yeni vazi
femi, vakit geçirmeden ifa ediyorum. 

tatbikat sahnesinde staj görecektir. 
Projenin bir maddesine göre kurul. 
makta olan bu tatbikat sahnesınde 
konservatuvar opera ve tiyatro şube. 
lerinin rejisörleri ve orkestra şeflerı 
çalışacaklardır. ~iicadeleden, memleket hesabına e. 

ele vererek çıkmalan ve yeniden 
teşriki mesaiye başlamalarıdır. 

lıu vaziyet, İngiltere için bir şc
tef, İngiliz ricali için hakiki bir ol
~nluk alameti teşkil eder. Ve her 
•1enıokrasi bu manzarayı ancak gıpta 
1 e karşılar. 

Erbaa da 
---0--

1 ki Kişi Bir Olup 

Muhtarı Öldürdü( er 
• 

ve yeni siyaset budur. 

İ Dahili sahada sükunet ve sulbü te-

l 
min siyasetine devam ederek bütün • 
Rumenler arasın.da ittihadı ve tesanü
dü kuvveUendlreceliz. 

1 İktısadt sahada, harbin neticeleri ve 

Muş, (Tan Muhabirinden) - Dört 
aydanberi şehirde şeker buhranı de. 
vam ediyor. Karlar kamiletı kalkıp 
yollar açıldıktan sonra ayda bir ı.ki 
defa bir kaç sandık şeker getirilmiş. 
se de fiyatlar yükselmiş, perakende. 
ciler bir kilo şekeri 52 ve 5j kuruş. 
ta~ satmışlardır. 1--··-----..... --·-----00llMLIMI ______ ... oa .. oı•--·· .. ··ıe•OOOOU' ____ _ 

Konservatuvar önümüzdeki ders 
senesi başından itibaren tedrisata 
başJYacak ve bundan sonr:ı Musiki 
Muallim mektebi ve temsil şubeleri 
lağvedilecektir. Halk sıkıntı çekmektedir. 

H A D i S E L E R i N i Ç Y Uz ü 
• Geçende Ankaraya gelen Daüy Maü gazetesinin 

hususı muhabiri Ward Price, Romada yaptığı 
tetkikatın neticesini şöyle huldsa ediyor: 
ı - Mussolini Almanyanın bu sene har/Ji. zafer
le bitireceğine kani olmU§tUT. 
2 - Bu vaziyetten istifade hususunda ge,_ kal· 

mamak arzusun.dadır. 
3 - Bunun için hazırladığı plô.n tamamlanmı~· 
tır. Tatbiki için saatini beklemektedir. 

* İngiliz muhabirinin kanaatine göre, İtalya açıktan açı • 

• 

Nasihat yolile İtalyaya müsellah bitaraflığının fayda. 
sını anlatmıya çalışıyorlar. Tethiş yolile, Balkan ve 
Akdeniz miUetlerine İtalyanın ne kadar te!ılikeli oldu
ğunu giistenneğe gayret ediyorlar. Bu iki vasıta kafi 
gelmeyince, tehdide sapıyor ve kendilerinin italyaya 
karşı ne kadar kuvvetli olduklarını ispata çalışıyorlar. ... 
Bir lngüiz gazetesi Bükreş muhabirine şu sucdi 
soruyor: 

ltalya harbe girerse Sovyet Rusya ve ıcomanya 
ne yapacaktır? 
Muhabir şu cevabı veriyor: 

• - Yarmı saattir kahve bekU,.. 
rum. Bu ne biçim yer! Siz müşteriye 
böyle mi bakarsınız! 

- Geliyor Bayyını! Hele şu harp 
bitsin de! 

• - Gazetelerde de sadre şifa bir ha. 
vadis yok! 

- O da olur, acele etme! Bel• p 
harp bitsin de! 

• - Bize bir kuzu yedirecektln, hL 
ni ya? Artık bu yaz bekleriz. 

- Olur inşallah! Hele şu harp bit. 
sin de! 

• - Nedir o kunduralarının hail! 
Şunları bir boyatsana! 

- Boyatacağım! Vaktim olmadı? 
Hele şu harp bitsin de! 

• - Kalkan balığına baymrrm. LL 
kin mübarek ucuzlamadı ki, şöyle bol 
bol yiyelim! 

- O da olur, merak etme! Hele fU 
harp bitsin de! 

• - Amerika harbe girer mi ne der. 
sin? 

- Umarım, lakin hele şu harp bit. 
sin de! 

• - Bizim yeni vapurlar geliyor. 
muş . 

- Gelecek inşallah! Hele şu harp 
bitsin de! 

• 
- Şu ihtikirın bir önüne geçseler, 

pek iyi olacak! Her şey ateş palıuı
na! 

- Yavaş yavaş kuzum! Her şeyin 
bir vakti var. Hele şu harp bitsin de! 

• - Gazeteciler Garp Cephesini ge. 

l!:rbaa, (TAN) - Evbaba köyünde, 
b'tuhtar Durmuşun ölümile neticele
lı.en bir hadise olmuştur. Bir kıza te. 
Cavü.zden dolayı köyden kovulan Ha. 
S~n. köy kanununa muhalefet yü. 
~l'ldeı. bir lira cezaya çarpılan Hacı 
•. hrnetle birleşmiş ve muhtarı gitti
~l Çnn_dır k~yünde .beklemiştir. M~h
a~a kın baglayan ıki adam, muhrarı i0 '<l.a göre:ek tabanca ile ö~d~rmüş
~tdır. Katıller tevkif edilmıştır. 

ğa harbe girmiyeccktir. Müttefikler Yugoslavyanın 

Jmdutlarını garanti etmedikleri için İtalya, Dalmaçya. 
yı işgal ettiği takdirde, müttefiklerin ses çıkarmıyaca. 
ğını zannetmektedir. Bu suretle İtalya, büyük tehlike· 
Icre girmeksizin kıymetli topraklar elde etmiş olacak. 
tır. İki şcyd4!n biri. ya Almanya galip gelecek ve ftal. 
ya Dalma<:yada yerleşecektir; yahut kaybedecektir, hu 
takdirde İtalyanın elinde pazarlık mevzuu bir toprak 

1 - Sovyetlerle Romanyanın arası iyüeşmiştir 
ve Sovyet • Rumen hudutlarında gayritabii as
ker tah§iılatı yoktur 

J 

zeceklermiş. 
- Bfln de duydum! Gideriz inşaL 

lah. Hele şu llarp bitsin de! 

Yakalanan Dolandırıcılar 
t .~rbaa, (TAN) - Emin, Kaya ve 
lUseyin isminde üç dolandırıcı ken
l:!ılerine iskan memuru süsü vererek 1 

lılgaristan muhacirlerinden Hasan 
0~Iu Hüseyinin 273 lirasını dolandır
tıırş.lardır. Bunlardan birisi yakala'1-
tllıştır. Diğerleri takip edilmektedir. 

Diin Geceki Yangınlar 
l:>ün gece saat 23 te Taksim stad-

b~?nıuna ait ikinci kat odalarından 
1 • 

it rı?de yangın çıkmış, ateş Beyoğlu 
fa.ıyesi tarafından söndürülmüştür. 

i .'A- Süleymaniyede de bir medrese 

1~1l'lde bulunan kırpıntı kağıt balya
"~ll'ı tutuşmuş ise de, vaktinde yeti
.. ı e~k söndürülmüştür. 

• 

bulunmuş o)acaktn. ... 
ltalyanlar Arnavutlukta Draçtan Yugoslav ve 
Yunan hudutlarına giden demiryollarının inşa
sını tesri etmektedirler. Bu yollarda çalışan if
çiler 25,000 den 50,000 ki§iye çıkarılmıftır. ltal
ya bu hatların bir an evvel bitirilmesine ehem
miyet vermektedir. .. 
İtalyanlara göı c, müttefikler İtalyayı tazyik için üç 
vasıtaya miirauat etmektedir: Nasihat, tethi§. tehdit. 

2 - Sovyet Rusya, ltalya Dalmaçyayı istilaya 
teşebbüs ettiği takdirde, Romanyayı Yugoslav 
komşusuna yardım etmiye teşvik etmektedir. 
Sovyet - Yugoslav anlaşması Romanyayı fevka
lade memnun etmiştir. 
3 - Romanya, Almanya ve Sovyetler tarafın· 
dan bir taarruza uğramıyacağına emin olmadık· 
ça Yugoslavyanın yardımına gidemez. Roman
ya henüz bu teminatı cdmaml§tır. 
1 - Romanya, Mtuaristan ve Bulgaristanın da 
hüsnüniyetinden emin değildir. Binaenaleyh 
ltalya Yugoslavyaya taarruz ederse Romanya 
bekliyecektir. 

• - Müttefik ordular harekete ieç. 
ınişler! 

- Geçecekler zahir! Hele şu • : : • ! 

lstanbul Muhteliti, Dün 

lskenderiye Muhtelitini 

4 • 2 Mağlup Etti 
İskenderiye, 12 (Hususi Muhabi. 

rimizden) - İstanbul muhtelit takı· 
mı, bu~~n .yaptığı maçta İskenderiyE 
muhtelıtını 2 - 4 mağlUp etmistir. 

!utbolcülerimiz, yarın TürkiyevE 
:~:eveccihen buradan ayrılacakl~r • 
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Son Siyasi H8diselerin 
Piyasadaki Akisleri 

B ir hafta içinde borsala~d.~, piyasalarda neler oldu? Neler 
sattık, neler aldık? Butun bu suallere cevap vermek için, 

son haftanın siyasi hadiseleri üzerinde durmak, bunların tesir
lerine göz gezdirmek icap eder. 

Bir Haftada Neler Sattık? 

Ş im.diye kadar anl gttığuruz 
şartlara rağmen, ihracat va.. 

zi~e:tin:izde endişeye düşecek dere. 
Geçen haftanın başında, Akdeniz.. miz azalmıştı. Bilhassa son haftalar ccae hır durgunluk mevcut değildir. 

de ittihaz edilen tedbir!er, Balkan içinde bu münasebetler ıie daha zi- Beynelmilel vaziyetteki tahavvüllere 
meselelerine dair yapılan neşriyat, yad<? daralmıştı. Çünkü Almnn ordu. rağmen, ihracat hareketimizde bir 
piyasadaki endişe ve tereddütleri !arının Holandaya saldıracağı hak. canlılık göze çarpmaktadır. 
arttırmıya kafi gelmişti. Bu gibi ha- kındaki haberler, tüccarı daha ılıti- Bu hafta içinde yalnız İstanbul li. 
diselerde, piyasanın barometresi o- yatlı hareketlere sevkediyordu. Ge- manından muhtelif memleketlere ı 
lan sigorta müesseselerinin her mü- rek Holanda ve gerekse Belçika :ıe mil)on 134 bin, 500 liralı'< ihracat 
esse>seden daha: evvel hassas davran- ara.mızdaki ticari münasebetler k1ı- im~cinr elde edilmiştir. 
dığına şüphe yoktur. Akrleniz hadi- ring usulleri dairesinde Ct!rcy<ın et- Ihra1; edil~ maddelerin başında 
S:leri,. her şey~en ~vvel. si.g~rta nak- mekteydi. Cümhuriyet \1erkcz Ban- ı taze balık bulunmaktadır. Alıcı l"flem 
lıye ~ıy.atlan uzerınde tesırıni gô~- kasının ~on neşr~ttiği kliring h(:)sap- loket_IH İtnlya ve Yunanistandır. Pek 
ter~ıştı. . . • l~ıına go~e, Belçıkanın bizderı 631 j az n:ııktarda çiroz da Rom:ınyaya sev. 

Sıgorta şırketlerı. Akdenızde harp bın 800 lıra. Holandanın i:;e 36f! bın kcdılmiştir. 
tehlikesine karşı sigorta ücretini be-1 lira alacağı vardır. / Haftc: içinde ihraç cdilı:ın madde_ 
bcr yüz dolarda 20 şiline çıkarmış- Harpten sonra, ithalat tacirJerimiz ferin arasında tütün ikinci pliında 
lardıı. Bei~ikanın mamul maddelı:ıt'ine karşı 1 kalmaktadır. 145 bin küsur lirahk 

Hadise yalnız bundan ibarP.t değil_ olan taleplerini arttırmıştı. Bilhasc:n tütün. Macaristan ve Frans!lya sa
dk. Akdenizle iş yapan ihracat ta- demir ve kalay ithalatı iç1r. teşeb- tılmıştır. 
~irleri işlerini her ihtima:e karşı biislcre girişilmişti. Fakat Belçika Geçen sene fiyatı 65 _ 70 kuru~ 0 _ 

durdurmuşlardtr. Mesela; yumurta. fabrikaları, demir ve kalay satmak lan bal.mumu bu sene 130 _ 140 ku. 
cılarıtı ftalyaya yumurta ~öııdP.rme- hususunda pek müşkülpesent davrnıı ruşa fırlamıştır. Şimdiye kad,1r bal
mesi gibi ... Diğer tacirler de baska mışlardı. Fakat bu ağır şartlara rağ. mumlarımız. ancak Bulgar kl!selcrın
:nem!eketlere ihraç cdcc~k old ıkla- men Belçikadan peşin para ile demir ı' de mum diye kullanmak icırı bu 
rı malları, kara yoluyla sevketmiye ve kalay getirmek kabil olmuştur. memlekete satılırdı. Harptr>n ·~onra, 
teşebbüs etmişlerdir. Bu yüzde,1 va- Gerek Holanda ve gerekse Bel- balmumlarına karşı İtalynd:ın. ;\fa. 
gon buhranı da hasıl olmu;tur. Ciin- çika. bira sanayiindc kul~anmak Ü- caristandan her taraftan tclcpler arL 
;cii şımdiye kadar ihracat mallarımız zere rr:emleketimizin arpal3rına r ağ. mı~tır. 

deniz yoluyla sevkedildiği kin, şi- bet etmektedir. . İhracat maddelerimizde yerıiden ı 
meı•clifer nakliyatında bu ihtiyocr Aiman ordularının Belçika ve Ho- bır csnlılık baş göstercce~i i.ımit C'diL 
temin edecek derecede hol vagcın landaya saldırması . piyasada dt-mir, mektf•dir. Dış ticaret rnlinasebctleri 
mevcut değildi. İşlerin denız yolun- kalay ve kumaş fiyatlarının yükse>J- teşebbüslerinden biri de, nomc.ıny3 İ-
dan. kara yoluna tercih edilme$. Ü- mcsine sebebiyet vermi:jtir. le yapılan ticaret mi.iza.ı{erele;iciir. 
zerine, ortada bir vago;ı buhranı dn Bir bıftadanberi Romam·ada bulu_ 

Esham ve Tahvilat Fivatları · · h · meydana gelmiştir. J nan tıcarı evetimizin temaslnr: he-

Sükunet Devresi 
• • • 1 nüz musbet bir netice varmemistır. B ır . hafta ıçınde An«ara. ~mm- J:?iğ\•r taraft~n _Peştede bulur.an bir 
bıyo borsası nasıl geçtı . ı tıcaret heyetımız de. Macarlarl;;ı nıü-

A kdeniz hadiseleri bir kac gün . Aliı~.adar ~orsa ~c~ntelı:!rin•n ifade zaku€:ye devam etmekted;r. 
devam eden bir sağnak ha- sıne gere, Turk aKsıyonluın•n kıy- İthal A E . .. 

liıcle piyasayı telaşa verdi;:tc .1 son- / metı zaman zaman artmakcadır. BiL at şyasında Teıeffu 
ra y~n~ bir suki'ın devresi ba~laınıs, tı. , h~~sa son zamanlarda esham ve t .. h-

1 
ı t k \ t ı 1 ~ S on tecavüz_ harek ::!:l.•ri. p.~,.a-Yine ihracat tacirleri, vagon bekle. vı a a arşı . o an a :perin arltıgı~- . 

mckten vazgeçerek deniz yoluyla ıh- dan bahsedılmektedır. Son ayl:ır 1_ sacla demır. kalay ~ e kumaş 
racat yapmakta bir mal1.1;ur gorm'"- '?;.,,-1 .. _..ı;,...,.ı ... rn ... ,o. -- 1 ~- ·-•-n~ı .. ~ M- VltJ.IMW!nl' K~çl~~ınfu&S!?libiv,fü. 
diler. küçük tas~~ruf ~shabr, pa ral.mnı haftay~a kadar yeniden demır kele_ 

Doğrusu. Akdenizde \•ukua gelecek yatırmak ı~ın emın. sahalr.ır aramak. ceği için, yakında öemir fivathrının 
muharebe ihtimalleri karsısınclflki tadır. ffatt~ bazı kımseler de para- düşeceğine şüphe yoktur. 
tereddütler, bankalara da sirayet larınr gayrı menkul mala yatırmak-

1 
Piyasanın en büyük 1~1!iyaçl:·P·ın

etmıştı. Bankalar akreditif muame- tadır· ' · dan biri C:e ham deridir. Deri fabri-
c lelerini kesmişlerdi. Fakat Akden!z_ Bu hafta içinde Türk esh<t'lıının kaları, Amerikadan ham deri ithal 
t d<:!. beklenen ihtimaller tahakkuk fiyı.tları şöyleydi: etmek için bankaların } en iden akre-

etmfdiği için, bankalar da tekı ar Ergani tahvillerinin fiyntı, hafta. ditif muamelesi açmasını istiyorlar. 
r. kredi muamelesine başla.rnı~,lanJır. nın ilk günlerinde 19 liraydı. Son i- Bu yüzden I" ı '"lul deri fiyatları da 

~ Hadiselerin Tesirleri 
ki gun içinde 19 lirn 10 kurnşa yük- yi..ıkselmiştir. 
selmı~tir. Sıvas demiryolu lahvilı de Piyasada elektrik malıemesi fi-
19 tin. 60 kuruşken son iki gün için- yatlarının artması alakadar makam-13 ir iki günlük >Ükunet ek:- d~ 19 lira 65 kuruş olmuştur. Meı- lar tarafından tetkik edilmektedir. 

~ resinden sonra, Alman er. ! kez B;:nkası tahvilleri 108 buçuk li- Memleketimizde kauçuk miktar1 ıh. 
} dularır.ın Holanda ve Bdçiıcaycı !>al- radır. Türk borcu 19 lira 90 kuruş. tiyııçtan faıladır. Bu yüzden kauçuk 
ı dırmaları, piyasada yeni tahavvülle- tur. Anadolu demiryolları 37 lira- fiyatları di.ışmektedir. Son hafta i. 
c re meydan vermiştir. dır. Bu tahvilin diğer bir nevi de çind<> Akd nizden limanımıza :ız va_ 
n Bu tahavvüllerdcn bahsetmeden 39 lir&, 50 kuruştur. pur geldiği için, piyasa, ihtiyacı olan 
ı: evvel, Holanda ve Belçika ile olan Çimento aksiyonları üzerine 5ş mı:ddeleri tedarik edememi~tir. 
k ticari münasebetlerimiz üzerinde kı- azd1r. Yukarda yazdığımız gibi, E-n Fakat ithalat tacirleri. önümüzde
e saca durmnğı faydalı buluy•lruz. ziy~dc.. satışlar, Ergani. Sıvas, Mtr- ki hafta içinde yeni vapurls.rla mal 
:r Ec:~sen bir kaç aydanberi Holanda kez Bankası tahvilleri üzerinde ce- beklemektedir. 
s ve Belçika ile ticari münac;ebetleri- 'reyan etmektedir. Hii.seyin Avni 
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Yedek Subay Yoklamaları 

Eminönü Yerll Askerlik Şubeılnden: 5 - 10-11 Haziran 940 günil: 

RA.·ı::>y 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

A 
TUrkl 

1 - 1 Haziran 940 gOnü yedek subay 
ve askeri memurlarının senelik yoklama
lan başlıyacaktır. Ve bir ay devam ede
cektir. 

Topc;u büyük ve küc;ük rütbeli subaylar. 
6 - 12 Haziran 940 günü: r. A. P. 

Radyosu Ankara Rad 
Radyodifüzyon rosU 

Dalga Uzunluğu 
11.7 m. H65 Kca. 

1400 
750 
400 

2 - 22 Haz:iron 940 gününden 30 uncu 
gününe kadar her hangi bir suretle yok
lamaya gelmiyenlere tahsis edilmiştir. 

Nakliye subayları. 

7 - 13 Haziran 940 günü: 
lstihktım subayları. 
8 - )4 Haziran 940 günü: 
Muhabere subayları. 
9 - 15 Haziran 940 ııünü: 

1848 m. 182 Kes 

Pazartesi, 13. 5. 1940 

12.30 Program ve memleket saat t 3 - Yoklamaya gelirken nüfus cilzda
nlle asker! hizmet vesikası, sıhhi subay
lar lc;in diploma ve ihtisas vesikaları elle
rinde bulunacaktır. 

Baytar. levazım, harp sanayii, denlz 
subayları. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Müzlk: Muhtell! şarkılar (Pl.}, 13.30-
Müzlk: Kanşık program (Pl.). 

4 - Ahvali sıhhlyelerf dolayısile rapor
ları olanlar raporlarını birlikte getirecek
lerdir. 

10 - 17 Hazira n 940 günü: 
Eczacı subaylar ve kimyagerler. 

11 - 18 Haziran 940 .günü: 
Diş hekimi, esnaf, mızıka : imamlar. 

12 - 19 Haziran 940 günü : 
Heııap memuru ve muamele memurları. 

13 - 20 Haziran 940 günü: 

18.00 Program ve memleket saat l -='"°" 
18.05 Müzik: Operet potpuri ve kup! 

<Pl.} , 18.30 Müzik: Radyo caz orke5 
19.10 Müzik: Saz eserleri ve tilrkiller. ı 

YO saz heyeU ve bütiln okuyucular; Bizd 
5 - Yoklama sırasında istenilen maıı:ı

matı şifahen veya mektupla bildirmemiş ve 
şubeye gelerek kayıtlarını yaptırmamış 
olan yedek subaylar (50) lira para ceza
sına çarptırılacaktır. 

Demlryol, jandarma, oto, tayyare su
bayları. 

Memleket sııat ayarı, ajans ve met~ 
haberleri; 20.00 Müzik. Çalıınlar: Kf'ılı 
Niyazi Seyhun, Reşat Erer, Fahri Ki 1 eş 

14 - 21 Haziran 940 günü: 6 - Taşrada bulunanlar bulundukları 
mahallin askerlik şubelerine bir dliekc:e 
ile müracaat edecekler veyahut taahhüt!O 
mektupla şubedeki defter sıra numııTasile 
tercümei hal ve askeri vesika sureti gön
dt-rec-ektir. 

Tabipler, harita, ölçme, ışıldak subay
lan. 

İzzettin Ökte. Okuyanlar: Sadi H' _ __ , 
Nebile Raif, 20.30 Konuşma (Umumi B i 
biye ve beden terbiyesi) , 20.45 Milzik. h 
lanlar· Fahire Fersan, Cevdet Kozan. llVan 

15 - 22-24-25-26-27-28-29 Hazi
ran 940 günleri: 

flk Fersan. Okuyanlar: Radife Erten, r. bit ed 
mut Karındaş, 21.10 Konuşma (Fen ve 1. 7 - Yedek subay yoklama günleri aşa

ğıda yazıldığı vcchile sınıf ve rütbe sırası 
takip edecektir. 

ı - l haziran 940 günü: 
Gt-neral, kurmay, piyade albaylar 
2 - 3 Haziran 940 günü: 
P. Yarbay, binbaşı, yüzbaşılar. 
3 - 4-5-6-7 Hı:ıziran 940 gunü: 
P. ü~teğmen, teğmen ve asteğmenler. 
4 - 8 Ha7.iran 940 günü: 
Süvari büyük ve küçük rütbeli subaylar. 

D 

Herhangi bir sebeple yoklamaya gelmi
yen subaylar. 

• 
Üal<Udar Askerlik Şubesinden: 

Şubece teamülü vechile yapılmakta olıın 
ihtiyat erlerin yoklamaları 15 Haziran 940 

tarihine kadar uz:atılmı!'itır. Mazeretleri 
dolayıslle henüz şubeye yoklamaya gelme
miş olanların nüfus cüzdanları ve asker! 
vesalkile birlikte zaman kaybetmiyerek 
şubeye gelmeleri ilan olunur. 

biat bilgileri), 21.30 Müzik: Konser ta 2 . 
mi - Halil Bedii Yönetken ve Radyo ltas 

h~d. 
kestrası (Şe!: Dr. E. Praetorius) 1.: b ~ lS 

Memleket saııt ayarı, ajans hııberl~ ır ili 
raııt, esham - tahvilat. kambiyo _ n l'lıibü 
bor~ıısı (Fiyat} , 22 50 Müzik: Cazband ( ~e~iği 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapt lata 

sene 
• teoro 

Ecnebi Radyolannda Tilrkce latın 
Neşriyat llac 

YARI NKİ 
SALI AKŞ{\MI 

1 K K A T: _____ _., Şehir 

j Nis 
Roma 

TUrklye l'ek c 

aaatlle TOfOmev9 lerle, 
19.45 250 metre coı! Ye, k SD, a.En ..ı ft Sinemasında 

Bitmemiş Sen/ oni 
tamamen yeni kopyası 

Sinemanın ebedi zaferi olan muhteşem film. SCHUBERT'in bütün 

'9ı musikisi sinemada .•. Biletler evvelden aldırılabilir. Telefon : 42851 .... ..... __________________ ~· , 
:_Dey_let Demiryolları ve Umanrarı işletme U. idaresi ilanlari 
••ıunammE:n bcaeı \"e u:mınat mlkaarı a~agıucı yııı:ıu tJJ wıı <-'J V"~" 1tcı ıoomun 

21 - 6 - 1940 Cuma günü saat 15 de kapı;ı lı zarf usulü Jle Ankara'dı;ı tdare binasın
da ~a tın alınacaktır. 

~u işe gfrmek isteyenlerin aşağıda vau lı mu yakknt teminat ile kanunun tayin 
cttıgi veslkaları ve tcklitletini aynl gün sı;ıat H e kadar Komisyon Reisliğine ver
meıeçl.)~JmAtr , .. u .... 1 ı.n.:.t ~T.U. vı.\u. v.u. t\..U.IU~a tn..ı tn.."lll O. ve .a.ı'll.J\,IU.11.raycı YC'L.Ut!Jt!I ıt1UC 
satılmaktadır. (3638) 

Yerli malı teklif edildiği t:ıkdirde 
Cif olarak ecnebi malı teklif edıl

diği tnkdlrde 

* 

Mulıammen bedel 
Lll'll 

* 

67672 
46134 

M uvakk•t teminat 
Llra K. 

4633 60 
3460 05 

DEVLET DEMİRYOLLARI : 9 ncu İŞLETME MÜOÜRLÜG\)NDEN: 

lstanbul Banliyösünde kış servisi dolayısı ile Yeşllköy - K. Çekmece arasın
daki seferleri ldğvedilmiş bulunan İstan bul'dan kalkan 18, 22, 26, 32, 34, 44, 46, 
52, 54 ve K. Çekmece'dcn kalkan 23, 27, 31, 37, 39, 49, 51, 55, 57 numaralı ka
tarlar Mayıs 1940 sonuna kadar yalnız 12, 19, 26 tarihlerine rasllıyan Pazar 
günleri ve l Haziran 1940 Cumartesi gününden itibaren de her gün Yesilköy -
K. Çekmece arasında yeni bir iş'ara kadar seyrüsefere başlıyacnktır. (3912) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amidiği Satınalma Komisyonundan : ... 

ı - Teşkilıit ihtiyacı için alın::ıc:ak 9400 ila 10500 kilo pirincin açık eksiltmesi 
21 Mayıs 940 Salı günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3000 ve ilk teminatı 225 liradır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesaik ve ilk teminat makbuzlarile Galata Mumhane cad-
desi İbrahim Rıfat hanındaki komisyona gelmeleri. (3921) 

Roma 
Londra 

20.56 245.5 • c~ basıı 
20.56 31.15 • (K İti 
18.55 19.62 • c~ loJ·i 

Arnavutluk 19.20 
Yuııoslavya 20.30 

31.32 
38.22 • CKIİ istas 

cKlf'tit t 

:======:::z::::;:===~ tuht 
tıüz 

tnal VeFA T 
Trabzon tüccarlarından -t)rbtJ ler. 

Şükrü Kudal'ın refikası, Cümhurı)". G 
Merkez Bankası idare meclisi iZS hen· 
Şefik Başman ile kardeşleri Abdi l:ün 
kadfr. Şükrü , Ulvi Başman'ın baı ları 
ları. Merkez Bankası memurlarınd tlor 
Osman Satgan ile kardeşleri Şak lnii 
Fahri Satganın büyük anneleri Şe ~eti 
ka Kudal dün sabah rahmeti rahtı1 
na kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün aat 11.30 da 
nuınarallhaneden kaldırılarak 11 n 
yazıt camiinde öğle namazında~ sol" \t~y 
ra aile kabristanına de!nolunacaktı ~l 

YENi NEŞRIY AT : 
b 
lab 
b\. e RADYOLOJİ ANAHTAR! - Birlr. 

tildi Sıvas Nümune hastanesi radyoloji şt le 
fi Dr. Enver Ali Gemiclgll tarafından el tıı 
karılmıştır. &o 

e BELEDİYELER DERGİSİ - l'ils< 
56 ncı sayısı çıkmıştır. 

• iKi MÜNEKKiT ŞAiR VE iKi ş> 
H ESER - Vehbi E\·inı;in bu kıymetli brC 
şüril intişar etmiştir. to 

• ÇOCUK - 188 inci sayısı renkli b 
kapak i~tıde çıkmı~hr. le 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dD 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar f 
karaya Divanyolu No. 104. 
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Deliırnnlmm gögsünde bir şeyler kopar gib: ol
du. Onunla oynamak ta olduğu sahte ve taklit ko
mediden, trajcd.ımn ve cinayetin nerede ıstı çıkımık 

üzere olduğunu anladı. Buna şüphe yoktu: O ölum 
istıyordu; bunu ondan diliyordu. E ALI 1 

yen kadınlarla dolu ıdı On, yüz, bin Vanya, hepsının 
de ağızları açık ve haykırışlı, etrafında c!ônı.iyordu. 

Onları kova!anıak istedi; ama bin şey, araya gi. 
rcrek adımlarını engeiliyordu. Mobilyalar oynaşarak 
~ögsüne çarpıyor, duvarlar dalgalanıyor, döşemeler 
ayaklarınrn altında kayıyordu. 
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Şimdi, bakışlar•, kadının bozuk ve ç.1rpık yü
ziinden, avucunun içindeki o açık kutuya, ıçinae 

meçhul zehirin beyaz pulları parıldayan kutuya g1. 
diyordu. Şimşek gibi, öyle parlak, öyle n..: , sanki 
biri hecelemiş ve kulağına soylemiş gibi, b1r fikır 
aklına geldi: "Sen oe ... ,, 

"Sen de" .. Bu sözü kım soylemişti? Kendi bey. 
ninde mi dogmu~tu? Yoksa kadın mı fısılchyordu? 

H~r halde onun duyuları, bunu bir dua gibi ı.srar!ı, 
bir kumanda gibi acık olarak duyuyordu: 

- - "Sen c;e" .. 
Neden hayır' B·J r.c kadar sade idi: Ne knd:ır ko

laydı. Bir odadan çıkar gibi hayattan onun!a bırl;kte 
çıkmak .. Her azabı, her alçaklığı, her şüphcyı, her 
hatır3yt arkada bırakıp gitmek ... 

Kadın, ~imdi, bir vahşi bekleyişle, gözleri nemli 
ve şimşeklenmiş. on;; bakıyordu. Onlar, ha~ikaten, 
y~rın dü~ünür.- e utanacakları bir gülünç komedi OY-• 
namryorfar mı idi? 

Yarın ... Bu düşünce onu yere vurdu. o gece her 
türli.ı spazmozlu ~;.ns<.syonun hudutlarını a~tıktsn 

sonra, yarın, !Jminin yüzüne nasıl bakılacaktı? 
Kanında bir çarpma, alnında bir alev duydu. He. . 

men hemen gizlı bu kuvvetin tesiri ile hareket eden 
pıırmakları kutudaki yumuşak toza daldı. 

Kadın, rne:.t bir h&lde haykırdı ve ba~tnı arkaya 
devirdı. 

- Benim için . Bentm tçin .. Ver onu ban:-ı! ver' 
oru hana! 

Dclıkanlı l·.omurdandı: 

- Evet, scnırı içın. Ama önce .. : 

1 
Yazan: Annie Vivanti No. 

Elini ağzına götürdü; ağzını ilaçla d:->ldurdu, ciğ
nedi; boğularak ve soluyarak yuttu. Oburu, ona sa
r•lmış: 

- Hayır, bt.yır! Niçin? Diye haykırcrke:ı, o, bu 
hal"E>ketini iki defa tekrarladı. 

"5allanarak kadından ayrıldı 
- Şimdi ss.na .. Al! 
Kutuyu oııa uzattı. 
Kadın, çürümüş ve cinlenmiş, geriledi 
- Tannm, Tanrım! Ne yaptın? 
Obürü dişlerini sıkarak: 
- - Sana! • diye tekrarladı - Çabuk ol! Al! 
Kadın bağırmıştı: 

- Hayır! Hayır! 

Gözleri deli bir dehşetle açılrnışt: 
Delikanlı, solgun, mavimtra.k bir renk almış o

lan yüzünü kadının üzerine eğdi; gövdesinin hatları, 
müthiş bir spazmozla kıvranıyordu. 

:- Al1 .. 

Ağzı tatsız ve acı idi. Bir buz titremesi ttmvlamn 
sarsıyordu. Kutunun elinden düşmek üzere olduğu
nu farketti; onu kadmın gevşek ve titriycn eline sür. 
dü. Fakat o, :J!r can!.ı yılan gibi bağırıp çek.ildi. De-

RIE il 
1 

29 Çeviren: SINANO~LU 
Iikanh 1: utuyu yatııfnn üstüne düşürdü. 

Kadın ·:uıykm~aıak uzaklaştı. 

-· Hayır. korkuyorum. Hayır .. Hayır.: 
Hımri Piyer, içi paralanmış, boğulm:ış soluyor

du. Ağzı köpiik dolmuştu. Ayaklarının altında yerin 
kayıp kaçtığnıı duyuyordu; beyninden düşlir.celerin 
kaçtığını duyuyordt.. Çabuk olmak lazımdı.. Çabuk 
olmak ..• 

Ne yapmak için çabuk olmak lazımclı? Ah, evet! 
Zehir .. Vanya .. O da .. Vanyada .. 

Sarsılarak yatağa doğru yürüdü. Elini yumuşak, 
kaç1cı tozun içine tekrar daldırdı. 

Kadın haykırdı: 

- i mdat! Imdat! Hayır, hayır! Tanrım, imdat! 
Obürünün etrafında her şey kasırga.landı. Göz. 

leri çukurlarından fırlamış, alnında damarlan dü. 
ğümlü, ~<adının iızerine atıldı, onu kavradı, sıktı. 0 -
teki inlemeler, haykırışmalarla kurtulmak isteyince 
açık elini suratına çarptı; onun yüzünü a.cL1<iı ve gü. 
lünç bir r udra ile pudraladı. 

Bir an artık hi~bir şey görmedi. Sonra her şey; 
etrafında. dalgalı. kasırgalı, çiftleşmiş, ytlz tan~ Gl
rnuş tekrar ~öri.inür gibi oldu. Oda, Vanvava benzi-

Bütur. o kaclıni., .. yatağa dogru koşmuşlardı. Ku_ 
tuyu alıyorlar, onu boşaltıyorlardı .. Ve bir fırtına i
çinde kaçıp kapı perdesinin arkasından kayboluyor. 
lardı. 

Hanri Piyer, onları kovalamak için ileri atıldı; 
fakat eşikte sürçtü ve düştü. 

Geriye doğru düştü. 
Ona yavr.şca, tatu tatlı, uzun uzun d1şüyor gibi 

geldi. Bır girdaba c!erece derece düşer gibi, sanki 
yumuşak bir kuvvette itilmiş ve yumuşak 'Jır kucnk
lama ile desteklenmiş gibi bir düşüş. 

Nihayet, bir tatlı, hafif, yumuşak karanlıkta, u
zanıp kaldı. 

xxv 
Lor.dra. Hkbaharda. 
Army And Navy Club'ün yemeğinde, Iskoçya 

mızraklıiarından genç bir subay, bir gazeteyi dal~n 
dalgın karıştırırken, berrak ve mavi bakışı, bır ilan 
sütununda durdu. l\.'iasa arkadaşlarına dönere.k: 

- Dinleyin, biraz bunu! dedi Sonra yıiksek ses
le okudu: 

''Ne iyi, ne güzel, ne de zengin olmıyan bir dul, 
Kendinde eksıA oJaıı bütün bu meziyet12ri haız bir 
bayla tanışmak ıstiyor. Zeka zaruri değildir. 

"X. Y Z. adl'esıne yazımz." 
Subay. açık, ~enç hır gülüşle gülerek: . 
= Orıji.ua~ bu kadın, dedı. Şuna cev.:ıp yazalım 

uu? 
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TUrklye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
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1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1600 

800 
800 

Kr. 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
01ıruynn memleketler içıo abone 
bedeli müddet sırasiyle so, 115, 9• 
a,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 26 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
PUl UAvcsı llwmdır. 

GÜNON MESELELERİ 

B?zde Meteoroloii 
Teşkilcitr 
8 izde hava ).~asatıarııe meşgul 

bulunan istatistikler yapan, 
. h•\•anın tahav~ülatını tetkik ve tes. 
Jhit eden iki miies~ese vardır: 

1. - Rasathane, 
2. - Meteoroloji teşkilatı. • 
ita athanemiz, daha ziyade cevvı 

~hadisatın akndemik tetkikini ~~P~~ 
bir ilim müe sesesi olduğu, koylu. 
llliizün denizcilerimizin istediğive bek 

( led'ği tahminleri yapacak tesis~t ve 
aJata malik bulunmadığı irin, bırkaç 
Sene evvel Başvekalete bağlı bir m~ 
teoroloji teşkilatı kuruldu. Bu teşkı. 
litın vazüesi bava rasatlarından alı. 
!tacak netice;i ilmi surette tahlil e~e-
l'ek cevvi ve tabii hadiseleri, tah~•~· 
lerıe, vukuundan evvel halka, çıftçı. 
Ye, köylüye denizciye, tilccara, vel. 
hasıl herke;e bildirmektir. 

İtiraf etınek lazımdır ki, meteoro. 
ı: loji umum müdürlüğüne bağlı bütün 
ıı istasyonlar ha\'a vaziyetine ait mev. 

tli tahminier yapmak vazifesini de. 
tıılıte etmiş olmalarına rağmen, he. 
llilz halkın faydalanmasına Yar:'r 
tnalumatı vaktinde vercmemektedır. 
ler. 

ıJ Gerçi istasyonlarımız küçüktür, 
hetıüz kuruluş halindedir. Fakat bu

ı &tün bunların topladığı rasat rapor. 
ı larından istifade ederek günlük me

tloroloji raporu hazırla~an , umu~ 
• llıiidürliik, 12 saat sonrakı hali a v.azı. 

l'etini halka bildirmekte geç kah~or. 
it .. Ankara radyosunda dınle. 

erg un b' k"amki diğiıniz hava raporu, ıze .. wa :.. 
Veya erte i sabahki havayı ogretme~. 
len uz.n tır. u rapor, sadece esmış 
\leya esmekte olan rüz2lirı, yağış 
tniktannı ve geçmiş saatlere ait ma
lfınıatı vermekle iktifa ediyor. Hal
buki biz rasathaneden her saatte a. 
labilecefimiz bu malUmatı kafi g~r
llıüyoruz. Her istasyon, bulundugu 
khir ve kasaba ile civarına ait rasat 
tahminlerini her kim olursa olsun, 
•orana verebilmelidir. 

.. . va.. Sabahleyin veya ak~am uzerı 
il~ tahrik edecek olan acente; yarın 

. t' d bu. tarlada çalışmak mecburıye ın e 
lunan çiftçi, öğle üzeri yola çık~~ 
torunda olan gemici, niçin kendısını 
tebun bir halde tesadüfün insafsız 
~Une teslim etsin ve niçin, telefonla 
tiilracaat ettiği meteoroloji istasyo. 
lıtuıdan ilmi'ye yakın bir tahnıin ma. 
lfunatı alamasın? 

kendisinden halkımız için çok gıy. 
llıetli hizmetler beklediğimiz mete. 
0roloji umum müdürlüğünün, heni. 
~zin arzusu olan bu dilek üzerinde 
llassasiyetle duracağında şüP,he et. 
?Qiyoruz. 

Kızllcahamamda 

Korkunç Bir Fırtına 
Kızılcahamam, (Tan Muhabjr~.n

~en) - Burada şimdiye kadar gorul
llleı:niş bir fırtın.cı. oldu. Bardak~~ 
boşanırcasına başlayan yağmur, ruz. 
gftrla beraber bir müddet devam et.. 
tt. Bir çok binaların camla."'1 kırıldı. 
lienuz çiçek açmağa lıaşlay11n bazı 
ll'ıeyva ağaçlan h~rap oldu, Seller, 
ıiiikkan ve evlerin zemin katlarını 
İstıla etti. i'lsanca zayiat olmadı. 

Düzcede Yakalanau 
Katil ve Mahkfun 

büzce, (TAN) - Tavak köyü Y~
lı:ınında orman içinde öldürülen bır 
~eset bulunmuştur. Katil yakala.n
ttııştır. 

Bu hadiseden bir gün sonra da 
Mudurnu hapishanesinden ~açan 
~ltstafa isminde bir mahkı)m g.ızlen
liiği Çam köyünde tutulmuştur. 

Sarhoşluğun Sonu 
kartal, (TAN) - Kartal namamm 

da çalışan K~tamonulu 40 yaşlar1~
da Kamil, evvel.ki gece f.ıızla rakı 1• 

Çerek sarhoş olmuş, hamamın merdı.. 
\>cnlerinden düserek al!ır surette ya
•aıanmıstır. 

TAN _______________________ __;... __ ~-------:---, 
Yakın şarkta Alman Propagandası J 
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Almanlar Mısırda 
Nasıl 

Türkiyenin yanında Mısır, Ön 
Asyada kati bir rol o~n9: 

maktadır. Her iki memleket fıkrı 
ve manevi sahada birbirine karş1 
zıt ve makus bir vaziyette bulu. 
nuyorlar. Türkiye Avrupadaki nü· 
munesine göre kati bir modernleş
menin mümessili, Mısır ise, İsia. 
mın ve İslam taassubunun melce 
ve istinatgithıdır. 

Mısır geçen asırdan beri A vru. 
palılaşma yolunda faaliyette bu
lunmamış değildir. Fakat bu cer~
yanlar İslam akidelerini. sarsar gt. 
bi bir vaziyet ihdas edınce, mo. 
dem telakkilere karşı bir aksüla
mel vu.kua gelmiş ve bu, Mısırda 
bir taraftan koyu İslamcılarla İn.. 
giltere, diğer taraf tan istiklal ~Ü: 
cahitleri, Avrupalılaşma ve dız;ı 
liberalizm taraftarlan arasında bır 
mücadeleye müncer olmuştu. 
(Burada muharrir yuk~da. zik. 
rettiği sebepler dolayısıle bılhas
sa Mısırın İslimi tarafını ele al
makta ve bilhassa İslam iJahiya. 
tının ehemmiyetinden uzun uza. 
dıya bahsetmektedir. Muharrire 
göre, bu işlerin mahiyetini Fran
sanın çok iyi idrak ettiği ve Mı
sır ile diğer Müslüman memle. 
ketleri talebelerinin Parise akın 
etmelerini temin etmek için bii. 
yük gayretler sarfettiği anlaşıl
maktadır. Ondnn sonra o, büyük 
ve tenkidi mahiyette bir Kuran 
etüdünün neşrini istemekte ve 
sözlerine ~öyle de\'am etmekte. 
dir:) 
Eğer Alman ilmi, Ön . Şa=kın 

ayni zamanda Afrika ve Hındısta. 
nın büyük kısımlarında da takdis 
edilen İslamiyetin mu.kaddcs kita. 
bını gerek ilmi, gerekse teol~jik 
ihtiyaçlara kifayet edecek şekılde 
m<"ydana çıkaracak olur.c;a, bunun 
la kendisine emsalsiz bir şeref ve 
emsalsiz bir mevki te,win eder ve 
bu suretle ayni zamanda Alman-
ya il yal çok77:ayıt ve tesadüf 
temas noktalarında münasebetleri 
olan müslüman milletlerin hep~i 

ile geniş bir münasebet yolu açıl. 
mış olur. 

Arabistan Yarımadasındaki 

( ~' s .<j V\Q 

Çalışıyorlar? 
:· .. ··-----······- ---.. ........ _. 
i Alman tabilerinden Dr. Kurt 
İ Köhler, eski Bağdat arkeolo. 
f:. ji müzesi müdürü Dr. Oluf 

Kürkman \'e Tahran Alman 
i. arkeoloji enstitüsü direktörü 

Dr. Wilhelm Eilars tarafından 
5 kaleme alınan raporun üçüncü 
i kısmını da bu yazt ile veriyor. 
S Bu yazı Alman kültür propa. 
: gandasının Yakın Şarkta tut. 
! tuğu yolu vukuf ve salahiyet. 
İ le ifşa etmektedir. 
: .. ....... " ..... , ____ ....... -.... ....... 
dan Almanyanın nam ve şöhretini 
unutturamıyor. 

Tarafımızdan yapılacak şümul. 
lü bir kültür politikası, gerek iti
laf devletlerinin aleyhimize yarat. 
mıya çalıştıklan nefret, gerekse 
İslAmlyetteAvrupaya karşı kökleş. 
miş olan hasmane hissiyatı izale e. 
derek Mısırda Almanyaya dost bir 
hava yaratabilir (1). 
Hakkımızda Mısırda yapılacak 

bu tarz propaganda yukarıda izah 
edilen sebepler dolayısile bizim 
için fevkalade müsait bir iştir. 
Doğrudan doğruya fertlere tevec
cüh etmek en iyi ve doğru bir ha
reket olur. Çünkü Mısırlılar bütün 
şarklılar gibi alayişi ve pohpohu 
sevdiklerinden mahirane bir tarz.. 
da yapılacak ferdi propagandaya 
fevkalade müsait ve elverişlidir. 
ler. 

Ancak şu ciheti de gözönünde 
tutmalıyız ki. Mısırlılar 

Türkler gibi soğukkanlılıkla mu
hakeme yürütemezler, hükümle. 
rinde mübalağa çoktur ve bu. İti. 
laf Devletlerinin propagandasil~ 
de tenmiye edilen bir ke:vfiyettir. 
Bu hükümlerin bizim lehimize o
lan bir tanesi Almanyanın teknik 
iktidarının mucizevi denilecek lca
dar yüksek olduğudur. 

dan tefrik edilmesi lazımdır. Al
man kültürünün neşrile mükellef 
olan tüccarları ilim erbabını, tek
nisiyenleri, devletin nam ve hesa. 
bına tamamen ilmi mahiyette etüd 
ve tetkik vazifeleri ile mükellef 
kılmak daha doğru olur. Bu suret. 
le şüphe uyandırmamak imkanı 
temin edilir. Bu iki işin birbirleri.. 
nin yardımına ihtiyaç hissetmeden 
yapılabileceğini iddia etmek iste. 
miyoruz, ancak bir tanesinin gay
ri kıifi geleceğine kaniiz. Ve bu 
itibarla İngiliz zabiti ve alimi 
Lawrence'si göstermek isteriz. Bu 
gibi işler için seçHecek kimselerin 
haiz olmaları lazım gelen yüksek 
kabiliyet ve istidatların büyük bir 
rol oynadığı muhakkaktır. 

(Bunu takip eden izahatında mu
harrir, tıpkı Bağdatta, istanbul. 
da, Atinada, Komada, Kahirede 
olduğu gibi, Tahranda da "Al. 
man nüfuzunu arttırmak için,, 
bir arkeoloji enstitfüıü kurulmn. 
sını talep etmektedir. Bu nH\n 
bilahare tatbik edilmiş ve Tah
randa bir arkeoloji enstitfüıii ku
rulmuştur. Muharrir :ııözline !!U 
suretle devam etmektedir:) 
Bu nevi enst itülerin ayni za. 

manda siyasi bir vazileleri vardır. 
Buralarda, yukarıda zikrettiğimiz 

gibi, devlet tarafından yardım gö. 
ren mutavassıtların miktannı art· 
tırmak ve onlar vasıtasile hem J_ 
rakta ve civar memleketlerde vu. 
kua gelen hadiseleri yakından ta. 
kip etmek, hem de Alman efkiin 
umumiyesını matbuat vasıtasile 
bu yolda aydınlatmak kabildir. 

(1) Mısırda Almnnyayıı dahn 1934 se
nesinde muhabbet beslendiği bir zamnn
da llitlerin biyografisi Mııhmut Esadati 
tarafından neşredilmiş ve Hltler burada 
mazlum milletlerin bir kurtarıCJsı ola
rak tasvir edilmişti. Bunda}\ manda Mı
sırın en bUytlk gazetelerini elde etmek 
c:areleri araştırılmış ve Knhlrede meş

hur y .. ud d n tahrik edil ;l;: r
kfm umuıniyeyc tesir edilmek istenmiş
ti. Fakat bununla elde ~ilmek istenen 
neUce Mısırdnn uyadc Almanya içindi. 
Kahire Yahudilerinin Almnnlığı tahkir 
ettikleri tıakkındakl iddialar Mısırdan 

ziyade Almanyada heyecan uyqndırmnk 
maksadını lstlhdnf ediyordu. Prop:ıgnn
da nezaretinin neşrettiği "Der Kalrocr 
Judenprozess" (Kahire Yahudi ddvası) 
adlı broşür, sonraki Yahudi mezalimini 
haklı göstermek için zemin hımrlayıcı 
bir mahiyeti haizdi. 

Sırası Geldikçe: 

Roma Madalyasının 
öteki Yüzü 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

U zun siiren bir !iessizlikten ve 
unutulmu luktan sonra Roma, 

yeni baştan kulisten baş uzatıp !!es 
verdi. Tabii olarak da dilnya matbu. 
at ve politikasına tekrar mevzu ol. 
du. 

Kont Ciano'nun söylediğine ve 
Bay Gaydanın yazdığınn göre "silôh. 
lı harp dışı" kalmak karan rniihleti. 
ni ya bitirmi tir, ya bitirmek üzere
dir. Façizmnnın ateş hattında yer 
alması zamanı el ile tutulncak kadar 
yaklaşmaktadır. 

l\ftbuat ve politika dllnyası dn bu
nun üzerine dile geldi. Neler yaı:ıl. 
mıyor, söylenmiyor ki: 

Roma harbe girecek. Hayır henüz 
girmiyecek. Roma Berline iyice yas. 
landı. Umulmaz. ııadece o tarafa mey. 
}etmesi ziyadeJcşti. l\I üttefiklerce 
kaybolmuş snyılır. Sayılmamalı, Bay 
Mussoliııi'nin tecriibe edilmiş akli 
selimi henüz her vnziyet ve ihtimale 
hükim görüliiyor. An ızın harbe gi. 
recek. İhtimal vermemeli, bilakis bir 
uzun istek ve dfıva l:stesi ortaya çı. 
karacak. Reddedildiği takdirde gire. 
cek. Parise dönmesi mümkiindür. Za. 
yıflayan tnrafa mı geçecek, kuvvetli 
tarafa mı? Vesaire, veı;aire ... Bu mii. 
taliaları hulii"a etmek miimkiin de. 
ğil. Yalmz başlıklarını dizmek, bir. 
çok siihınluk yer kaplar. 

Fakat hiitün hunlar, madalyanın 
yalnız bir yüzüdür. 

Halbuki Roma madalyasının bir de 
()teki yiizü vardır ki hcniiz masaya 
konmamış olduj!unu snnıyonız. 
Madalyanın ötc'ki yiizii udur: Ro. 

ma İ!ıtese de, i teme e de hnrbe gi. 
recektir. Bunun zamanını. bilhas a 
zeminini tayin etmek kendi elinde 
değild:r. 

Denilnıcsi hata olmaz ki Roma; bu. 
gün Holandadan ve hanlarından da. 
ha miiskiil, dnha "tehlikeli nazik" bir 
me\'kidcdir. 

Öylo bir miisellese benzivor ki her 
zaviyesinde ağır b'r miişkül ve ağır 
hir mesele ta ımaktndır. Bu fü;üzlü 
ağırlığın altında muvazene"ini ve 
manttkmı ne \'akte kadar tutabile. 
cektir? 

1 ..._ Berlin, zedelendiği veya :ıe. 
delenmeksizin stratejik bakımdan 
uygun göreceği bir giin "Hadi haka. 
hm, mihverl'liğini göster bakcyım!" 
demiyecck mi? 

Bö:vle • beklenmesi giinden güne 
artan·. bir teklife kar ı itizar \•e mü. 
talan beyan ederse herhangi siyasi 
ve bilhassa askeri bir tnzyik karşı. 
sında kalınıyacak ını? 

Peki dersQ karşı müttefiklerle u. 
mulmaz derecede şiddetli ve dehşet. 
li bir çarpışma olacak. Hayır derse 
kendi müttefiki ile ayni şiddette bir 
karan bol. 

Berlinin tutageldiği yol "Ben.. 
Başkası değil!" yolu olduğuna göre 
muvafık göreceği saatte böyle bir 
şey yapması beklenmelidir. 

İşte birinci zaviyenin taşıdığı ağır 
müşkül ve mesele. 

2 - Kim iddia edebilir ki miittc. 
fikler bir gün Romaya "O kadar 
müphemle tin ki vaziyetini en kısa 
bir zamanda açıkça t:ıyin ve ilan et. 
mezsen seni fiili dii mnn saymakta 
zaruret hissedecei{iz" demiyccekler? 

O zaman ya "Sizdenim" diyerek 
Berlinle tutuşacak, yo "Ondanım" 
diyerek müttefiklerle. 

Müttefikler böyle bir talepte bu. 
lunmıyacak olsnlar bile, bunu er ge~ 
BerJin söyliyecek, çünkü er geç böy. 
le bir müttefiki ynnındn görmek ih. 
ti~·acını duyacak. 

Ve Romnnın bir zoraki harbe sü. 
rükleni. ini BerJin;n meydana getire. 
ceği iddia olunabilir, 

Bu da ikinci zaviyenin sırtladığı 
ağır mü~kül ve mesele. 

3 - Façizmıının kaynağı olan Ro. 
ma ile İtalya ayn ayn varlıklardır. 

Roma, façizmanın akıbeti ve bir 
takım ihtimaller bakımından müna. 
sip göreceği bir zamanda bir harp 
badiresine atılmak i teyebilir. Fa. 
kat buna İtalya siirüklenir mi, sli
rüklenmez mi? O İtalya ki akli se. 
limi, dünyayı görüşteki isabeti, kul'. 
\'eti ''e fikrindeki metnneti ile Sa 
Majeste KTal, Vel'aht ve büyük ordu 
tarafından tem il edilmektedir. Bu 
hakiki mümessiler ki çalı knn \'e 
sulhper\'er İtalyan milletini refah 'e 
sükun içinde ya atmak azminde ol. 
duklan göriiliiyor. O millet ki hane
danlarının ve ordularının (ik.rlerini 
!ladakatle benim edikleri anlaşılıyor. 
Papalık da ayn bir mesele. Bütün 
!!ayretlere ra~men Romanın sınırları 
dısına sızmakta dc\'nm eden birçok . 
iç kaynaşmalan bilmiycn kalmamış. 
tır. İtal:vo müıne sillerinin bu kapalı 
\'e çok defa açık mümanaatlerini her. 
taraf etmekicin Romanın da resen bir 
harp inisyatlfi alma ı ihtimali niçin 
bulunmnsın? 

Oçünscü znviyenin nğır müşkül 
ve meselesi de budur. 

memleketler gibi hala İslami ana
nelerin kuvvetle kök salmış old•ı
ğu şark ülkelerinin Avrupai tesir 
ve· nüfuzlara karşı az çok müessir 
biı tarzda ıedafüi bir vaziyette bu. 
lunmaları itibarile buralara ayak 
b~smak istendiği takdirde, bu mil. 
letlerle onlara mahsus şekil ve su
ret fikir ve telakkilerle müceh
he; olarak karşılaşmak lazımdır. 

(Bundan onra muharriT. muhh
rasının pratik kısım d iye andığı 
bir parçasında, ga;ve;ve erismek i
çin Alman üniversitelerinin nastl 
oir çalışma yolu takip etmesi la
nm ı!'eldiğini uzun uzadıya anlat
maktadır. Bunlar meyanında bil-
1assa şarkiyat ile uğraşan ensti. 
tülerin teşekkiiliinü, münhal 
ıı;ürsülere ~eni tayinler yapılma. 
;ını, yeni kürı;üler fhdasınJ, Mı

sırlı talebeye Almanyadaki ika. 
metlerini kolay ve cazip bir hale 
getirecek tedbirlerin alınma"ın1 
vesaire zikretmektedir. Bundan 
maada l\lı. ır hakkındaki haberle. 
rin Alman matbuatında daha ge. 
niş bir yer bulmasını talep eden 
muharrir, buna sebep olarak hem 
1\h~ırlıların gururunun ok anaca
ğını, hem de Alman balkının 
şarkla daha fazla meşgul olacağı. 
nı göstermekte ve bunda ısrar et. 
mektedir. Propaganda işlerinde 
ve buna miiteallik yazıların yerli
lere yazdırılmasına itina gösteril
mesinin icap ettiğini söyliyetı 
muharrir, ~özlerine şu suretle de
\'am etmektedir:) 

LOKMAN . HEKiMiN OGOTLERi 

Görülüyor ki Roma madal~·asının 
öteki yiizü birçok hiidiselere gebedir. 
Ve ne olsa, ne yapılsa, ne edilse bir 
gün Roma bu omlete kendi yumur
tasını da kırıp katacaktır. 

Ama Kont Ciano sözünü yalar, Bav 
Gayda yaı.ı ını çizer de sonuna kadar 
silnhh harp dı ı kalmağa kati karar 
\'erir e ne olacak? Mısırlılarda İslamiyet tesiri al. 

tında teşel<kül etmiş olan 
fikri ve ruhi halet daima hissedi. 
lir ve ekseriya gizli de olsa, yine 
::nllessirdir. Buna zamimeten Mısır 
baskaca kuvvetli bir Fransız ve 
:tnğmz tesiri.ne de ~bi .. k?.lmı!1.ır, 
ve bu tesir yalnız bır kultur cılası 
olmaktan daha fazla ve kuvvetli
dir. 

Bu iki taraflı vaziyet, iki muh
telif ve hatta birbirine zıt faktör. 
ler: Şark özü ve nüvesi, ve bunun 
etrafındaki Garbi Avrupa kışır ve 
kisvesi Almanyaya takarrübü güç. 
leştirmektedirler. 

Diğer t a r a f t .a .n Mısır
lıların hürriyet ve ıstik~.al .har:
ketleri bizim için pek ~usaı~ b~r 
vaziyet teşkil etmekt~ır. V~ıa, 
bu hareket 1ngilterenın temsıl et. 
tiği A vrup~ya karşı tevcih edilmiş 
bulunuyorsa da, ayni z~manda 
Mısır kendisi için imtisal ~umun~. 
si olacak bir Avrupalı mılle~ a.rı
yor. Memleketi hürriyet ve ıstık
lale kavuşturmak istiyen gen~. ~ı. 
sırlı münevver, bu hususta _TLI::~· 
yede bir imtisal nümunes~. g~ru
yorsa da, şartlar Mısırda Turkiye
dekinden başkadır. 

Mısırlılar hakimiyetlerini başka 
bir devletle paylaşmayı kabul et. 

. 1 rdir Harp sonunun ve onun 
mış e . ·~· 

akı.binin Türklere arzettigı şe. 
~ M . . 
k'lde ıahirl sebepler ısır ıçın 
y~ktur. Bunun için Alman.~ad~ 
yaşıyan Mısırlılar bizlın bugunku 
inkişafımıza büyük ha~an~~ ve 
takdirlerle bakıyorlar .• Çünku,. on
lar kendi memleketlerile - mılle
tin kalkınmak için lazım olan ku':'
veti kendi nefsinde bulduğu - b.ı. 
zim memleketimiz ara~~~da .. b~r ta
li ve mukadderat birligı goruyor
lar. Onlar bizi de zulme uğramış 
telakki ettikleri için, Fransanı_n 
Mısırda muvaffakıyetle yaptıgı 
propaganda Mısırlılara bu bakım. 

Bu gibi kimselerin ehliyeti kon-
rol edilmelidir. Burada İngilizle· 

rin umumiyetle irtikap ettikleri hır 
hatadan ders almak kabildir. Mı
sırda, Şarklılarla Avrupalılar ara.. 
sında mevcut olan ihtilaf ve tezat. 
bilhassa İngilizlerin, kendi nüfuz 
mıntakalannda bulunan Mısırhl11. 
ra, yerlilerin ikinci derecede bir 
insan olduklarını daima ihsas ediş· 
lerinden ve bunun yerliler üzerin
de bıraktığı tesirden dolayı art. 
maktadır. Bu tarzda hareketin bir 
aksülamel uyandırması tabiidir. 
Nitekim bu yüzden halk İngilizle. 
ri sevmemekte ve Fransaya müte
mayil görünmektedir. Fransız dilL 
nin şayanı hayret bir şekilde in. 
tişar etmiş olması, sırf bu sebep. 
tendir. Vakıa Kahirenin beynelmi· 
lel sosyete hayatında . dediğimiz 
hakikat gizlenmeğe çalı.şılmakta
dır. Fakat biraz yakından bakılın. 
ca, İn~iliz ekspansion politikası. 
nın nahoş tesiri derhal görünmek
tedir. Biz Almanların bu hataya 
düşmememiz lazımdır. Fakat ma
atteessüf şimdiye kadar hariçte 
yaşıyan Almanlar şarka seyahat 
maksadile gelen vatandaşlarının 
saygısızlıklanndan ve intibak ka. 
biliyetsizliklerinden dalına müşte. 
kidirler. 

Sosyetede rol oynıyacak ve 
kültür propagandası yapa. 

eak olan %evatm alelade ajanlar. 

ERKEKLIGIN 
Yalan vakte gelince~·e kadar o

na sadece pro tahn büyiimesi der
İerdi. Şimdi hunun erkeklerde ka. 
dmlıktan kalan kilçük bir parça. 
nın erkeklik hormonlarının zayıf. 

' lamasından yüz bularak, bü,·üme-
sinden' ileri geldiği anla ıldığın. 
dan, kadınlığın en büyük acısı o. 
lan sonbahar mevsiminin erkek. 
lerde kar:şıhğı olarak tavsif etme. 
yi daha urif bu)uyorlnr. 

Erkeklerde bu sonbahar mevsi
minin elll yaşından önce eri~tiği 
pek nadirdir. Fakat altmısından 
sonra yüz erkekten elli~inin bu ha_ 
le tut~lduğunıi istatistikler gfiste. 
rir. Vakıa bu yiizde ellisinin yarı
sı da pro ·tatın hüyiimesinden bir 
rahatsızlık hissetmez. e de, hundan 
önceki vazıda gösterdi~im 2ibi. o
nun m·arif etleri olabileceğinden, 
altmısından sonra yasamıya niyeti 
olan her erkelin bu prostat hasta. 
lığını hatırında tutması iyi olur. 

Onun alametlerini üç. devire a
yırmak adettir ... tık devrede insan 
2eceleri sık sık kalkmıya başlar. 

İdrar ederken de e ki zamnnlarda
kinden biraz daha uzun siirdiiğii. 
ne, hem de ~uyun pek uzağa ııide. 
mediğine dikkat eder. Gündüderi 
insan işile meşgul 01'1112-undnn. bu 
birinci devrin haşladığ-ını pek te 
farkedemez. Yalnız. fallaca ye
mek, oturduğ'u yerde ~kı;e kal. 
mak, vilcudü üşütmek, hele de. 
vamlı inkıbaz bu devri pek belli 
ederler. 

Bu hal yıllarca silrer... Sonra 
sık sık gelen ihtiyaç gecelerden 
ba~ka gündüzleri de kendini gös. 
terir. Hem de mesane htisbütiln 
boşalamaz. Mesanede daima bir 
miktar idrar kabl'. Bu miktarın 
da 200 gramdan fazla olduğu şüp
h~izdir. Cilnkil insan me anesin-

SONBAHARI 
de 200 gram ve daha az idrar bu. 
lunduğunu hissetmez. Mesanede 
gerginlik hissedince, o kadardan 
ziyade \'ar demektir. Bazılarında 
200 gramdan pek çok ziyadesi ka. 
Jır. O zaman dil kurur, iştah azal
dıktan başka, ağızın acımasından 

dolayı yemek güçle~ir ... 
-Orüncii devirde mesanenin ger

ginliği pek ziyade artar. İnsan sık 
sık ihtiyaç hissetmekle beraber, 
her defasında ne kadar zorlarsa, 
mesanede bir litre, daha ziyade 
idrar kalır. 

Mesanenin gerginliği yalnız ha. 
şına kalıp ta araya mikroplar ka. 
rışmazsa, mesane daima dolu bir 
su kabı gibi knlır. Kabın içinde 
henüz dolmnmış olnn kısma da 
böbreklerden su geldik<'e, onu bo
şaltmak ihtiyacı hissedilir, onun 
için saatte bir, nihayet iki saatte 
bir .•. 

Fakat htiyaç daha sıklaşır, hem 
de zorlu olursa o zaman mikrop
la karışmış,' mesanede iltihap ha. 
:ıııl olmus demektir. O halde höb. 
reklerde de biiyük bozukluk olur: 
Sık sık idrardan ha a kanda azot 
mıktarı artar Böbrekler lıozulıın
ca da, bütün viicut bozulur: Dnimn 
susuzluk, yemekten nefret, karın 
şişer, lnkıbnz yahut bii biitün. ak
sine, haş ağrısı, baC"aklara gıren 
kramplar. İnsan erir... • 

Bu deı ecesini, hatta daha öne«'. 
sini beklemek tabii büyük hata o. 
lur. Birinci devirde, nihayet ikin
ci de,·irde, sık sık ihtiyaç gündüz. 
teri de kendini gösterince, müte. 
hassısınn tedavi ettirmek lazımdır. 
Fakat o \•akte kadar, prostat biiyii. 
nıeslnin iptida"ında bile ihtilatla
n, sakatlıkları olabilecel!ini bil. 
mek h•i olur 

Mukadder olan bu ualin cevabı 
hiç de zor değildir: Böyle müthiş bir 
harbin sonundn mnğlQp zaten bitkin. 
dir, fakat galip miittcfikler de az çok 
yorgun düşeceklerdir. Bu \'nziyette 
bir sulh ma asının ba ına burnu ka. 
namamı kuvvetli bir Romayı hiç 
kimse oturtmaz. 

Bu realite ·c ikincis;ni de ekliye. 
lim: Roma harbe girecektir. 

KARİ MEKTUPLARI 1 

İc;tihkakını Hala Alamıyan 
Bir Muallim Vekili 

Saray kazası Sinanlı k!SyDnden 
Uygur yazıyor: 

"937-938 ders senesinde Blganın KemeT 
köyünde öğretmen vekili olarnk çalıştım 
Nisan ilcreUm, ders yılı sonunda düyuna 

kaldı. "EylQlde alırsın., dedfier. Zamanı 

gelince Çanakkale Mnarlt Müdürlüğüne is
tida ile milracant ettim. Maarif MüdQrlil
ğQ 30-9-939 tarih 3252 numaralı tezkere ile 
ü;retimin 939 bütçesine borç teklif edil
diğini, fakat gelir nı.lıjhndan dolayı Umumi 
Meclisce kabul olunmndığını, 940 bütçesi
ne borç teklif edileceğini bildirdi. 15 gtln 
evvel alacağımın MO bütçesine konulup 

konulmadığım Maarif MtldürlOğünden is
tida ile sordum. İstihkakım olan paranın 
Sehir Meclisi tarafından 940 bütçesine de 
konulmadığını öğrendim. 

Çoluk çocuk sahibiyim. Bu parayı acaba 
kaç senede alabileceğim, yoksa cocukla
nma miras mı kalncnk?" 

• 
KaY1p Aramvor 

Kon)'anın Çumra kll%ASında, Dlnek na
hiyesinde Karaslnlr köyünde 122 nuı'rıara
lı evde oturan babam İbrahim oğlu HQse
yin kayıptır. Nerede olduğunu btlenlerln 
İstanbulda 86 ncı alay blrind tabur 4 Qncü 

1 bölükte Hüseyin oğlu İbrnhlme malQmat 
v,.rm,.tm rica olunur. 



6. 

SPOR: İTALYANIN 

F enerbahçe - Beşiktaş 
2 - 2 Berabere Kaldı 

Harbe Girme 
Zamanı Geldi mi? 

(Bası 1 incide) 
ham maddenin yüzde 80 inini hariç. 
ten V<' bunun yüzde 70 ini Cehelita
rık ve Süveyş kanalile ithal eder. 
Ablokanın teşdidi İtalyayı bu ithalat 
maddelerinden büyük bir nisbette 
mahrum edebilir. O vakit, 1taJya, 
mevcut stokunun bir kısmını iştihlA.. 
ke mecbur olur. Mevcut stoku sar
fetmck İtalyayı günden güne zayıf 

Galatasaray Vefayı Yendi, İzmirde 

1 - O, Muhafızgücü de 

1 Maqlup Ettiler 

3 - 2 
Altay Gen~lerbirliğini 

Alt1norduyu 6 

1 
vaziyete düşürür. Böyle bir zaafa 
düşmek tehlikesine maruz kaldığı ve 

'ı' b~ tehl~~eyi siy~set yollarile hallede-
mıyecegıne kanı olduğu gün Alman. 
ya ile birlikte harbe girmeği tercih 
edebilir. 

2 - Almanya, Holanda ve Bel_ 
çikanrn istilasını tamamlar tamam
lamaz Balkanlara dönebilir. Bu tak. 
dirde Mussolini ile Hitler arasındaki 
anlaşma mucibince İtalya derhal Yu_ 
goslavyanın Dalmaçya Jahillerini iş.. 
gnle teşebbüs edebilir. Zaten Roma. 
nın kanaatine göre Yugoslavyanın 

f ef a • Galatıuaray karıılaımasından bir göı·ünüş 

bitaraflığı ve mülki tamamiyeti müt
tefik ler tarafından garanti edilmiş 
değildir. Binaenaleyh Dalmacya sa
hillfrini işgale teşebbüs ettiği gün, 
müttefikler tarafından muhalefete 
uğramıyacaktır. 

Dün Taksim stadında bahar kupası maçlarına devam edildi. 
3 - Almanya ile İtalya arasında 

yıldırım harbinin bir an evvel kati 
Fenerbahçeliler, eksik kadrolarına rağmen Beşiktaşın en kuv
vetli tekildeki takımına çok güzel bir oyun çıkardı, 2 - 2 bera
bere kaldı. Galatasaraylılar da Vefayı 3 - 2 mağlt'.lp ettiler. 

~eticeye vardırılmasını temin ıçın 
Italyanın harbe girmesine lüzum gö
rülebilir. Bu takdirde, İtalya hisse
sine düşen vazifeyi yapmağa teşeb
büs edecektir. G3nün en mühim karş1laşması Fe. rın bir parça sert oyunu k:ır§ısında 

erbahçe - Beşiktaş arasında oldu. gevşediler ve bundan istifade eden 
u müsabaka bahar kupasııun sahi. Vcfal;lar bir de gol yaptılar. Galata- Fakat İtalyan matbuatının yay-

. meydana çıkarmak noktasından saraylılar, üçüncü gollerini yapmak. t 
alAkalı ldL ta s;ecikkmediler ve devre soıılarına garasına ve talyan radyosu-

MJsa seyahati dolayıstle zayıf bfr doğru Vefalılar bir gol daha kazan.. mm müttefikler aleyhindeki propa
dro ile Beşiktaş karşısına çıkacak dılar. Bu suretle maç 3 - 2 Galata. gandasma rağmen, Mussolini, henüz 

Fenerbahçenin nasıl bir netice sarayın galibiyeti ile neticelenw. harbe girme saatinin gelmiş oldu. 
alı merakla bekleniyordu. Mektepli'- muhteliti ve ğuna kani görünmüyor gibidir. t-

Tak mla aahad c.er talyayı şimdi tereddüde ve hareket 1 r a Beyoğlu • Pera saatinin çalmasım beklemiye sevke. 
Takımlar sahada göründükleri :ra. d • ·11 1 d Fenerbahçe stadında ilk karşılaş. en amı er şun ar ır: 
n Befiktaşlılann Cemili de arala. ma, İstanbul ve Ankara mektepliler 1 - İtalya, müttefikleı·!n abloka
ü~arU. ıu şekilde oldukları iÖ. muhtelitleri arasında yapıldı. !starı.. yı, kendisini ithalat maddeleripdeıı 

Mehmet Ali_ Naci, Rifat _Adil, bul takımı, Galatasaray, Boğaziçi, mahrum edecek şekilde, teşdit et
Hayd~rpaşa liseleri haricind.? kalan mekte ısrar etmiyeceklerine kanidir. 

llhterem, Feyzi - Yorgo, Hakıu, 
İb lise oyunculanndan teşkil edil. Bu V<Aziyetten son dakikaya kadar is-

~~~Ç:u~fan _ Şevket, mişti. Şazi Tezcanın idaresindeki bu tifade etmek arzusundadır. 
an _ Zeynel, Fikret Lebip _ oyunun birinci devreşi O- -O berabe 2 - İtalx.j gıdL_m~ddesl b ın.. 

b!t tı. __,._"""-""-"""an a ir ô!r meirileReftır. ıtha ın 
bnn, Niyazi, Yaşar, Orhan, Rebıi.. İk" . d d h - 1 b" ·· ı t·-· b d h . ıncı evre a a guı;e ır Olrun gu~ .eş ıgı u sıra a ir olmazsa bu 
Oyun, hakem Necdet Gezenin. d~ :s 

e ve Fenerbahçenin merkezden oynayan Ankarahlar, iki gol yaptılar, yaz mahsulünün toplanmasını bekle-
İstanbul muhteliti ancak bir golle miye ihtiyaç vardır. 

hücumlle başladı. Dııha ilk daki. 
an itibaren güzel bir oyun tuttu. mukabele edebildiler ve maç ta 2-1 3 - İtalya, Holanda ve Bel~ika-

Anarh lehine neticelendi. da baş1· .. an büyük harbin ı:.kıbetı· an-Fene;."bahçeliler Bejlktaş kalesi- -"1 " 
tehdide başladılar. Fikret klas o. ikinci terfi maçı laşıJmadıkça kendisini tehlikeye aL 

oynuyor ve ild açıklat'ı besliye- Fener ıtadında Beylerbeyi _ Pera mıya yana~mıyacaktır. Almanya Be1-
Fenerbahçe hücumlarıru mües. arasındaki ikinci terfi maçında da çlkada- müttefiklerin şiddetli muka. 

bir hale sokuyordu. Peralılar güzel bir oyunla birinci vemetine uğrayabilir ve harp orada 
J'enerbahçe hücumlarının birisin. devreyi 4 • 2 lehlerine bitirmişler, uzayabil!r. Bu takdirde İtalya, son

Niyazi güzel bir sıyrılışla topu fakat Beyleııbeyliler ikinci devreye baharda kati zafer üzerinde son ro. 
pkta§ kalesi önüne indirdi, Fene- çıkmadıktan için de hükmen galip lü oynayacağı zaman harbe ginneği 
tlk golü kazandırdı. Bu gol, Fe- sayılmışlardır. tercih edecektir. 
hahçellleri daha ziyada co§turdu İzmirde Onun için biz f talyanm ve bilhas-
blribirini kovalayan l"sner hil- sa Mussolininin harbe girme saatL 

mlan Beşiktaşlılan ambale etti; Milli küme fehirlerarası maçıarma nin geldiğine henüz kani olmadığını 
tat. takımında mecburi tadilat dün İzmirde devam edilmiştir. Altay zannediyoruz. Fakat bütiin bu he-

pıldı. . Ankara Gençlerbirliğini 1 - O, Muha. saplara göre İtalyanın sonbahara 
Bu arada bir :Fener hücumunda, fızgücü de Altınorduyu 6 - 1 mağlup harbe girmesi ihtimali pek çoktur. 

n topu ortaya geçirdı. Topu ka- etmiştir. 
Niyazi, Nazıma verdi ve Nbım Kırkpınar Güreşleri Ch h•tı K b• •nc1 
l bir vuru§la ikinci Fener golil- Edirne, 12 (TAN) - Türkiye ser- UrC 1 a lft811 8 

ete yaptL best güreı müsabakalan ile Kırkpı. 
Genç Fenerbahçelllerin bngllne nar yağlı güreıleri bu sabahtan iti
aı nadir görülen güzel oyunu, ha. haren son derece meraklı ve heye. ı 

Yeni Nazırlar 
yeti devre sonuna kadar devam canlı bir safhaya girmiştir. 300 e ya- } <B••• 1 incide) 
i. Bu arada Yatann VB Niyazi.. kın cesur ve asil Türk delikanlısı bu Yann veya at>ilr gün bir liste da. 

ikl mükemmel şütil direkleri 11- sabah şehirde davul zurnalarla dolaş. ha beklenmektedir. 
rak avuta gitti ve devre de 2- O tıktan sonra toplu bir halde Sarayi.. Amele lider Mister Attlee yarın 

uer lehine bitti. çine giderek yerlerini almışlardır. (bugün) toplanacak olan amele kon.. 
ikinci devre Yeni kisbetlerile evvela geçit res- gresinde kabineye iştirak karannm 

!kinci devre baıladılı zaman. Fik- mi yapılmıştır. Güreşler devam edi- tasvibini lstiyecektir. Bu teklifin bQ. 
takımda olmadığı görüldü ve yor. yük bir ekseriyet kazanması beklen.. 

hücumda Cemilden aldığı pasla mektedir. Amele partisi idare heyeti 
ilk Beşiktaş golünü kaydettl ~~......- kararı tasvip etmiştir. 

btr kaç dakika sonra da Fikret o- Salcihaddiniayyubi Yeni nazırlar gemin ettiler 
girdi. Londra, 12 (A.A.) - Kral, 6g-leden Yazılanmızın çokluğu yüzünden 

enerbahçe, bundan sonra tekrar bu tefrikamızı bugün koyamadık sonra bir hususi konsey toplantısına 
da bakim oldu. Fenerbahçe mu- Okuyuculanmızın bizi mazur göre- riyaset etmiştir. Bu toplantıda yeni 

eri Fikretten aldığı derin pas. ceklerini umarız. nazırlar yemin ederek mühürlerini 
la Befikta§ müdafaasın1 müşkjil ~ almı~lardır. 

yetlere aokmıya başladıbr. Bu\. 
Fikret ıakatlandı, oyunu ter

mecburiyetinde kaldı Fik. 
yoklkuju derhal usirlni gös. 
kte gecikmedi Bir Befiktaş hü. 
da Fener müdafii Şevket, topu 
kalesine sokarak: Beşiktaşhla. 

~raberllği temin etmesina sebep 
u ve maç 2-2 beraberlikle nati. 

endi. 

Galata•rag • Vela 
.Fenerbahçe - Beşiktaş n:ııçından 

el Galatasaray - Vefa karşdaştı.. 
• Mısıra giden elemanlarından 

a ayrıca Salihaddin ve Eşfaktan 
m bulunan Galatasar&y, birinw 

'devreye tamamen hakücm oldu ve 
gol kaydederek Galatasaray ınaçı 

kendi lehine bitirdi. 
Calatasaray, ikinci devrede de üs. 

üiü bırakmadı. Fakat Vefalıla.. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki ıeneler trıahsultı 

atyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aıalıdaki ııartlarla ve Peein P•· 
ra ile mQbayaasına karar veril miıtir. 

a - Afyonlar ıe•o senesi Mayıa nihayetine kadar İstanbul depQ&Una teslim 
edilmiı bulunacaktır. 

b - Bu mUdqet zarfında geitrilen afyon depoya iiriş sırasile muayeneye tAbi 
tutulacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alı
narak tahlili ve bunu mUteakıp tartısı ve kati tesellümil yapılarak bedelleri öde-
necektir. L ı 

e - Hikeml muayene netieeslnde m.ş bulunan afyonlar milbayaa edilml-
yecektlr. 

d - Bu afyonlar fcin takdir edfien kı:ymet ince toplanmıı olanlarm beher 
morfin derecesi (40) kırk kuruş ve kaba toplanmıı olanların beher morfin dere
cesi (30) otuz kuruştur. 

e - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya ziirra ellerinde bulunan af• 
yonlarını biuat İstanbula getirmedikleri takdirde afyonlarının iptidai ve kat! tes
lim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden musaddak bir vekA
letname ile İstanbulda münasip görecekleri bir mutemedi vekil tayin edeblllrler. 

(3620) 

TAN 13 - 5. 940 -
Holandalılar Dün 
Sularında Cephe 

Yssel 
Kurdu 

(Başı 1 incide) 
dikten sonra, geçen cumndar.beri vu
ku bulan askeri harekatı izah etmiş
tir. Başvekil demiştir ki: 

ti takviyeden ibaret olduğu Londrı 
ve Pariste tasrih edilmekt<ıdir. 

Alman tebliğine göre 

lerin indikleri mıntakalarda hususi 
hüviyet varakaları taşıyan, hususi 
vazifelerle muvazzaf Almanlar bu. 
lunduğu ilave edilmektedir. 

Holanda hükumeti, şiipheli eşhas Berlin. 12 (A.A.) - Alman ordd 
ile mücadeleye devam ediyor. Yüz- başkumandanlığı şu tebliği neşredi.. 
lcrce ecnebi zabıta tarafından tevkif yor: 

"Cuma günü akşama kadar düşman 
Belçlkanın hiçbir noktasından içeriye e
hemmiyetli nisbette nüfuz etmemiştir. Cu
martesi ıünü şimalde Albert kanalında 

düşman bu su hattını aşmağa muvaffak 
olmuştur. HAdise şu ~erait dahilinde cere
yan etmiştir: 

Maastrlcht'in en yakın iki köprl\sünü 
tahrip emri verecek olan subay, taarruzun 
tam başlıyacağı sırada bir tayyare bomba
sile ölmüştür. Bunun neticesi olarak köp
rüyü berhava edecek olan e!rat harekete 
geçmekte biraz gecikmişlerdir. Bu sırada 

motörlü düJJllan kuvvetleri köprüleri iş

gal etmiş ve Üzerlerinden geçmişlerdir. 

olunmuştur. Amsterdamın birçok Ordu ile hava kuvvetleri arasın.
caddelerinde çarpışmalar vuku bul- daki çok sıkı irtibat sayesinde, AJ. 
muş, fakat askeri makamat 11 1'.1a- man taarruzi hareketi, bütün Garp 
yıs akşamı vaziyete hakim olmuşlar. cephesinde süratle ilerlemektedir. 
dır. Şimali Holandada Alman kıtaları, 

Öğleden sonra motörlü cüzütamlarımız 
ve tayyarelerimiz yaptıkları mukabil ta
arruzla düşmana ciddi zayiat verdirmiş
lerse de ileri hareketini durduamamışlar
dır. Bu müddet zarfında başkumandanlık 
vaziyetin icap ettirdiği büttin tedbirleri al
nuş bulunuyordu. Düşman yeni mevzilere 
yerleşen kıtalnrımızla karşılaştı. İleri ha
reketi bu suretle durdurulunca yeniden 
ilerlemek imkAnını elde edemedi. Yine ay
ni gün zar.tında mühim miktarda müttefik 
hava kuvvetleri müdahale ederek düşma
na ağır zayiat verdirdiler. 100 kadar Al
man tayyaresi dü,ürüldü. 

Bundan bir müddet ıonra Alman hatla
rına giren bir subay köprülerden birinin 
infilak deposuna kadar sokulmıya muvaf
fak otmuş ve köprüyü berhava ederek ken 
dl hayatını da vazifesi uğrunda kahra
manca feda etmiştir. Sağlam kalan diğer 
köprüden yaptığı savletle düşman m!ida
faa kıtaatımıza taarruz etmiş ve bu ta
arruzda muazzam kUtleler halinde hücum 
arabalan ve tayyareler bulundurmuştur. 
Askerlerimizin şiddetli mukavemetine rağ
men düşman Liege müstahkem mıntaka
sında ilerlemeğe muvaffak olmuş, fakat bu 
ileri hareketini devam ettirememiştir. 

. Alman paraşütçülerinin Holanda- Groninge eyaletini işgal etmişler ve 
da papas ve köylü ve her sınıf as- Hartlingen'e ve Uriderze'in şark sa. 
ker kıyafetine girdikleri göze çarp. hiline varmışlardır. 
maktadır. Almanların vaktile bir sü- Alman kuvvetleri Yssel mevzileıi
rü sahte üniforma kaçırdıkları anla- ni zorladıktan sonra, garba doğru 
şılmıştır. Lahayde ikamet eden Al- yürüyüşlerinde, Amersdoarf'dan Rhe 
manların şehrin merkezine yürüme. nen istikametinde uzayan Grebbe 
ğe teşebbüs ettikleri, fakat bir aske. 
ri kıta tarafından bertaraf edildik- hattını yarmışlardır. Az çok cenubi 

doğtu, Almanlar Peel mevzilerini de 
leri bildiriliyor. 

Holanda hükumeti sahte ünifor- keza zorlamışlar, Hasselt ile Maas.. 
tricht arasında Albert kanalmdaıı 

malar giyen Alman paraşütçüleri 
dolayısile Hitlerin namus ve civan- bir geçit açmışlardır. Liege istihkaın.. 
mertlik kelimelerinden ne murat et_ !arının en sağlamı olan Ebenemael 
tiğinin bu hadiselerle de anlaşıldığı- kalesi Almanların eline geçmiş bu. 
nı bildiriyor ve bu hareketin Lahay lu~uyor. Bu kalenin 1000 kişiden 
mukavelesinin 23 üncü maddesine murekkep olan kumandanı ve efradı 
mugayir olduğunu ilave ediyor. Hü- ·teslim olmuşlardır. Liege ön~d~, 
kumet bundan maada Alman kıtaa- Alınan kıtaları istlhkamlann ileri 
tının esir edilmiş Hol~nda askerleri- hatlarına kısmen derin bir surette 
ni ilk safa dizmekte tereddüt etme.. girmişlerdir. Belçikanın cenup kıs.. 
eliğini tasrih eylemektedir. mında ilerliyen Alınan kuvvetleri de 
Amsterdamın tam merkezine fsa- düşmanın mukavemetine rağmen, sü. 

bet eden bombaların 20 kişiyi öldür. ratle arazi kazanmağa muvaffak ol.. 
düğü haber vriliyor. muşlardır. Lüksemburg tamamen AL 

man kıtaatmın elindedir. 
H olanda Hindistanında Büyük hava hücumlanna devam 

Holandaya ait Şarki Hint adaları- ediliyor. Birçok tayyare meydanla.. 
nın işgali münasebetile müttefik nna yeniden taarruz yapılml§tır. 
kuvvetlerin statükoyu katiyen değiŞ- Yalnız Vreux tayyare meydanında 
tirµıeyi istihdaf etmedikleri ve mak- 30 tayyare ve Orleans tayyare mey. 
sadın yalnız bu adalardaki hükıime. danında 36 tayyare tahrip edilmiştir. 

MATBAACILARıNNAziıı DiKKA riNE: 
Bir adet 25 X 34 eb'adında Haydelberg marka otomatik yeni pe. 

dal makinesi müsait şartlarla satılacaktır. İsteklilerin İstanbul 629 
posta kutusile muhabere etmeleri. 

Şark kalelerine kar:ıı da\iddetli hücum
lar yapılmıştır. Bütün bu hücumlar püs
kürtülmüştür. Kalelerden bazıları Alman 
cesetlerlte doludur. Meuse'un şark sahi
linde çok faik düşman kuvvetleri tarafın
dan taarruza utradık. Kıtaatımız metotlu 
şeklide müdafaada bulundular ve gerile
diler. Fransız motörlü kıtalan bir kısmı 
dü§man işgalinde bulunan Lüksemburg e
yaletine girdiler. Harekıl.t normal ıekilde 
lnkiıat ediyor. Kıtaatımızın ilerleyi§i :ıa

yanı memnuniyet bir §ekildedir." ,----------·-----------------Davl&t Jf ..J2\fnllnr.ı lslatınaci 
Umum Müdürlüğü ilanları 

• arı.:eopota""Amerika cumnurt'e-
isi Roosevelt'e gönderdiği bir mesaj
da Beiçikaya bütün nüfuzıle yardım 
etnıesi ricasında bulunmuştu?'. Roo
sevelt bu mesaja verdiği cevnpta Al
man siya~tinin bir mağlublyetlc ne
ticeleneceği ümidini izhar etmiştir. 
Parqütle indirilen mankenler 

Bugün Belçika üzerinde düşürü
len Alman tayyarelerinin yüze vardı_ 
ğı bildirilmektedir. Brüksel civarına 
inen 100 Alman paraıütçüsu kısmen 
radyo mürsileleri taııyor ve halk a
raama karışmıya ehemmiyet veriyor_ 
lardı. Bunlann içinde papas köylü 

1 

kılıklı olanlar bulunduğu gibi birer / 
mankenden ibaret olanlat' da vardı. 
Mankenler de tayyarelerden atılıyor 1 

ve halk ile istihza ediliyordu. 
LiegE _ Brüksel hattı üzer ı de müL 

tecileri hamil iki tren bomba ve mit
raly(\7 ateşine tutulmuştur. Kadm
larla ve çocuklarla lebalep dolu O

la"l vagonlarda, yürekler paral"lyı 
cı s"'hneler cereyan etmiştir. Tren, 
Liege ile Brüksel arasındaki 100 ki
lometrelik mesafeyi 6 saatte ancak 
aşmıştır. 

HOLANDADA 

JCotterdam fehri alındı 
Bugün Holandadan gelen haberler 

daha evvelki günün haberlerine na- I 
zaran azdır. Fakat Fran!IIZ tebliğin.. 1 
den Holandada da vaziyetin düzel
miş olduğu ve bilhassa İngili~ tay
yarderinin vaziyeti diizeltmiye son 1 

derece yardım ettiği anlaşılmaktadır. 
Alman taarruzu Yssel sulan üze

rinde durdurulmuştur. Yalnız Arnes 
tarafmdan Almanlar hesabına bir i
lerleme kaydedilmektedir. Rottet'
damda şiddetli muharebel~rden son
ra şehir Holandalılann eline geçmiş.. 
tir. Almanların işgal ettikleri bah!i
yc kışlaları istirdat olunmuştur. 

• Lahaye'den haber verildiğine göre, 
Almanlar için Suezkade'da hazırlan. 
mış elan Alman kalesi, şiddetli mu
harehelerden sonra tahrip e'fümi§tir. 
Bir çok Alman ölmüş, diğerleri tes.. 
fün olmuşlardır. 

Lahaye'deki Arjantin sefirinin Ha
riciye Nezaretine çektiği bir telgra
fa göre Alınan tayyareleri tarafın -
dan atılan bombalar Arjantin cli.m. 
huriyetinin sefaret binasını oturulmı. 
yaC'ak pir hale getirmişlercbr. 
Paraşütçülere karşı mücadele 

Holanda başkumandanlığı tarafın
dan neşrolunan emri yevmtde, Al
man ıevkulceyşt taarruzunun akim 
kaldıb bildirilmekte, ve paraşütcn. 

13 Mayıstan 20 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gUn ve saatleri 

ve kalkacaklan nhtımlar. 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Tarı), Penembe 12 de (Cumhuriyet) ve 

Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Sah 18 de (Ülgen), Cumartesı 18 de (AntalJ'a), 
Sirkeci nhtımından. 

lzmlt hattına - ~alı, Per~er;nbe ve Pazar 9.30 da (Uğur), Tophane 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13, Salı 9.50, Çarşmba, Perşembe, Cmna 
16 da ve Pazar 8.30 da (Trak), Ayrıca Cumarte.l 
14 de ve Pazu 19 da (Marakaz). Galata rıhtımuıda. 

Banaırma hattına - Pazarte&ıi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (MarakQ). 

Karablgı hattını 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

Golata rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (AD• 
talya), ewnartesi 20 de (Ülgen). Tophane nhtı
mmdan. 

_ Salı ve euına 19 da (Seyyar). Tophane nhtımından. 
_ Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımmdan. 

- Carrıamb• 15 de (KemAl), Cumarte.l 15 de (Bar
tın). Slrıteci nhtınundan. 
Pazar 11 de (İımir). Galatı nhtırnından. lzmlr aOrat hattını 

Merıln hattına _ Salı ıo da (Çanakkale), Cuuıa ıo da (Dumlupınar). 
Sirkeci rıhtımından. 43819) 

NOT: 
Vapur 1efer1erl tiaktm.da her ttırıtı malfunat qafıda telefon numaralaft ,.a

zılı Aoantelerlmizden ötrenilebWr. 

Galata Bat Acentellill 

Galata \ lubı Acentıııar 

llrkecl tube Aoentellll 

- Galata nhtımı, Limanlar Umunı 
MüdOrlilto binası altuıda OBA 

- Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
rel.slllf binası albnda 40111 

- Sirkeci, Yolcu salona 12740 

* ... 
İdaremiz ihtiyacı içtn muhtellf cins "45" kalem malzeme pazarhkla satm a-

lınacaktır. 

İsteklilerin bu malzemenin miktar ve cfruılerinl gösteren listeleri mlllzeme 
şubemizden aldırmaları ve me'Vcut mallan ile fiyatlarını gösteren tekliflerini en 
geç 15 • 5 • 940 günü saat 14ı de kadar umum müdürlük blnaaındaki komil)'O~ 
na vermeleri lhımdır. (8924) 

~....................... 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

r.t uh. 
Bodoll % 7,5 teminatı 

Clnıl Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Elektrik motörü ile bera· 

Ekılltmo 
Şekil Saati 

----
ber seyyar zımpara ta11 ı adet 280.- 20 Pazarlık H 
Saç levha kırma makinesi 1 • 170.- 13 - " H.30 
Destere makinesi 435.- 88 - ~ık ek-

01\ıfotörlü" • • siltme 15 
I - Şartnameleri mucibince yukardıa yazılı 3 kaleın eşya hlzalannda sösteri-

len usullerle sAtın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan. ekııiltme ıaaUerl hlula

rında yazılıdır. 

III - Eksiltme 21/V/940 sah günü Kııbataıta Jevazun ve mübtıyaat ıubetin• 
deki alım komisyonunda yapılacaktır, 

IV - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alırıabilir. 
V - isteklllerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde '1ı 7,S ıftvenmcı 

paralarlle birlikte mezk<\r komisyona mnracaatlan ilAn olunur {3843) 
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i EY.ET .. HA YIR 
H•lll•••••••••••••-H•ıNe 

1 Şu Sualleri Okur Okumaz 
Kısaca EVET Yahut 

HA YIR Deyiniz. 

7 - İstanbulun nüfusu 800 bin. 
den aşkın mıdır? 

Geçen Haftaki, Sorular , 
U 1 - Beyazıt kulesinin yüksek- -----------
ği yuz metre var mıdır? l, 2 - Letonya, Lituanya, Es-

i 2 - Holandalılar krallıkla mı tonya, Finlanda, Polonya Büyı..ik 
dare olunurlar? Harpten sonra istiklal kazanmışlar. 

lı 3 - Tren, tayyareden daha hız. dır. 
rni gider? 3, 4, 5 - Mısır ehramları 57 ta. 
~ - Norveçin nüfusu üç miL nedir. ı::n büyük ehram M Ö. 3600 

Yondan az mıdır? yılında yapılmıştır. Bu ehraını, 

1 
5 - Eski İsparta şehrini Tor. yüz bin i§çi, 20 senede yapmıştır. 

ar mı kurmuştur? 6 - Yirmi beş yaşınd.ın sonra, 
6 - Çocukları yakarak Tanrıya miyopluk artmaz. 

1 
~urban etmek İbranilerin mi Adeti 7 - Çok tuzlu suların balıkları 
ıdt? lezzetli olmaz. ____________________________________ ,_,....,, ________ .................... : 

. 
iITE BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Para Yerine Taı 
• İnsanlar, zaman zaman para, di-
1e muhtelü şeyler kullanmışlar, 

dır. Hila, bazı iptidai kabilelerde, 
Para yerine bir takım nadir ta~ 
lar kullanılmakta, insanların zen
linllği bu taklarla ölçülmektedir. 

Öğretmen Diyor ki: 1 
Size, bu hafta, dünyanın 

en iyi ve sakin insanlanndan 
olan Norveçlilerin tarihinden 
bahsedeceğim. 

Norveçliler, yeryüzünün en sullı
~n bir milletidir. Hiç bir ulusa kar .. 
fl harp açmamış, kavgada:ı, mu. 
harebeden daima uzak kalmışlar. 
dır. Uzun zaman, İsveç ve Dani. 
!narkaya bağlı olmuşlar, beş yüz 
~ '1uau Ld:t.la, aıılann t-estrı a1tl!1Cla 
)'atamışlardır. Bundan 400 yıl ev. 
\"~Iine kadar İsveç, Non·eç ve Da
ıtımarka tek bir devletti. 1814 tc 
rapılan bir anlaşma ile, Norveçli. 
er İsveçe bağlanmışlar ve 1905 yı. 
lıua kııdar beraberce idare ohıll
!tıuşlardır. Her ikisinin de tek 
kralları ve ayn ayrı medisleri var
dı. Birininki Stokholm, diğerinin
ki Oslo • Krlstiyanya • da jdi. 
1905 te yeni Norveç kurulurk~n. 
l>ınimarka kralının ikinci oğlu 
Şarı kral oldu. Fakat bu, bildiğı.. 
lnlz gibi, gelip zorla onların bap. 
ile ıeçmemii. 69 bine karşı 259 biıı 
teyle yani halkın arzusile seçile. 
tek baş olmuştur. O zaman Şarl, 
33 yaşındaydı ve VI mcı Haakon' -
daı1 ıonra tamam 500 sene boş 
tılmır olan Norveç tahtına VIİ in- , 
et Haakon adıyla geçmişti. Bugün 

1
88 yaımdadır. 7 dil biliyor. Asker. 
ikten, müzikten ve edebiyattan 

Çok iyi anlıyormuş. 

OGRETMEN 

Çay ve Romatizma. 

İçtiğimiz çay, Asyada yeti~n bir 
fidanın kurutulmuş yaprakln!'ıdır. 
Çin den gelme bir nebattır. A vru. 
paya, 17 inci yüz yılın ikinci ya. 
rısından sonra gelmittir. Bu sı. 
ralarda, çayı, bir çok haı;talıklara 
ve bu arada romatizmaya kar~ i. 
laç olarak kullanırlardL Bu hu. 
susta kahvenin de kullamlciıi&ı o
lurdu. 

Yarım Milyon Sigara 

Resmini gördüğünüz adam, elli 
senede, tamam yarım milyon sL 
gara içmiıtir. Eter bu elli yılda 
sigaraya verdiği parayı saklasa i. 
di, 7 odalı güzel bir ev yaptırabi
lirdi. * Sigaraya ilk olarak, eldiven. 
leri kirletmesin diye kağıttan bir 
yüzük geçirmeği düşünüp yapan 
İsp&nyollardır. 

Devekuılannın Ttlyü 
Deve kuşu deyip te ıeçmeyin. 

Cenubi Afrikada, ehlileftlrllmJf 
beı yüz bin devekufU vardır. Bun. 
lar, her ıene, 700 bin kilo kadar 
tüy vermektedirler. Bir kilo kur
tüyünün bizim paramızla dört bet 
lira ettiğini düşünürseniz, bunun 
ne mühim ve kirli bir if oldutu. 
nu anlarsınız. 

HiKAYE: 

ALPERİN 
·cesareti 

K ilçük Alperln od"adan cık.. 
nıasile, yüzünün sapsan ke. 

~ihneıl bir oldu. Korkunç bakıflt, 
ınce, uzun yapılı bir hırsız gözle. 
rıni gözlerine saplayarak, "Dav. 
ranmal" diye aeslenmiştL 

Ne yapmalıydı? 
Alper bir anda karannı verdi: 
- ~avranmıyorum, sciyleyin! 

ne lııtıyorsunuz? 
-Hemen, şimdi, bankadan al

dığın paraların nerede olduI:unu 
söyle! 

Alper düşündü: 
Yapacak iki şeyden biri varaı. 

Ya, olanca kuvvetile "Hı1"Sız var" 
dıy~ bağırıp ev halkını uyandıra. 
cak, yahut, hırsızın onüne geçip 
ona, babasının paralannı sakladı. 
ğı yeri gösterecektL Hırsız var di. 
ye bağırmak ifine gelmiyordu. CUn 
kü korkunç adam, ona her ie~a. 
lığı yap\p kaçabilirdi. Üstel.ık de, 
h•rsı.ıın artık her yerini tuıdığl 
yere bir daha gelmiyeceği belli 
değlldL 

H rrsızın önüne geçerek: 
- Buyurun! Göstereyim! 

dedi. 
Beraberce yürüdüler. Sola sap. 

tılar. Tekrar saja saptılar. Niha .. 
yet, çocuk kapılardan birinin ö_ 
nünde durdu. Açtı. İçeriye girdı 
Tekrar hırsıza: 

- Buyurun! İtte burada diye 
seslendi. 

Alper, önce ilerlemiş, sonra, hır. 
s~z içeri daldıktan sonra biraz ge. 
rılemiftt Kaçacak mı idi? Hayır! 
Çünkü hırsızın üstüne kapıyı kapa. 
yamıyacağı muhakkaktı. Fakat dı. 
şardan bir elUe tuttuğu kapıyı bir .. 
denbire, hızla çekti. İkisi de içer. 
de kalmış, kapı büyük bir güriiltü 
ile kapanmııtı. 

Çocuk, mağrur ve müstehzi 
hmııa dönerek: 

- İfte, dedi. Görüyorsunuz ki, 
pencereler çok yüksek! Bu kapı. 
nın !çerden açılmasına da im.kan 
yok. Tabil beni öldüremezsiniz de .. 
Çünkü, nasıl olsa yakalanacaiını. 
zı ve bu takdirde adam öldürdü. 
ği.inüz için idam edileceğinizi bil~r
siniz .• 

Hırsız için artık yapacak ıey 
kalmamııtı. Yalvarmağa, yakar. 
maja başladı. Bu sırada kapının 
gürültüalle uyanan ev halkı da ko
ıuımuş, hırsızı yakalamı,ıardL 

Gördünüz mü Alperin zekasını 
ve cesaretini ... 

lısiz Gtiçsüz... Baba 
:.... Ne o, yine sinek mi öldürü. 

yorsun? 
- Hayır! Sizin öldilrdtiğilnQzU 

öldürüyorum! 
- Nedir benim. öldürdüğüm? 
- Vakit! 

Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mü
hendis, kimi asker, kimi ressam, kimi berber, kimi bajka bir şey olma
yı kurar. 

Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz pyl 
anlatan bir reslnı yapnm. Roınl kuponla beraber bize gön· 
deriniz. Yapbflnız resim, çoeak AJfamızda buılacaktır. Size 
bir de güzel hediye vereceifz. 

Resminizin gazetede basıldığını görür garmez derhal müracaat ede. 
rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsa~ jyi olur. 

Bu SAYIMIZDA RESlMLERİ BASİLARAK HEDİYE KAZANANLAR. 
• 165 - Ayyalık ortaokulu 646 Muharrem • 16' ..... ~a avukat Lfttfi Davut 
oğlu Muzaffer e 167 - Bil~ ortaokulu 20 Sabiha Çakmak e 168 - Matbaacı 
Osman Bey caddesi Rauflar apartımanı N o. 7 Gillümser e 169 - Konya llıelli orta 
kısım 665 Haşim Eıener • 170 - Cerkesköy ilkokulu sınıf 4 Muııaffer e 171 ,... 
Gölpazarı ilkokulu 25 Necdet Göl • 17:2 Çerkesk!Sy ilkokulu Jlluln Arıcan a 
173 - Kasımpaşa, birinci ortaokul Refet Kocabekir • 147 - Gııziantep Kayacık 
okulu Berrin Arıkan e 
HEDİYfiLERtMJZ PAZARTES), PERŞEMBE GÜNLERİ VERİLMm. 
TEDİR. ISTANBULDA OTURMIYANLARINKİ POSTA tı.E GÖNnP ... 
RiLECEKTi& 

Bilmece - Bulmaca 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
13 MAYIS 

11ançeyi Büyütebilir misiniz? Kalemi Hiç Kaldırmadan Çizinld 
Bu kare biçimindeki bahçenin 

her kötesinde bir ağaç var. 

Resimde gördOliln\lz çiçekli 
r---~~-..'. ·-----·· sakn ile su tenekeıinl, bir çizgi. 

• • 

ÇJzgilerlrı kenanna rasfüyan a.. 
ğaclar, yine kenarda kalmak ve 
yine kare biçiminde olmak i.ızare 
bu bahçeyi iki defa bUyiitebilir 
misiniz? 

de, "kalemi hiç kaldırmadan çlz. 
mek mümkündür. Çiziniz baka. 
lım~ 

Yapamazsanız, haftaY! bekle. 
ytnl Şeklin nuıl cizilebilecejlnl 
göstereceğiz. ... 

Güzel, Eski Bir Oyun 
Bir boğazın bir tarafında, bir ku~ 

.:zu, bir kurt. biı: yığın da ot, vat. 
Eğer, bunlardan ikisini yanyana 
bırakırsak, biri ötekini muhakkak 
yiyecek. Çünkü kurt kuzuyu, ku. 
ı:u otu yemeden duramu. 

Bunları, sandalla, boğazm bir 
tarafından öbür tarafına ieçfrece
ğiz. Fakat bir defasında, yanımıza, 
ot, kurt, kuzudan yalnız bir tane. 
sini alarak sandala binebileceğiz. 
İkısini birden taşımak mümkün de.. 
ğil. 

Acaba nasıl yapıp ta geçirsek? 

Şark - Garp 
• ı<aaımpı .. ilk okulu"d'" •oıınd 
MengO tarafından gönder(lmlftlr • 

Coğrafya dersinde idi. Öğretmen 
I Kayaya: 

- Oğlum, arkadaım garbı göı. 
terdi. Sen de şarkı söyle! dedi. 

Kaya, suali yanlış anlayarak: 
- Çıktık açık alınla on yılda 

her savaştan.: 
Diye prkı aöylemiye bayladı. 

Ne Dersiniz? 
Mengd Batu size soruyor: 
- Bir gün lokantaya biri geldi. 

Çorbayı çatalla, makarnaYJ kaıık
la yedi, Ben de bunun itf al ye ne. 
feri olduğunu anladım. Ne.inden 
anladım denıiniı? 

Bilemedlnizle, Mengd ıize ce. 
vap versin: 

- Elbisesinden. 

MESLElitNi ÖGRENMİŞ 
Konferanaçı, ikide bir, yalancı! 

Yalancı! diye sözünü ka.en dinle. 
yicinin tarafına dönerek, dedi ki: 

- Bana, demindenberi seslenen 
zat, adını söylerse çok memnun o
lacağım .. Çünkü artık, mesleğinin 
ne olduğunu iyice öğrendim. Fa. 
k~t daha adının ne olduğunu bil
mıyorum. 

Münakaşaya Değmez 

:... Söyle bakalım. dünyanın bi. l 
çimi nasıldır? f 

- Yuvarlaktır. 
- Peki bunu nereden biliyor .. 

ıun. 

- Yoo! Öyle uzatacaksan. dört 
köşedir, derim. Çünkü böyle e. 
hemmiyetsiz şeyler münakaşaya 
delmez! 

BiLMECt; · \~ 
BULMACA 

1 5 9 ~ 
6 & ~ 9 
9 ~ 1 8 
5 7 9 3 

Bu haftaki bulmacamız bir he
sap bulmacasıdır. Buradaki sayı. 
!ardan her birini küçük karelerden 
birine koyacaksınız. 

Yukardan, aşağı ve soldan sağa 
doğru sayıldığı zaman, her beş ka. 
r~eki sayıların tutan hep ayni o
lacaktır. 

BULMACAMİZİ BULANLAR
DAN YİRMİ BEŞ KİŞİYE l\fUH. 
TELİR HEDİYELER VERİLE
CEKTİR. 

Bilınecemizde Kazananlar 
Y annki Sayımızdadır. 

iLKBAHAR 

Gelirken 
Oı§arıda meliyor 
Küçük kuzu yavrular 
Ağaçlar filiz salmış 
Erimiş beyaz karlar. 

•Dere pnltılarla 
Akıyor yatağından 
Su içiyor küçük kuş 
Kıvrımlı kenarından. 

Oynaşıyor çocuklar 
Bağırıp çağırarak 

Sürülüyor tarWar 
Tohwnlar atılarak 

Balfnyor bir yandan 
Karpuzcunun gür sesi 
İnsan doyuruyorlar 
Mübareklerin teki 

Oyunun Halli 
Evvela kuzuyu geçiririz. Boğa. 

ıın ötesine bırakırız. Döner kurdu 
a,br, tekrar boğazı ~. Kurdu 
bırakıp kuzuyu alınz. Kuzuyu 1». 
ride alıkoyup, otu kurdun yanına 
ıeçirir, sonra da gelip tekrar ku.. 
ıuyu alırız. 

CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE - Muhtelif alırlıkta 

dokuz eşya var. Bunlardan ber 
birine Adan l ye kadar birer eU.. 
ket konmu§tur. Her birinin ıjır. 
hğı on, yirmi, otuz, kll'k, elli. alt. 
mıı, yetmiş, seksen, ddlman •7' 
!arından biridir. Üçer, üçer tartı.. 
lanın toplarsak, şöyle gelm._. 
dlr: 

A + B + C - 150 gram 
D+E+F- " " 

" 
.. 
" 
• 

G+H+t- " 
A+D+G- " 
B+E+H- " 
C+F+t- " 
A+F+t - ,. 
G+E+C- " " Acaba, A altmış, l" doksan. R 

otuz gram olduğuna göl'9, diler• 
leri kaçar ifamdır? 

CEVAP - B - 70, C - 20, 
D - 10, E - fSO, G - 80, l - 60 
tır. 

KOÇ OK 
Muharrirler 

Köıeıi 

Nisan hafif yağmurla 
Görünürken oteden 
Çiftçi çıkar tarlaya 
Oynıyıp dans ederek 

Mayıs gelirken birden 
Leylak kokular saçar 
Ötedeki bahçeden 
Gelincik çiçek açar. 

Verir bol meyvasını 
Clçek ve yaprağını 
Temiz hava bol güneş 
Çocuklara olur eş 

Yalnız bu kadar değil 
Bahm·ın faydalan 
ÇunkU sırtında taşır 
T.~i} zamanlarım 

Vedat 8l?NIGÖR 



' 

i. 

a 

aç 

Saclarınızı dokulmeklen, kepek
lenmekten korumak için muhakkak 
-Majlk sac eksirtni kullanınız. Derhal 
tesirini giSrQrsünQz. Snçlan bilyütür, 
.köklere yen! hnynt verir. Bir tccru
bedeo sonra neticeye hayret edecek
.siniz. 

~------' 

bu hal başınıza gelmezdı. 

MOBiL Y ACILIK 
SAN' ATI 

Beyoğlu İstlklAl c, ddcslndeki bir 
müessesenin vitrinlerinde teşhır edil
miş olan gayet şık ıre mükemmel 
mobilyalar takdir nazarlarlle seyredil
mektedir. Bu da memleketimizde Av
rupanın en iyi mnrangozlarile boy öl
çOşebllecck derecede üstad ve nr-
Listlk mobilya amelesinin mevcudl
yetıne delildir. 

TAN 

l - 19 Mayıs Fevkalade Piyangosu Yeni Otomatik dönen kürelerle yapılan ilk Ke~ide olacaktır. Itınıat veren, şans 

getiren bu küreler elektrikle işlemektedir. 
2 - Ke ide 19 Mayıs Gençlik Bayramını müteakıp, Ankarada 19 Mayıs Stadyomunda On binlerce halkın huzurunda 

yapılacaktır. 

3 - 19 Mayıs Fevkalade Piyangosunda Onda bir Bilet yoktur. Tam bilet ve yarım Bilet vardır. Tam Bilet İkramiyenin 
tamamı olan (50.000) Lirayı, yarım Bilet (25.000) Lirayı taın olarak kazanabilecektir. 

4 - Tam Biletler (2) Liraya, yarım Biletler (1) Liraya satılmaktadır. Bu Biletleri Satı~ Gişelerinde, Bayilerde, Ziraat 
Bankası Şubelerile Posta Gişelerinde bulabilirsiniz. 

5 - Bu Keşidede (200.000) Bilet vardır. Bu Biletlerin (42.228) adedi muhakkak surette İkramiye kazanacaktır. Yani 
İsabet nisbeti Yüzde yirmi birden fazladır. 

6 - 19 Mayıs Fe,·kalide Piyangosu için Onar Biletlik Karneler ihdas edilmiştir. (2) Liralık Biletlerden mürekkep olan 
Karneler (20), (1) Liralık Biletlerden mürekkep olan Karneler (10) Liraya satılmaktadır. 

7 - Karnelerdeki Nwnaların son rakamları (0) dan (9) a kadar olan rakamlarla nihayctlenmiştir. Bu suretle her Karneye 
mutlaka ik iİkramiye isabet edecektir. 

8 - Bu, ~u demektir: (20) I.iralık Kame alanlar muhakkak surette (5) Lira, (10) Liralık Karne alanlar muhakkak suret. 
te (2,50) Lira kazanacaklar, bu suretle Karnelerin fiatı ClS) Liraya ve (7,50) Liraya düşecektir. 

9 - Dönen Kürelerimiz ve 19 Mavı!'I Fe\·kalide Pi:vane-osu hnkkında fazla taf!'li1ah parasız olarak dağı.tılan Bro!'lürlerL 

mi7.de bula- ı 
<'aksınız. 

10 - 19 1\1 a y ı s 
Gençlik ve Spor Bay
ramını ümitsiz bir hal. 
de eeçirmeyiniz. Bu. 
~n ala<'ağınız (2) LL 
ralık Tam Bir Bi1etle 
tamam (50.000) Lira 
luı:r.ana hiJir.,iniz. 

c 

o 

13 - 5 - 940 :::::: 

PLAN 
ADET LİRA 

1 İKRAMiYE 50.000 
• 10.000 
2 ~<5000) 10.000 
' .(2500> 10.000 

20 .. cıoo o, 20.000 
200 s ( 100, 20.000 

2.000,, <10> 20,000 
20.000. c 3 , 60. 000 
20.000~ ' 2 > 40.000 
42.228 240.000 

~ ............ llİllllllİlll~iİii~~~~~~~~iiiii.i~F~E~NlNİ SÜNNETCİ 
ESKi ve YENİ ROMATİZMA EMİN FİDAN - ,,----------------------------~ 

Siyatik • Lumbago - Omuz - Yaşı büyüklere vı 
Arka - Bel - Diz - Kalça ve taşradan gelenlere 
Soğuk algınlıklarından ileri kolaylık çoktur. 

Kabine: Beşiktaş E 
gelen· şiddetli ağnlanm rip apartımam Tele 

fon : 44395, Ev Tel 
40621. 

OSMANLI BANKASI 
-iLAN-

Osmnnh Bankasının Gnlata İdare Mer-

TESKIN ve iZALE EDER. kezllc Yepicami ve Beyoğlu Şubeleri vez-

' • • ••••• • • • ••• •••••• , nelerlle kiralık kasa daireleri 15 Mayıs 

1 

• • • • ••-..-. ı Çarşamba gilni.ındcn itibaren iş'nrı tıhire 
değin aşağıda yaz.ılı saatlerde açık buluna-

••••••• cnktır: 
1 Müflis lbrahim Ethem ve Koço Kozadinos VEZNE SAATLERi 

ve Artin Güler İflas İdaresinden : 
Yazılı müflislere aid olup İstanbulda Mahmutpaşada Üstbaşında 

39/ 41 'numaralı mağazaya nakledilen: 

:YÜNLÜ, iPEKLİ ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
ile muhtelif kadın pardesüleri satılmaktadır. Satış 13 Mayıs 940 Pa. 
zartcsi akşamına kadar devam edecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

"1 İflas idare azaları: Avukat Reşat, İşmil, Alkivyadi, Aeih 

• ıoaayı caJcıp e<ıen ner &srı kaam ıçin kıymetli taşlarile ve nefis i~ 
lcmesile hakikaten nazan dikkkatı c<:lbeden böyle bir harikulade Sİ~
GER saatına sahip olmak Adeta bir salı.dettir. 

SİNG~R Saatlan 15 senelik bır müdaet için - velev müşteriniı: 
mcs'uliyetinden olsun - her türli.ı anzalar.ın muessesemiz tarafından hh, 
bir ücret alınmaksızın tamir 01unacakları garanti edilmiştir. 

:No. 27/A 108 Elmaslı ve 8 Pırlanta 230 Lira 
No. 27/ B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira 

Adrec:· SİNGER SAAT MAGAZASI - fstanhut Eminönii ud SC 

. .......................................... ,. 
DiKKAT! Bütün dün~uda söhret kazanmış BİRİNCİ SINIF 

Adi günler 
Saat 9 dan saat 14 e kadar 

Cumartesi gQnleri 
Saat 9 dan saat 11.30 a kadar 

KİRALIK KASA DAiRESi SAATLERi 

Adi gilnlcr 
Snnt 9 dan saat 16 ya kadat 

Cumartesi giınleri 

Saat 9 dan saat 12.30 ıı kadar 

İHTİRA İLANI - il\ 
''Sabit ve uzvi hadit mürekkc. 
batı imal usulü., hakkında ahn· 
mış olan 13.5.938 günlü ve 2484 
sayılı ihtira beratı bu defa mev • 
kil fiile konmak üzere ahcre 
devrüferağ veya icar edilece. 
ğinden, talip olanların Galata. 
da, İktısat hanında, Robert Fer. 
riye müracaatları ilim olunur. , 

A 
Matb aas ı 

Kitap, gazıete, mecmua Vt' 

her türlü tabı, cilt ve kli~ 
tleri yapılır. 
TAN Matbaası · latanbul 

Telefon: 24310 
~ ............... , .... 

Yeni Hayct 
1 Türkiyede nefasetile ş~hrct bu-

lan hakiki ve esas YENi H il v 1\ T 
karamelaları birdir. O da ABDÜL
V AHİT TURAN markasıdır. Kan. 
veciler için nefis lokumlarımız 
vardır. 

Adrese dikkat: Galata Necatibey 
raddesi No. 92 Telefon: •4j0ıiı0il58 _ _____________ __ 

t 
BALSAM:IN cevherini ihtiva eden yüz ve dudak rujlan Amerika Gilı t 

zellik Enstitüleri profesörlerinden meşhur Prof. Herog tarafından tertif ) 
edilmiştir. İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu. İstanbuı < 

Kanaat kesbetmek için BAKER Pek yakında geliyor. Bekleyiniz .... 
MAGAZALARININ tstikltıl cndde- Umum Türkiye Vekili 1 

Anadoluda 
Acente aranıyor, 

nde 461 No. mağazasında açtığı ye-
m meşt•rini ziyaret 'fıtmeniz klıfidir. 

1 
N. KAMP E AS 

C dden hayrette kalacaksınız. J Galata Okçumusa caddeii No. 101 
' o , ~ ............................................... .,, 

Sahibi ve Neşrivat Müdürü Halı 

l..Otfl OÖRD0NC0 
Gazete~ilik ve Neşriyat T . L. Ş 

Rac1hhtt Vf'r TAN mathanc' 


