
-
M AY 1 S 
1 9 4 o 

24310, 24318. 
ALTINCI YIL - No. 1725 

5 ICURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK G AZETES i 

1 D E A L BÜRO 
Yaı.an : tktısat Doktora G A S S O N 

Diyor ki: .. Az masrafla iyi 1§ yapmak. para azan. 
mak istiyorsanız, "İDEAL Btmo .. yu okuyu,ııuz.. 

Satış yeri : TAN • İstanbul 
P'!ab SO Kr 

• Almanlar $imali Fransada ilerliyorlar 

aristen 135 Kilometredeki 
k i evki Dün işgal Edildi 

Başkomutan Maiino istikametinde 
GAM ELİN ~ , ' 
Değiştirildi Montmedy den Gelen 

19 Mavıs 

GENÇLiK 

Bayramı 

k •• I• Churchill Diyor 

Fransızlar 
Taarruzu 
Kıracaktır 

Her Yerde 

Yerine Weygand 
Tayin Edildi Taarruz Durduruldu Merasimle 

Kutlandı 

Hitler, Belçikada r 
Eski Alman 

Arazisini Dün 
tlhak Etti 

Paris, 19 (Hususi) - Bu- · 
günkü tebliğlerden ve cephede 
bulunan askeri muhabirlerin 
verdikleri haberlerden anlaşı
lan şudur: 

lı'r•nsız orduları Baskumandanı Ge
~e-~al Gamlen deği;tirilmiş, yerine 
lı Uttefik orduların yakın şarktaki 
~-•Şkumandaru General Weygand ta. 
·~. edilmiştir. Buna ait tafsilatı 
ltçüncü sayfamızda bulacaksınız 

lngilizler Yalnız 
Sonuncu Harbi 

Kazanırlar 

Fransız tt:bligi St Ql.:entinc'in Ş~
nıal Şarkında fiddetli muk~vemetten 
bahsediyorsa da Almanların bu ~ehri 
zaptettikleri anlaşılıyor. Bundan 
başka Maubeuge'un Cenubunda o· 
lup büyük bir stratejik kıymeti haiz 
oltb~u söylenen Le Cate4u'nun da 
Almanlar tarafından işgal edilmiş ol. 
duğu bildirilmektedir. St. Querı. 
tine Paristen yetmiş beş mil mesa. 
fededir. 
Almanların Parisi istihdaf edip et. 

medikleri önümüzdeki yirmi dört sa 
at zarfında anlaşılacaktır. Cünkü Al
manla,.ın Parise karşı hareketten vaz 
geçerek, müttefiklerin Şimali Belçi
kadaki kuvvetleriyle meşgul olma. 
ları ve Belçika sahillerine dayanmayı 
istihdaf etmeleri de kuvvetle muhte
meldir. Fakat bu hareket, Almanla· 
n Gaıbe dönmekten ve burada baş
ladıklan harekatı tamamlamaktan 

t alıkoymıyabilir. Fakat müttefikler, 
azan: M. Zekeriya SERTEL Belçikanın Şimalindeki vaziyetlerini 

e çok iyi ızörüyorlar. 
ütün dünyanın gözü şiın- 'Dünkü harp vaziyeti 

d di Şimali Fransada iki Harbiye Nezaretinin sa!Ahlyettar bir mlJ-

b~ .o. rdu arasında cereyan eden messill. cephenin en mühim kısmının Le
lh,.;: L on'dan denize kadar uzanan kısım olduğu

ll. "l..ll'>: drama çevrilmiş bulu- nu söylemiştir. Bu cephenin en şimalinde 
.lı:Yor. Artık Holanda ve Bel- İngiliz, Fransız ve Belçika k:ıtalan stra

~Üta ask I'k b k d h tejik hareketlerine, düşman tarafından 
rtı· er J a ırnın an e em- bilyük bir tazyik& maruz kalmadan devam 

1Yetlerini kaybetmişlerdir. AI-\ etmektedirler. 
~ar bütün kuvvetleri ile Dun öğleden sonra geç vakit ".~ansız • 
~tans d .. · "ki (Sonu; Sa: 4· Su: 4) 
~Jer~;.r usu uzerıne vu en- _.._._____.. ............ .....,,_ 

~/3tırada insanlar değil, makineler Kont Ciano, 
ıla~ışı~or. Harp sahası, şimdiye ka-
dit· ta;min görmediği ve kaydetme- y •f • 
!3.u: .. bır cehennem halini almıştır. azı emıze 
llq un dünyanın mukadderatı da bu. 
~ k cereyan eden harbe bağlı oldu
tıati anaati mcvcı.;t olduğundan, mu
h~:l Veya bitaraf bütün milletler bu 
~p U]t dramı derin bir alaka ile ta-

ll ediyorlar. 
~arb~ muharebe hakikaten bütün 
~"da ltı mukadderatını tayin edecek 
~ r mühim midir? Asker olmadı
c~ ıt için bu suale bir asker gözile 
~~ ap v~~mek kudretini haiz değiliz. 
~~at .hılıyoruz ki bu harp yalnız as. 
~eti b~r harp değildir. 1940 harbi, as.. 
htr hbır harp olduğu kadar iktısadi 
tı.rı arptir. Harp sahasında ordula
bhı Qalibiyet veya mağlCıbiyeti har
~ l"rıllkadderatı üzerinde mühim rol 
~ ıJa~ilir, fakat kati neticeyi tayi. 

fı değildir. 

f llgiltere f sti:aru 
~ C0oper dün ak~VUı 

Hazırız, Dedi 
ıtalyanın vaziyeti bütün bitaraf 

devletler tarafından dikkatle takip 
edilmektedir. Kont Ciano dün, İtal. 
yanın Avrupa harbi muvacehesinde 
üzerine düşecek olan vazifeyi ifaya 
hazır olduğu tarzında beyanatta bu
lunmuştur. 

Londra, Belgrat ve İsviçre maha. 
fili, İtalya etrafında son günlerde 
şayi olan heyecan verıci haberlere 
rağmen. vaziyetin bu bakımdan he. 
nüz sükOneti bozacak mahiyette ol. 
madığı kanaatindedirler. Fakat Ak. 
deniz ve Balkanlar meseleleri mevzu 
bahsolduğu zaman, İtalyanın fiili bir 
müdahaleye teşebbüs edeceği de mu. 
hakkak görülmektedir. 

una dair dün akşam gelen haber. 
vçüncü sayfamızdadır. 

l'lda harp vaziy PJU•.'91~~1 ( ~ı ............................................ -

ASKERi 
VAZiYETiN 
HULASASI 

Alman taarruzunun asıl hedefi 
Paris midir? Yoksa Belçika sahil
lerini Holanda sahilleri gibi zap· 
tcderek Garp cephesinde bir is.. 
tikrar vücude getirmek ve lngll. 
tereye taarruz etmek mi! Bugü
nün hadiseleri belki de bu sual. 
lerin cevabını vermiye yardım 
edecektir. Almanlar gerçi Şimali 
Fransada ilerlcmiye devam edi
yorlar, fakat Fransa ile İngiltere· 
den gelen haberlerin birleştiği 
bir nokta, Alman taarruzunun hı. 
zını kaybetmekte olmasıdır. Bu
nunla beraber vaziyet nezaketini 
muhafaza ediyor. Ve Mister Chur
chill'in anlatmak istediği gibi üç 
dört milyonluk bir kuvvetle ya. 
pılan biiyük bir taarruzu bir kaç 
gün, hatta bir kaç hafta içinde 
durdurmak kolay değildir. Fakat 
eninde sonunda bu taarruz dur. 
durulacak ve mukabil taarruz 
başlıyacaktır. Bunun böyle olma. 
sı için Fransızların mukabil taa. 
arru7. kabiliy~tini kaybetmemele. 
ri lazımdır. 

Almanlar, gerçi Paristen 75 
mil mesalededirler. Ve yeni bir 
hamle ile Parlse daha fazla yak. 
!aşmaları muhtemP.ldir. Fakat 
Fransada eöze çarpan kalkınma.. 
nın mucize sayılacak bir neticeye 
varma.'lı da her IAhza beklenebilir. 

Elhasıl vaziyet ehemmiyetini 
muhafaza ediyor, ve bir taraftan 
Fransa. Alman taaarruzuna kır. 
mak, diğ-er taraftan İngiltere 
yeni tehlikeleri karşılamak için 

1 
bütiin kuvvetleriyle çahpyorlar. 
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Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) - Ebedi Şef AtatDrk'Un 21 yıl önce 
Saıneana a)'ek bastıjt güntln ,-ıldön Hm il ve 19 Mayıa Gençlik Bayramı 
burada da bQyttk merasimle ve Milli Şef 1nönU'nün huzurlarile tesit o. 
lundu. Milli Şef. refakatlerinde Bayan İnönü, B. M. M. Reisi, Baıvekil 
ve Vekiller olduğu halde, tam saat onda 19 Mayıs stadyomunu teşrif et. 
tiler ve stadı dolduran 40 bin kişinin büyük tezahüratile karşılandılar. 

Büyük geçit resminden sonra Maarif Vekili bir nutukla meras;mi açtı 
ve idman şenlikleri baştan sonuna kadar büyük bir inti7.amla yapıldı. 

Resimlerimiz dün merasime iştirak eden kızlanmızı gösteriyor. Diler 
resimlerle merasime ait talsilat Z nci savfamızdadır. 

Başvekil, Hedef 
Bir Safhayı Değil, 

Bütün Harbi 
Kazanmaktır, Diyor 
Londra, 19 (Hususi)- Baş

vekil Mister Curchill, bugün 
Garp cephesinde vaziyeti izah 
eden bir nutuk söylemlş ve ııu
tuk radyo ile neşrolunmuşt\11'. 
Mister Churchill demiştir ki: 

'"Almanların zırhlı kuvvetleri Ma
jıııonur. Şımaline taarruz ederek nlıs. 
bet"n müdafaosız olan yerlerde de
rinleştıler. Almanlar, buraya piyade 
kuvvetlerj sevkediyor ve büyük kuv. 
ve· •f'l getiriyorlar. 

Fı ansızlar yeniden toparlanırlar 
n mukabil taarruz kabitiyetlermi 
muhefa2& ederlerse, (ki bu kabiU
Yf'\~e (.•Jdukları ve bu kabiliyeti mu
h.Jfa .. a ettikleri muhakkaktır) vazı. 
yet s..ıratlt dilzelebilir. 

(Sonu; Sa; 4 Sü: 6) 

,..•-• s s s sı s -• 2 

En Son Dakika 

·fransızıar Aıman ı anK 

Taarruzunu Durdurdu 
Paris. 19 CHmmsi) -Almanlann 

Par'si istihdaf eden bir tank taar. 
ruzu. Fransızların muannidane 
nıuka,•emeti sayesinde şimali gar. 
biye doğru çevrilmiştir. Almanlar, 
burada tnm bir sademeye uğramtt 
sa~·ıln·orlar. 

"ontmedy'de Majinoya dofra 
bir cep açmak isteyen Almanlar. 
ınııvaffok olamamışlar ve burada 
tedafüi ''aziyet alarak muvaffaki. 
nts'zliklt-rini tebarüz ettirmiıler. 
dir. 

Rettcl ch·arında miiteaddit köy. 
ler istirdat olunmuştur. 

Slmali Fransa, 1nıiliz ve Fran. 
sız kıfalari)e mütemadiyen takvi. 
n ediJiyur. 

C.f'~en Cuma günii azami şiddeti 
bu hm A iman taarruzu gittikçe ya. 
va!ilamaktadır. 

Mütt,.fiklf'rin Simali Bekikada. 
ki stratejik ırkati devam ediyor. 

Havıt kuvvetleri dün yirmi tay. 
yare diişürmfüı. Bremen, Anvers. 
ve Ramburll'daki petrol depolan. 
nı bombardıman etmi$1erdir. 

Namur ile Liege müdafaaya de
\•am ediyorlar. 

• 
Londra, 19 <Hususi\ - Miitt.-fik 

ha•a kuvvetlerinin Bremen, A\'
nn ve Hamburg Ozerinde petrol 
depolanna kartı yaptıklan hare. 
kit bUyük bir muvaff aldyetle ne. 
ticelenmiştir. Birkaç yel'de katt 
isabetler yapılmı,, petrol depolan 
~atlamış ve 3000 kadem uzunlu. 
gunda alev sUtunlan yUkseldiii 
görülmiittilr. 
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' Dünkü 19 lllayıs şenliklerinde genç kızlarımız büyük bir intizamla geçit resmi yapnuşlar ve idman liareketlerinde çok muvaffak olmU§lardır. ~~ 

;Dün Heyecanla Kut/andı Kontro1AltınaAlınıyoı rin!~~·d~;;:~~~:~~~~ 
tedavide bulunan birkaç vatandaşı .. leı:ı 
mız şehrimize gelmişlerdir. Bunların tarn: 
anıattıklarına göre, İsviçrede askere le et 
aLnan erkeklerin bütün işlerini ka· takı 
dın!ar görmektedir. Bazı kadınlar, hill 
askeri üniforma giymiş, talimlere ~ll'ıtı 

ı-

Yapılan 

·Takdirle 
Parlak Şenlikler 

Takip Edildi 
Dün Gençlik ve Spor Bayramı yurdun her tarafında büyük 

'6ir heyecanla kutlanmıştır. Bu arada şehrimizde de büyük bir 
bayram sevinci yaşanmış, Fener ve Şeref stadlarındaki şenlik
ler fevkalade parlak olmuştur. 

Fener Stadında saat 10 da bütün Şişli Halkevinde 

1 

ı 
! 

1 

l 
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sporcular yerlerini almış bulunuyor- Şişli Halkevi, bu sene bayramı Ka. 1 

lardı. Vali, yanında İstanbul Komu. ğıthane köyünde tesit etmiş, evvelce 1 
tanı ve Maarif Müdürü olduğu halde hazırlanan programa göre, spor ve 1 
kendile•ini tebrik etmiş, sporcular temsil kollarile köycülü~ fqlj>esi rq~n-1 
da "sağ ol,, diye mükabelede bulun. suplan sabahleyin otobüslerle Kağıt.

1
1 

muşlardır. haneye gitmişlerdir. Gençler, akşa. 
Merasime Şehir Bandosunun çal· ma kadar muhtelif spor hareketleri, 

dığı İstik.ifil Marşı ile başlanmış, di. müsabakalar ve oyunlar yapmışlar, 
reğe bayrak çekilmesini müteakıp bir de meydan temsili vermişlerdir. 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Lütfi Sporcular heyetinin ziyareti 
Kırdar bir hıtabede bulunmuştur. Dün öğleden sonra Bed~n Terbi. 
Vali nutkunda, ezcümle demiştir ki; ye,:":i miıdürlüğünün seçtiği sporcn-
.. _ 19 Mayıs, Milli mukavemetin, uya- lardan mürekkep heyetler esl<l spor-

111şın, kalkınma ve canlanma hareketinin 
başlangıcıdır. 19 Mayısın büyük kahrama- cuları ve hastaneleri ziyaret etmiş. 
nı Atatürk, onun büyük ve şerefli mesai lcr, hastalara birçok hediyeler ve
arkadaşı ismet inönü ve büyük millet, mil- re::rek şehitliğe ve abidelere çelenk
li mukavemet ve umumi kalkınma ve can- l ler koymuşlardır. 
ıanma hareketinin devam ve inkişa.rını, Mekteplerde 
sağlan;ı, gürbüz, maddi ve manevi, sıhhat 
sahibi nesillerin yetişmesine bağlı gördüğü 
içindir ki 19 Mayıs "Gençlik ve Spor Bay
ramı" olarak kabul edilmiştir." 

Gençliğe sıhhatli olmasını tavsi
ye eden Vali, sözlerini gençliği se. 
lamlıyarak bitirmiştir. 

Geçit resmi 
Üniversite adına söz alan doktor 

Reşat Tanberkin nutkundan ve Üni. 
versitelilerin hazırladıkları muazzam 
çelengin Atatürk Büstüne konulma
nndan sonra başlıyan geçit resminde 
3744 talebe ve yüzlerce sporcu bu
lunmuştur. Bilhassa uçak talebeleri 
ne güreşçilerin bayrağını tutan Ço
ban Mehmet ve zeybek elbiseli tale. 
beler şiddetle alkışlanmıştır. 

Geçit resmini erkek talebelerin 
IPOr gösterileri takip etmiştir. Kız 
talebeler de çok mükemmel bir şekil
de ve büyük bir intizamla bi.,. r>n'k 
gösterilerde bulunmuşlar ve dörder 
kişilik dansları esnasında surckıı su
rette alkışlanmışlardır. Kız talebe. 
lerin terkettikleri sahayı Kuleli As
k eri Lisesinin bandosu ve sporcuları 
işgal etmiş, gençlerin müzikle yap. 
tıklan ritmik hareketler büyük tak. 
d irle karşılanmıştır. 

Şeref stadında 
Şeref Stadında da merasime saat 

10 da, ayni şekilde başlanmış, Beşik
taş kaymakamı 19 Mayıs gününün 
tarihi kıymetini ve sporun ehemmL 
yetini tebarüz ettiren bir nutuk söy
lemiştir. Bu nutku Beşiktaş Kız Or
tamektebi talebesinden Beria A vto. 
nun söylevi takip etmiştir. Geçit res. 
mini ve jimnastik hareketlerini mü. 
teakıp merasime son verilmiş-tir. 

H alkevlerinde 
Gençlik bayramı şehrimize bağlı 

bütün kaza ve nahiyelerde de büyük 
bir heyecanla kutlanmıştır. Mevcut 
Halkevlerinin hepsinde toplantılar 

yapılmış, 19 Mayıs gününün ehem. 
m iyetini anlatan nutuklar söylen
miştir. 

Bayram dolayısile bazı mektepler. 
de toplantılar yapılmış, müsamere
ler verilmiştir. Bu toplantılarda öğ
retmenler talebeye bu tarihi günün 
ehemmiyetini tebarüz ettiren h i ta. 
bderde bulunmuşlar, küçükler şiir
ler okumuşlardır. Bu meyanda Sen 
Jorj mektebinin tertip ettiği müsa.
meıede Tiırk talebe tarafından söy. 
lenen şiir ve söylevler alaka ile din
lenı.rck alkışlanmıştır. Söylev lerd€n 
soı:ıra 7 inci ve 8 inci sınıf talebesi 
bır piyes temsil etmişlerdir. 

Ankaradaki merasim 
Ankara, 19 (TAN Muhabirjn

den) - Ankara, 19 Mayıs bayramı
na, Atatürkün Samsunda karaya çık
t•ğı anda, saat tam 7 de 21 pare top 
atılmak suretile başlanmıştı:-. 

Saat 8.45 te okullarla klüpler mü
mernillerinden bir grup Atııtürkün 
muvakkat kabrini ziyaretle bir çe. 
len.k koymuşlar ve manevi h uzurun
da eğiınıişlerdir. 

Bıiyüklerimizin stadyomu teşrif
lerıncen sonra geçit resmi yapılım~, 
ve Maarif Vekili bir nutukla hayra .. 
mı açmıştır. Vekil, ezcümle demiştir 
ki: 
"- Büyük Türk milleti ve onun 

yüce Milli Şefi, 19 Mayıs bayramını 

yi.ıJrsek huzurunuzda açıyorum. 

"19 Mayıs, Samsun, Muı;ta(a Ke. 
mal, Milli Mücadele, vatan, istiklfıl 

"Vatandaşlarım, h epimizi yürek. 
ten coşturan bu kelim elerin arkasın
cla!ri k~tsal hatıralar bugün gönülle
rimizde yine canlanmış bulunuyor. 
Sevgili Türk çocukları bayramın1z 
k•.ulu olsun.,, 

Vekilin nutkundan sonra bir k1z 
talebe de gençlik namına h itabede 
bıı!unmuş ve sahayı dolduran genç
lik. büyük Türk milleti ve onun Bü
y;ik Şefi İnönü adına and içmiştir. 
Sonra milli piyango keşidesi ve bu
nu mıiteakıp ta idman hareketleri 
yamlmıstır. 

'1 

Vail, "TAN" kupagını Galatasaray 

Riyasetinde Toplanacak Olan Bugün Valinin 

ihtikar Komisyonu Yeni Kararlar Verecek 
İhtikarla mücadele komisyonu, bugün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 

Valinin riyasetinde bir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda ihtikara karş1 

piyasayı daimi surette kontrol altında bulundurmak için alınması 18.· 

zım gelen tedbirler konuşulacaktır. İhtikar yaptığı anlaşılan bazı ta-
cirlerin müddeiumumiliğe teslim edilmeleri hakkında da bugün bir ka
rar verilecektir. 

Tütün Satışı Meselesi 
• u Jı 

Tütün fiyatlarının 15 kuruş kadar düşmesi üzerine An.karada muh. 
telif makamlara başvuran müstahsiller bu vaziyetin düzeltilmesini iste_ 
mektedirler. Diğer taraftan Ankaraya giden tütün ihracat tacirleri de 
şehrimize dönmüşlerdir. Tacirler, Parise giden inhisar heyetinin vasati 
83 kuruştan tütün satmak hatasına düştüğünü, evvelce tütünün 130 -
140 kuruşa satıldığını Ticaret Vekaletine bildirmişlerdir. Vekalet bu 
hususta tetkikat yapacaktır. 

kaptanına veriyor ı 19 •••••••••••••••• 

INÖNÜ Stadının Mayıs Pijrangosu 
Dün Ankarada Çekildi Temeli Dün 

1 başlamışlardır. ~ı bi 

1 Dahili trenler de seyrüseferde Jıı .. ket . 
tızamını kaybetmiştir. Yiyecek sı- hrıd 

1 

kıntısı baş göstermiştir. ~tllxı 
Çek kafilesi laı-a.1 

AJmanyadan kaçan Çeklerden 2Ö li'a 
kişilik bir mülteci kafilesi de dünkti Utı 
Konvansiyonelle şehrimize geIµıJş~ aha 
tir. ıle 

1 

Bır Bulgar ticaret heyeti de d·Jtl erı 
gelenler arasındadır. 1 

• lah 
•ces ı 
"it, 

l'r 
ltıtı 

ANKMlA RADYOBU "ht ·ı 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu hliı 
Türkiye Radyodifüzyon Postalafl t'! ıt 

Dalga Uzunluğu <ık 
11.'7 rn. 1146a Ke& 20 ltW· ht 
1648 m. 182 Kes 120 ltlf İ s~ı , 

T. A. P. 

Pazartesi, 20. 5. 1940 il g 

Merasimle Alddı 10407 Numaralı Bilet 50 Bin, 42972 

48219 ve 117397 

ildiı 
12.30 Program ve memleket saat ayarlı dır 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 ~er~ 
Müzik: Muhtelif şarkılar (PL), 13.30-14.00 ~ h, 

Numaralı Müzik: karışık müzik (Pl.). ~i 
18.00 Program ve memleket Sl'lat ayaTI• i 

18.05 Müzik: Hafif müzik (Pl.), 18.30 Mil' 1~ 1 
zik: Radyo caz orkestrası (Şef: İbrahin1 l1 
Özgür), 19.10 Müzik: Saz eserleri. Çalan• de 
lar: Ruşen Kam, Vecihe, Cevdet Kozafl• llhll 
19.30 Müzik: H alle türküleri. 19.45 Memle• ~ltı, 
ket saat ayan, ajans ve meteoroloji haber• 

Dün Milll Şefimizin yüksek müsaadesile 
İnönü ismi verilen Dolmabahçe stadının 
temeli merasimle atılmıştır. Merasimde 
Ordu Mtifettişi Fahrettin Altay, Vali Lut
fi Kırdar, İstanbul Komutanı. Parti ve Vi
layet erkAnı bulunmuştur. Vali, bir nutuk 
söylemiş, hakem Adnan Akın gençlik na-
mına teşekkürlerini bildirmiştir. Temele 
ilk çimentoyu valinin ricası üzerine Fah
refün Altay koymuştur. Bu merasimden 
sonra bu sene müsabakalarda derece alan
ların kupa ve madalyaları tevzi edilmiştir. 
Davetliler husust bfifede ağırlanmışlardır. 

TAN kupası Galat asaray lisesine 
vedldi 

Mekteplerden şampiyon çıkacak takıma 
verilmek üzere gazetemizin ortaya koydu
ğu kupayı bu sene Galatasaray lisesi ka
zRnmıştır Kupa, dün Fener stadında Vali 
tl'irafından şampiyon takım kaptanına ve
rilmiştir. 

Galatasaray lisesi kupayı 1941 senesi 
şampiyonasının başlıyacağı güne kadar 
saklıy aca ktır. 

Bir mugalataya dair ... 
Futbolcularımızın Mısırdan avdetinde 

Bilet 10 Bin, 

Biletler de Beşer Bin Lira 

Numarala 

Kazandılar 

1 
19 Mayıs Gençlik Bayramı için 

Yolcu S 
I tertip edilen fevkalade .Piyango dün GtiOnunun Ankarada çekilmiştir. ikramiye ka

zanan numaralar şunlardır: 

Tefrişi Yakında 50,000 Lira l~~z;~an Numara 

Bitirilecek 
Yerıj Galata yolcu salonunun tef. 

rişi yakında bitirilecektir. Salonun 
kcırşlSmdaki binalar 15 gün zarfın
da y.ıkılmıştır. Salonun önündel<l as.. 
falt yolun inşası ilerlemiştir. 

Yeni salonun lokantası her seyya .. 
hı tetmin edebilecektir . Bunun için 
liman işletmesi bir Rumen heyetile 
temasa başlamıştır. 

10,000 Lira Kazanan Numara 

42972 
5,000 Lira Kazanan Numaralar 

48219 117397 
2,500 Lira Kazana n Numaralar 

92117 126360 
162683 175929 

Bunlardan başka en son rakamları 
2668 olan bütün biletler biner lira, 
483 olanlar yüzer lira, 76 olanlar 
onar lira, 1 olanlar da beşer lira ala. 
caklardır. 

Gald~ftQlı Bodurln~ P~~e vç~d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çıkarak bir daha dönmemesi hildisesi tize~ 
rine Galatasaraylı idarecilerden birisi ta
rafından kafile idarecilerine çok ağır bir 
isnatta bulunulmu~tur. Bu münasebetle 
kafile başkanı Hüsnü KAmil Sporel bir ar
kadaşımı7.a sunları söylemiştir: 

S ~ U ·" A~ .... ~ L - .. ; . C .E V A P 
• j. • • , 

S. - Eski ve yeni iürk pehilvanla· 
rının resimlerini ihtiva eden bir albllm 
var mıdır? 

C. - Yoktur, fakat yakında neşredi
lecek.tir. 

ri şimdi nerededir? 

C. - Kadıköyde, Altıyolağzındrı 

Şemsitll.p sokağında 25 numaradadır. 

• 
"- Vaziyeti daha evvelden sezdiğimiz 

içindir ki vapurdaki nöbetçi zabıta me
muruna keyfiyeti resmen haber vermiştik. 

Kafile Pireye çıktı. Yalnız Boduri vapur-
da' kaldı. Bu vaziyet evvelden hazırlanmış! S - Lisan blfen memurların bir de· 
olacak ki, arkamızdan her nasılsa Boduri S. - 15 yaşındayım, Jandarma on- rece terfi etmeler! için imtihan yapı · 

• 
çıkmış. Vapurun hareketi bir buçuk saat başısı olmak istiyorum, mümkiln mU? lacak, Galatasaray !isesi ile dlljer ecne· 
teahhur ettı·g·ı· halde gelmedi. Resmen YU- bl mekteplerden mezun olan ve lisan C. - Askerlik çağınız geldiği zaman 
nan •abıtasına ve konsoloslug"a müracaatta blldlklerl ellerlndekl maariften tasdik-.. jandarma mektebine girmek üzere mü-
bulunduk. Fır. art muamelesi yapılarak· 11 diplomalarla mUsbet olanlar da bu racaat edersiniz, talimatnamedeki evsa-
memlekete iade ~ileceğini söylediler., fJ haiz iseniz, mektebe kabul edilir ve imtihana girecek mi, lstlsnalyet yok mu? 
Türk sporunu temı;il etmek üz.ere giden arzunuza nail olursunuz. C - İstisna mevzuubahs değildir 

bir oyuncunun yapbğı bu çirkin hareketin 1 e Memur olan fransızca muallimleri bile 

mesuliyetini idarecilere yüklemeğe kalkış- S. _ Ml ll? tıol<ımırl ,.,.ki 'lı>l,.eıX ı '3t'!ıf· !mtihımA ttıhi hu1unmııktıı<lır1::ır. 
mak bence muı;ıalatadan baska bir sey de- 1 '-------------------------------r 
ğfldfr." 

leri, 20.00 Müzik. Çalanlar: Kemal N. Sey• l• 
hun, Fahri Kopuz, Cevdet Çağla, İzzetUı1 "IC 
Ökte. Okuyanlar: Radife Erten, Mahmtıl 
Karındaş; 20.30 Konuşma (Umum! tcrblyl ~~ 
ve beden terbiyesi), 20.45 Müzik. Çalanla(. 
Vecihe, Cevdet Kozan, Ruşen Kam, tz• A, 
:zettin Ökte; Okuyan: Müzeyyen Sen11fı 
21.10 Konuşma (Fen ve tabiat bilgilerl)· I' J\rı: 
21.30 Konser takdimi: Halil Bedll Yönet' 1%s 
ken ve müzik: Radyo orkestrası, 22.30 İt 1 

Memleket saat ayarı, ajans haberleri; ıl' () lt 
raat, esham - tahvilat, kambiyo - nuJ<tll t ~~ı 
borsası (Fiyat) 22.50 Müzik: Cazband (Pl.l· l'QUı 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanıE- . '-ı 

• lltJti 

Ecnebi Radyolarında Tiirkço 
Neşriyat 

Şehir 

Nis 
Roma 
Roma 
Londn 

TUr1<1ye 
ea"tlle 
19.45 
20-"6 
20.56 
18.55 

TOIUmevç 
250 metre 
245.5 il 

• 

<ortııl 
(orı-l 
(Kıııııl 
(Kısııl 

ttı.ı, 

"' 41 
l\4] 
bı:ı 

Arnavutluk 19.20 
Yugoslavya 20.30 
Tahran 12.15 

31.15 
19.62 
31.32 
38.22 • 
49.18 • 

31 n 

(KlSll) A_llJ 
(Kısııl :l'ı Ş , 
(K1!!9l .~~c~ 

c::::==========---=~= lıtJti ., .. ;:A--1<-v-ıM-- ~~{1: 

20 Mayıs 1940 ~J· 

15 m: a~ Z !ün~31T E !~ 15 

İ Arabi: 1358 lumt: 1356 
i Rebiülllhir: 13 Mayıq: 7 
1 Güneş: 4.38 - Öi!le~ 12.11 
; İkindi: 16.8 - Akşrıın: 19.24 
ı Yatsı ! 21.17 - İmsak: 2.~ 



Müffeflk Ordu Garp Cephesinde Dövüşen ~ Ordusundan Yeni Resimler : 

Kahire, 19 CA.A.l - Mısır BqyekW İtalyanın Mısır 
Sefiri ile uzun bir millikat yapmıftır. 

Ey ROGh! 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
Fırtına Baıladı 

0-ln f8hrbnlzde hava birdenbire 
----- -----.... bozuJmuf, abahle:ybı ima fuı 

la J•jnıw baflamıftır. Denizlerclıt 
de f1n na vardır. 

J..amar relllill bütiln dentzcn.f 
ke,Cwtten haberdar etmiftir. 



Yazan: ULUNAY 

Herke 

TAM --~--- ------ -- -~- -------- ----- --~ -- -- ------~ 

1111111z1er v .. Almanlar 
Sonuncu Harbi 

K-·~......, Yenide 

...... 



=--- 20 - 5 - 940 

20 MAYIS 940 

~'AN 
ABONE BEDELi 

l'UrkJye Ecnebi -1400 
750 
400 

Kr. 

" 
• 

1 Sene 
6 Ay 

2800 
1500 

3 Ay 800 

Kr. 
• 
• .. 150 " 1 Ay SOO 

--=-=---~~~~.;;....~~---------~ 
l\tıllcllcrarası posta ittllıadına dahil 
0lrnıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle so, 16, 9, 
a,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği~tirmck 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
ı:ıuı llAvesi l~zımdır. 

r,ıı :ııJ: 1t1{14 9 j 9 4 ;JI 
Ülhit ve 
l""'a G .... .... n unu 

Fertlerin hayatında olduğu gibi, 
• . ıuillctlerin de hayatlarında 
1Yı .. d ~il Künlcr ve kara giin~er var .. ır. 
le ~nız ~illetler vardır kı kara gun-
1 l'iııde yeise kapılırlar ve perişan o
b:1ar. Kara günlerinde ümit ve 
. llıılarını ka' betmiyen milletler 
1~1ıı ..... • 

o tıın yoktur. 
l 19 l\ıal ıs, Türk tarihinde kara gün
~ İ~indc bir nur gibi pırıldıyan ü. 

t ''e iman günlidiir. 
t"O gün Atatürk, milletine en kara 
~ıderinde kalbi ümit ve iman, ka
s 1 azim ve irade ile dolu olarak 
~lltsuna çıkmıştır. Senelerce süren 
a ~nlık günlerden sonra nihayet bu 
1 llııt ve iman uıığını millete de aşı
~~1Ya muvaffak olmuş, ve memle-

tı bu karanlıktan kurtarmıştır. 

D Ün radyoda •Türk çocuklarının 
~ heyecanlı nutuklarını dinler
):''.. sol.aklarda onların muntazam 
~ ruyUşlerle geçtiklerini seyreder. 
h el\ hep o kara giinleri hatırladık, ve 
/ll gençliğin ümit ve iman dolu he-
C!tanları ile kalplerimizi doldurduk. 

.. tii 1 ~. l\.~ayıs bizim için ümit ve iman 
~; tıudur ve bugünün aynı zamanda th l?enrlik giinü olması, kıymet ve 
~ enınıiyctini arttırmaktadır. Genç. 
~tınıızı daima ümitli ve imanlı gör
dek bizim en büyük kuvvetlerimiz. 
en biridir. 

~'ltupadaki Ta!ebemiZ' 
~......:~----~ 

' /\. ıncrika Avrupadr.ki tebaasını 
~ geri çekiyor. Maksadı yolların 
~ Jlanması ihtimali karşıs_ınd.a vat~n
~~lartnın selametini temındır. Tur-
1 ~edeki Amerikan tebaasının nıem
;~ etJe.rine dönmiye davet edilmesi, 
ıı_ l'kiyenin harbe gireceği korkusun
ltta tı d~ği.1, Akdenizde yolların kapan-
:~ ıhtımalinden dolayıdır. 

~ 
1 

•lhakika görüyoruz ki Avrupada 
ı.::ar birer birer kapanıyor. Yarı_n 
ıı_ Çrede veya Orta Avrupada bır 
'1ıhll ~aşlarsa Avrupada bulunan ta
;ll\ız fena vaziyete düşebilirler. 

il\ 0llar daha açıkken, Fransa ve Al
._jllYa da dahil olduğu halde, bütün 
~henıizi geri getirtelim. İmtihan 
tit an~dır, bir senelik mesainin ~o~ 
'-ttııesı tehlikesi vardır. Fakat hadı. 
41ı in bu kadar süratle inkişafı kar
,, liıda böyle bir ihtiyatlı hareket 
~talde talebeye bir sene kazandır-
~an daha mühimdir. 
~ lçi~a ~e Holandadaki tal~be~İ

<Ji lıt1tıı"azıyetı hakkında da hükumetın 
~ ~ tazaman tebligat yapması te. 
t llııiye şayandır. 

~ . 
~ , li arp haberlerini herkes merakla 
~- . takip ediyor. Fakat Londra ve 
lfııtı~ radyolarından aldığımız ~~: 
fı.h tla Berlin radyosunun verdıgı 
taı erler biribirini tutmuyor. İki ta. 
~ ta hakikati olduğu gibi söylemiye 
~tet edemiyorlar. 
~ '~huki en doğru propaganda ha
~,~tı söylemektir. Yalan ve yanlış 

11 
4-

11 
tler halkta itimatsızlık ve hazan 

~,.tlklltu hayal uyandırır. Alman 

1 
osu bu yüzden biitün dün:ya na-

ll~a itibarını kaybetmiştir. Kim-
~:r!inin verdiği habere inanmaz. 

. lın ve Paris radyolarına besle. 
~tinıadın sarsılmaması için de, 

dyo merkezlerinin hakikati bü. 
~. ~Plaklığı ile bildirmeleri lizım
~'lt lnıan propagandasının ağzını 
Uııcıu bu suretle kapatmak müm-

" · 

Ç[Ri MEKTUPLARI 1 
lieıl!d. 

1Ye Eminönünden Taksim, Kur-
"'e Bomontiye kadar dolmU:i otomo-

ı ~u 1 .._. nı ne musaade etti. Ik zamanlar 
at e kadar 12,5 kuruşa gidiliyordu. 
8<ı 80nraıarı, müşteri 12,5 kuruş niye-

l'ııta tnı~dan bindiği otomobilden 17.5 
tı lrüç inmeğe başladı. Hele 15 ku

aea ısı hiç kabul olunmuyor. Eğer 
ll1üsbct netice alınmadı ise, büs-

I ldırılabilir. Fakat hem bu liıü-
1\, hem de otomoblllerin kalkışla
lntızamsızlığın önüne geçmek la

Takılm: Reıat GOndo~dll 

TAN 

,.~------------·-----·~-------------------------------------------------------

MlUlsalhabesn l Haftanon 
·-----------.. -----------------·--------------------------------------.,) 

Acıklı Komedi, 
iki Tablo 

BİRİNCİ TABLO 

[Bahri Muhit ortasında, dünyadan 
elini, eteğini çekmlf minimini bir 
ada • Yelpaze yapraklı iri aijaçların 
gölgeler! aksetmlı sedef kumlu yem· 
ye91f bir koy · Güneıte ballanmı9 

olgun muzların baygın kokusu. deni
zin tatlı hışıltısı ve altın tUylU, mer
can başlı, sırma kuyruklu şirin kuş· 
!arın cıvıltısı · Ruha derin bir gev· 
şeme veren durgun bir kuşluk vak· 
ti - Diz boyu lbrl9lm otların arasın
dan sakalı göbeğine kadar uzun, çe· 
lık adaleli, çıplak bir ıdam çıkar, 

uzun uzun denize baktıktan ıonra] 

ÇIPLAK ERKEK - (Kendi ken. 
dine) Ufukta yine ne kara bir du
man görüyorum, ne beyaz hir yel
ken! Bu ıssız adaya düşeli tam 
yirmi iki sene oluyor; dile kolay ... 
Hnla, dünkü gibi hatmmdadır. 
Büyük Harp sona ermişti, sulh 
müzakerelerine henüz başlanmış.. 
tı; ben de ordudan terh{s edildi
ğim için, ticaret maksadile Yeni 
KalE:donyaya gidiyordum; bindi
ğim vapur serseri bir mayin<! çar. 
parak battı, yüzerek şu adaya na
sw;a çıkabildim; bütün yolcuları 
köpek balıkları yutmuştu. Tesadü.. 
fen ayni adaya düşmüş hır vahşi 
kızına, güzel Porapora'ya rast gel
meseydim, bugüne kadar, yıllarca 
tek başıma kalmış olacaktım. A
caba, son nefesimi burada mı ve
!.'eceğim, bir daha medeni hayat 
ytizür il görmek bana müyesser ol. 
ınıyacak mı? Dünya ahvalinden o 
giın, bugün, tamamile habersizim. 
Ne talisiz adammışım ki, misli gö
rüjmemiş bir kanlı harpten sonra 
cih.m tam ebedi sulhe, arızasız bir 
self!mete, hakiki saadete kavuştu. 
ğu sırada benim nasibime ücra di. 
yarıarda bir vahşet hayatı i:sabet 
ett.!. (Göğsüne yumruklarını vura
rak) Bedbaht! Medent dünyadan 
uzak kalınacak zaman mı idi? 

[Otların arasından, taze çiçekten 
çelenklerle ıUsledlği aaçladı kıvır kı· 
vır, gayet mütenasip endamlı, pek 
eevlmll çıplak bir kadın zuhur eder] 

ÇIPLAK KADIN - (Koşup 
boynuna sarılarak, yarını yamalak 
öğrendiği Avrupalı lisanı ile) Yine 
mi keder dalgasına tutuldun, sev. 
gilim? Gel, dertli başını dizime 
ıtoy, yerli türküler söyliyeyim, şi
irler okuyayım, cin, peri masallan 
2r.l&tayını; seni avutayım ve uyu. 
tayını! 

ÇIPLAK ERKEK - Kaç kere 
ıhtar ettim, Porapora, beni, böyle 
medeniyet hasreti tuttuğu zaman, 
ya;nız bırak. Neler düşündüğümü, 
kaybettiğim ne gibi saadetlere 
yandığımı senin basit akll!l almaz. 
;\n, kimbilir Avrupa ne güzelleş
miştır, nasıl bir huzura nail ol
mu~, ne- mesut, ne emin yaşamak
tadır! Hiç şüphem yok, artık dev. 
leuer arasında sarsılmaz bir mu
haobet, karşılıklı yardım, iyi kom. 
"Uluk, dostluk hüküm sürmekte. 
d.ir. Silah fabriaklan iflas etmiş, 
harp tersaneleri kapılarını ört
mti~. oıdular yerini jandarmaya 
bırakmış, belki de gümrük kor. 
donları bile 1 kaldınlmıştır. Küçük, 
büyük her milletin hukukuna hür. 
met edilmektedir. Hatta, zannede
rim, ayrılırken kulağınıa çalınan 

insani büyük proje, bir akvam ce
mi~ eti tesisi fikri de çoktan kuv. 
veder. fiile çıkarılmıştır; orada bü
tün milletler elele vererek dün. 
yanın ve beşeriyetin hayrı, saade
ti, selameti için çalışıp arada çı

kan ufak tefek ihtilaflan karde§
ç:csıne halletmektedirler. (Te~r.ar 
gô<rsüne vurarak) Behey talısız! 

t • d Böyle, cihanın en bahtıyar ev. 
rinde Lcısız adaya düşecek bir sen 
mi kalmıştın? 

ÇIPLAK KADIN - (Gözleri do
lu dolu) Anlıyamıyorum, ne söy
lüyorsun, ne istiyorsun, ne vehim
lere kapılıyorsun? Gel, kederli ba. 
şını göğsüme daya, bizim kabile 
sihirbazından öğrendiğim duaları 
okuyayım, tilki kuyruğile büyü 
yapayını, büyük puturnuzdan ru- . 
hun içın rahatlık dileyeyim; zih
nine gıren şeytanı çekip atayım! 

ÇIPLAK ERKEK - Medeniyeti 
kurtarmak, beşeriyeti nihai hu. 
zura kavuşturmak için dört MDı8 

Yazan: 

Refik Halid 

bağrımı kurşunlara siper yaptım. 
arslarıcasına çarpıştım, kanımı 
rlJktum, ciğerimi delik de~ik et
tım. Sonra da emelimin tahakkuk 
eıt;gı gün, vahşet diyarlarrn:ı düş
tnm, emeğimin mukabılini gör. 
mE'ktf'ıı mahrum kaldım. Eminim. 
~ı tık A vrupada tek silah patla-
mıyor, ne gökte harp tayyaresi, 
ne. yerde zırhlı otomobil ve tank· 
ne Verdun kalesi, ne Cebelitarık 
is~ihkamı! Bunlara lüzum mu var? 
Almanya silahlarından tecrit edil. 
mıştir, bütün yanan, yıkılan yer. 
lt'I tekrar kurulmuştur; güzel o-

valarda tekrar çift sürülüyor, ça
yır biçiliyor, Ren sırtlarında bağ 

bozumu yapılıp, Şampanya vilaye. 
tinde yeniden şarap çekiliyordur; 
şehirler nur içinde yanıyordur. 
Halk., refah, selamet, zevk, sala
ya garkolmuştur; kafile kafile tu. 
nstler her tarafa servet, saadet, 
neşe: taşıyordur. Kirnbilir ticaret 
nasıl artmış, iktısadiyat ne dere
ce mükemmelleşmiştir.. Altm cep
lerden dökülüyor, gümüş kaldı
rımları kaplıyordur. (Göğsüne 
yumruklar atarak) Hey gidi kah. 
be felek hey! Herkese yelek giy~ 
dirdin, gömleğimi bile sırtımdan 
sıyınp. bana vahşi adalarda kelek 
yed:riyorsun! 

ÇIPLAK KADIN - Sevgilim, 
b;z burada mesut değil miyiz? 
Bak, dallardan çeşit çeşit yemiş. 
ler sarkıyor; deniz en lezzetli bö. 
ceklerini, midyelerini, istridyele-
rini ayağımıza getiriyor; işte 
topraklarımız av hayvanları ile 
dolu, kulübemiz hoş kokulu yu. 
muşak otlar, çimenlerle örtülü ... 
Ömrümüz tatlı bir rüya gibi ge-

ç~!or .. ~:_l, kol~.arımın arasın'.i gir, 
vucudunu, korpe vücudümün 
tılsımiJe sarayını, seni teselli ül. 
.itesine ulaştırayını! 

ÇIPLAK ERKEK - Ben sulhe 
erPn medeni dünyaya kavusmak 
ebedi sulhün zevkini tatmak isti~ 
yc.rum. Ah, Avrupa, dört sene sü_ 
ren müthiş bir harpten sonra mü. 
ebbed sulhü bulan mesut ülke! 
Ey medeniyet, beni arana al! A
cal-a Meuse nehri kıyısındaki baba 
mıra~ı güzel villama, rahat yata
ğıma, eşe dosta kavuşmak saade. 
tiı;.e bir daha nail olamıyacak mı
yım? 

ÇIPLAK KA!>IN - (Denizi işa. 
ret ederek) Bır duman göriiyo. 
rum! 

ÇIPLAK ERKEK - Bir vapur! 
Hem de bir harp gemisi! Kurtul. 
durn, kurtuldum! (Sahile doğru 
koşar ve adaya yaklaşan kruva
zöre bir an evvel kavuşmak için, 
derize atılıp yüzmeğe başlar; Po.. 
rapora, kederinden düşüp bayıl. 
mıştır.) 

İKİNCİ TABLO 

[Bir kUçUk harp gemlılnln gOver· 
teaı • Bahriye zabitleri ve Hkerle· 
l'I • Herkeein yüzünde hayret, her
keete telAı - Çıplak erkek, üzerine 
bir örtü çekilmiş, uzanıp yatmakta: 
dır] 

KUMANDAN - Demek ki yir. 
mi iki senedenberi düm·a ahva
lıtıdeu hiç haber alamad~nız; olup 
bitenlerden habersizsiniz, tama. 
men vahşi bir hayat sürüyorsu. 
mu.? 

ÇIPLAK ERKEK - Evet, ta
mamen vahşi bir hayat, hayvan
lar gibi... Bunu, mederu kardeşle
rin huzurunda söylerken yerin 
dıbine gl'çiyorum. Rica ederim, ba. 
na biraz medeniyet dünyasından 
haber veriniz . 

KUMANDAN - Zaten biz de 
son haberleri dinlemek üzere rad
yoda ajans saatini bekliyorduk; 
işte tam vakti geldi, hep beraber 
ctnleriz. 

RADYO - "Bu sabahki harp 
raporu: Namur ile Sedan arasında 
diışmanın ıiddeW hü.cumlan de. 

v:ım etmektedir. Motörize kıtalar. 
dan bır kısmı Meuse nehrinin sol 
kı~ ısına geçmek teşebbüsünde bu
lunmuşlarsa da, mukabil taarru
zumuzla geri püskürtülmüşlerdir. 

Bdç~ko.da Liege kalesi, mukave
metine kahramanca göğüs gt!r
mektedir.,, 

ÇIPLAK ERKEK - (Örtüyü a. 
tıp, yerinden fırlıyarak) bu ne 
ı;ôyıı.iynr? Yirmi altı sene evvelki 
harp raporunu niçin tekrar edi.. 
yor' 

RADYO- (Devamla) " ... Bruxel. 
ıes'c inen paraşütçüler tamamen 
imna olunmuşlardır. Ho!anda or. 
dusunun teslimi haberi Amerika
da tesiri mucip olmuşsa da, hü. 
kuın(t bitaraflığını muhafaza ka. 
rarındadır. Berne'den bildiriliyor: 
A ıman ordusu İsviçre hududunda, 
tecemmüler yapmaktadır. Roma
dı->rı işar edildiğine göre, talebenin 
sokakJarda Fransa ve İngiltere a
leyhmde nümayiş yapması yasak 
ediimıştir. Norveçin Şimalinde ce
reyan eden harbe dair malumat a
lınamanuştır. Britanya adalarında 
bir hava hücumunu önlemek aze-. 
re yeni tedbirler alınmıştır.,, 

ÇIPLAK ERKEK - (Radyoma
kinesine doğru yumruklarını sıka. 
rak, hücuma kalkışırsa da, iki ne
fer kO§UP yakalarlar ve yere çö. 
kutirler. Kumandan, düğmeyi ka 
patır; derin bir sükut) Merhamet 
edın, bana doğruyu söyleyin, ışit
tilderım doğru mu? Kulaklarıma 
inanamıyorum! 

KUMANDAN - Maatteessüf 
hepsi doğru ... Siz, bu vahşi adaya 
düştiıği.müzdenberi işler hep ters 
gitti, fırsatlar kaçırıldı, sulhten 
ıstifc,.de edilemedi. Yirmi iki sene
dk Avrupa devletleri komşularını 
ezm~kle, hatta eski silah arkadaş.. 
ları karşılıklı birbirlerine katakul
li oynamakla vakit geçirdiler. Ne 
tıc&ret yoluna girdi, ne refah yiizü 
göniJdü. Bir gün rahat ne.fes alına 
madı. Düşman da bunları fırsat 
bıldi', eskisinden daha kuvvetli o. 
l::ırak bizim bazı eski müttefikleri
mizle birleşip karşımıza dikildi. 

ÇIPLAK ERKEK - (Yumruk. 
!arıle göğsüne vurarak) Eyvah! 
Eyvah! Demek Avrupada yine kan 
gfrvdeyı götürüyor ... 

KUMANDAN - Hem nasıl? Si. 
zin zamarunızdakinden on misli 
fazla.sile... Ordular şimdi, hep 
tan.kJarla, yakıcı gazlar, tayyare 
sürüleri, baştan ayağa makine ve 
çelikle mücehhezdir. Holamlad;:ı 
iiç glinlük ufak bir harp, yalnız 
llir taraftan yüz bin kişiye mal ol
du. Artık üst tarafını siz kıyas e. 
dini2ı Fennin terakkisi sayesinde 
öyJe yeni icatlarla karşılaıtık ki, 
y~dJ kat gökten tutunuz yerin di
bıne kadar alev ve ölüm yağdığı
na şahit oluyoruz. 

ÇIPLAK ERKEK - Demek ba
na yirminci asır medeniyetinden 
bu haberleri getirdiniz? 

KUMANDAN - (Başını önüne 
eğer) Öyle ... Şimdilik bunlar. Fa. 
kat sonunda galebe yine bizde ka
laC'aktır. 

ÇIPLAK ADAM - (Küpeşteye 
yaklaşıp bir ayağını dışarı atarak) 
Buna, ben de eminim, fakat, yine 
sizlere Allaha ısmarladık! (Adaya 
doğru bağırır) Porapora, sevgilim, 
İ§te dönüyorum, geliyorum, artık 
hiçbir medeniyet hasretine tutul
madan, şikayetsiz sızıltısız scni
n;m! 

KUMANDAN - Pardon, par. 
don, kaç yaşındasınız? • 

ÇIPLAK ADAM - Kırk dört ... 
.Neye sordunuz? 

KUMANDAN - Kırk dört... A. 
la! Daha henüz askeri mükellefi. 
yet dahilindesiniz. (Amirane bir 
tavır alır, bir düdük çalar, karşı
s;na dikilen neferlere) Şu asker 
kaçagıru tutunuz, hapise atınız! 
(Bır zabite dönerek), Sıcak iklime 
alışkındır; ilk yanaştığımız bir 
Mısır veya Suriye limanında kara 
ordusuna teslim edersiniz! Mede
nı.17etı kurtarmak vazifesinde-n 
kaçnıayı öğrenir, koca vahşi! 

[Çıplık adamı yaka paça ıürUkle· 
ylp glitUrUrlerken perde gıcır gıcır, 

la&ey• laley• ·-"·l 

Gözüme 
Çarpanlar 

Yazan: Sevim SERTEL 

A vrupa harbinde cephelerde ve cephe arkalarında birçok 
meraklı vakalar oluyor. Gazete muhabirleri binbir mÜf

küle ve telUikeye katlanarak bu vakaları toplamıya çalışıyor
lar. Bugünden itibaren muharririmiz Sevim Sertel, Avrupa ve 
Amerika matbuatında gözüne çarpan bu meraklı vakalan 
küçük fıkralar halinde TAN okuyucularına nakledecektir. Bu 
küçük hikayeler size harbin içini verecektir. 

* Yine O Film: 

G cçen eylulde Alman ordusu; 
Polonya üzerine yürüdüğü za. 

rnan Alman tayyareleri mitralyözle 
lıulkı biçmiş, masum şehirleri cehen
ne:n ateşine tutmuş ve .Polonyayı 
bir harabeye çevirmişti. O vakit, 
buradakı zulüm, sefalet ve bozgunu 
filme almışlardı. 

Aradan zaman geçti, bir gece Os
lo'nakı Alman sefiri Norveç hüku
met erkanını, generallerini ve diğer 
yüksek mevki sahibi zevatı sefaret
haneye, bir kokteyl partisine davet 
ctmi~ti. Partinin sonunda, sefaretha
nenin hususi salonuna geçildi ve bu. 
rar,a misafirlere Polonyadaki facia. 
ya ait bir film de gösterildi. Ayrı
llrlar kt>n Alman sefiri, gayet nazika
ne mısafırlerinin ellerini sıktı ve: 

- lrışallah Norveçin de başına 
Polanyanın akıbeti gelmez! temenni· 
sinde bulundu. 

Ertesi sabah, Norveç hükıimet er
kônı şu haberle yataklarından kald1-
rıld1 lar: 

- Almanya Norveçe asker çıka. 
rıyor! 

Bu sefer de Almanlar buradaki. fe
laketi; kaçışan halkı; yıkılan köpıü 
ve öJen kadınlan filme aldılar. 

Derken, bir gece Holanda ve Bel
çika hhkümet erkanı, kendi memle. 
ketıerindeki Alman sefarethanesine 
davet o!undular ve burada kan ku
san Norveçi gözlerinin öniinda can
!arımış buldular. Veda ed~rlerken, 
kibar Alman sefiri onlara da şu te. 
mennide bulundu: 

- 1nŞallah Norveçin başma gelen
ler, Holandarun (Felemenk) in ba
şına gelmez! 
ErtF>s: sabah bu iki sulhperver dev. 

le~:n başları da Alman askerlerinin 
hududu geçtiği haberile uyandırıldı~ 

Bugün de Almanlar, Holanda ve 
Balçikadaki facialan filme çekmek
le meşgudürler. 

• Bu Yaştan Sonra 

1940 harbinin yeni safhalann. 
dan biri de, şu beşinci kol 

dedilderı hıyanet ~oludur. Alman. 
larııı ıcadı olan bu yeni düşmanın 
isti!&. edilen memleketlerde oynadı
ğı mühin; rolü gören İngilizier he
men mukabil tedbir almıya başladr
lar. Harbiye Nazırı Eden radyoda 
bir konferans verdi ve halkı düşma
ııın attığ1 paraşütçülere karşı koy
mak üzere gönüllü yazılmıya davet 
etti. Bôylece İngiliz hükumeti gör.ü1-
H.tlerden müteşekkil bir müdafaa a
layı tfsis ediyordu. Halk o kadar 
coştu ki, hemen soluklarım Eden'ın 

tarif ettiğ; veçhile civar polis kara. 
kollarında aldılar. Bu akın, o kadar 
sıirai.li olmuştu ki halk, henüz polisi, 
böy1e bir vaziyetin mevcudiyetinden 
habeıdax edilmemiş buldu. An· 
cax Harbiye Nezaretine birbiri ardı. 
na karakollardan edilen telefonlar 
üzerınc, bu yeni vazifelerinden ha
berrla;: oldular. Yazılmak üzere mü.. 
racaat edenler arasında bir de sek
sen beşlik ihtiyar vardı. Ordudan. 
1909 senesinde tekaüt edilen bu va. 
tandaş, sonra da üç tane dahili hu
dı.ıt muharebesinde, müteadd:t defa
lar da Sudan ve Cenubi Afrikadaki 
chıhili is) anlarda çarpışmıştı. Bu de
fa da 85 yaşında vazife başına koştı
yorou. Polis, bu ihtiyara altmış beş 
yaşıru geçmişlerin bu hizmete alı:ı. 
mad~ğını bin güçlükle anlatabildi. 

• 
Kayser Demiş ki : 

H olandada bulunan sabık Kay
seı Wilhelm, bir yandan te

laşla eşyalarını topluyor, bir yan
dan da söyleniyordu: 

- Biıtıin bunlar bana tekrardan 
e.;ki $1Jn1~ri yaşatıyor. Bir defa daha 
~iz ordumuz canlandı ve kendisini 
gostermeğc gidiyor. 

Sonra içini çekerek devam ediyor: 
- Maamafih, diyor, o zaman ile 

bugün geçen bu tarihi günler ara.. 
sıncıa bE>nim için büyük bir fark var. 
O wm<m henüz kaybedilecek bir şt>
refi.m vardı, bugün ondan da mah
rumum. 

Kayset Wilhelm, 1914 harbinde 

üç S<'ne daima galip olan Alman 
dev!et.nin başında idi. Sonunda 
mağlup oldu. Bugünkü harpte onun 
yerini Her Hitler tutuyor. Her Hit. 
lernı kaybedecek acaba nesi vardır? 

• Gözleri Açılam1ya11 Adam : 

H olandıl ile beraber Calis'li Ml
chel Lenglet'in on senedenberi 

guver.dıği, "bir gün gözlerim açıla. 
cak,, ümidi de beraber mahvoldu. 

Anadan doğma kör olan Lenglet, 
Frar.sadaki doktorlardan ümidi kes. 
tikten scnra Londrayı tecrübe ettL 
Burada muhtelif zamanlarda üç defa 
ameliyat oldu. Nihayet, dünyada o
n".l.n gözlerini açabilecek bir tek a. 
dam bulunduğunu söylediler: 

- Utretch'li doktor profesör 
Weue! 

Profesör Weue geçen hafta Len.. 
g!et'in gözlerine dördüncii ve son 
aemliyatı yapmak üzere idl Netice
den % de 99 emindi. Hastanın Fran. 
sada bulunan karısı yola çıkmış ve 
bu buyük saadeti tesit için ameliya. 
tı müteakıp, onları profesörün eV:n· 
de bulacaktı. Bin tehlikeden geçe. 
rek, muayyen randevuya varınca; 
profesörün laboratuarında şunlan 
bllldu: 

"Yerde bir mermi ile beyni par. 
çalanmı~ yatan profesör. Ameliyat 
masası üzerinde her şeyden bihabeı 
biraz sonra dünyayı görebileceği i
çin kendi kendine ıslık çalan kocası!11 

• Evini Cinler Basan Kadın : 

T ayyarelerin en büyük yardım. 
cılarmdan biri de ışıklarda. 

Bunun içindir ki, bugün harp eden 
her devlE't geceleri muayyen saatler. 
den sonra şehirleri karanlığa boğu
yor, böy!ece tayyarelerden gizlenl. 
yor1ar. İngilterede bu kaideye itaat 
etmiyenleri cezalandırıyorlar. 

Geçen gece saat bire doğru fngfl. 
terede, Dcnham'da şöyle bir vaka o
luyor: 

Be.ıtçi, polis; buradaki fakir evle. 
r:indt.n birinde, birkaç yerde birden 
adet hilafına elektriklerin yandığım 
görüyor. Gelen polis, şöyle bir man.. 
zara ile karşılakıyor: Burada, tek 
baJına oturan Madam Bi3hop, üze
rinde gecelik entarisi, odadan odaya 
çılgınca koıuyor; polislerden medet 
umuyor: 

- İşitiyor musunuz, diyor, o sesi 
işitiyor musunuz, evimi cinler bastL 

Hemen elektrikleri söndüren po.. 
lis, cep fenerile Madam Bishop'u 
orf:erlren, acaip sesin yerini tayin ~ 
diyor. Evin kedisi elbise dolabı için
de on yavru birden yavrulamıştır. 

PoJ~s. aklını yarı kaçırmış bulu. 
ııan kadını cezalandırıyor ve ona ge
lecek sefer, kendine biraz hakim ol. 
mıısır.ı tavsiye ediyor. Böylece bu 
on yavru Madam Bishop'a tam üç 
liraya mal oluyor. Korkusu da üstü. 
ne caba! 

BULMACA 
ı 2 3 ' 5 8 

1 1 1 1 • 1 1 
1 • 1 ,____.. 

Soldan Sa§a: 1 - Almanya hududunda 
bir Belçika şehri - Bir zamir. 2 - Ekmek 
yapılır - Fasıla - İskambilde birli. 3 - Şiir 
yazan - Siz - Bir harf. 4 - Bir kısım Fe
lemenk adaları - Bir zamir. 5 - Cenah _ 
MamUI hale getirmek. 6 - Kabile - Saktn. 
7 - Dahi - Bir kız isml. 8 - Bir peygam
ber-Bir harf-Bir nota 9 - Bir askeri sınıf. 

Yukardan Aıaöı: 1 - Bir vilAyetimiz • 
Bir sayı. 2 - Valide - MAnasız,, boş 3 _ 
Bir harf - Yardım - Bir edat. 4 - Meşhur 
bir meydan muharebesi - Bir harf - Bir 
ı::esli harf. 5 - Erkek - İplik - Bir harf. 
6 - Almanyanın lstılA ettiği bir memleket. 
7 - Bir harf - Sempati, yakınlık hıssetme 
- Bir harf. B - Bir harf - Bir fransız şehrL 
9 - Bir Norveç şehri - Bir harf-Bir hıuf 
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MEYV~ OZU 
İNKIBAZI defeder, İŞTAH
SIZLIK, HAZIMSIZLIK, 
ŞİŞKİNLİK. BULANTI 
ve GAZ' e karşı faydası 

vardır. 
Her yemekten sonra bir tatlı kaşı~ı ya

rım. bardak su içinde köpürterek alınab i 
lir .Hasan ismine \·e markasına dikkat. 

Şişesi 30 - İki misli 50 - Dört 
misli 80 kuruş 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Hasan Oecoıu 

Devlet Oenizyolları 
Umum Müdürlüqü 

İşletmesi . "' 
ilanları 

20 Mayıstan 27 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ı<aradenl:ı hattı na 

9artın hattına 

,.mit hattına 

Vl udanya hattına 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Güneysu) ve 
.Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 
Salı 13 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya) . 
Sirkeci rıhtımından. 

Sıılı. Perşembe ve Pa7.ar 9.30 da (Uğur). Tophırn' 

rıhtımından. 

TAN 

KAN ÇIBANLARI 
TRAŞ YARALARI 
ERGENLİKLER 

VIROZA 
DOLAMA 
ŞİRPENÇE 
PİYODERMİT 

VIROZA 
ARPACIK 
SİVİLCE 
AKNELER 

VIROZA 
MEME İLTiHAPLARI ve ÇATLAKLARJ 

zo - a - 940 

LORENZ ve TEFAG 
RADYOLARI SAYIN 
:MÜŞTERİLERİNE 

-

Makinalarıruzın bütün yedek parça
ları ve arzu ettiğiniz piyasada mev
cudu bulunmayan bilumum yedek 
lambalıırın ve makinalarinızın her 
türlü tamiratı için yalnız İstanbulda 

Sirkecide Horasancıyan Hanında 
25 No. 

SADETTİN SÖNMEZ -
MİHAL LOGOTETIS 

$irketinc müracaatınızı memnuni
yetle karşılarız. Müessesemizin başka 

yercl.e şubesi yoktur. Tel: 20412 

' •••fam• h"""' 

Pazartesi 13. Salı 9.!;0. :::arşamba, Perşembe, Cum 9 
16 da ve Pazar 8.30 da (Marakaz) . Ayrıca Cumar
tesi H de ve Pazar 19 da (Sus). Galata rıhtımından. 
Pıızaıtesı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). 

HER T Ü R L Ü YAN IK L .AR ~11111 TAN Gazetesi nu~ 
KONJEKTİVİT ŞARK ÇIBANLARI ! 

'<arahlru ı.~ttına 

lmroz hattına 

.o\yvalık hattına 

G::ı hıt:ı rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (An
t ıılya), Cumartesi 20 de (thgen). Tophane rıhtı

mından. 

s~ıı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Ç::ırşambı; 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de (Bar
tın). Sirkeci rıhtımından.. 

1 

KOLTUKALTI ÇIBANLARI 1 ~ il"n ~tları ~ 
vı ROZA PA'-!'I EN ERKEN VE EN § 1 inci sayfa santimi 400 ~ 

il 
~ EMIN TEDAVİ EDER. 

1
: 2 , 

1 1 250 ; 

l:ımlr aUrat tıattına 

~ersin tıattına 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. POLIV ALAN ve POLIMIKROBIYEN AŞI § 3 , , , 200 i 
= 4 • 1 1 100 ~ Salı 10 da (Erüsk), Cuma 10 da (Konya) Sirkeci 

rıhtımından. (4150) ı------- ~ § ç sayfalarda , 60 ; Yeni Hayat s ion sayfa • 4oi NOT: 

Vapur s<!ferlerf haklonda her tilr!O mali\mat asağıda telefon numaralan ya· 
zılı Acentelerımı7.den ôğrenılebilir. 

Galata Ba, Acentelf~I Gıılata nhtımı. Limanlar Umum 
MildürltiJtl) binası altında 42362 

Galata Şube Acentellğl Galata nhtımı. Mıntaka Lıman 

reisliği binası altında 40133 

~irkt>ci Yolcu salonu 2274(1 

Devlet HavayoJları Umum Müdürlüğünden : 
1 - Adana tayyare meydanı pistleri inşaatı dört sistem üzerinden ve kapalı 

zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - a) Sistemin muhammen bedeli 272173.07 lira olup muvakkat teminatı 14.637 
liradır. "Beton" 

b) Sl~tt'min muhammen bedeli 279655, 17 lira olup muvakkat teminatı 14.937 
liradır. ''Beton" 

c) Sistemin muhammen bedeli 265567 .32 lira olup muvakkat teminatı 14.373 
liradır. "Asfalt" 

d) Sistemin muhammen bedeli 232024.82 lira olup muvakkat teminatı 12.852 
liradır. ''Asfalt" 

Türkiyede nefasetile şöhret bu
lan hakiki ve esas YENİ HAYAT 
karamel.alan birdir. O da ABDÜL
V AHİT TURAN markasıdır. Kah. 
veciler için ·nefis lokumlarımız 

vardır. 

Adrese d~kat: Galata Necatibey 

caddesi No. 92 Telefon· ,::.ioıiOi58ill•••••••lll!ll..;;.. ..... .. 

Maarif Vekilliğinden : 
3803 sayılı kanuna göre muhtelif viUyetlerde açılan köy enstitüleri için yaptırı

lacak blnalann, avan projeleri ile vaziyet plAnlarını hazırlama işi, memleket yüksek 
mimarları arasında müsabakaya konulmuştur. 

Bu müsabakaya ait şartnamelerin 20 - Mayıs - 1940 tarihinden itibaren Ankara 
Maarif Vekilliği ilk Tedrisat Umum Müdü rlüğunden, İstanbul Maarif Müdürlüğün· 
den alınabileceği ve Vekilliğimizce neşredilerek resmi okullarm hepsine J?Önderilen 
Tebllğler Dergisinin "70" numaralı sayısında görülebileceği ilAn olunur. (2326) (4082 1 

: Dikkat: 1 
1 ~ ı - 1 santim; ~azeten!n ince l 
1 = yazısile 2 satırdır. i 
§ 1 - İlfınla.nn fiyatı gazetenin 
: tek sütunu üzerine hesap- İ - -
:; lanmıştır. 1 
: ı - Kalın yazılar da gazetede 
: kapladığı yere göre santim-
: le rildilfü 
~lllllllllllllllllllllltlllllllll lll:ILll , 

TAN 
3 - Eksiltme 29/5/940 tarihine milsadlf c:arşamba günü saat 11 de Hava yolları 

meydanında kain umum müdürlük binasında toplanacak komisyon tarafından icra 
edilecektir. 

Jffllm __ ._ Vergilerde Değişiklik , 1 
Matbaası 4 - Bu işe aid fenni ve hususi şartnamelerle mukavele projesi ve re5imler 14 

lira mukabilinde Devlet hava yolları tayyare meydanındaki umum müdürlük bi
nasında bulunan alım ~atım komisyonundan temin edilir. 

5 - Eksıltmeye gireceklerin münakal~t vekaletine ihale tarihinden en geç sekiz 
e:ün e\•vel istida ile müracaat ederek ehli yet vesikası almaları şarttır. 

İstidalara buna benzer işleri yaptıkları na dair, işi yaptıranlardan aldıitları vesi
kaları rabtedeceklerdir. Zamanında müracaat etmeyenler ve ehliyet vesikası alma
yanlar giremezler. 

Yeni kanun. bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevznuna 
ithal etmiştir .. Ve çok !nsa bir mürldet içinde stok mallar hakkında 
beyo.nnameyi vermeyi emretmektedır. ' 

Bilhassa mükellefiyete yenı giren tüccarın bu beyannamelerin tan
ziminde ve hesaplaı;ın tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemesi ıçir. 
miiessesemize müracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

Hesap ve Tercüme Bürosu 
YC'ni Postahane karşısı Kınncıytın Han yanında Güzel Han No.6 

Kitap, gazete. mecmua ve 
her türlü taba, cilt ve klite 
şJeri yapılır. 

f AN Matbaası fstanbut 
6 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden bir saat evvel eksilt

me komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve hangi sistemi ne kadar tenzi
latla kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri llı.zımdır. (2211) (3884) ' Telefon: 23406 

\.. T et efon: 2431 O _______ m..,. -

Kadiköy Vakıflar Direktörlüğü İlan lan 

Dosya No. Vakfın ıami 
1 

2 

1 
Kandilli Sürp Arnkelos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 1 
Üsküdar Sürp Harç Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 

3 

9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

17 

18 

Gsküdar Sürp Karabet Ermeni kilisesi ve mektebi ve me7.arlığı vakfı. 
Kadtköy Sürp Takavor Erme'1i kilisesi ve mektebı'. ve me7.arht'ıı vakfı. 
Kınalrnda Sürp Lusavoriç Ermeni kilisesi ve Nersesyan mektevi ve 
mezarlığı vakfı. 

Kuzguncuk Sürp Lusavoriç Ermeni kill~esi vakfı. 

Kartal Sürp Nişan Ermeni ki lisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 

Kadıköy Aya E!emiya ve Aya Tiryada ve Aya Yorgi ve Aya Yani ve 
Aya İğnatyos Rum kiliseleri ve mektepleri ve me7.arlığı vakfı. 

Kınalıada Panaiya Rum kili <:esi ve me7.arlığı vakfı. 

Beykoz Sürp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi• ve mezarlığı vakfı. 
Kuzguncuk Mi.isevi cemaati vakfı. 

Heybeliada Aya Nlkola ve Aya Varvara Rum kiliseleri Ye mektebi ve 
mPzarlığı vakfı. 

19 Üsküdar Profitilya Rum kili sesi ,.e ayazması ve mektebi ve mezarlığı 
vakfı. 

20 Kandilli J\Ieta Morfosi~ Rum kilisesi ve mezarlığı ve mektebi ve Gök
su Panaiya aya7.ması \•akfı. 

21 Çengelköy Aya Youi Rum ki lisesi ve Aya Pandell ayazması ve mek
tebi \'e mezarlığı vakfı. 

22 Büyükada Pamıiya w Aya Ol mitri ve Profitilya Rum kiliseleri ve mek-
tebi ve mezarlığı vakfı. 

23 Burgaz adası Aya Yani Rum kilisesi ve mektebi ve me7.arlığı vakfı. 

24 Beykoz Aya Para~küvi Runi kilisesi ve mezarlığı vakfı. 
25 Pazabah<:e Aya Kostantin Rum kilisesi ve ayaı:maı:ı ve mezarlığı vakfı 

27 Kuzguncuk Aya Pandeleymo n ve Aya Yorgi Rum kiliseleri ve aya7.
ması ve mektebi ve mezarlıgı vakfı. 

34 Büyük;ada Heset Leavraham Musevi Slnagonu vakfı. . 

Mıntekamız dahilindeki semtleri ve iı:i mleri yukarıda yazılı azlık vakıflarının 

tek mütevellileri yeniden tayin olunacağından bu müesseselerin idare ve temsil 
vazifelerini mevcut kanun ve nizamlar uyarınca deruhte etmek isteyeceklerin 
4 - Haziran - 940 Salı günü akşamı sonu na kadar birer istida ile Kadıköy Vakıf
lar Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve Vakıflar nizamnamesinin 37 nci maddesind<' 
yazılı vesikaları da bilahare gazetelerle tayin olunacak imtihan günü getirmek üzere 
şimdiden hazırlanmaları lüzumu ilan olun ur. (4152) 

1 

BALSAJ\IİN cevherini ihtiva eden yüz ve dudak rujları Amerika Gü. 

zellik Enstitüleri profesörlerinden meşhur Prof. Hcrog tarafından tertip 

rdilmiıtır. İNGİLİZ KAN.ZUK ECZANESİ - Beyoğlu. İstanbul. 

BOŞ VAR 1 L S A· r · ı LACA K 
Sümer Bank Bir1eşik Yün İpliği ve Dokuma T. IS BANKASI 

1940 iKRAMiYELERİ: 

1 adet 2000 llrahk = 2000.- ırr1 

3 " 1000 .. = 3000.- " 
6 .. 500 ,, = 3000.- " 

~Deylet~Qemi(yottarı' ve ·.umanları- f şletnie U. idaresi ila~ları 
Hububat ve Un Nakliyatına Tenzilat 

Hububat un ve diğer zahirelere mahsus 9 No. lu tarife üzerinden hububat 

ve un mıkliyatına ayrıca tenzi!At yapılmıştır. 

Tarı.tenin bazı ınüna!'<ebetlere ait ücretleri değiştirilmiştir. 

Bu husu staki tarıfe 16/6/940 tarihin den itibaren tatbik edilecektir. Fazla ta!-

sila t için is tasyonlara müracaat edilrnelld lr, {2334) ( 4096) 

tanbul İnhisarlar Başmiidür1iiğiinden : 
!Ilı . mu l\·J y ıs 910 sonunda oıtccek olan mi.ısl(lrat Ruhsat tezkerl"lerini ye-

nııeme ıs•ıyenler 20/ 5/ 940 tarihinden 5/6/940 giinü akşamına kadar kontrat 

ve fotograflarile başmudürlüğe müracaat etmeleri ilan olunur. (3640) 

.. 
Fabrikaları Müessesesinden : 

Defterdar fabrikasında. mevcud aşağıda cins ve mikdarı yazılı boş variller 27 
Mayıs 940 Pazartesi günü saat 14.30 da Defterdar Fab. da açık arttırma ile parti 
parti sahlacaktır. 

Arttırmaya iştirak edeceklerin ilk teminat olan yüz elli lirayı arttırmadan ev
vel Katırcıoğlu hanındaki müessese veznesine yatırmaları. 

240 Aded (Saç) yağ varili 200 kiloluk, 
19 " (Demir) zaç yağ varili 450 - 500 kiloluk. (4138) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Ceza hukuku, İktısat, İspençiyari kimya, Umum.t Fizik, Romanoloji, Tilrk edebi

yatı tarihi, Umum! Türkiye tarihi, HayaU ve Tıbbi kimya, Mikrobiyoloji, Genel 
Fizyoloji, sinir hastalıkları doçentlikleri açıktır. Namzetlerin yabancı dil imtihan
ları 3 Birinciteşrin 1940 PersPmbe ~ünü yapılacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, 
5 adet fotograf , nüfus tezkeresi örneği \•e ilmi hüviyetini gösteren fişlerile (Fiş

ler tedris işleri kaleminden istenecektir) 16 Eylıll 1940 tarihine kadar Rektörlüğe 
müracaatları. (4088) 

1940 KÜÇÜK 

CARf HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

12 ,, 250 " = 3000.- .. 
40 n 

75 .. 
210 ,, 

100 
50 
25 

.. .. 
n 

= 4000- ,. 

= 3750.- " 
= 5250.- ,. 

Keıldeler: 1 ıubat, 1 mayı• 

1 a(juatos. 1 lklnclteşrln tarlhlerirıd' 
vapılır 

Devlet Limanları İşletme Umum l\füdürlüğünden: 
Galata Rıhtımındaki yeni yolcu salonunun Lokanta, Gazino ve Büfeleri ldareel 

tıazırlanan şartname ve mukavele esasları dahilinde kiraya verilecektir. 
Bu şartnameleri .almak ve ona göre tek likleı1ni yapmak üzere bu işlerdeki uıtl' 

saslarile tanınmış isteklilerin nihayet 4 - Haziran - 940 zevaline kadar idare J~ 
vazım şubesine müracaat etmeleri. -.osd 

Sahibi \te Neşriyat Müduru Halil Lutfü UOIUJUNCU. Gazetecilik tO 

Nesrivat T L. Ş Ba~lldı21 ver. T A N l\1ath11a~1 


