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Diyor ki: .. A% masrafla iyı iş yapmak. para kazan. 
aıak ısuvorsanız.. ''İDEAL BÜRO.. yu okuyunuz... 

~tııı yeri : TAN • İstanbul 
Fiat1 50 Kr 

Son Tedbirler Karşısında 

Roma Gazeteleri 
Müttefikleri 

Tehdit Ediyoıalar 

Başvekil Asılsız ayialar 
Tetkiklerini 

Amerika, MussoUni'nin Temlnatına Raamen. 

Vaziyeti Kararsız Addedlyor 
İskenderiye, 5 (A.A.) - Fransız - İngiliz filoları kumandan

larile Mısır resmi makamatı arasında ziyaretler teati edilmiştir. 
Mısır makamatı, kumar.danlara hararetli bir tanda kabul gös
termişlerdir. Hava tehlikesine karşı müdafaa ekzersizleri bü
yük bir muvaffakıyetle cereyan etmiştir. 

Biti r erek 

Dün Sabah 

A nkaraya 

Avdet Etti 

Yunan Hududu t:3oyunca 
Tahşidat Yaptığımıza 

Dair Haberler Yalandır 
U'elles'in ye11i beyanatı 

1 Vaşington 5 (A.A.) - Matbuat mü. N O R V E Ç 1 messillerinc beyanatta bulunan Sum. 
ner Welles, Avrupa harbinin yakın_ 

HARBiNDEN ~a .başka mı~tak~lara da yavılmak 
ıstıdadını gosterıp gosterm •'ijpni 
soran bir gazeteciye bu husustaki 

ALINACAK fikrini söylemekten imtina ctmistir. 
Sabah alınan telgrafların vaziyeti 

dünkünden daha başka bir şekilde D E R S E gösterip göstermediği suali karşısın. 
da kalan Sumner Welles, cevap ver. 

Yazan: Jl. Zekeriya SERTE L melde tereddüt etmiş, fakat vaziye. 
tin henüz pek kararsız olduğunu ila. 
ve etmiştir. Norveç harbinden gerek bitaraf. 

lar ve gerek müttefikler için 
alınacak bir çok dersler vardır. 

Her muvaffakıyetsizlik bir takım 
dc:·slerle doludur. Napoleon'un sôzu 
meşhurdur. Her mağlubıyet gallhi. 
yete yo: açan bir derstir. Hakikati 
saklamıya lüzum yok. Mtittefikler 
Norveç seferinde muvaffak olama. 
mışlnıdır. Fakat bu muvaffakıyetsiz. 
lik. siyasi ve askeri filubcUc:i ne o.. 
lursn olsun, harbin nihai akıbeti uze. 
rinde müessir olmaktan uzaktır. 014. 
16 harbini hatırlıyanlar bilirler ki, 
o vakit te başlangıçta Almanlar Bel
çikayı işgal etmiş, Parise kadar yak. 
laşnıışlardı. Balkanları baştan başa 
fethetmişlerdi. Rus ordularını hezi. 
nıctten hezimete uğratmışlordı.Fakat 
neUcede mağlup olmaktan kurtula. 
nıamışlardı. 

H&rbe giren için galibiyet kadar, 
nıağlUbiyet tc mukadderdir. Maksat 
harbı kazanmaktır, münferit muha. 
rebcleri değil. Yine meşhur bir 
söz vardır: İngilizler bütün muhare. 
belcri kaybederler, yalnız sonuncu. 
sunu kazanırlar. İngiliz askeri tari. 
h:nde bu soz bir anane olmuştur. G
nun için sonunu bekliyclim ve yeise 
kapılmıyalım. 

• 
Bugün daha ziyade yapılacak 

Mussolini tarafından Phillips'c ve. 
rildiği iddia edilen teminattan sonrn 
serdedilen bu mütalaa, bu teminatın 
Amerika hükumetinin Mussolininin 
sulhcuyane tarzı hareketine inanmak 
tan uzak olduğuna dair elde edilen 
ilk resmi delildir. 

"Wa§ington,, hareketi 
geri kaldı 

Ncvyork, 5 fA.A.) -Amerika ban_ 
dıralı Vaşington vapurunun İtalya. 
ya hareketi iki saatten fazla bir müd
det tehir edilmiştir. Bunun sebebi, 
Vaşingtondan gelmiş olan ayni va. 
pur kumyanyası memurlarının mü. 
him olduğunu beyan ettikleri üç pos. 
ta çantasının vapura yetiştirilebilme.. 
sidir. Vapurun kaptanı Manning. se. 
yahat esnasında muhasamat sahası 
genişlediği takdirde takip edilecek 
hattı hareket hakkında mahrem e. 
mirler aldığını söylemiştir. VP.:-urda 
74 ü Amerika tebaası olmak tizere 
227 yolcu vardır. 

ltalyan matbuatına göre 
Roma, 5 (A.A.) - D. N. B. Ajan!'ı 

bildiriyor: İtalyan matbuatı, İngil z 
harp gemilerinin Akdcnizde tccem. 
müünü, propaganda tedbiri olarak 
tavsif etmektedir. Popolo Di Rom:ı 
gazetesi, bu manevranın İtalyayı 
korkutamıyacağtnı, fakat İtalyanın 
Büyü:k Britanyayı bu tecemmü ka. 

(Sonu, Sa. 6. Sü, 5) 

Beşiriden ilk resim :Sondctj sureli le çıkarılan 
petrol oluktan akıyor 

Oiğer resimler ve Daş,·ekDin avdetine nit tafsilaf 3 ndi sıwfrımı:11fo'1ı.· 

şey, bu mağlubiyetten alına. 
cak dersleri çıkarmaktır. Bu dersle
ri çıkarabilmek için de müttefikleri 
nıuvaff akıyetsizliğe sevkeden sebep. 
lcrl araştırmak lazımdır. 

Müttefikler Şimalde niçin muvaf.. 
fak olamadılar? 

Bu muvaff akıyetsizliğin ilk sebe. 
bini Şimal memleketlerinin tehlike. 
Yi vaktile göriıp kararlarını vaktinde 
Ve!'memelerinde aramak doğrudur. 
~orveç bitaraf kalarak istikliılini ko. 
ruyacağını zannetmiş, Alm~nyanm 
henüz sekiz dokuz ay evvel ımzala. 
dığı ademi tecavüz misakına riayet 
ederek bir tecavüzde bulunmıyaca
ğına aldanmıştır. Bu sebeple mütt~ 
fiklerden yardım istemiye lüzum gor 
:rnemiştir. 

Kartalda Düğün Yerinde 
Bomba Patladı, 6 Kisi 

öldü, 16 Kişi de Yaralandı 
Bunun neticesi olarak Almanya, 

Norveç.i silahsız, müdafaasız bir h~l
de bulmuş ve kolaylıkla lşgale imkan 
bulmuştur. Bu sayede Almanlar bü
ti.ın Norveç sahillerini, bütün bava 
ve deniz üslerini elde etmiye ınuwJ. 
f k olmuşlardır. 

Müttefikler, Norveçe yar<lımıt krı
rar verdikleri zaman artık büttin ih
raç limanları tutulmuş, Almanlar 
butün hava ve deniz üslerine yerleş. 
nıiş bulunuyorlardı. 

Bundan alınacak ilk ders şudur: 
Bitaraflık isüklili koruıruya kafi 

d~ğıldir. 1 anyanın sozüne ve vaa-
dıne inan 18.hlanmamak, müda. 
faaya hazır) ınak ta hatadır. Fa-
kat her §eyd yade sonunda ınüt. 
tetiklere güv ekse ve nların 
Yaı drmı istene se bunu va tinde 
istemek, ve ica ederse te ı e ba 
lamadan evvel larla J ( us l ,..,._ 

Tahkikat, Hadisenin Kaza Eseri Olduğunu Gösteriyor 
-

Kartal, faciasında· yaralanan ve nümune hastahanesinde tedavi altına allnanlardan birkaçı 

Yazısı ( (') ncı sayfamızda 

Bilakis Terhis Vakti 
Gelen Efrat Derhal 
Terhis Edilmektedir 

Alman Aiansına Göre, lngilterenin Ankara 

Sefiri, Mütt efik Kıtaatın Bulgaristar.dan 

Geçir;!mesi için Sondajlar Yapıyormuş ! 
Sofya, 5 (A. A.) - D. N. B. Bildiriyor: .. Y.unan ~ududun

da Türkler tarafından yapılmakta olan muhım tahşıdat, Bul
aar hükumet merkezinde şiddetli bir endişe uyandırmıştır: 
Siyasi mahafil, Türkiye tarafından ittihaz. :~i~mi.~ olan aske~ 
tedbirlerin çok ciddi bir hadise teşkil cyledıgı~ı soyle_me_lde 'e 
Bulgaristanın bu yolda bir hareketi icap e~tırc~~k hıçbır. tah
rikte bulunmamış olduğunu ileri sürmektedır. T~rk as~en .h.a
r ketleri, şüph yo ki, Şarki Akdenizdeki lngiliz faaliyeti ile 

alakadardır. 

1
-

Sofyada, Türkiye tarafından it~i
haz edilmiş olan askeri tedb.rlerın 
f ngiliz hükümeti tarafından ilhnm .c. 
iilmış bulunduğu zannedılmektedır 

Jlavas da ayrıi lıaberi veriyor 

Sofya, 5 (A A ) - Havas ajansı bil. 
diriyor: 

Yunon hududunda Tür ' 1er t rs
fından yapılmakta olan muhim tah. 
şidat, Bulgar hükumet merk<'z n<le 
bazı endi eler uyandırmıstır Sofya 
siyası mahfillerı Turkıyen ·n itt.ıhdı 
ettiği ac.-1<eri tedbirlerın B ı rr r~s·a. l 
nın hnttı harck tin n bunları kntl\ en 
haklı r,ost rccek b r mahiy t 1?< ter. 
memesi sebebıle, ehemmiy tsi7 t<·
lakki olunnmı;) acagını so) !emekte
dir. Bu tah ıtlcr. her halde Sarki .'\k • 
deniıdeki İngıliz faaliyet. ile ~laka. 
dardır ve bir İngiliz talcbı uzerıne a. 
lmdığı sanılmaktadır. 

Anadolu Ajan ının notu: 

l/aı•as re n . N. B. Ajansları. 
nın ı·ernıi§ ol.dukları bu lıavadis, 
başlan aşağı uydurmadir. Bila
kis terhis vakti gele11 efrat. te
hir olunmaksızın, muntazaman 
terhis edilmektedir. 

BULGARİSTANDA 

/ ngiliz elçisinin temasları 
Sofya, 5 (Hususi) - İngilt~re~i~ 

Ankara büyük elçisi. Bulgar rıcalı. ı
le teınaslanna devam etmcktcdır. 
Sefir şerefine verilen ziyafette BuJ. 
gar Başvekili ve Hariciye Nazırı ile 
Bulrrar Müdafaa Nazırı ve Balkan 
se!i;leri de hazır bulunmuşlardır. B~ 
y:ik elçinin, buradaki ikame:i bır ikı 
gün daha uzayacaktır. 

Di~er taraftan D. N. B. ajansı bu 
(Sonu, Sa: 6, Sii: 5) 

Ankara~a G. Birliği 

Altınorduyu Y e1tdi 
Milli küme maçlarına dün Anka. 

ırada devam edilmiştir. Gençlerbirli
ği Altınorduyu 5 - O yenmiştir. Mu. 
hafızgücü ile Altay berabere kalmış. 
lardır. Demlrspor şehrimizde Şişli 
ile karşılaşmış ve bu maç 4 - 3 Si.ili 
takımının galibiyeti ile neticelen. 
miştir. 

.Dünkü spor hareketlerine ait taf
silat dördüncü sayfamızdadır. 

NorYeç Hariciye Nazırı Koht 

NARVİKTE 
Şiddetli Bir 

Harp Başladı 
-0-

Norve~ Hariciye ve 
Müdafaa Nazırları 

Londraya Gel~il~u· 

Londra, 5 (Hususi) - Nor
veç Hariciye Nazırı Koht ile 
Milli Müdafaa Nazırı Albay 
Kjunberg ve Norveç sefiri Sir 
Dormer, İngiltere hükumeti ile 
noktai nazar teatilerinde bulun
mak üzere bu sabah saat 6 50 
de L?ndraya gelmişlerdir. He
yet, Ingiliz ricali ile tenıaslara 
başlamıştır. 

Norveç hariciye nazırı Robt b 
akşam Londrada radyo ile bir n~t ~ 
söylemiş ve demiştir kı: u 

"Birkaç giın içın Londrada bulunu. 
yorum Burada, mutecavız k 
l k b. d uvvet. ere arşı ıze yar ım yapıl 

. ll l~h· rnasının en ıyı yo arını sa cı ıyettar daı· 
1 l ._ _ ,_ cd ğ. re et_ 

s muzW\.erc ece ım. Rurnctan p 
( onu Sa. 6. Sü. G) a-
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,,_ bir DllOb• •kmakta tletel'dl.I Bai'Jar ve Artistler 

avkll bir htıyNnlıkl• ılrOyorl•r· 
ileten ıtn fldm• 1111•1111n o karlka· E 
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CÜZAMLILAR Anbfa7a hareket etmfttlr. 
BilJGk elçi Alakarada bir batta 

dar blacü " bazı veldll·ılll"1ımıs 
temasta bulunduktan IOm'& 

Bükrefe ..... Ur. 
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Müttefikler 
Ve italya 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

1 ngiliz matbuatı, İtalyanın har
be girip girmiyeceği meselesi_

ni ehemmiyetle tetkik ediyor. İngı. 
liz matbuatı içinde açık süzlüHiğü 
ve hür fikirliJiö-i ile tanınmış olan .. 
Ncws Chroniclc, vaziyeti açıkça an. 
lalarak diyor ki: 

·•italyanın harbe girip girmemesi, 
kendi elinde değildir. Almanyanın ~
lindedir. Günün birinde Führer: 
'·Ben Balkanların üzerine yürüyo. 
rum. Siz de Yugoslavyaya taarruz e. 
din!,, diyecek olursa; Duçenin yapa. 
cağı iş, Almanyanın ~~riyatiğe in. 
mesine karsı gelmek ıçın, Yugoslav. 
yanın üzeri~e yürüyerek harbe gir. 
mekten ibarettir.,, 

News Chronicle'in bu mütalaasını 
münakaşa edecek değiliz ve İtalya. 
nın, Almanya tarafından mutlaka 
harbe sürükleneceğini de iddiaya lü
zum görmüyoruz. Fakat News Chro
nicle'in mütalaasında tebarüz eden 
ihtimalin, gözönünde tutulmıya layık 
olduğunu söylemek istiyoruz. 

Balkanlar, Almanyanın bir gün 
hasmane harcketilc karşılaşabilir. 
Fakat bu ihtimal hesap edilirken, 
Almanya ile iktifa etmek doğru de. 
ğildir. Hesaba katılacak diğer bir ~ 
mil de İtalyadır ve İtalyanın bu va
~iyct karşısında vereceği karardır. 

Fakat Muhalifler Var: 

Yine Londra gazetelerine göre, 
İtalya dahilinde İtalyanın İn. 

giltere ile harbe girmesine muhalif 
olan birçok unsurlar bulunmaktadır. 
Vatikan ile İtalyan hanedanı, İtal. 
yan ordusunun ve İtalyan efkarı u. 
ınumiyesinin mühim bir kısmı bun. 
ların basındadır. Bunların muhalefe
ti, kolay· kolay bertaraf edilecek ma. 
hiyette olmam~kla beraber, İtalya. 
nın harbe girmek için vereceği ka. 
rar bunların elinde değildir. Fakat 
kararın· verilmemesi hususunda bun
ların müessir olacaklan muhakkak 
sayılıyor. 

Londra gazetelerinin bu mahiyet. 
teki neşriyatı ister doğru, ister yan. 
lış olsun, ..mesele değildir. Çünkü İn. 
giliz matbuatının bİl'leştiği bir nok
ta, İtalyanın harbe karışması takdi. 
rinde müttefiklerin bu mesuliyeti de 
sırtlamıya hazır olduklarıdır. 

Nitekim İngilterenin ilk kanşıklık 
ihtimalleri üzerine, ticaret gemileri. 
ni Akdenizden çekmesi. bunu apa. 
çık gösteriyor. 

İngilterenin bu tedbiri atmaktan 
maksadı, Akdenizde donanmasını, 
ticaret gemilerini de muhafaza kay. 
dından azadetmek ve azami derece. 
de scrhest hareket etmesini temin 
etmekti. 

İngiltere bu tedbiri almakla, vazi. 
Yeti azami ciddiyetle karşıladığını 
göstermiş oluyor. Fransa ise, heniiz 
ayni tedbiri almıya lüzum görme.: 
ıniştir. Bunun birçok sebepleri var. 
dır. Biri, İtalyan postalarrnın hala u. 
zun seferlerle meşgul olmalarıdır. 
Sonra İtalyan ricalinin sözlerile t. 
talyan ask~ri hazırlıkları arasındaki 
ahenksizlik te Fransız mahafili üze
:rinde tesir etmektedir. Fakat icabın. 
da Fransa da, donanmasının azami 
hürriyet içinde hareket etmesi için, 
bu tedbiri alabilecektir. Fransanın 
Şimali Afrikadaki hazırlığı da bu 
tedhiri almıya müsaittir. 

Elhasıl, ~üttefiklerin son derece 
hazırlıklı olmaları, mühim bir ger. 
ginliğin önünü almak üzere gibidir. 

Almanyada Demir 
Sıkıntısı Artıyor 

Slovak hududu, 5 (A.A.) - Hav>ts: 
Bohemya ve Moravya himaye ida

~leri Alman makamatı, birçok Çek 
tnuharrirlerinin eserlerini kütüphane 
lerden kaldırmak ve satışını durdur
!nak üzere emir vermişlerdir. Bu em. 
rin tat'biki neticesinde, üç milyon 
tıüsha Çekçe kitap imha edilecektir. 
Diğer taraftan, Alınanyada, iyi 

cins demir fıkdanı hissedilmektedir. 
O derecede ki Almanlar bütün Bo. 
hernya ve Mo;avyada nakliyata elan 
açık bulunan demiryollarının yımi 
aylarrnı söküp yerlerine eski ray. 

lar koymaktadırlar. Ve nihayet, Al
anlann, birçok Slovak vagonları. 

a Alman damgası vurdukları görül. 
ektedir. 

Fuarda İran Pavyonu 
İzmir, 5 (A.A.) - İran hükumeti 

u seı,e Fuara büyük bir pavyon in. 
~~ı suretile iştirak edecektir. İran 
uyük Elçisi bu maksatla şehrimize 
elerek Fuar sahasında beraberind~ 
:a~ .General Konsolosu olduğu hal

ıkı sant kan:n· t.PtkiklPr v:mm1c:t1r 

Garp Cephesinde 

Almanların 

Son Taarruzu 
Püskürtüldü 

Yeni Polonya Ordusu 

Garp Cephesine Geldi 
Londra, 5 (Hususi) - Fransada 

teşekkül eden yeni Polonya ordusu, 
Majinoya varmıştır. Polonya Başve. 
kili Sikraski, kıtaatın geçit resmın. 
de bulunmuş ve "ordumuz, Polonya 
ve insanlık düşmanı ile mücadeleye 
girişmek üzeredir,, demiştir. 

Garp cephesindeki taarruz 
Garp cephesinde Almanlar Fran. 

sız mevzilerine küçük bir taarruzdn 

bulunmuşlard;r. Havas, bu hususta 1 

şu tafsilatı veriyor: 
"Almanlar bu sabah, mutattan da

ha geniş mikyasta bir ufak taarruz 
yapmışlardır. Bu taarruz küçük bir 
hücum müfrezesi tarafından bir mev 
zie tevcih edilmiş değil, bir buçuk 
kilometrelik cephe üzerinde yapılmış 
bir taarruz hareketidir. 

TAN 

i 
..................................................................................... ı 

Başvekil Ankaraya Avdet Etti , 
• 

Ceral E1iiip Taşman Ramanda uelli pll. Jl I.uyusu :~aJ.I.ın..:a Başvekilimize izalıal ı·eriyor 

Belçika 
Başvekili 

Diyor ki: 
--o---

"Belc;ika Tahkim Edilmiş 

B!r Şebekedir, Düşman 

Seri Netice Alamaz. 11 

Brüksel, 5 (A.A.) - Charleroida 
ı bir nutuk söyleyen Belc"ka Başveki. 

3 

Kurnazlık 
Yazan: B. FELER 

1 lim, bilgi, cesaret falan da öy. 
lcdir. ama ille kurnazlık babın. 

da üstünliiğü kimse)'·e vermeyiz. Vt 
başlıca hayat tesellilerim"zin biri de 
kimse~·e aldanmamış, mantara bas. 
mamış ,.e kiil yutınamı~ olmamızdır 
Lakin efendim, acaba böyle midir1 
En kurnazımızı faka bastırmış nice 
hin oğlu hinler vardır ki masum ma. 
sum oturur. boynq bükiik, bizi, saf. 
sata ve palavralarımızı dinlerler. 

Kurnazlık de~·ince akla gelen ilk 
fıkra (La Fonten) merhumun karp 
ile tilki hikayesidir. Ben karganın 
pek safdil olduğuna kail değilim. Fa. 
kat ağaç dalına konmuş yani yük. 
sekt~ yer tutmuş olması. kabında uç• 
hilmek iç"n kanatlarına güvenmesi 
onu tilkinin tu:ı~a2'ına düşürmüştür. 

Zaten "kus beyinli" tabiri de kar. 
ganın pek l;hin~ bir rivayet teşkil 
<'tmez. 

Her memlekette kurnazlık vasfını 
inhisar altına almak isteyen kasaba. 
lar vardır. 

Mesela bizde Kayseri ve civan hal. 
kı kendilerini kurnaz ve zeki sayar. 
lar. 

Hatta hir Ka:rscriliye: 

1 - Okur yazar mısın? diye sorduk. 
ı ları zaman: 

1 - Okumam yazmam yoktur em. 
me, Kayserliyim! diye yalnız Kayse. 
rili olmanın insRna okuma yazma 
bilıtisi kadar bir fikir üstünlüğü ver. 
diğini anlatmak istem'ştir. 

Buna benzer bir fıkra daha vardır: 

Kurnazlık davası Kayseri ile Nev. 
schir arasında münazaa halindedir. 

Bir Nevşehirliye sormuşlar: 
- Nerelisin? 

Cevap V<'rmedcn h"raz düşünmUı. 
o;onra: 

- Kayseriliyim .. ce\'abını vermiş. 
- Neden diişiindün? diye tekrar 

sormuslar: 
- Aslına bakarsan Nc,·şehirliyim 

ama doğrusunu söylesem tevatir ıa.. 
nıp inanmazsınız diye Kayseriliyim, 
dedim ... cevabını ''erm"ş. 

"El elden üstündür arşa varınea" 
dive bir siiz vardır. Burada el llfı 
b~ş parmaklı aza değil, eskiden "il" 
şeklinde yazdığımız el alem tarzınd• 
kullandığımız kimse manasına gelen 
"el" dir. Kurnazlıkta da keyfiyet bu 

"Düı, saat bir buçukta, oldukça §id 1 
detli bir topçu hazırlığından sonra, l 
mevcut iki bölük, yani takriben 300 f 
kişi tahmin edilebilen bir Alman kuv ı 
veti, Fransızlar tarafından işgal e
dibıekte olan küçük bir koruyu ta. 
arruz etmiştir. Otomatik silahların, 
mi.ıteı.;kıben vaziyetten ha1'>erdar cclL 
len topçunun baraj ateşi altına aJı. 
nan Almanlar, Fransız mevzilerile I 
temasa dahi geçmiye muvaffak o!a. 
madan, hiss~ilir derecede zayiat ve. j 
rerek, oldukça intizamsız bir ricatle 1 
gerilemişlerdir. Sabahın dördüne doğ 1 
ru, Fransız müfrezelerinin yaptıkları 
istikşaflarda, boş sahada ne ölü ne 
de yaralı bulunmuştur. Almanların 
bunlan alıp götürdükleri anlaşıl!Ilı~- ı 
tır. Yalnız bu müfrezeler, arazi üzP. 
rinde terkeclilmiş bir çok silflh Ye 
kanlar içinde üniformalar bulmus
laıdır. 

"Hava şeraitinin çok güzel olma. 

sına rağmen, dünkü gün tayyare fa 
aliyeti oldukça az olmuştıır. Buna 1 
muknbil, Alman keşif tayyareleri rlün ) 

gece Fransa şimalinde ve Şimal deni- j 

zi üzerinde ciddi faaliyet sarfetmiş. j 
lerdir." 

1 
li Pierlot ezl'ümle demiştir ki: 
"Azmimizden dönmemeye karar ver. 
miş bulunuyoruz. Bütün komsuları. ki\ amdadır. 

1 mızla bizi bağlayan ~ulh paktını bi. Bu kurnazlık dıh-asında !\fısır fel. 
ze bozdurabilecek olan yegane şey. lfihlarının ileri gittii!i sö~ len'.r. Buna 
hudııdumuza bir taarruz veyahut dair iki hika:r<'m \'ar: 
m nı leke tim zin şerefi ve emniyeti Bir f<'llah ile (fellah çiftci demek. 
ile tnlif edilemeyecek bir lrnrekctt:r. tirl srytan. ınaho;hlün topraktan tist 
Ancak o zaman harbl'deceğiz ve o kısım fellahın. alt kısmı şe\ tanın ol. 
7.~mRn cfo f<;tikliıl mizi ve arazim"zi mak İİ7.ere ortaklasa bir tarla sflr. ! olduğu gibı bırakacak bir sulh ak., ınüsler. Fellah arna ckm"s, mah~ul 
detmek i.iz€'re sil5.hımızı oır lkncagız.

1 
her<'ketli olmus. Üst kısmını fellah 

Bclçıka bir tahk m cdilmis hat c.ır alınrs, hirhir is(' \araını~an kriklerini 
şebekec;idir. Di.i~m·ın. bumda, cabuk .fe se~ hına hırakmı~. 

Paket göndermek yWJak 
Londra, 5 <A.A.) - İstihbarat Ne. 

zareti bugünden itibaren Fransa ha. 
riç olmak üzere ecneıbi memleketle. 
rine içinde gazete, kitap, el yazısı, 
fotograf, posta pulu ve her nevi gı.. 
da maddeleri bulunan paketlerin 
gönderilmesi menedildiğini bildir-! 
mektedir 

bir netice b .. klcy .. mcz.,, Ş")"tan bir ha~ li ıığrastıktan snnra 
" - - kendine dii f'n nıaru:uliin hissesinin 

Amerika İle Mek~ik& 
Ara'imda Petrol Anlaşması 

Başvekıl, petrol salıa:~ındaki tetkikleri sırasmda ı Ne\ York, 5 (A.A.) - !vi haber a-

A NKARA 5 (AA) B T"' p t" k. e h"r<·ok mf'bns. lan nı~hafil. perşembe gÜniı akşamı 
• . , . . - aş,·e. uzcr. ar ı er anı v • d" d d Ol c · · · A 

kıl Doktor Refik Saydam, tar, Riyaseticümhur umumi katibi 1 Conıı ıta ~ 
1 

. k o~pc17 ~sı;; 1 h" -
Londra, 15 (A.A.) - Folkestone ile 

Ostende arasında posta paketleri ve 
yolcu nakleden bir Belçika vapur 
kwnpanyası, vaziyetteki kararsızlık 
dolayısile pazartesi gününden itiba. 
ren faaliyetini tatil etmeğe karara 
vermiştir. 

refakatindeki zevat ile birlikte hu Kemal Gedelec, seryaver Celal hu. m_erıkıı pe ro d sıı_: I e;ı ~k · 
1
' ·sı a 11-

sabah saat 10 da Ankaraya av. susi kalem mÜdiirü Süreyya Ande. ıkum~ıı araslın ka l• clKsı a rn~nı?anl~la: 
d b · il · · Veka·leti umumi ki sının petro uyu arının ıstım a u et uyurmuşlardır. Sayın Baş. rınıan, arıcıye · • . 
vekilimiz istasyonda Büyük Millet tibi Numan Menemencioğlu, Ankara 1 hakkınd~ bıı anlaşma yap.tlnıı.,t ~· • 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda iJe Vali \'C Belediye reisi, emniyet mü. A.,socıatcd Press, Mc:~s ka huku
Heyeti Vekile azaları, Cümhuriyct dürü Vekaletler erkanı tarafmdan met•nın, kumpany. _'."l, ııı; S"ne zar. 
Halk Partisi Umumi Katibi Dr. Fikri karşıl:~mıştır. fında 9 milyon dolar öcleycc"~ini ha. 

L. G~orge, Hükômeti 
Muahaze Ediyor 

Norveç Fiyaskosu Baıımıza Akla Gelmedik Üzüntüler Açacaktır, 
ParlCimentonun Hükumetin icraatına Müdahale Etmesi Lazımdır 

J.ondra, 5 (A.A.) - Reuter Ajansı bildiriyor: 

l:ıer vermektedir. Arn"rika sirkeli. 
öıuimüzdcki altı sene zarfında ~.fok. 

sika kuyularından 30 mllyrm fıçı pet
rol cıkarmıya salah"yetlicfü. 

Mrksika petrolU te\'Zi ?ccntcsı U

mum müdürü, üç Amerika şirkctile 
mukaveleler aktedildiğini s)vlı>mistir 
Bu mukaveleler, 54 milyon dolar d€'. 
ğerinde Meksika petrolü satışına da
irdir. 

---o---
Aziziye Tüneli Açılıyor 

İzmir. 5 (A.A.) - Aydın hattı üze
rinde yaptırılmakta o!an Aziziye ti.i. 
nelinin inşaatı ikmal edilmiştir. Pek 
yakında merasimle işletmeye açıla. 

caktır. Devlet Demiryollarına ..,ıir 

buçuk milyon liraya mal o1an bu tü 

nel ileride elektrik 1i trenlerin geç. Lloyd Gt'orge, Londrada çıkan Sunday Pictoral gazc. 
tesinde neşrettiği bir makalede, hükumetin siyasetine 
ve harbin sevk ve idare tarzına şiddetle hücum etmek. 
tedir Llyod George, bu makalesinde diyor ki: 

bunlar, sal.fıhiyet!'iz ve sersem insanlar tarafından yaw 

pılan icraatın miıcssif hikavesidir. l\lillet her fedakar. 
elverişli bir tarzda lığa katlnnmıya hazırdır. Fakat muvaffakıyet kazama. 1 mt"sine de 

cak vaziyette degildir. Çünkü, r~ikarda bu~unan~~r 1 tmlmıştır. ---4>--

yap 

''No.n·eç fiy&skosu başımıza, akla gelmedik üzün
tüler açacaktır. Norveç kara sulanna mayin dökmeğc 
karar vermeden evvel, Norveçte Almanlara takaddüm 
etmt-miz lazımdı. Halbuki Almanlar mukabil taarru7.:ı 

geçtikleri zaman, bu mukabil darbeyi karşılamıya ha. 
zu hile değildik. 

"Norveçe gönderôiğimiz kuvvei seferiyenin efradı 
alelacele toplanmıştı ve en lüzumlu teçhizattan mah. 
rnmdu. Bunun mukadder neticesini 2'Ördük. Riitiin 

~alnız memleketin mukadderatını ıdareden acız degıl, 
ayni zanıandu zayıf ve mecnundurlar. Resikarda bu. 
hınanların, harbi daha enerjik bir şekilde sevk ve ida
re etmek iiıt:ore sarf ettikleri gayret akim kalınıştn. 
Parlamentonun müdahale etmesi ve :ıimamdarların ha
şaramadıklar. bu vazifeyi onun deruhte eylemesi la. 
zıındır. Eğer Parlamento müdahale etıniyecek olurs~. 

millete karşı ihaneti vataniye irtikap etmiş olacaktır. 

Harbi sevk \'e idare ile miikellef teşekkül ve memur. 
lar. cneriik bir ~nrette defriştirilmelidir ..• 

Fransadaki Almanlar 
Paris, 5 (A.A.) - Bazı Fransız 

gazeteleri, Fransada oturmaktn olan 
Alman mültecilerine karşı hükıime. 

ti daha şiddetli tedbirler almıya da. 
vat etmektedir. Fransada 50 ila 60 
bin kadar Alman muhaciri vardır. 
Tahaşşüt kamplarında bulunanların 
mikbın iir. hinıiir 

hir 'ie~·e varamıynrn{!ını anlamıış ama 
muka\'CI<' ahk~mı hu ml'rke7.d7 nldu. 
ğundan tabii hir <;('s rıl<armamı~. Yal. 
nız erte~;" sen<' fdlaha: 

- Rana hak arlradaş! Bu "<-ne .,fs. 
temi dcği.,tirrlim R<>n toprağın üze. 
riri sen d l\f+ını al! 

ru defa fellah Jl'lfat('s dikmi~ ve 
tH ticede se~ tanı aldatmış. 

Bir ılii!"er f k rıı ıla sudur: 
S<'\'tanla fclliıh hahse 

Kim k"ın"11 İİ<' lı:ıınlede 

~t·ydcn hirini yaııamA:l'Sa 
.far ta7.ıninııt 'ert>rı·k. 

ınrm•sıer. 

istcdi'i fiç 
ona şu ka-

St'~ tan kendi lmrlr<>f 7rJ.c~ ve ~ey. 
tanrt; .. ,. trih f'nrli w•i irin f<'ll~ha: 

- Önce sen ha;;;la! di~ c hendi kap 
'ern1;<:. 

f Pllah fliio;iinınii". h<'men oldukta. 
rı çölii gfö•tercr<'k: 

- Bura;\'8 kar vaf:!ıhrahilir misin! 
Şc~·tan dnhal i"" haslamış, bil\a

mum kiiçiik hiiviik seytanları davet 
ederek b<-s dak'ka irinde rölii hem. 
lıe~·az karla füterrk kutba çevirmiş. 

F<'ll:>h hı• ""f"r •le: 
- Şimdi burayı bir giizcl gill hah. 

<"esi yap! 

Savtan. hemen on•ı da ~pmış. 
Fellah sevtanın hu kuaretini 1(3. 

riince endiŞ<';\"r diismiis ve • ~ffeder. 
,.·ni:ı - ku\'vetlice bir gaz çıkardık
tan sonra: 

- Sunu k•rnıt"'"'? '""'~' ""mi~. 
Rh·ay<'t odur ki şeytan izharı ac. 

utmiş. 

Sözlerimi bitirirken bu hapta di. 
yehilect'ğ"m şey: 

"- En büyük kurnazlık. kurnını:. 
hğını helli f'tmem<'ktir" söziidtir. Ce. 
nah1hak biHlmum kurnazları habı
gafletten hidar eyl'ye. 

Ankarada Zelzele Oldu 
Ankara, 5 <A.A.) - Bugün biri sa. 

at 7.30 da, diğeri 10.10 da olmak U. 
zerP iki hRrif 7Pl7PlP kRvıif><tilmic:fü• 



4 TAN 6 - 5 - 940 

c » o ff ~ 
Ankarada G. Birliği 
Altınorduyu Yendi 

Muhafızla Altay, Berabere Kaldlları 
A nkaranın Demirsporu ikinci mukabele edebilmişler ve maç ta 4-1 ı 15 inci dakikada Culafi Peraya ilk 

maçını dün sabah Taksim sta. Ga!atasarayın lehine neticelenmiŞ- golü kazandırdı. 
dında Şişliye karşı yaptı ve bu maçı tir. Bu golden sonra oyun, bir parça 
da 4 _ 3 kaybetti. Fener stadında Fenerbahçeliler de sertleşti. Beylerbeyliler bütün ener. 

Dcmirspor Şişli karşısına muha- Kurtuluşla hususi biı- maç yapmışlar- jilerine rağmen beraberliği temin e
cim hattında ::aptığı ufak bir tadı- dır. Çok zevkli ve canlı geçen bu o- decek golü kaydedemiyorlardı. 
latla çıktı. Şazi Tezcanın idaresinde. yunun birinci devresi 1 - 1 berabere 41 inci dakikada Vasil vasıtasi.le 
ki bu oyun çok seri başladı. İlk da- neticelenmiş, ikinci devrede hakim bir gol daha kazanan Peralılar, ilk 
kikalar Şişlinin birbirini kovalıyan bir oyun oynayan Fenerbahçeliler final maçından 2 - O galip çrkmıya 
hücumlarile geçti ve 13 üncü daki- Niyazi vasıtasile üç gol daha kayde- muvaffak oldular. 
kada sağdan açılan bir Şişli hücumu dcr.:!1< maçı 4 • 1 kazanmışlardır. Şampiyonu tayin edecek ikinci fi-
Demirspor müdafaasının tereddüdü il. Küme Final Maçı nal önümüzdeki hafta yapılacaktır. 
yüzü_nden golle neticelendi. Bu gol, İkinci küme klüpleri arasındaki Bisiklet Yarışı 
~emırsporlulan canl~n~ırdı v~ ~üzel 

1 
Jig maçlarının ilk final maçı dün Şe. Edirne • İstanbul bısiklet yarışla. 

b~r oyun tutturarak Şışl~ kalesını.t~z.. ı ref stadında yapılmış ve A grupu bi- rına İstanbul bısikletcilerini hazırla
~a b~şladılar. Bu t~z.yık on ~ekızı~- rincisi Pera ile B grupu bi_rincisi mak üzere bısiklet ~janlığı tarafın
cı d~ı~.ada semeresu:,ı verdı.. ~r~f, Beylerbeyi karşılaşmış!ardır. iki bi- dan tertip edilen 100 kilometrelik bı. 
kale onunde yakaladıgı topu Şışlı ag_ ne yakın bir seyirci kütlesi önünde siklet yarışı dün Topkapı yolunda 
l~rına takarak beraberl~ği temin et. oynanan maça, her iki takım tam yapılmıştır. 9 koşucunun iştirak et. 
tı. Bunu merkez muhacım Orhanın kadrolarile çıkmışlardı. tiği müsabaka neticesinde Süleyma. 
yaptığı ikinci Demirspor golü takip T ik .d . d k. p niveden Kirkor üç saat yedi dakika. etti. ar ın ı_ aresın e ı oyuna era J 

38 
. . . başladı. Ilk dakikalar Peranm da birinci, Topkapıdan Halit ikinci. 
mc1 dakıkada Orhandan güzel h.. 1 il t' V b d p Feneryrlmazdan Lambo üçüncü ol. 

bi 1 A .f D . b' .. ucum ar e geç ı. e u ara a era 
r pas a an rı emırspora ır u b' .k. 1 f t d k d B h" muslı:ırdır. - ·· 

1 
- ır ı ı go ırsa ı a açır ı. u a. . 

çuncu go daha kazandırdı. Devrenin k. . t d . . . b . . d I lalya • Almanyayı 3 - 2 
5 

d kik 
1 

. . ımıye , evrenın yınnı eşıncı a_ 
~n a a arında Şışlı de Nobarın kasına kadar devam etti. Bund:m yendi 
hır kafa vuruşile bir gol yaptı ve sonra bu devamlı tazyikten kurtulan 
d~v~e de 3 • 2 Demirsporun lehine Beylerbeyi mukabil hücumlara gec-
bıttı. t· F k t t' d -· d d . ı. a a ne ıce egışme en evre, 

Oyunun ikinci devresi çok canlı o_ o berabere bitti. 
geçti. Bilhassa bu devrede Şişli çok 
güze] bir oyun çıkardT. Şişli canlı ve 
güzel oyununun semeresini 20 nci 
dakikada Yusuf. 38 inci dakikada da 
Nobar vasıtasile yaptığı iki gölle 
gördü. Ve bu suretle Demirspor bi-

İkinci devreye Beyler'beyi başladı. 
Ve mütevazin geçen birkaç dakika
dan sonra Pera yine oyunda haki. 
miyet tesisine muvaffak oldu. 

Dün Milanoda 70 bin kişi önünde 
Alman ve İtalyan milli futbol ta. 
kımları karşılaşmışlardır. İtalyanlar. 
gayet hakim oynamışlar, birçok fır
satlar kaçırdıkları gibi, yaptıkları 
birhç gol de Yugoslavyalı hakem 
tarafından kabul edilmemesine rağ. 
men 3 - 2 galip gelmişlerdir. 

=-··----····---~· 
__. ....... _. .... 

: . 
~ Tıbbiyeliler Balosu Neşeli Geçt7 

ı ... ıbbiyeliler .balosu evvel~i g~cc yeni . ~aksim gazinosunda veril~1ş 
ve davetlıler çok neşclı hır hava ıçınde sabaha kadar eğlenmı~

lerrlir. Bu resimde, baloda bulunan neşeli bir grupu görüyoruz. 

Gençliğin Hakiki Kokusu ... 
. Modem Genç kızın Ruhu .... 

"Işte" W 1 L L Y'nin meşhur eserinden iktıbas edilen 

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
Filmin Mevzuu. S A R A Y Pek yakında Sinemasında 

. . 
1 

~-------------------------ı , ____________ llm&I ____ ..._ ____ __ 

' 
Bir kadın 

Senenin en fevkaJade filmi 
Sevmiş bir genç kızın romanı ... 

kalbine karşı hayatın ve erkeklerin yaptıkları .. 

SOLGUN GDL 
Güzel Fransız filmini yaratan: Genç ve sevimli. hisli ve içli Yıldız 

D o L L 
YARIN AKSAM 

A s Y H A 
SÜMER Sinemasında 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyosu Ankara Rad!.,,ı 
TilJ'kiye Radyodifüzyon Postal" 

Dalga Uzunluğu 
!1.7 m. 0485 K.ca. 10 , . T . A. P. 
tMll m ııt., R'roı 120 ,._ 

Pazartesi 6. 5. 1940 

1 

12.30 Program ve memleket saat a,..ıı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.30-H·; 

1 Müzik: Karışık program {Pl.). 
18.00 Prol!ram ve memleket saat a1~ 

18.05 Müzik: Uvertür ve Opera arya1' 
(Pl.), 18.30 Müzik: Radyo caz orkestt' 
(Şef: İbrahim Özgilr}, 19.10 Müzik: gacll 
~edt konseri - 8 okuyucu sıra ile. Çalaf 
lar: Kem;ıl N. Seyhun, Ruşen Kam, Ce\'d' 
Çağla, Fahri Kopuz, Hasan Gür tızetd 
Ökte; 19.45 Memleket saat ayan,' ajans f 

meteoroloji haberleri, 20.00 Müzik: tal 
heyeti, 20.30 Konuşma (Umuml Terb11 
ve Beden Terbiye:;i), 20.45 Müzik. Ça18' 
!ar: Reşat Erer, Kemal N. Seyhun, iızJ 
tin Ökte, Fahri Kopuz. Okuyan: Nebil 
Raif, 21.10 Konuşma (Fen ve tabiat bl1' 
rl). 21.30 Konser takdimi: Halil Bedii 16 
netken ve müzik: Oda müziği - Beetho,,.ı 
Yaylı sazlar kuartcsi (Opus 95. Fa min81' 
Ulvi Cemal Erkin: Yaylı sazlar kuar~ 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans halli 
!eri; ziraat, esham - tahvilAt, kambi.YO 
nukut borsası (Fiyat}, 22.50 Müzik: Ol 
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki progtel 
ve kapanış. 

• 
Ecnebi Radyolarında Ttirk(e 

Neşriyat 

Türkiye 
Şehir 

Nis 
Roma 
Roma 
Londrc. 

Arnavutluk 
Yugoslavya 

saatli o 
19.45 

20.56 
20.!56 
18.55 

19.20 
20.30 

Tulümevç 
250 metre 
245.5 • 

31.15 • 

19.62 

31.32 
38.22 
49.ıB 

31.56 

• 

• .. 

Toplantılar, davetler: 

(orf' 
corf 
(l{ıl' 
(!<# 

c-rı:1' 
(&ıl 

1 
1 O Yaşındaki Artistil 

~:::~::::::·-;;;.2::·:.
1

•
11

.~.~.n.=~~~~~~~~~-'ı Piyano Re~taU 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan ıo yasmdaki küçük piyanist 11 

Hane Marengo, yarın akşam saat S rinci devreyi 3 - 2 galip vaziyette bL 1 1 
tirdiği halde sahadan 4 - 3 mağlup MALATY ADA TRAMOMLA MÜCADELE 
olarak avrıldı. 1 k.ıymetı 

Anbrad~Ma~ar ~-----------------------~ Li~ K~ 
,..ey parası 
Lira Krş. 

de Fransız tiyatrosunda bir piY' 
resitali verecektir. Bu küçük artist' 
ger~ sene D&ğcılık Klübünde ~~ 
ği konser büyük bir aliıka topJ.a1ııJf 
Liliane Marengo. bu defa da çok ~ •'- .... ..ı • ...;ı.._ .. miirı:>kkf'_n bir nfO 
ram hazırlamıştır. 

Ankara, 5 (Telefonla) _.. Milli kü. ~1-~latya, (Tan Muhabirinden) -ı velce ne k~dar genişlemiş olduğunu 
me maçlarına bugün 19 Mayıs sta- İkı uç sene evvel, Malatya sokakla. daha. kolay anlatabilel'ektir. 
dında oldukça mühim bir kalabalık rında gözlerinden muztarip bir çok 940 -nesi mart ayı zarfında mü .. 
kütlesi önünde devam edildi. Günün yurddaşlara tesadüf edilirdi. Bmı!ar, racnat yekünu 5784, yeni hastaların 
ilk karşılaşması Ankara şampiyonu trahom ve diğer göz hast:ılıklarmın adedi 2349, ilaç sayısı 45436, i!aç tev
Genclerbirliği ile Altınordu arasın. körleştirdiği bedbaht kurb'lnlardı. zi edilen hastaların adedi ise 654 tür. 
da oldu. Hakim ve güzel bir oyun oy. Mucadele teşkilatı, bir trahom mın Yine ayni ay zarfında. hastahanzde 
nayan Gençlerbirliği bu maçı 5 _ o takası olan Malatyamızda büyük lŞ- yatırı1mak suretile 95 ve ayolda cL J 
gibi büyük bir farkla kazandı. ler başarmıya muvaifak olmuş, bin. ma1< üzere de 82 kişiye ınuvaffakı-

İkinci karşılaşmayı Muhafızgücü lerce yurddaşın körlükten çektiği yet!ı ameliyat yapılmıştır. 
ile Altay yaptılar. Baştan nihayete sefalet ve ıstıraplanna nihayet ver
kadar mütevazin geçen bu o:vun da miştfr. Merkezi vilayette 15 yataklı 
2 - 2 beraber1ikle neticelendi. bir hastahaneyi ihtiva eden trahom 

Dünkii Hususi. Maçlar mücadele başhekimliğinin ayrıca göz 
Gerek futbolcülerin Mısır seyaha. hastalıklarının mütekasif bulunduğu 

ti, gerekse istanbulda resmi mahi. altı mıntakada muayene ve tedavi 
yette maç olmaması dolayısile Gala. evleri vardır. Bu evlerde bulunan 
tasaray, Fenerbahçe, Vefa hususi sıhhat memurları, hastalarını bulun
karsılaşmalar yapmışlardır. duklan yerde. devamlı surette teda-

Taksim stadında Galatasaraylılar vi etmek imkanını bulmaktarlırıar. 
Vefa ile karşılaşmışlar ve mütevazin Bu sebeple, Malatya halkını tehdit e. 
geçen birinci devrede Galatasaraylı_ den ve: evvelce pek genişl~ıniş bulu
lar Sarafim vasıtasile bir gol kaza. nan göz hastalıkları bugün yok de
narak devreyi 1 • O galip bitirmişler. ne<:ck bir hale gelmiştir. 
dir. Malatya ve mülhakatında, göz hns-

İkinci devrede hakim bir oyun oy. tahklarının cok azalmış ol?na~ına rağ 
nayan Galatasaraylıların kaydettik. men mücad~le teşkilatından aldığım 
leri üç gole Vefalılar ancak bir golle bir aylık istatistik, bu hastalığm ev. 

Konya da Pamukçu) uk 
Konya, (T ANl - Vilayetimizde de 

pamuk yetiştirilmesi için tecrübeler 
yapılacaktır. Geçen sene İzmirden 
getirtilen Akala cinsi pamuğun daha 
ziyade sıcak iklimlerde yetişeceği 

anlaşılmış olduğundan bu sene. ça. 
buk büyüyen Amerikan cinsi Klev. 
land nevinden 1000 kilo pamuk to
humu getirilmiş, tecrübeleri yapıl. 
mak üzere Ermenak, Karaman kaza. 
larile Yarma, Hatip ve Sarayönü na. 
hiyelerine tevzi edilmiştir. Şayet bu 
tecrübelerden iyi neticeler alınırsa 
memleketimizde de pamukçuluk zc_ 
riyatı inkişaf edecektir. 

100 92 7 57 Çarşı Hazır elbis "ciler caddesinde 5 - No.lu dükkanın ta-
mamı (4-150) 

ot\ .!UI !'I ... ................ --~ !V'~•. 09• ......... ....-.<ft--
ğında 3 - N'o.lu dükkıln ın tamam ı (6004) 

1028 68 i7 15 Çarşı Sipahiler caddesinde 22 - sayılı dükkanın tama-
mı (4219) 

1347 40 101 01 Balatta Hızır Çavuş m:ıhnllesindr Yeni caddede eski 48 
yenl 60 No.lu h~ nenin hımnmı (7048). 

Yukarıda yazılı eml:ik 15 - gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Thale~i 
18-5-940 tnrihinde ~aııt ~ 11 - de yapılacaktır. İsteklilerin Çcnberlitaştn Vakıflar 
Başmüdürlüğü .Mahlillat kalemine müracaı;tları. Cl497) 

ÖLÜI\1 
Şirketi Hayriye müessis ve miidü. 

rü Hüseyin Haki efendi merhumun 
kerimesi, Tahran sefiri kebiri esbakı 
Hüseyin Hasip Bey merhumun refL 
kası salihatı nisvandan Bayan Hay. 
riye Öztoprak, 4 - 5 - 940 Cumartesi 
günü rahmeti hakka kavuı;muthır. 

YENi NEŞRiYAT: 
e MİLLİ MÜCADELE DESTAN 1 - İs

tanl:>Ul Vali Mua\•in! Haluk Nihat Pepeyı
nin en :;on eseridir. İstiklal mücadelesinin 
bi.itim sçıfahatını çok selis bir şekilde ve 
nozmen ifade eden bu kıymetli eseri bütün 
okuyucularımıza ta,·siye ederiz. F'iyatı elli 
kurustur. 

GÖZ HEK iMi 
NURi FEHMi AYBERK 

Cenazesi bugünkü pazartesi ~ünü 
öğleyin Suadiye plajındaki köskün
den kaldırılıp araba vapurile Kaba. 
taşa geçirilerek Beşiktaşta Sinan pa. 
şa camisinde ikindi namazı kılındık- Haydarpaşa Nümune ha"tanesi göı 
tan sonra Yahyaefendi dergahındaki ı mütehassısı İstanbul belediyesi kar-
aile makberine tevdi edilecektir. Ce- şısında saat (3) ten sonra. 

TPIPfon: ?~?1? 
nabıhak garikı rahmet eyliye. iil•• •••••••••••• 

-<>-
Dün Sabah Gelenler 

Dun sabahki ekspresle FranstD~ 
Fransanın birçok makine fabri1'~ 
rının mümessili olduğunu söy~ 
M. Kermer isminde bir zat şehrirtl,t 
gelmiştir. Fransız mümessil, bu f ~ 
rikaların bize makine satm1ya bB 
olduklarını söylemiştir. 

T' ıri sebeplerle İtalyaya gtdt 
bir tacirimiz de, dün sabah avdet t 
miştir. Bu tacir şunları söylemi~~;, 

- Demir, hırdavat, diğer muhW 
madeni malzeme ve ilaç getirttıl1 
husu!':unda İtalyan müesseselerile ~ 
pılan görüşmeler neticesinde a11lf 
mıya varılabildi. Siparişlere ba~ 
mıştır. Yalnız manifatura eşyas1J1 
mukabil pamuk almakta ısrar ev 
•orlar. 

Ticaret Vekaleti standardi?.asf. 
müdürü Faruk Sütner, İtalyadaki ti 
maslarını bitirmiş ve Lozana f'ı 
mistir. 

Bu düşünce ile kc.lbi durur gibi oldu. Halim bir 
bilgisiz varlığın renksiz şefkati de, güzel ve ~irret 
başka kadınların da bilgili sansüaliteleri gibi, orıa, 
düşündükçe, bir tiksinme ve korku veriyordu. 

Başka kadıı.llarl LI 
ma karışık dans eı.tı!er, sonra durdular ve sabıtlet' 
tiler. 

Okudu: 
"Benırn Oear'ım, 

"Sen bu satırları okuduğun zaman ben sana ya
kın olacağım .. Ama öyle iken yıne uzak olacağım. O 
kadar uzak ki, sesm ta bana kadar gelemıyecek. Bit 
daha bcnı asla r;ağıramıyacaksın. 

Aşkın yeni bir acı trajikomedyasına tekrar baş. 
lamak, başka bir kadınla ihtirasın sarp tepesin-:? yenL 
den çıkmak, fikri bile, bir dayanılmaz ve faydasız 
yorgunluk önünde o!duğu gibiğ ona takatsızliğini 

duyuruyordu. 
Vanyadan sonra hangi kadın onu kendisine bağ_ 

layabilirdi. Hangi başka kadın, onun sertleşmış rubu 
için kafi bir varlık olarak karş151na çıkabilirdı? Hıç 
biri, hiçbiri .. Asia. 

Vanya, onun bütün zevk kadehlerini zehirle-
nti~ti. 

Birden yeni bir düşünce onu yakaladı 
-·Ya o? 
Acaba Vanya, o, kendisini böyle bırakınca ne 

yapacaktı? 

Serbest Vl"' ~ıcı 1 nJ7.. hangi yeni alçaklık g;rdabına 
vu,·arlanmı~ ol3c:akt!? 

Bu fikirle sirıırlcri büzüldü; yumruğunu sıktı ve 
aklında <·inayet fikri çaktı. 

On,1 öldürmek ... 
Ah. evet! Bu iyi olurdu; dünyayı bu murdar ya. 

ndılıştan kurtarnıak doğru olurdu. 
Yapılması 18.zım olan bu idi. 
Fsı.kat sonra? SLnra bu ömre nihayet vermek. 
Ama. demek ki tahmin, onun içi? h..ıkikatleşi-

r ordu; demek ki, k4·dmın canice arzusu yerine geti
rilmiş olacaktı. O da, ötekiler gibi, ona takaddüm et. 
miş ol::ınlar gibi, "Kuyu" ya bütün sevgıliierini içi. 
ne yuvarlamakla öğimdüğü Messalina'nın .meşhur 

kuyusuna atılmış oıacaktı. 
Tanrım. bu mumkün mü idi'? 

il 

1 Rll 
No. 25 Çeviren: SINANOGLU 

Aşağıda, denizin parlak sahnesi üstünde Pro
rnenade des Anglais'nin yarı daire şeklindeki ışıkhl
rı parıldıyordu. Evi orada idi; pencerelerinde, hula 
ışık vardı. Niçin han.p olmalı? Niçin savaşmalı? Ni
çin çekmeli? 

Vanya, yeşil gözleri, yumuşak elleri, t2Jh göğsü 
ile onu bekliyordu. O göğse baş koyup dinlı~nmek ..• 

Niçin harap olmalı? Niçin çekmeli? 
Bir uzun ıt••k havayı yırttı. 
Hanri Piyer sarsıldı; durJu. Burada, solunda ga. 

ı-ın kocaman yaplSı dikile duruyordu. Bir +.ren, ısiık 
çalarak ve ı;~bürdiyerek perona giriyordu. 

Acaba Grenoble treni mi? 
Hanri Piyer, sağma döndü, adımlarını sıklaştır. 

dı. 

Şimdi koşuyordu. Uzuvlarında bir ürperme do
laşıyordu: O yasak zevkten önceki ürperm2, cehitten 
vazgeçmiyc, teşebbi.isün üstüne yatmıya ve yakın 
büyük hazdan emin oluşa refakat eden ince ürperme. 

işte parıl parıl cadde .. Işte evi. Delikanlı tıtre
-yen elleri ~le ccbindı=n kaoının anahtarını ç:kardı. 

Kilit takırdadı; kapı gıcırdadı, sonra arkasnca, 
koyu bir gürültü ile kapandı. 

xxııı 
Hanri Piyer, stüdyonun kapısını arı:tma kadnr 

açtı, Eşikte durakladı. Nefes alamıyordu; kalbi, her 
nabız vuruşunda başından ayağına kadar gövdesıni 
sarsarak onu <;ekiçliyordu. 

Baştanbaşa aydınlanmış büyiık odada etrafına 

bakındı: Kimseler yoktu. 
Hızlı adımlarla stüdyodan geçti; kapısı k~.palı o

lan yatak odasına d0ğru gitti. Eli, kapının mandalın
da durakladı. Ocağın üzerinde bir mektup, üslü ad
ressiz bir zarf gözüne ilişti. 

Bu beyaz kağıt, ipnotize eden bir kuvvetle ba. 
kışını hemen curdurdu 

rnzleri titriyorau. o anda, hayatında bir deği. 
şiklik vaki olmaKta bulunduğunu duydu. Ona, hemen 
arkasında, mazisi çöküyor, istikbali bir cehennemde 
ardına kadar açılıyo:- gibi geleli ve delikanlı, o iki 
girdabın dar kenannda dimdik durarak baş dönme
sine tutulmuş gibi, sallandı. 

Ocağa gitti; mektubu aldı ve açtı. 
Uzun iğri yazılar. bir an. ı;!özlerinin onunde kar. 

''Bunları okurken şaşmaktan, hiddetten, yeisteıı 
sarsılacak mısın? 

"Ne ehemır.iye::i var! Tehir edilemez olan şey ol; 

muş bulunacaktır. 

"Ve sen, ilk amn ıstırabından sonra, sükOnu b-0.
lacaksın; daha sakin ve daha temiz bir hayata yenJ.
den başlayacaksın. Bense, senin hatıranda, bır mii?' 
hem ve uzak epızo;;taı:ı başka bir şey nlmıyacağırtı• 

"Valter'le buluı;.uı:. onunla konuştuğunu biliyo
rum. Valter, 'l dilin varamıyacağı kadar korkuDç 
harekete onu benim sevkettiğimi sôylemiştır. Sen d8 

benden dehşet duymuşsundur. 
"Bl'n sana söylese idim _ ellerin ellerimde, göı

lerın göz!erımdt- • ben anlatsa idim, belkı günah1ıJll 
hafifletir, o trajik vakada benim şerir olmaktan zj, 
yade zavallı olduğuına seni ikna ederdim. 

"Ama. seninle b:r fırtınalı izahı karşılamıya b"' 
nim cesaretim yok. Bıı sonsuz ve ani yorgunluk, bO
tün izahlardan bütün kasırgalardan sakuuna.k arz.O
su ban1t. saldırıyor. 

''Senın nerede ise döneceğin düşüncesi, beniıı' 
nıaksadını kuvvetlt!ndiriyor, acelelendiriyor. 

.. ürada. yatak odanda, yastıklarının üsünde beıı} 
o kadar defa tahayyül ettiğin yerde, bu akşam be.,J 
bulacaksın .. 

"Ama kapıyı <,çma daha! Açma! Once oku! oı<d 
ve anla! 

( Uevarm var) 
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""!"'AN 
A B O N E 

Türkiye 
B!DELI 

Ecnebi 

1400 

• 750 
- 400 

150 

Kr. .. 
• 
• 

1 Sene 
fi Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 
800 
ıoo 

• 
• 
• 

illeUerarası posta ittihadına dahil 
:nıyan memleketler için abone 
~eli mOddet sıraslyle ao, 18, 9, 

,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 

\dres değiştirmek 25 kuruştur. 

;..;evap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilfıvesi IA7.ımdır. 

fine Alman 

>ropagandası 

K cndilerinden hergii~, .~azc.~e .. ve 
sigara aldığnnız kuçuk tutun. 

CÜ dükkanlarında Alman propagan. 
dasının yeni bir organı satılıyor. Bu 
mecmuasının ismi Signal'dir. Bu pro. 
paganda risalesini eline alanların 
gözlerine ilk çarpan şey risalenin 
tab'ı, kağıdı vesairesi için yapıldığı 
anlaşılan masrafla üzerindeki fiyatın 
birbirini tutmamasıdır. Bu fiyat, bu 
tab'a göre, çok ucuz sayılabilir. Şüp. 
he yok ki mecmuanın üzerine, pro-.. ' ... 
paganda eseri olduğu hıssını verme. 
mesi için bedan dağıtılamadığından 
bu fiyat konulmuştur. 

Signal mecmuası, muhtelif lisan. 
lar üzerinde ve Almanyada tertip e. 
dilip basılan ve sonra da muhtelif 
memleketlere dağıtılan bir mecmua. 
dır. İstanhulda da türkçesi satılıyor. 

Bu mecmuanm Türk efkarı üzerin. 
de bir tesiri olauğını zannetmek ha. 
tadır. Ve böyle bir mecmuayı türkçc 
olarak hazırlayıp Türkiyeye sokmak 
SUf'etile Alman propagandecılan, 
İmdiye kadar düştükleri hatalara 
ir yenisini ilave etmiş olmaktan 
•aşka bir şey yapmış sayılamazl~r. 
lizim kendimizden ne kıadar emın 
~lduğumuzu bizim kadar ve herkes 
adar Almanlar da bilirler kanaatin. 

!eyiz. 
Fakat miJli emniyetimiz bakımın. 

an almağa mecbur olduğumuz ted. 
rler üzerinde çok titiz da\'ranmak 
ureti de, her şeye rağmen aşikar. 

- Alman pro agandasının her za. 
ınan n~ı s ttt--ıt esas 
göre hangi usullerle fah,ııtı herkes. 
çe de malömdur. Bu sapa ve aykın 
hedeflere hizmet edecek propagan. 
danın yapılabileceği yerleri sesmek. 
tc Almanyanın isabetli davranama. 
dığını görüyoruz. Eğer hu intihapta. 
rında Alman propagandası isabetli 
davransaydı, propaganda noktasın. 
dan hiçbir netice alamıyacağı mu. 
hakkak olan memleketi ı izde, bu ~e
şit hareketlerde ısrar etmezdi. 

Hükümetimizden bu yeni propa. 
ganda vasıtasını toplatmasını ve 
lnemlekete sokulmasını menetmesi. 
ili temenni ederiz. 

• 
Artist Mektebi 

Şehrimizdeki yabancı bar artisL 
]erinin Kücük Sanatlar Ka. . . 

nunu mucibince, işlerine nih~yet _ve. 
rilmesi üzerine, har sahiplerı, mues. 
seselerinde çalışacak artist bula!Da
dıklan için sızlanmıya ~aşla.~ılar. 
Filhakika, hiç olmazsa hır muddet 
için eğlence yerlerinde bu artistlerin 
Yokluğu hissedilecektir. Fakat bu 
keyfiyet, yabancı artistlerin memle-
ketimizden çıkarılması ile ~österilen 
büyük isabet yanında, biç hır zaman 
ciddi bir mesele teşkil edemez ve et. 
ıneınesi de lazımdır. Hükümet, şeh
rin ınüzik ve eğlence ihtiyacını na. 
zan dikkate alarak bunlara ses çı. 

kannamıştır. Fakat bugün vaz~.yet 
eskisi gibi değildir. Verilen bu .gu~el 
karann karşısında, barların arta.st ıh
tiyaçlarını daha başka ve yerh. yol
lardan temin etmeleri en kestırme 
ve akla yakın olan yoldur. 

Bunun icin de artist yetiştirmek 
için bir m;ktep açılması fikri ileri 
5iİrühnüştür. Filhakika bizde garson. 
hık ve bar artistliği biraz görenek, 
hiraz da tecrübe sanılan yanlış iti
l'atların esiri ı>lan bir takım insanla. 
rın elindedir. Matlüp evsafı haiz 
garson ve artist yetiştirilmesi, üze. 
rinde durulması icap eden bir mese
le olmuştur. Bu işi kim yapacak, 
böyle bir mektebi kim açacaktır? 

Belediye bu işte önayak olabilir 
kanaatindeyiz.. Esasen bar sahipleri 
de .böyle bir teşebbüste kendi hisse. 
fenne düşeni yapntfya hazır olduk. 
Ja~ı söylüyorlar. Şu halde vakit 
r~çırmeden bu işe başlamak yerinde 
hi~ hareket olacaktır. Zaten artık 
Y~ gelmiştir. Gelecek mevsime ka
dat :\a, şimdiden alınacak tedbirler. 
le ~ \ ihti ·acı bol bol karsılamak 
Jtıii"-lt. ün olabilecektir. 

T A .N 

.. 1 
• 

Akdenizde Umumi 
Vaziyet Italyanın 

Aleyhindedir. 
B ugünkü Avrupa harbi ce- Fakat hesaba alınması lazım ge. -

nubu şarkiye sirayet eder- len vaziyet, yalnız sahillerin vazi. 
se, Akdeniz derhal ön safa geçe. yeti değil, ayni zamanda Akdcnize 
cek ve bütün nazarlar bu denize serpilmiş olan adaların da va::iyc. 
çevrilecektir. Çünkü AkdP.niz beL tidir. 
ki de harbin mukadderatını tayine Evvela Garbi Akdenizi tetkik e-
hizmet edecek mühim muharebele. delim: 
re sahne olacaktır. Garptan şarka doğru giderken 

D&ha bugünden Akdenizde alı- İspanyanın elinde bulunan 
nan tedbirler, ve harbin buralara Balcar adalarına tesadüf olunur. 
sirayeti ihtimali, her tarafta büyük Bu adalar Fransa ile Şimali Afrika 
ve derin bir alfıka uyandırmıştır. arasındaki deniz yollarını kontrolü 

Bu itibarla Akdenizin stratejik altında bulundurur. Bu adaların 
vaı.iyeti üzerine bir goz atmak fay. mütemadiyen şunun bunua eline 
dalı olacaktır. geçmiş olması bu stratejik ehem. 

Haritayı tetkik ediniz, Cebelita. miyeti göstermiye kafidir. Nitekim 
rıktan girer girmez denizin tspan. son İspanya harbi esnasında Fran. 
ya sahillerinden Fransaya doğru sayı en ziyade endişeye düşü::-en 
uzandığını, sonra İtalyayı çevire. ~ey bu adaların İtalyanın eline geç. 
rek Yunanistana ve oradan Çanak. mesi ihtimali o]Jnuştur. 
kale Boğazına vardığını görürsiı- Dundan· sonra Fransızların elin. 
ni.iz. Bu defa boğazlardan başlıya_ deki Korsika adası gelir, burada 
rak sahilleri takip ediniz. Anadolu- üç deniz üssü vardır. 
nun gfrintili çıkıntılı sahillerinden İtalyanın Sardinya adası bu a. 
sonra Suriye ve Filhtini dolaşarak danın dokuz mil mesafes1ndedir. 
Süveyş kanalına, oradan Mısır, Burada da İtalyanların biıi şimal. 
Trnblus, Tunus, Cezair ve Fasa u. de, ilcisi cenupta olmak üz~rc uç 
zandığını görürsünüz. denız üssü mevcuttur. 

Bütün bu sahillerde vaziyeti ftİp. Bu iki adada da külliyetli mik. 
hclı olan yegane memleket İspan. tarda tayyare vardır ve A:tdeniz.. 
yadır. Bir çok tahminlere göre Is- de başlayacak bir harpte bu ilci a. 
panya bu harpte bitaraf kalarak danın stratejik ehemmiyeti fev. 
kendi iman ile meşgul olmayı ter. ka!iıdc büyüktür. 
cih edecektir. Daha ilerde Akdenizin ortasında 
Mamafih, bilinemez, mihver dev. .Ma!ta, Sicilya ve Pantelana adalar: 

!etlerinin İspanyadan istifade et- gelır. Sicilya ile Afrikanın sahilleri 
mek istiyeceklerini tabii görmek ara!=ır..da 75 millik bir genişlik mev 
lazımdır. cuttur. Burası Akdenizin belkemi. 

Bunun haricinde İtalya ve Trab- ğidir. Bu bogaza ha.kim olan clo. 
lus Akdenizde tecrit edilmiş bir va. nanma gerek Garbi, gerek ~ark\ 

yet ~.çnnıru-ı;nıı:ıncnjifirJ[JC:"~-X~liDl'r'Yôon~tnilG a 
deniz devletleri ya müttefiklerin durabWr. Bu bofazm ortasında da 
dostu veya müttefikidir. İtalyanın Pantelaria adası balunur. 

Akdeniz harbi bir deniz üsleri Evvela Sicilyanın ehemmıyettrii 
harbi olacağına göre bu vaziyetin tebarüz ettirelim: Bu adanın tepe. 
büyük bir ehemmiyeti vardır. le:-inden Maltayı görebilirsiniz. A-

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 1 
1 KUZU NEDEN 

Bir kuzunun koyun olup ta da. 
ha bol et vermesini beklemeden 
onu körpe körpe yemek - eko. 
nomi bakımından - haylice bü. 
yük israf olduğundan, eski zaman 
adamları Hıdrellez gününden ön. 
ce kuzu eti yenilmesini hoş gör. 
mezlerdi._ Fakat insanların keyfi, 
memleketin ekonomisini düşün. 
mesinden her vakit üstün oldu. 
ğundan, bahar mevsiminde kuzu 
etine çok rağbet göstermek daha 
sonraki mevsimlerde etin pahaya 
çıkmasına meydan vermek olduğu 
kimsenin hatırına gelmez ... 

Bu mütalaa, tabii, Hıdrellez gü. 
nü için değildir. Bugün kuzu eti, 
hatta bütün kuzudan iJİşirilmiş 
kuzu eti yemek pek eskiden kal
mış bir adetimizdir. Buna da kim. 
se bir şey diyemez. Haftada iki 
gün et yerine, balık yemeğe taraf. 
tar olanlar bile,, bugün kuzu eti 
yemek isterler. 

Kuzu etine bizde, her yerden 
fazla rağbet edilmesine sebep, şüp 
hesiz, onun çok lezzetli olmasın
dandır. Kuzu etinin koyun etinden 
daha lezzetli olması, acaba neden. 
dir? 

Bir kere gençliğinden. Yenilen 
hayvanlardan hemen hepsinin 
gençliğinde eti, yaşlandığı vakitte. 
kinden daha lezzetli olur. Çünkü 
genç hayvanın vücudünde jeli!i~ 
çok bulunur. Bu da paça yer gıbı 
in~ana lezzetli gelir ... Fakat kuzu 
etinin lop tarafları da jelatinsiz ol. 
dnğu halde, gene koyunun 16p ta
raflarından daha lezzetlidir. 

Buna da sebep, koyunun adale. 
terindeki yağ nisbetinln koyunun 
adalelerindeki yağ nisbetinden 
yüksek olmasıdır. Koyun etinin 
adalelerindeki yaz yüzde 11 oldu. 
ğu halde, kuzu etinin adalelerinde 
yilzde 20 nisbetine çıkar. Yağın, 
yemeğe lezzet verdiğini de bizim 
alaturka ahçıların en büyük usta
lıkları, çok yağlı pişirmekte oım:-
sı ispat eder. Zaten yağın yemege 
lezzet vermesi, kim~·aca da anla
;;ılac:ak şeydir, çünkü yaida, tatlı 

LEZZETLiDiR? 
bir madde olan, gliserin vardır. 

Koyun etile kuzu eti arasında 
lezzet farkı başka hiçbir hayvan 
körpesi ile kartı arasında bulun
maz. Mesela dana, sığırın körpesi 
demek olduğu halde, onun adale
lerindeki yağ, kart sığırın adalele. 
rindeki yağdan ancak yüzde bir 
fazla olduğundan, dana ile sığır a. 
rasındaki fark, kuzu ile koyun a. 
rasındaki lezzet farkından daha 
azdır. 

Kuzu etinin omuz tarafı but ta. 
rnfından daha yağlı olduğu için, 
kuzunun omuzları, butlarından 
hem daha lezzetli gelir, hem de 
- yağ daha çok kalori verdiği 
için - daha ziyade besler. 

Fakat madenleri bakımından ak. 
sinedir: But tarafının madenleri o. 
muz tarafındakilerden daha ziya. 
dedir. Şu halde kuzu etinin hem 
besleyici, hem de koruyucu hassa
lanndan istifade etmek için, hem 
omuz tarafından, hem de but ta. 
rafından yemek en doğrusudur. 
Kuzu etindeki madenlerin en mü. 
himmi yüzde 0,42 miligram nisbe. 
tinde bulunan bakır madenidir. Bu 
maden hücrelerin teneffüs etmele .. 
rine yaradığından, kuzu etine ha. 
har mevsiminde çokça rağbet edil. 
mesi. hir de. bundan dolayı olsa 
gerektir. Bu nisbette bakır, başka 
hiçbir ha:n•anın etinde bulunamaz. 

Vitaminlerine glince. kuza eti. 
nin löp taraflarında ancak Bt vi. 
tamininden )'Üzde 50 ölçü bulu. 
nur. Bu da sinirlerin muvazene. 
sine hizmet ettiğiııden, bakır ma. 
denile birlikte in•ana ferahlık ve. 
recek bir şeydir.·· Vitamin bakı. 
mından kuzunun böbreklerile ka. 
raciieri daha dtJğerlidir: Böbrekle. 
rinde yüzde 1160 ölçil A vitamini, 
karaciğerinde yib:de 20 ölçü D vi. 
tamini bulun._r. Bunlann biri ço. 
cukların hü:vümesine, öteki ke. 
miklerinin dfü~gün olmasına hiz
met ettij?inden Hıdrellez günü yi. 
ve.-eğiniz kuzu dolmasının böbrek. 
İerile karad~erini çocuklara yedi. 
rirseniz. isabet etmis obrsunuz. 

radaki mesafe 70 mildir. BuraSının 
fevkalade müstahkem olduğu da 
herkesçe malumdur. Bu bakımdan 
Sicilya adasının taarruza müsait 
bir vaziyeti vardır. 

M allaya gelince, Habeş har. 
binden sonra, İngilizler bu. 

rasını modern teçhizatla takviye et. 
mişlerdir. İtalyanlann taarruzun. 
dan hayli zarar görebilir, fakat L 
talyayı fena halde hırpalayacağı da 
şüphesizdir. . 

Pantelaria adası hakkındakı 
bilgimiz bu kadar kuvvetli değil. 
dir Hatta 1935 ten evvel bu adayı 
bilenler pek azdı. Evvelce burası 
cr.nUerin sürüldüğü bir y-:rdi. Ll. 
manı dar olduğu için büyük gem~
lerin yanaşmasına müsait değildir. 
Fı..kat denizaltı gemileri için güzel 
bır barınma yeri olduğu muhak. 
kaktır. İtalya dört senedenbeıi bu 
adayı tahkim ile meşguldür. Ada. 
ntn tepesindeki gölleri de birer 
hava üssü haline getirmiştir. 

Akdenizde harp patlarsa ismi en 
çok geçecek adalardan biri budur. 

Şarki Akdenizdeki adalara ge
lince, bunların adedi pek çoktur. 
Bunların mühim bir kısmı Yuna
nistana aittir. Ve en mühimmi 
Kodu adasıdır. İngiliz donanması 
bu adayı elinde bulundurmakla 
Adriyatik ağzına hakim olabilir. 

Yunanlıların elinde bulunan Gi. 
rit adası Akdenizin anahtarı gibL 
dir. Bu adaya sahip olan donanma 
Şarki Akdenize hakim sayılır. Gi. 
ridin Suda limanı herhangi bir ha. 
vada donanmanın sığınmasına mü. 

Rodos aclaslle 12 iMia, Akdeniz 
harbinde en mühim rolü oynıyacak 
yerlerdir. İtalyanlar bu adaların 
tahkimine büyük ehemmiyet ver
mişlerdir. Rodos'da, Leros'da kuv. 
vetli deniz üsleri vücude getirmiş. 
lerdir. İtalyanın ayrıca Rodosta 
mühim miktarda askeri kuvvet 
bulundurduğu da şayidir. Bu ada 
Akdeniz harbinde çok mühim rol 
oynıyacakt ır. 

Bunlardan maada Yunanlıların 
elinde Sumatra ve Limni, Türkiye. 
nin elinde Bozcaada ve İmroz ada. 
ları vardır. Bu adalar boğazın met. 
haline hakimdirler. Bu adalar da 
hayli müstahkemdirler. . .. 

Bu adaların ehemmiyetı mutte
fik donanmaları için Şarki Akde. 
nizde kuvvetli birer deniz üssü va
zifesini görmeğe namzet oluşla. 
rındadır. 

• 
Akdenizde stratejik ~ev~ileri 

böylece gözden geçırdıkten 
sonra, bu denizde vukuu muh!e
mel bir harp karşısında sev~~·~ 
ceyş vaziyetinin ne olabilecegını 
tetkik edebiliriz. 

Bir defa İtalya Akdenize hakim 
olmadıkça Afrika sahillerini kay. 
betmeğe mahkumdur. Binaen~leyh 
İtalyanın ilk işi Trablus ve Bıng.a. 
zi ile temasını muhafaza edebıL 
mek olacaktır. İtalya kara~.aı:>: Tu. 
nus ve Mısır üzerine de yunıvıek 
isteyebilir. Fakat ~unus harbe h~
zır bir vaziyettedır ve Mısıra yu. 
rüyecek İtalyan kuvvetlerini ar. 
kadan vurabilir. 

İtalyanın hava kuvvetleri, Trab. 
lus On iki adalar ve İtalyadan 
Ma'ltayı ve İskenderiyeyi mütema. 
diyen izaç etmeğe çalışacaktır. 
Çünkü bütün müttefik donanma. 
ıarı deniz üsleri İtalyan tayyarele
rinin erişebileceği mesafededir. 

Fakat Fransız donanması Akde. 
nizin garp, 1ngiliz donanması da 
şark kısmının müdafaasını üzerine 
almıştır. Bu iki dona~manı~ ve 
müttefiklerinin yardımıle mutte. 
fikler İtalyayı Akdenizde kımıl. 
dayamaz hale getirebilirler. İkl a. 
teş arasında kalacak olan İtalyan 
donanması hiçbir iş yapamadan 
çekilmeğe mecbur olacak!ır. ŞL. 
mal denizinde yapılan tecnıbe ise 
denizaltı gemilerinin büyük harp 
gemilerine karşı müessir bir rol 
oynıyamadığını göstermiştir. Onun 
için Akdenizde vaziyet İtalyanın 
aleyhindedir ve İtalya~ın ha~ 
giremeyişinin sebepl.&rind&l bın 
de budur. 
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S•!tıifita 
On Altı Suale On Altı Cevap 

Bir karieniz imuh, bir mektu-
bun sahibi kadın meseleleri 

hakkında yazdığı bir mektupta, be. 
nimle heınfikir olmadığını söylüyor. 
hulasa olarak iddialarını aşağıdaki 
16 madde ile izah ediyor: 

1 - Kadının çalışması içtimaı bir za
ruret değildir. Muzır ve tehlikelidir. Cemi
yeUn Ahengini bozar. 

2 - Kadın yaradılış itibarile erkekle 
müsavi değildir. 

3 - Cenabıhak kadını erkeğin himaye
sine tevdi etmıştir. 

4 - Kadm meslek hayatında erkek gibi 
muvaffak olamıyor. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

tın dışında, muhtelif eğlence muhit • 
lerinde mi, daha çok bozulduğu şüp. 
helidir. Kanaatimce, ikinci muhil 
daha tehlikelidir. Çalışan kadın, zev. 
celik ve analık vazifelerini, lüks mu
hitlerde yaşıyan kadınlardan daha 
fazla mı ihmal ediyor? ikincisi, da. 
ha çok ''arittir. Çalışan kadının ma
zereti vardır, ötekisinin yoktur. Bu 
Çalışan kadının bu vazifesini, teşki. 
)atlar yapmak suretile kola~ la~tır. 
mak cemiyetin vazifesidir. 

8- Zaruret yüziinden çalışanla. 
5 - Kimse ne kadın doktora. ne kadın nn adedi çoktur. Devlet ista-

avukata işini emniyet eddniyor. tistiklerine göz atarsanız, köylerde 
6 - Kadın çalıştığı parayı tuvalet lOk- ve fabrikalarda çalışan kadınlar bü. 

süne sarletttği için aile bütçesine yardımı yük bir ekseriyet teşkil ederler. Zev. 
olmuyor. ki için çalışan kadınların miktarı 

7 - Hariçle teması neticesinde yüzfi ıo- azdır. 

zü açılıp yüksek duygularını kaybediyor, 9 - İşçi kadınlarının evlerde hiz.. 
zevcelik ve analık gibi en mühim vazife-

met etmemesine sebep, erkek arka. lerlnJ ihmal ediyor. 
8 _Zaruret yClzOndcn çalışanların ade- daşlarile gülüp eğlenmek olduğunu 

di çok azdır. söylerken, hayatınızda bir defa fab. 
9 - İşçi kadını evinize işe davet ediniz, rika kapısından girmediğinize bük. 

gelmez. ÇunkO gayesi orada erkek arka- metmek lazım. Bu kadınların, bu i~ 
daşlarlle gfüOp eğlenmektir. müesseselerinde ne şartlar altında ça. 

ıo - Kadının ese! vaı.ifesi aile kur- lıştıklarını, gülüp eğlenmeğe değil 
makbr. Ortada bir nüfus meselesi vardır. teneffüse bile im.kanlan olmadığını 
GürbOz çocuk yetiştirmek için bllgl ve yakından bilseniz, bu iğrenç ithamı 
maliımat lAzımdır. yaparken vicdanınız sizi rahatsız e. 

11 - Bir kadın iyi bir ev kadını olmak derdi. Evlerde hizmetçi olarak çalış. 
için dışardaki işlerle uğraşmamalıdır. tırılan kadınların uğradıkları feci &. 

12 - Gene ve gilzel bir kadının erkek-
ler arasında çalışması tehlikelidir. Ateşle kıbetler, fabrikada çalışanlardan çoll 
barut bir arada durma2:. daha feci, çok daha alçakçasınadır. 

13 _ Znmnnımı:ı:da kadın ahl!ıkı daha 1 O - Kadının nesli çoğaltmq 
ziyade düşOktür. Simdi kadın sOse dü5klin, tabii bir fonction'dur. Nüfusu çoğalt. 
manev1 hislerle nltıkasını kesmiş, yalnız mak için bilgi ve malfunat lazımsa, 
maddiyata tapan, şıih, fettan bir mahHUc evlerde oturan kadınlann yüz.de ka. 
olmuştur. çı fenni çocuk bakımından haber. 

14 - Erkeklerle fazla teması, poker ve- dardırlar? Hizmetçiler ve dadılar e. 
sileleri, birçok aılelerin bozulmasına sebep linde büyüyen çocuklar mı, anneleri. 
oluyor. Salon hayatı buna pek mOsalt bir nin bilgi ve malumatından iatifHe 
sahnedir. (Nez.ih aılc topl:ıntılan mevzuu-

ediyorlar? muz haricinde). 
ıs _ Bugun kadın ailenin iktısndt ve iç- 11 - Kadının esas vazllal iyi Mı 

tlmal dcrUerlle alAkadar dcğtldlr. O, yal- ev kadını olmak değildir. Bugünktl 
nız kuvafilrden terziye. ten.iden baloya, şartlar, kadına bu vazifeyi esas ola. 
ve plAja koşmağa hevesli bir kukladır. rak kabul etmiştir. Kadın da erkelı 
Çocuklar her an tehlikeye maruz biçare gibi, her şeyden evvel istihsal unsu. 
yolculardır. Böyle bir ailede yetişen ço- ru, cemiyetin terakki \'e tealisile mü. 
cuktan cemiyete ne fayda gelir? kellef bir uzvudur; ne erkeğin, ne dt 

16 - Bu, asr~lik ve m:cı:niyet de~ildir. cemiyetin ev i \erini görmeğe me
Ru 16 sualın her bm ayrı hır ma. mur ettiği u ak değildir. Kadına fik. 

kale mevzuu olmasına rağmen. bu ri, hni ha~ atta ~·ükselmek, cemiyete 
küçUci\k sütundn kısaca ccvanlarını muhtelif şekillerde faydalı olmalı 
'·ereceğim. \·r~ l~mı\1L-

ı.t - Xaclaala erkejfa 
"1 - K•dınıa raJıpn... içtimai telüldlerl, irade kabW,,.tleri 
.l bir zarurettir. BueflakU me- olan yerlerde ham JNmfaldıkli.r 

deni cemiyetlerin tekamülü utlhsale .ması muhtemeldir. Genç ve .a-' 
dayanır. İ9tihsal unsurları az, isti~- kadın için, sabahtan alqama ka 
sal kuvvetleri oraanize edilmemı,, serizid sezmek, eilence için her 
istihsal aletleri iptidai bir cemiyet, satı bulmak mümkün olan bir 7 
tekamül seyrinde sırtüstü düşmeğe bu karışıklıklar daha sok çıkma .. 
mahkumdur. Kadın da istihsali ço. Cinsi terbiyesi, cinsi morali, chdf 
ğaltan bir unsurdur, cemiyetin yarı. karakteri kuvvetli bir kadın için b• 
sını mefluç bir bade terketmek, o ce- tehlikeler daha azdır. Cinsi terbi~• 
miyetin tekamülüne hıyanet ~t~e~- ve karakter de kafes arka ında ~ejıl 
tir. Kaldı ki, kadını hayata suruklı. hayat içinde kazanılır. Kaldı kı, te. 
yen en büyük amil iktisadi zaruret. miz bir aşk, ne iş hayatında çalışan. 
tir. ne de evinde oturan hir kadın içi11 

2 - Kadın yaradılış itibarile de- ayıp değildir. Ayıp olan, aşkı men. 
ğil. fizyoloji bakrm.ınd~~ er~~~te? faate alet etmek, fuhuş ya~maktır. 
zayıftır. Kadının dımagı kabı hl etı. 13 - Eski zamanlardakı kadınla. 
bugünkü fennin kabul ettiği, ha~·~!: rın ahlak se\ i) esi daha mı ) üksekti. 
taki birçok misallerinin isp~t. ettıgı belli değildir. Hareıne kilitlenmiş. 
bir davadır. Kadın ha~·at~ gm~·.ors~. hariçle teması olnu~an bu mahluku 
erkekle pehlivanlık güreşme gırmı. 0 zaman da hayata salıverselerdi, ce. 
yor. . . haleti yüzünden daha dü ük bir se.. 

3 - Cenabıhak k~d.ın.ı e~k~ğın hı. ,·iyeye düşmil ecek miydi?.. Kuşdili 
mayesine hava)e ettığını hıçbır kita. çayırlaında flört eden. evinde neferi 
bı mukaddeste yazmamıştır. Kadını. veya seyisile se,•işen kadınlan ha.. 
erkeğin himayesine veren dünkü ce- nım ninelerimizden hala masal gibl 
mlyetlerin kanunla. ıdır. Bugiin ka. dinleriz. Ahlak seviyesi, harem sevL 
dın erkekle müsavi olmak hakkını yesi demek değildir. Hayatta bera. 
hayatta olduğu kadar, kanunlarla da her yaşıyan kadınla erkeğin arkadaş 
kazanmıştır. Bazı memleketlerde er- olabilmesi se\'İYcsidir. Bu sevi)e de 
keğin egoizmi ve cemiyetin kan~nla- ancak hayatta yükselir. 
rı ve şartları onu henüz bu ~azıre!- 14 _ Salon hayatının birçok aile 
ten kurtarmamışsa, cemlyebn ıç!ı- facialarına sebep olduğu muhakkak. 
mai tekamülde ıeri kaldığına delıl. hr. Gününii. gecesini; kumar masa. 
dir. larında, balolarda, eğlence yerlerin. 

4 - Kadın meslek hayatında er- de geçirmekten başka fonction'u oL 
kek kadar muvaffak oluyor. Avr~pa mıyan bir kadının \'C erkeğin, ~ 
cemiyetlerinde kadınların oyn~ ığı bayağı bir ahlak 5e\ iyesine düşm..t 
rolü, ve kaz.andıtı muvaffa~~yeütıdyka: ga,,·et tabiidir. En büyük ahliksnlık. 

· d t önun z e ı " · kından tetkık e e~en z, k k bil )ar, tufeyli unsurlardan çıkar. Ha. 
küçücük bir ekallıyete ha ara . • yatta çalışma gibi, 3 aratma, gibi, 
küm verdiğinizi anlarsınız. ~ı~g~n yükselme gibi vüksek idealleri olan 
bizdeki bu küçük ekal;~y~t içı~ e kadın ve erkek, ahlaken de yükseL 
de erkekler kadar muva a 0 an ar me imkanlarına sahiptirler. 
vardır. 

5 - Meslek kadınına hiç kimse 15- Bugün ailede kadın, yani 
emniyet edemiyorsa, bunda kadının h h ttlğ. . t k d ı · · ı a se ınız sosye e • m hayata erkekten sonra gırmış o ması 
amildir. Kadın kabiliyetini kabul .et. hakikaten bir kukladır. Fakat g5rL 
tirinciye kadar mücadele edecektır. yorsunuz ya, bu kadın çalısan kadm 

6 _ Kadın, kazandığı parayı fu- değildir. Sizin müdafaa ettiğiniz ka. 

1 t'ne sarfediyor, aile bütçesine dındır. Bu ailede yetişen çocuklanıı 
''a edıı t · orsa bu cıııhsi bir ku. 1iyan olması da tabiidir. O halde bOo' 
yar m e mıy ' r- ukl k k d 1 d ·ı d Aile bir hayat ortaklığıdır. z u a ının ça aşmasın an 1 eıt 
suru~~· taraf ta kabiliyeti niıbetin. gelmiyor demek. Çalışmıyau kadıllj 
Hei' Jr nlsbetinde ailenin refahı iktısaden cemiyetin sırtmda geçin• 

azdaetn~ı den meauldür. Kadına ai. bir tufeyli olduğu 1ribi, analık vazife. 
ve saa ın · • • "ba ·ı d b. Jedeki müsavatı temin eden de bu- sını yapmaması ıtı n e • ~arar 

dur. • 
7 - Hariçte teması, kadının ış ha. 

vatındakl teması ise, iş hayatına gir. 
~iyen kadın da hariçle temL~fadır. 
Kafes ve harem kalkmıştır. Yüksek 
duygular, temiz ve samimi bir aşk 
ise, bunun is havatında mı. bu hava. 

dır. Çalıtan kadınlann çocuklan11 
lıimaye ed~ek müesseseler yapmak. 
la, bu 281'arın öniine ~e~ilebilir. F• 
kat salonda yaşıyan kadının morali. 
ni. çocuğunu, ailenin ahengini, iste. 
diğiniz hiitfin içtimai faziletleri nasl 

(Lutfen sayfayı eeviriniz) 
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NORVEÇ 
HARBiNDEN 
ALI NACAK 
DERSLER 

<Baıı 1 incide) 
dır. Şimdi bi~araflıklannı muha

ederek vaziyetlerini kurtaraca'k. 
nı zanneden bftaraflar bu tecrü- 1 

n ders almalıdırlar. 

Şimal harbinde müttefikleri 
muvaffakıyetsizliğe sevkeden 

i sebep te, Almanların daha ev. 
ttn hazırlanarak Norveçi ve Da
kayı 24 saat zarfırda işgal et. 

el eridir. 
Yani bu işgal işinde teşebbüs Al

lara bırakılmıı. müttefikler A1-
yanın arkasından giderek yapı. 
tecavüzü tamire koımu~lardır. 

BJnaenaleyh alınacak ikinci ders 
ur: 1lk teıebbüsü Almanlara bı. 

amak lhnndır. Harpte teşebbüs 
de ise muvaffakıyet onundur. 

üttefikler ötedenberi teşebbii~Ü 
a Almanyaya bırakmışlardır. 

ma arkadan aitmişler, fakat geç 
dıklan için emrivakileri kabule 
bur olmuılardır. Bueün Akdeniz. 

ve Balkanlarda da yine teıebbü
Almanya ve İtalya tarafından 

llnımlıMasım beklemek, yine Şimal 
besinin tekerrürüne maruz kal
demektir. Mademki, Almanya. 

Balkanlara ineceği iddia ediliyor, 
demki İtalyanın Almanlarla bir. 

hareket edeceği hakkında malU
t Ahibi olduiumuzu sanıyoruz; 

balde Almanya ve 1talyanm taar. 
meydana çıkacak tehlikeyi 

.-ıt'll.laııılK ve önlemek için fimdid<ın 
ıtefiklerin teşebbüsü el'1 almaları 
bu defa da ilk darbeyi vurmak 
tını Almaalara bırakınamalıaı 

mdar. 

• 
Ş lmalde mütteftıuerin muvaf. 

fakıyetsizliğini tahlil eder. 
bütün kabahati İngiltere ve 

aDAnın üzerine yüklemek doğru 
ldir. onlar Norveçe gayri müsait 

içinde yardıma kofllUya mec. 
olmuflardır. Ona rağmen Alman 

dOlllamın<uma mühim zayiat verdir .. 
lıııWllm:dir. Uzak meeafed~n eelmele. 

rajmen İngiliz tayyareleri Nor. 
~ ml1hlm roller oyııaml§brdır. 

uph• yok ki, No""f tehlikeyi vu .. 
haber vermif, müttefiklerin 

~,....-tn'I "ıı;: 1.f.ol ~L.te••u •t ... 
ve .muttefilder Norveçin hava 

Galerlnl-Aılw"ıaı• evvel 
etmi' bulunsalardı, Almanlar 
çi işgal edemez, hatıl iıgale de 

~bbüs edemezlerdi 
IDun için, geçen gün ıörüştüiüm 

e ~linin dediği gibi: Norveç har. 
ger.Jı mr.ttefilderi, gerek bitaraf. 

uyand .ıya yardım eden bir L 
olmalıdır. 

Baruthanede İnfllal( 
Nevyork, 5 (A.A.) - Camey 

- Jersey" de bir Baruthane, vu.. 
bulan blr lnflWt neticesinde ha. 

p olmu§tur. Hadisenin blr suikast 
oldulu zannedilmektedir. 

'r A .N 

Kartaldaki Facia Yunan Hududunda 
Tahşidat Yaptığımıza 

Dair Haberler Yalandır 
1 (Baıı 1 incide) 
1 temaslar hakkında şu haberi veriyor: 

İngılterenin Ankara büyük elçisi 

1 

Sir Hughe Knatchbull • Hugessen, 
Bulgar kralı tarafından kabul edilmiş 
ve İngllterenin Sofya elçisinin tertip 
ettiği kabul resminde, Bulgar Başve. 
kili, Hariciye ve Harbiye Nazırlarile 

1 görüşmelerde bulunmuştur. 
Siyasi mahfiller, bu münasebetle 

İngiliz veyahut İhgilterenin mütte. 
fiki kıtalannın Bulgaristandan muh. 
temel müruru meselesUe alikadar 
sondajlar yapılmış olmasını müstabat 
görmemektedir. 

Vaziyetin bu inkişafı karşısında, 
efkln umumiye ıakin kalmakta de. 
vam eylemektedir. 

ROMANYADA 

ııebtlerln ikametine müteallik oı. 
tedbirler, sıkı surette tatbik. ~ 
tedır. Fakat İnalliz ve Alma':l teb. 
sının, toplu bir halde tevkıfi ve h. 
dut haricine çıkanlmuı uıevzuı.ı 
hıl değildir. 

YUNANİSTANDA' 

Yunan kralı Makedon11tul6 
Atina, 5 (A.A.) - Kral, Myrina 

Çayağzı şimendiferinin kiijat resnü 
de hazır bulunmak üzere dün akşam 
Makedonyaya hareket etmi§tir. Kr 
hareketinden evvel Metaklası tab · 
eylemi§tir 

• Ne§rolunan otr enilrname ile ınlp 
veya mayi hallndekl mahrukatta ve 
bunbınn bilhassa evlerdeki b:ınyo 
veya sair hususi hizmetlerde i&tima.. 
linde tahdidat ihdas etmi§tir. 

YUGOSLAVYADA 
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• 
iİTE BUNU 
BİLMIYOADUM ! 

Heykel Ya~anıar 

Heykel Yıkanlar 
~ Diktatör. 
\~ JTi~~ •rinin söıün-

~ 1 J de.n dışarı çıka. 
~1 ( mıyan Alman-

. '-"'-- lar, yeryiillİnlin 
mecieni insanlarını esir elmt">.k i. 
çın büyük adamların heyke!lerinı 
parçalayıp top tüfek y:ıpıyorlar. 
Halbuki, başka memleketlerde 
hayvanların bile güzel güzel hı:-y. 
kelleri yapılıyor. Resmıni gördü. 
eunüz hayvan, çok süt verme bi
rinciliğini kazandığı için, heykeli 
yapılmıştır. 

Seyyah Yengeçler 
Yengeçler de, güvercinl~r gtbi, 

«;ok gezerler. Bu hayvanların yir. 
mi otuz kilometre gezdlkte'l sonra1 

tek! ar eski yerlerine geldlkleri ı;ö. 
rülmiiştür. 

-· .............. - ....... = 

Öğretmen Diyor ki 1 
Şehirlerin de bir tarihi vardır. 
u hafta size, devlet merkezi al
ın diye bina edilmiş olan Va
ngton şehrinden bahsedece
Lm. 
Vaşington şe'fırlnden evvel, A. 

nerika Birleşik devletleri Cümhu. 
iyetinin umumi kongreleri - bir 
amanlar İsviçrede olduğu gibi -
ra ile, muhtelif merkezlerde top. 
nırdı. 1785 de, Cümhurreisi Va. 
~gton, gördüğü lüzum üzer ine, 
amlı bir devlet merkezi bulun. 

CYCI MI,----. 

1-IAYIR MI 
Şu sualleri okur okumaz kı. 

saca EVET, yahut HAYIR de
yiniz: 

1- 1914 - 18 Büyük Har. 
hinden sonra, Ruliyadan ayrıla
rak, istiklal kazanan devletler 
he~i bulur mu? 

2 - Pol'ln~·a, hu harpten ev. 
ve) nıü .. takil mi idi? 

3 - Mısır ehramları yüz tane 
var mıdır? 

4 - Mısırın en büyük ehramı 
yapılalı bes hin sene oluyor mu? 

5 - Bu ehramı ~·apmak için 
çalışanlar yUz bini bulmuş mu
dur? 

8 - Yirmi beş yasından son. 
ra miyoflluk artar mı? 

7 - Çok tuzlu su!arın h'thk
ları, tu7.u az suların hahklaran. 
dan daha mı lanetlidir? 

8 - Erk k kıvırçık ko''l'nu 
di.,i.,inden daha az nıı lezıc:tli. 

dir? 
Bunların revapları haftaya 

verilerektir. 

·~___,ıa~s-ı ~~?lit!MO"""Wiiiiiiöllrr-...... F"l~ .... ~........,...._,,.. ....... 

cümhuriyet te, kenaı fehlrlerinln 
d~let merkezi olmasını istiyordu. 
?ilhayet, bundan tam 1~0 sene ev. 
Vel, yepyeni bir şehrin ~urulm~
sına karar verildi. Bu şehır, 70 mıl 
karelik bir saha üzerinde kurul~
cak ve kendisine, çok sevilen, mı!. 
let babası Vaşingtonun adı verile
cekti. 

Şehre başlanırken, e~ela, ~e: 
Yaz saray adı verilen Cumhurreısı 
evi, sonra da, mec;lis binası ya
Pılnuştır. 

İlk zamanlar, şehirde, an~a~ 
3000 kişi vardı. Bunların iki yu~u 
nıemur, binden fazlası da, ağır . .1~ 
lcrde çalıştırılan zencilerdi. Bugun, 
Va§ingtonda, 600 bin kişi otur. 
ll'laktadır. Bu nüfusun yansı ka
darı, memurlarla aileleridir. Bef 
'bin kadar da, gazeteci, sinemacı 
'Ve muhtelif sefirlikler memuru 
V'ardır. Şehir, yalnız bir pol~~i~a 
§ehridir. Burada dünyanın butun 
siyaset işleri konuşulur ve her se. 
ne, en aşağı iki milyon turist, şe~
ri ve Beyaz Sarayı g~ımeğe gelir. 
ler. • ...._ .. _ __.. ,. -4 

- Nasıl, yeni aldığım şapkayı 

beğendin mi? 
- Beğendim ama, çok ufak. Bi. 

raz daha büyiiok alsaydın da, yüzil
mi de örtseydi. 

B•kırkily ort•okul l·A d•n V•ı•· 
ıu:I tu•fınd•n ıilndorllmlttlr. 

Niçin Denizi Hatırlıyor 
- Ben\ görünce deniıi hatırlı. 

yorsun uz değil mi? 
._. Evet! 
- Gözlerim mavi olduğu için 

mi? 
- Hayır, sizi görünce midem 

bulanıyor da ondan. 
Büyük Adam Doğmazmış 
- Sizin memlekette doğmuş bü. 

yük adamlar var mı? 
- Hayır! Bizim memlekette 

yalnız küçükler doğar! 

'l' AN 

Hikaye: 

DiLENCİ 

HIRSIZ 
- Bir okuyucumuz tar•· 
fından gönderllmlıtir -

KC.yün ~ok 5evimli bir ihtiyarı 
idi. Her sabah kazma kureğim o
muzlayıp dogruca tarlaya gider, 
ak"ama kadar yorulm'lk bi1.mf'rieıı 
gimeşin altında çnhşırdı. Birlcık 

zevh akşam döntiste kôy C'OC'ukla. 
rırıın etrafını ala .. ak "licısan Bnha" 
no.<ılsın diye scv·n p ba 1rı nı31,:ı_ 

rı idi O hep ine nyrı, a rı hed ~e
ler verir, gônullcrini hoş edncıi 
Hel" ktiçuk Ahmedi cı; l:idı gibi 
~rıve1·di. Sekiz yaşında olan bu ku
c;u:< cocuk c;;ok zeki ve atesi .yrlı. 
Babc.sı Bay Murat koy m ileri ge. 
lPrılf'rindcn g~nç. m<'rt bı:- inc:an. 
d• . Bir kaç aydanb rı "", , ı l J.( nı 
y~pmak uzerc şchırde lı:.ı lu"' uvor, 
karısile biricik çncununu ihtivnr 
b:ıb&sına bırakarak a!'ıt ~rq'; ni ı.u. 
yük bir ze\'kll" vapıyord ı. 

1:- ir gece kuçi"ık Ahm cJi 'l ııy. 

- kusu kaçn ış, ~avü , 'n
\'.js _fatagından çıkarak huyük ba
basının odasına gitmek i$temişti. 

U.,ulca oda kapısına i1er~erken eh. 
şardc- bir pıtırdı işitti. Zeki çocuk, 
kulak kesildi. Bu güri.ıltunun bu. 
yük babasının ayak seslerine b n. 
zcınedigini hissel ti. Tekrar yatağı. 
n.l bınip gürültü clmek vesıles le 
kC;ndini yere attı. Bu sırada kula. 
ğın:ı şu sozler geldi: 

- Aman uyandılar, ka~alım. vn
rın gece gelir bu eşyaları nlmz! 

Annesi Ahmedin <1ahide 1 duş. 
für,iınu zannederek telaş gosterdi. 
Fakat Ahmet. ne bir yerim acıdı 

demi"', ne de duyduğu şeylerden 
b:.ıhsetm;şti. S abah Ahmet kapı önünde 

oynarken pis kıy af etli bir a
füıM anına vaklastı. Cocuktan bir 

see•--• 
Işıtıp sakladığı bu sesi h men tanı. 
dr. Ekmegi getırmeğ~ ko tu, pen. 
cere arkasına gizlenerek onda f'i•p. 
he uyandıran bu fena bnkı h :ıda. 
rnı gözetledi. Adam evin h 0 r tara. 
fını araştırıyordu. Çocuk bir şey 
olmamış gibi gelerek bir dilım ek. 
meğı getirdi. 

O akşam Hasan Baba, Ahme. 
di çok neşesiz gordü. Yü. 

zündc buyuk bir yor~unluk "e 
tasa vardı. Nihayet Ha:ıan Bnba. 
nın yanına sokulmuş ona mahzun 
bakışlarla her şeyi anlatmı~tı. 

Hasan Baba: 
-·Korkma yavrum, ben bu ge. 

ce o alçakların cezasını veririm, 
dedi. Ktiçiık çocuk: 

- Onlar iki kişidir, c;en bir: ben 
de sana yardım etsem olmaz mı? 
diye cevap verdi. 
Çocuğun bu cesaret ve metaneti 

Ha.san Babayı daha ziyade hareke. 
te getirmiş ve o gece lıırsızı tulup 
polise teslim etmişti. 

Tol.kay Yöney 

-.!...• ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • •••• 
~sıJ 
~ 
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TAN' ın Resim Müsabakası : 

~~· ..:.NeOlmaklstigorum? 
Her çocuk büyüyünce bir teY olmak ister. Kimi doktor, kimi mü

hendüı, kimi asker, kimi reasanı, klmi berber, kimi başka bir şey olma. 
yı kurar. 

Büyü7(ince ne olmak lıtl101'Sunuz? Bu olmak istediğiniz şeyf 
anlatan bir retlın 7apınıs. Resmi kuponla ltera~r bize gön 
derlnis. Yapbisnıs resim, Çocuk sayfamızd• basılacaktır. Siz 
bir dt güzel bedi1• verweğiz. 

t 
Resminizin gazetede buıldılJ~ı görür görmez derh1tl müracaat edr 

. m bediyemiıi alınız. Resimleri çıni mürekkebi ile yaparsanız iyi oluı 

Bu SAYIMIZDA RESiMLDI BAStı.ARAK HEDİYE KAZANANLAR. 
• ""'J • 155 _ Dawtpaşa ortaokulu 3-B de Aygeı Gil e 158 - Kırklareli ortaokulu 331 
-~-· Halit Baykut • 15T - Gelenbevt ortaokulu 3-A da Ejder Varan"' e 158 ~ Ga-

llDJ ıatasara7 Useşi 110 ):rdal KuUul • 159 - Edremit Cümhuriyet okulu 186 Rı-
fat e 160 - Üııkildar İmrahor No. 90 fır.et Baylı:ara e 161 - Cağaloğlu erkek 
ırtaokulu 68 Mehmet Fındık e 162 - 1ıtanbul Ankarıı caddeııl Na, 38/1 Sıtkı Şen• 
•vrensel e 163 - Aııkara, Yeniıehtr,Yillt koı;un sokak No. 1' Ülker Atknç e 164 -
Nipntaş. High Sshool R. s. Gerede • 
HEDİYELERtMİZ PAZARTESi, PEaşEMBB GtlNLERI VERİLMEK
TEDiR. ISTANBULDA OTURMIYANLABINKİ POSTA İLE GÖNDE· 
RiLECEKTlB. 

Bu pk1i, tek çizgi halinde, ka. 
lcmı hıç kaldırmadan çizinız. 

Nasıl Ç izc!.;ilirsiniz? 

Bu şekil size, yukardaki şekhn 
nasıl çizilebileceğıni ıosteriyor. 

Ne Dersiniz: Niçin, Nasıl 

Şu soruların her birine hemen 
cevap verebilir misiniz? 

1 - İçi mayi dolu bir kaba 
mendilimi ıoktum. Mendil ıslan. 
rnadı. Niçin? 

2 - Bir muanın üstünde, içi su 
dolu bir bardak vır. Bardala da, 
masaya da elimi ıürmeden bu su., 
yu boşalttım Bu naılJl olur? 

3 - Yine bir bardak su var. 
Bu su dolu bardağı tenine çevir
diğim halde, suyu dökulmedi. Ne 
dersiniz? 

\, l.ll:UHlf nl1blnlZ? 

Jl<:>r k('narı sl'kiz ~antim o'an 64 
santimetre karehk bir s kil var 
Bunu, be kısma bölmek !Azım . Bu 
beş parçadan dordtinün hem bi. 
çimleri. hem de satıh ölçulcri ay. 
ni olacaktır. Beşinci parçanın sa. 
tıh ôlc..ısü, butün şeklin satıh öl. 
çiısünün yarısı edecek. Bu şekli 
,..;7in vl'! n::ıl--Hir ...,,ı~in i., " 

••••• 

• • • 

/(ı 

••••• 
1 - Buradaki her iki topun a. 

ğız'arından çıkacak olan mermile. 
rin takip edeceği istikameti düm
düz çizerseniz; her iki doğru çiz. 
gi, ortadaki ltnrctli üç nokta. 
dan hangisi ı.izerlnde birbirlerini 
keserler? 
2 - Topların mermilerinden her 

biri, yukardaki beşer noktadan 
hangill"rine raslhyacaktır. 
BULA 'LARDA YiRMi BEŞ 
KİŞİYE l\IUHTELtF HEDiYE. 

LER ''ERILECEKTIR. 
Bilmecede kazananları yarınki 

TAN'da okuyunuz. 

.......................................... 

Shirley On Bir Yaşındc: 
Dünyanın en meşhur yıldızlarından bırı olan 

kilçuk Shirley 'l.'emple, en çok mektup sl:ınlvrdao 

biridir. Bir günde a!d1ğı mektupların sayu;ı, ıkı bi

ni bulmaktadır. Bu işle, Shirlcy'in ıda~lan mcş. 

gul olur. Fakat onl:ır da, geçen hafta, bu mektup. 

larla baş edemiyecek hale gelmişlerdir. Çu'lku. 33 

.nisanda bu küçük yıldız on bir yşşın,a ıınniş bu. 

lunuyordu. Kendısınc gelen mekt.t.ıplJu da, :n ~u 
mlslle artmıştı. Shirley, hemen kollarını sıvamıt. 

o da adamlarile beraı:>er, dünyanııı dört bucatın. 
dan gelen ınektuplannı hanl hant okumağa baf-

1 

lamıştrr. Çilnku, Jcendlsl, ana dili kadar. fran11ıc:a. 
ve İtalyanca bUmeJde en çaprJ§ık yazıluı buyhlc 

bir kolaylıkla okumaktadır. 

••··•··•·••····· ee· . e ·n ................ 
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Bilmece • Bulman 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
6 MAYIS 

Siyahlar mı lleyazlar mıf 

Söyleyjn. Bunda 9J7ablar 
çok yer kaplıyor, beyadar maf 

Cetvelle OJçmeden Söyle 

2 

Bu dört resmin hangüıi yüksek, 
hangisi alçaktır. 

Beş Cümle Yazınız 
Şu uç seri kelimeden, birer ta· 

nesini alarak, üçer kelimeli bet 
cümle yapınız, birinci seri: Hırsu, 
karga, camcı, kedi, çocuk. tklnel 
seri: Dalda, cam1, dUdüjü, eti. 
damda. Üçiincü seri: Yakalandı, 
çaldı, kırdı. taktı, uyuyor.. Geri 
hiçbir kelime artmıyacaktır. 

Dört Kelime Yazınız 
İşte size be§ kelime: - Suç, pır, 

kasa, et, kare. - Bu, bet kelime
nin butün harflerile bir çaı,ı ft 
üç ku' adı yazınu:! 



Ogle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

EREGLI HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı karanna göre teşekkül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 

Merkezi ZONGULDAKT ADIR 
Birlikten Kömür almak istiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihi. 

ne Jtadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 
Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta 
SATIŞ BiRLtCt MERKEZİNE müracaat eylemeleri lazımdır. 

KÖMCB SATIŞ ŞERAİTİ: 
1 - Kömür alıcılannrn Kiimür bedeiini peşinen ödem~leri şarttır. 
2 - Kömürler Havzada F. O. 3. olarak teslim edilec-ekti:'. 

TelKraf Adresi: ZONGULDAK - SATIKÖM'()R -

• 

Telefon: 145 ZONGULDAK , 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor 
1 - ltulell. Maltepe, Burse asker1 llselenntn her Qç !lnı~na da önümüzdeki 

llulran içinde ôaşlanacak olan 940 - 941 ders yılı !çın talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk trkın dan olmıı!!I kendisinin ve alJesfnfn klltO 
bal ve eöhret. sahibi olmaması, 11hhJ muayenede sağlam çıkması ve 7apılacak ıec
ıne mnaVlnda da kazanması prttır. 

S - Bir sene tahsfU terkedenler yaşırıı b0yl1tm0s ve kOçOltmQs olıınlar kendi 
oltullannın sınıf geçme ıınaVlnda ipka veya biltilnlemeye kalanlar yaşlan boyları 
\re atırlıklan talimattaki hadlere uygun olmayanlar askert okullara ıılın'.lladar 

f - isteklilerin şimdi okumakta olduk lan mekteplerdeki tahsillerine devam et· 
ınekle beraber 10 Nisandan 1tlbaren bulun duklıın yerleTdekl askerlik fUbell"rlnderı 
diler kaydükabul şartlarlle mllracaat yollarını ISlrenmelen n buna g!Sre de kay
dQkabul klj'ıtlannı en ıec 30 Mayıs 940 a kııdAr tamamlamıs olmalan llzımdır 

S - isteklilerin sınıf ıecme veıııtkalan ha7.franda bulunduklan okullardAn aske
rt llselerce celbedilecek ve bütilnleme1e kalmadan sıruf geçenler seçme sınaVJna ça
lınlacaktır. 

Askeri lise IJ Ye ID 11nınara lfnneğe muvaffak olanların 940 yılı kamplan Ue
rlde askeri okullarda yapılacaktır. 

1 - Askert orta okullarla Musiki !Jlnat ve karagPdlkll erbas hazırlama orta o-
lruDannın kaydükabul şartlan ve zaman !arı ayrıca llAn edilecektir. <:?~21 l 

HAVA OKULU KOMUTANLIGINDAN: 
Hava Okulları talimatının 86 maddesin de yazılı şartları haiz istekliler. 
Dilek kltıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kauar o

kula baı vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kllıtları ile 
••lkılarını posta ile okula ıöndeTirler ve alacakları karşılığa ıöre hareket ederler. 

TAN 

Ereğli Kömürleri işletmesi -
KÖMÜR SATIŞ ŞUBESiNDEN: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum mevcu. 

dat, teahhüdat ve matlübatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı 
kanunR müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı karan 
hükmüne göre teşkil edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satı§ Birliği .. ne 
devredilmiş olduğundan alakadarların her türlü işleri için 15 Mayıs 

1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAK.TA bulunacak olan 
Adı geçen Satış birliğine müracaat etmeleri. , I 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mahsulü 
afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdakl şartlarla ve peşin pa
ra ile mübayaasına karar verilmiştir. 

a - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İstanbul deposuna teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

b - Bu müddet zarfında geitrllen afyon depoya giriş sıraslle muayeneye tAbl 
tutulacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alı

narak tahlili ve bunu müteakıp tartısı ve kaU tesellümü yapılarak bedelleri öde
necektir. 

c - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar mübayaa edilmi
yecektir. 

d - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olanların beher 
morfin derecesi (40) kırk kuruş ve kaba toplanmış olanların beher morfin dere
cesi (30) otuz kuruştur. 

e - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerinde bulunan af
f'Onlarını bizzat İstanbula getirmedikleri takdirde afyotılarının iptidai ve katı tes
lim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden musaddak bir vekA
letname ile İstanbulda miınasip görecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler 

(3620) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

KUPONLU •VAD•Li •MliVDUAT 

Madde 86 - Hava okulu .aedikll kısmına ah.ıne ıartlan~~--~~-l·-----~--~--'11"'41'!1 
A) Türk olacak. \lf~~~"""1li 
B) Orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tııhsllini bitirmiş, en az 17 ve en çoK zu ya

ıında olmalı:. ı:vıt bUlunmamak. 
C ) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş iş !erinde kullıınılmağa elverişli oldutuna 

dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu olmak. 
Boy 1,65 den aşalı olmıyacaktır. 

Dıtarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine m uracaatıa muayeneye gönderilirler. Tam 

tefkillUı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en bıiyuk lcumandanına müracaaUa 
muayeneye ı!Snderili:'ler. 

D) AhlAkı sağlam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahkl1m olmadığına dair 
bulunduğu 1erin emniyet müdürlüğünden veya polis Amirliğinden tas
dikli vesika göstermek. 

E) ()kula alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hakkındaki 2505 !!ayılı kanun 
mucibince muamele göreceklerini, m ektebi bıtirdiklerinde 12 yıl muddetle 
Hava Gedikli Erbaş olarak vazife gö receklerinl taahhiıt etmek. 

!') Okulca )'apılacak seçme fmtlbanda ka zanmak. 
H) İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktardan razıa olursa 

bunların içinden RiyB7Jfe bilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 
Hava Okulları okuyucuları askeri ti seler okuyucuları gibi yedirilir ve ıiy-
dirillr. Kitap ve diğer ders için !Azım olanlar parasız verilir. 

V ) Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaCfakiyetle bitirenler 
araaından. kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotografçı, atış ve 
bombardımancılığa ayrılırlar. (1586) (3279) 

Topkapı - Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
Topkapı - Maltepe askeri lisesi için 108 lıra Ucretli bir tabibe ihtiyaç vardır. 

İlteklilerin mektebe muracaatları. (3596) 

MOBiL Y ACILIK 
SAN' ATI 

Beyotlu İstiklAl caddesindeki bir 
ınüeueaenin vitrinlerinde teşhır edil
lllil olan ıayet şık ve mükemmel 
mobil7.•lar takdir nazarlarile seyredil-
mektedir. Bu da memleketimizde Av
ıupanm en iyi maranıozlarlle boy öl
cQeebilecek derecede üstad ve ar
tlttlk mobilya amelesinin mevcudl· 
Jetine delildir. 

Kanaat kesbetmek için BAKIR 
MA6 AZALARININ İstiklAl cadde
alnde 481 No. mağazasında açtığı ye
ni meşherlnl ziyaret etmeniz kAtidir. 

Cidden hayrette kalacaksınız. 

Mafik Saç Eks!ri 

s.cıarmm dökillmekten, kepek
lenmekten korumak t~n muhakkak 
Majik uç ekslrinl kullanınız. Derhal 
esirini ıörOrsünUz. Saçları büyütür, 

"6klere yeni hayat venr. Bir tecrü
~ sonra neticeye hayret edecek
inls. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
2740.61 lira keşifli blri~ci Şirürji klinı ti inş:ıat kısmı tadilatı 20-5-1940 ıtilnil 

saat 16 da rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. t teklllerln en az bir taahhüt
te 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair İstanbul viliyetinden ihaleden 8 gün 
evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına alt tkaret odası vesikası ve 206 liralık muvakk11t 
teminat makbuzlarile gelmeleri. Keşif, şartname ve mukavele projesi hergün rek

türlükte görülür. (3584) 

6. 5- 940 

BALSAMİN Kremleri - BALSAMİN Güzellik eksiri 
BALSAMİN Rimelleri - BALSAMİN Pudralan • 

BALSAMİN Rujlan - F ARD BALSAMİN. 
En kibar mahf iUerin kullandı/dan ve bütün dünuaea 

tamnmıı sıhhi güzellik müatahzarlarulır. 

, __ t.~uhasebeci Aranıyor-~ 

1 
Karadeniz sahilinde büyük bir müessesede çalışmak üzere iyi Fran.. 

sızca bilen tecrübeli bir muhasebe memuruna acilen ihtiyaç vardır. 1a. 
tek1ilerin <A. C.) rumuziyle İst. 176 posta kutusuna yazmalan. ........................................... 
Nafıa Vekaletinden: 

29 - 5 - 940 çarşamba günil saat 15 de A nkarada Nafia VekAleti binası !çlnde 
malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 3680 !n
glliz lirası muhammen bedelli fstanbulda cif teslim şartile 20 adet bitüm teshin ka· 
zanının pazarlık usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedelsiz olarak malzeme mildilrlüiünden alı

nabilir. 
Muvakkat teminat eltsiltıne gilnündekl kur üzerinden Türk parasına tahvil edil 

miş olarak 2490 sayılı kanunun 16 ncı maddesine göre hesap edilerek verilecektir 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yaz.ıh ıresaik !le birlikte ayni ıüı 

saat 15 de mezkür komisyonda hazır bulunmaları Ü%ımdır. (3135) (1934 

Ünh·ersite A. E. P. Komisyonundan : 
Muhammen bedeli Eb'adı DOzOne 

Lira 13 x 18 200 
18 x 24 100 

2540 24 x 30 60 
ao x 40 100 
35.5 x """353 

Rıd:vo1nii erc:titii 'he yıık<ırda cb'ad1arı yazılı 5 kalem röntgen filimi 20-5· 
günu saat 15 de R~ktörlükte ııçık eksiltme ile alınacaktır. isteklilerin 191 
mu\'akkat teminat makbuz ve ticaret odası vesıkasını göstermesi IAz.ımdır. Şa 
me her gün Rektörlükte görülür. ( 

Bebek gazlno~u etraf dıvarlarının tanzimi işi 2490 numaralı kanunun 46 
mnddesinln B fıkrasına tevfikan pazarlık la yaptırılacaktır. Keşıf bedeli 578 
93 kuruş \ e teminatı 86 lira 55 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt Müdürl 
kaleminde görüler , tır. ihale 8-5-940 Çarşamba gilnil saat 14 de daimi encüın 
de yapılacaktır. Tallplerın teminat makbuz veya mektuplan, Fen işleri mild 
('ı.ine miıracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt ucaret odası vesikal 
ihale günü muayyen saatte daimi enclime nde bulunmalarL (3 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden 
1 - ; sgari % 97 saf ycrlı malı ve muhammen bedeli 9125 lira olan 25 ton 

r;e kurşun kapalı zıırf usulile satın almaca ktır. 
2 - Eksiltme 22 - 5 - 940 Çarşamba günü saat 14 de idaremizdeki komisY 

da yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 684 lira 38 kuru~luk muvakkat temınat ile 2490 sayılı kan 

tayın ettiği vesaiki ve tekliflerini ayni gün saat 13 e kadar komisyon 
\ ermelerı laz.ımdır. 

4 - Şartname 8-5-910 dan itibaren hergiın idareden verilir. 
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Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat '14.30 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar 
karava Dtvanvolu No. 104. 

Sahibi ve Neırtnı M fld8r0 
LOtft DÖRDCNCO 
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