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5 l<URU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,.. 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

MuaUlmJer1n ve mekteı:> tale'testnın en ıruvvetll var• 
dımcısı. cocutun en zengin kQtilohanesldlr Cot'u~rıu se
ven ber babanın yavrusuna vereblltt"e~t en ırOzel nl"dlye

dir. MOeaesemiı tarafından nC$J'edJJ.mtştır. Evınwie blt 
tane bulundurunuz. 

Fin Başvekili 
Moskovada 

Ribbentrop Romada 

iki Taraf Murahhasları Görüsmeye Devam 
Ediyorlar, Henüz Bir Karar Verilmiş Değildir 

Londra, 10 (Hususi) - Fin - Sovyet harbine nihayet ver
nıek için iki taraf arasında başlıyan müzakerelere Moskovada 
devam edildiği artık sarahaten anlaşılmıştır. Moskovada bulu
nan Fin heyeti, Finlanda Başvekili Rite'nin riyaseti altındadır. 
Geçen defaki müzakerelere iştirak eden Passaivki ile Mareşal 
~tannerheim'i temsil eden bir zat da heyet erkam arasındadır. 

Flnlandaya gidecek lngilb 
gönüllülerinin kumandanı 

Kermit Roosevelt 

Muhariplerin ve 1 

Vaziyeti 
Yazan: Sadri ERTEM 

Finlerin makul şartlarla karşıla~ 
tıklan takdirde sulhü bbul edecek
leri muhakkaktır. Fakat, ikı taraf ta 
tam bir ketumiyet dairesinde hareket 
ettikleri için, hu hususta henüz hiçbir 
şey malum değildir. 

Bir tebliğ neşredlldi 
Sovyet • Fin müzakereleri hakkın

da bu akşam Hclsinkide bir tebliğ 
neşrolunmuştur. Tebli~de, iki hüktl. 
metin bir müddettenberi temasa ~eL 
dikleri ve bu temasın İsveç hükume. 
ti vasıtasile tesis edildiği kaydedile.. 
rek deniliyor ki: 

''Bu temasın gay~i, muhtemel 
banş imklınlannı tetkik etmek ol. 
muş ve iki taraf doğrudan dotru. 

· ya ~örilşmelerdeki faydayı teslim 
etmişlerdir. Sovyet hükilmeti, 
Fin hiikl1metinin mümessilleriul, 
görüşmelere başlamak flzere MOL 
kovaya davet etti;tlnden R~ ile 
ilk mHzakereleri idare etmiş 'lan 
Paasikh·i, General Valden ve me. 
bas Velnman'dan mflrekkep bir 
heyet 8 martta Moskovaya sft. 
miştir. Bu heyet, Sovyet bük6me. 
ti miimessillerile iki tiç görüşme 
yapmış, Fin mümessilleri Sovyet 
barıs şartlarım öğrenmiştir. 
"Şimdiye .kadar hiçbir karar ve. 
~ 
Berlinde bulunan ecnebi mttır.hft. 

lerin bildirdiğine göre, Alman hüku
met merkezinde Almanyanın ve İs
kandinav memleketlerinin Finlaiıda. 
nın istiklallni garanti etmeleri mev-

M zuubahis olmaktadır. 
uha.ripler harbetmiyorlar. BL Bütün İskandinav memleketlerin-
taraflar ve bilhassa küçük d F ı d dan d~_letler dünyayı saran harp vazi.. de Sovyetler tarafın an in an a 

1 t talep edilen fedakA.rlığm evvelce zan 
he ıtıin sıkıntısını çekiyorlar. Mu. nedildiği kadar ağır olmadığı söylen. 

llr'ipler bitaraflan kendi cepheleri- mekteclir. İskandinav matbusıtı, Al· :e ~lnıak için hergün ortaya yeni bir manyanın, Sovyetlerin yanında bir euı atıyorlar. 

di lvıüttef'kler muhtelif kanallarla müdahalesinin önüne geçmek üzere 
Finlıtndanın bir kaç mevkii feda et-

!0rlar ki: mesi Iazım geldiğini ihsu ediyorlar. 
"'-- -b Görüyor musunuz? Eğer bu Askeri lıarekdta gelllı.ce 
&&er. i Almanya kazanacak olursa he.. 
tiıuı birer Avusturya, birer Çekos. Finlanda cephesi, 10 {A.A.)- Mos. 
:aYn.kya, birer Polonya ol acaksmız. kovada müzakereler cereyan etmek· ı 
'Joız hürriyet ve adalet için dövüşü- te olduğu halde Sovyet kumanda he-

ruz. Gelin bizim cepheye!'~ yeti, Kareli berzahına k:ırşı müteva. 
~eriki taraf diyor ki: (Sonu; Sa: 6; Sü 2) 

le - Bitaraf kalınız. Hiçbir devlet. 

Italya, Gayri 
Siyasetinden. 

Muhariplik 
Ayrılmıyor 

Bitler, Dün Bir 
Nutuk Söyledi: 

"Bugünkü Harpte, Almanyanın Mukc:dderatı, 
Asırlar Sürmek Üzere Tayin Edilecektir .. 

Berlin, 10 (Hususi) - Her Hitler, ·harp ölülerinin hatırası
m ihya için askeri müzede yapılan merasinı esnasında Alınan 
milletine hıtaben bir nutuk söylemiştir. Alman Devlet Reisi, 
15 dakika süren bu nutkunda, Almanyanın çok ciddi anlar ya
şadığını kaydederek demiştir ki: 

"'- Etrafımın kuşatan tehlikeler 

Mussolini ile Alman 
Hariciye Nazırı Bugün 
Tekrar Görüşecekler 

Ribbentrop'un Başlıca Vazifesi, Duçenin Fin • 
Sovyet Harbinde Tavassutunu istemek ve Bu 
Suretle ltalya ile Sovyetleri Uzlaştırmaknuş! 

Roma, 10 (Hususi)- Alınan Hariciye Nazın Von Ribben
trop, bugün saat 10 da buraya gelmiş, Kont Ciano ve Alman 
Büyük Elçisi tarafından karşılaruµıştır. Ribbentrop, muvasala
tını müteakıp derhal Mussolini tarafından kabul edilmiştir. Bu 
mülakat 20 dakika sürmüştür. Neşredilen tebliğde, görüşmenin 
çok samimi olduğu aruatılmakta ve 
yarın (bugün) ikinci bir mülakat da· 
ha yapılacağı ilave edilmektedir. 

Alman Hariciye Nazırı, daha snn
ra Ciano ile görüşme.iş ve öğ:e yeme. 
ğini beraber yemişlerdir. Von Rib
bentrop, yarın, (bugünı Papa tara
fından kabul edilecek, Mussolini ile 
iklnci bir mülakat yaptıktan sonra Ankara, 10 <TAN) _ Kızılca.ha. 
akşıgn saat 21 de Romadan ayrıla- · · · bağlı Ya* 

Dağ Dağa 

Kavuştu 
eakbl'. k• köyü civarında bulunan iki dağ 

Görifllleeek ınudeler yavaş yavaı kaymak suretile birbl-
. . . " rine kavuşup birleşmiştir. Bu iki da-

Zannedildiğıne gore, .Al~an ffarl- ğın arasından akarak köyün bütün 
ciye Nazırı ve İtalyan rıcalı arasında ihtiyaçlarını temin eden dere de or. 
Romada cereyan edecek müzakereıe- tadan kaybolmuştur. 
rin mevzularını. İskand,inav devi.etle. Çan.kırının Bayraklı nahiyesine 
rlnin vaziyeti, Rus - Fin harbı, ~· bağlı Buatakseki köyünün de kaymt
mihver devletinin Sovyetlerlr.! mu. ya başladığı bildiriliyor. Köyün etra
nasebetleri, Balkan yamnadası ve fındaki dağlar çökmüştür. Evlerin 
yakın şarka müteallik meseleler teş- bir kısmı çatlamış, bir kısmı da YJ-
kil edecektir. kılmıştır. 

Roma radyosu ise, Ribbentropun ----o----
seyahatini şu şekilde izah ediyor: 

"Roma da Von Ribbentropun se-
vahatinin an:ett14i ehemmiyet inkar 
f'ıdllmeınektedlr. Esasen bu ehemmi. 
veti ecnebi matbuat dahi tebarüz et. 
•irlyor. Romada başlamak Uure olan 
müzakerelerin 'imdiye kadar tahad· 
düs etmiş bulunan yahut ileride ta
haddüs edebilecek olan vahim badi-

(Sonu Sa. 6 Sü: 5l 

Bir Alman Vapuru 
Kendi Kendini Batırdı 
Londra, 10 (A.A.) - Almanyanın 

5600 tonluk Hanover vapuru 7 / 8 
mart gecesi Saint • Domıngue ile 
Porto Rico arasında bir İngiliz kru
vazörü tarafından yakalanmıştır. Al· 
man tayfa vapuru derhal ateşe vere. 
rek terketmiştir. d 1~laşına yapmayınız!.. Hatta Qr. 

~-nnızı terhis ediniz. Ablokayı ya.. 
ız, batıa yardım ediniz!" Ahşap Evlerin Sık 

Bulunduğu Semtlerde 
Geçitler Açılacak 

büyüdükçe camiamızın ktymetinl =========================== 
-diı-~iittefiltlerin delili çok kuvvetli. 

ti'A~a nasıl istiklalini kaybet. 
y · k Çekoslovakya nasıl bir gecede 
.,...,

0 
__ old?? Polonya nasıl kısa bir za. 

-.....ada imha edildi? 

~u ~is_:ıUer küçük devletleri uzun 
\,., n duşundürmeye sevkedecek ma. 
4UYettedir. 

t A~maııyanuı harpten evvel yaphğı 
decrıt, ~loklan çözme hareketi bugün 
+~~Ynı şekilde devam edip gitmek. 
~. Son senelerde istiklallerlni 

(Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

YE·N·İ . TA· RİHİ 
l:E F R i K-A M 1z1 

. . 
BUGüN NEŞ .RE 

' . ~ . 
B A ş· L A D·~ 1 K : 

Pasif Korunma için Atanması Lüzumlu 
Tedbirler Etrafında Tetkikler Yapılıyor. 

Şehrimizde pasif korunma Bu arada, . Uskildar, Ak~ray -:_e 
. • .. Beşiktaş gibi ahşap evlerle adeta _o-
ıçın alınması lazım gelen ted- riilmüş vaziyette bulunan semtlerae-
birlerin tatbikatı üzerindeki ki binalardan bir kısmının yıktırıl
tetkikler ilerlemektedir. Bilhas- ması, evlerin kesafet göstcrdiğı yer. 

ahşap evlerin pek kesif bir ler arasında cadde ve yollar açılması 
sakil, • d 1 dıv tl rd lüzumu akla gelmiştir. şe e top an gı sem e e 

b bal tahribat Bu tedbir tatbik sahasına konulur-
yangın_ om arının . . ı- sa, her sekiz, on evin etrafı açılarak 

1 

nı tahfif c .nek ve bunun ıçın de sık evlerin toplanmış bulunduğu ma
şimdiden bazı çareler araştır- halleler. küçük adalar haline ifrağ 

\ mak zarureti hasıl olmuştur. (Scınu Sa. 6 Sü: dJ 

SALAHAD DİNİEYYUBi' . " . ' . 

LUTFEN · Al TiNCi SAYFA MIZI ÇEVİRİNİZ 

daha fazla takdir ediyoruz. Plutokra. 
tik demokrasiler, nasyonal sosyalist 
Almanyaya karşı vahşi bir mücade. 
leye girmiş ve en yüksek hedefleri 
olarak nasyonal sosyalizmin imhası.. 
nı ilin etmiş olmakla. ancak, bizim 
cş;mdiy~ kadar tahakkuk ettirmekte 
olduğumuz bir şeyi teyit ediyorlar. 
Yani, nasyonal sosyallst camia fikri . 
Alman milletini birleştirerek. onu 
pek tehlikeli bir hale getirmektedir. 
Çünkü düşmanlarımız anlamıştır ki. 
Alınan milleti bu filtre inandıkça na.. 
mağluptur. 

"Mukadderat bi.zi, sa~det ~e ~el.a- ı 
ket devirleri içm bırleştırm1ştır. 
Dünya, bizim ittihadımızı bozmak fs. 
tiyor. Cevabımız, bütün devirlet'in 
en büyük camiası. içinde, daha kuv. 
vetle elele vermek hususunda yeni. 
den yemin ettiğimizdir. Alınan miL 
letini parçalamak istiyorlar. Yemi. 
nimiz "Alman ittihadı" dır. Kapita-
lizmin muzaffer olmasını istiyorlar. 
fakat hız. nasyonal ve nasyonal ııos
yalıst camianın zaferini temin etmelc 
istivonız Takrben 15 senedenbcri. 
nasyonal sosyalizm . . \}manyaYJ fed 
Akıbetinden kurtarmıya nefsini 
hasretmiştir. Tarihte 'il 1 s 1 i ol
mıyan gayretler sarfederek mille. 

1 
tm ı;uurunu yükseltmiş ve teslihatm 
umumi ve siyasi esaslannı yar.atm~ 

\. ı 
hr. Senelerce müddet hakiki bir 11n
!a~a yapmak için dünya ile e1e1e 
veım~ hazır old~u sqyledim 
Fa.kat, dünya, um~ hakların mü-

' · ' (Sonu Sa. 6 Sü: 51 

Fener bahçe ile Beykoz 
Berabere Ka!dılar, 

Beşiktaşlılar Şampiyon 

Dünkü Jı'ener • Beykoz maçınaa : tiot. 

L 0 g açlanna dUn de devam edil +aş Hilali 13 - O, Ka~tml'asıı t~tan. 
mtş:U.":.-enerbahçe Beykozla 1 - 1 bulsporu 3 - 1, Siil~ym~iye de 
Galatasaray Vefa ile 2 - 2 beraberP Topkapıyı 4 - 1 yenmışlerdır. Maç. 
kalmışlardır. Bu netice karşmndP 'ann tafsilitını spor . sayfa.mu.da bu. 
Beşiktaş f&mpiyon olmuştur,. Beşik- lacabum. 



ı 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgıç 

O, Darüşşaf akah~arın 
Koİları Arasında 

Hayata Veda Etti 
- 32- Bu eUm hadiseyi, mektep mü-

Ağzına bir tek yudum haram dürü, derhal telgrafla Beykozdaki 
koymamıştır. Hele tütüniin duma- ailesine bpdirmlf, ertesi sabah da-
nından bile nefret eder. Hulasa, bir matları ve çocuktan, mahalle kom

şuları, merhum Mithat Efendinin 
erkek değil, adeta, kız oğlan kızdır cenazesini tesellüm etmek, onu çok 
diyebilirim. sevdiği kızı Saniye Hanımın yanı-

Bendenlz mahdum kölenizln ah- na defnetmek üzere mektebe git-
likınm bozulmasına meydan bı. mişlerdir. Fakat Darüşljıllfakalıla. 
rakmak istemiyorum. Bunun için. nn göz yaşları arasında karşılanan 
dir ki, onu, yoldan çıkmadnn, gö- bu katile hazin blr manzara kar-
zü açılmadan baş göz etmek isti- şısında kalmışlar. 
yorum. Sebebi ziyaretim de, bu Merhumun kadirşinas talebeleri 
mukaddemeden idrak buyurduğu. §Öyle bağırmışlardır: 
nuz gibi, Allahın emrile, mahdu- _ Ahmet Mithat maktebimizin 
ma, kerime! ismet veslmelerlni ta- müessisleri arasındadır. Haftada bir 
lep etmektir!,, gecesini de senelerdenbcri bize 

Ben babamın, bu talebe ne ce- vakfetmiştir. Onun Beykozda on 
vap vereceğini merak ediyordum. evlMı varsa, burada da bizler, bln-
Hatta, çocukça bir hevesle, içim- den fazla çocuğu varız. Bizi on-
den: lardan faz1a sevdiği, mübarek ru. 

- Ah, diyordum. Ne olur? Ba- hunu kollarımız arasında teslim 
bam: "Olur!,, dese de, yalıda bir • etmesile sabittir.Cenaze bizimdir, 
düğün daha yapılsa! · • vermeyiz. 

Fakat babam, bu talebi. çok na. Orada toplanan yOzlerce münev-
zik bir lisanla ve hiç tereddüt et- ver ve binlerce halk Dınüşşafaka. 
meden reddetti ve o zat, tabii te- lılara hak vermişlerdir . Bunun ü-
e!SÜr duyarak çıkıp gittikten son. zerine teçhiz ve tekfin! mektep ta-
ra, vakayı annelerime anlattı. rafından yapılmıştır. 

Sözlerini de, gülerek söylediği Binlerce dost, ahbap ve talebe 
§U cümlelerle tamamlııdı: 

_ Kız gibi erkeğe kız mı veri- tarafından el üstüncle taşınarak 
Fatih camiine götürülen cenazenin 

lir? Damadın öyle~i. değil karın- namazı kılındıktan sonra, türbe. 
na, kendisine bile hakim olnmaz. • nin karşısında yol kenarında ha-

Hattl, öyle adamı damat edfn.. iırlanan medfeni mahsusun:ı göz 
mek •o··yle dursun, öyle bir kızı 

Y yaşları arasında tevdi olunmuştur 
gelin edinmek bile işime gelmez! Beykozdaki efradr atlC$İne de u-

• zaktan göz yaşlarile merhumun 
Ahmet Mithat için - her mev. hazin üfulünü selamlamaktan bat-

ki ve şöhret yapmış insanın ta yapacak bir iş knlmamııtır, 
arkasmdiıın olduğu gibi- lehinde ve • 
aleyhinde bir çok şeyler söylen. 
ınf§tir. Vakıa, bu dedikodulardan 
• her kuvvetli ıahslyct gibi - Ah.. 
met Mithat ta hiç bir zarar gönnüı 
değildir. Fakat, ağızdan ağıza do. 
laşan o dedikodular yüzünden, bu 
gün bazı kimseler, Ahmet Mithat 
hakkında bazı çok yanlış zanlar 
beslerler. Meseliı, ben ondan balı. 
sedenlerln: · 

- Ahmet .Mithat Elendi Karun 
kadar zengindir! Dediklerini ku
laklarımla kaç defa duymuştum. 
Ve bunlan duyarken, zavallı Ah
met Mithat Efendinin hayatını ve 
o tertemiz gE!çmlş hayatının bütün 
hesaplarını çok iyi bildi~lm için, 
içim aızlıyor. 

Duyuyorum: Ahmet Mitbat E
fendi, Abdülhamide dalkavuklı.tk 
etmiı diyenler var. Ahmet Mithat 
Efendi, tüccar gazeteci idi diyenler 
var. Hatta, maalesef Ahmet Mit
hat Efendinin, bazı masum kim. 
1eler aleyhinde jurnallar yazdığını 
iddia etmiye dilleri varanlar bile 
var. Bunun içindir k\, ben, bazı 
noktalar hakkında bildiklerimi bu 
sütunlara geçirmeyi, matbuat ta
rihine karşı başarmak mecbwiye
tinde bulunduğum bir vicdan va. 
zifesi tanıyoruır 

B azı kafasız ve cahil kimse
ler, Ahmet Mlthatı dinsiz. 

ilkte itham ederlerdi. Dünyada 
bundan büyük bir küstahlık tasav. 
tur oluna.mu. Çünltü o, hakiki bir 
Müalüman idi. Din üzerine yazdığı 
bir çok eserler, en derin Alimlerin 
H hocalann bile takdirini kazan
ıntJtır. Hele İsllmlyetl, hıristlyan· 
tara karp müdafaa eden eseri, çok 
ILilfuzlu ve kuvvetltdir. 

Babam, her zaman §U ıazü söy. 
lerdl: 

- Blzfm dinimiz olan blimiye
tln hakkaniyetini A vrupaya tanıt
mıt olsak tekmil hırlstiyanlar, şe. 
refl İallmiyetle müterre! olurlar
dı. 

Balkan harbine tesndHf eden 
o meşum gilnlerdP., ben 

Yanyada esir olduğum için baba
mın kıymetli vücudünü omuzlanm
da taııyamadığımdan hlıl.8 hicran 
duyarım. 

Ahmet Mithatın oleceği dahi kaL 
• bine doğmuştu. Babam, o müthiş 

günün sabahı evden ~tkarken an
nemin hazin hazin yüzüne baka
rak gö-ıleri sulanmış: 

- Ben bugün kendimi iyi gör. 
müyorum. Çıkmak istemiyorum. 
Fakat Darüşşafakadaki çocuklarım 
beni beklerler. Gitmezsem mahzun 
olurlar, demiş ve kordiyal şişesini 
cebine koyarak annemle hclall:ış
mış, evden ayrılmıştır. 

Ben, babam rahmetli Ahmet Mit· 
hat Efendi ha~kında blldlklerlmln 
ancak onda birini yazabildim. 

Merhumun başından geçen daha 
bir çok hadiseler vardır ki, tarih 
meraklılarının malumudur. Gönül 
arzu eder ki, bir ehli kalem çıksın 
da Ahmet Mithat Efendi hakkında 
fimdiye kadar yazılan perakende 
evrakı toplasın, tasnif etsin, güzel 
bir hatıra, bir eser meydana getir. 
ıin. O zaman sevgili milletimin 
kadtr,.ınu gençleri Ahmet Mithat 
hocalarının kadir ve kıymetini da. 
ha iyi anlayacaklar ve merhumun 
namına hiç olmazsa bir kerecik ol
sun bir ihtifal yapacaklardır. Bir 
heykel olmasa bile küçük bir taş 
dikeceklerdiJ'. 

(Devamı Var) 

----~--~------------------

1 Bir ~lilyon Liralık 
Tahsisat Veriliyor 

Maarif Veklletl, Onıversltenln en 
milhim Jhtiyaçlanru temin için bir 
milyon lira sarfına urar vermiştir. 
550 bin liraya kimya enstitüsü ve 
150 bin liraya 800 klııllk modern bir 
talebe yurdu binası ln§& edilecek, ge
ri kalan para da diler noksanlara 
harcanacaktır. 

Kimya Enstitüsil pmdlld •binanın 
bulundutu yere ve talebe yurdu da 
Unlvenlte merkez blnuının ark&aın
dald aabaya infa olunacaktır. 

T A N :-==========================::=:::.:==================== 11- 3 - 940 

Univcrsile Edebiyat Fakültesi talebeleri, dü11 Parkotclde bir çay verdiler. 1'ukarıdaki 
lki resim, bu rayda bulunan lale be ı·e davetlileri göstermektedir. 

Bütün Bir Semti T elişa Memlekette Bir Senelik 
Düşüren Adam Gaz ve Benzin Var 

~amadile Kavga Ederken Canı Yanan 

Hayınpeder, (Yangın Var) Diye Bağırmış! 

Fiyatların Artıp Artmıyacağı Belli Olmamakla 

Beraber Buhran lhtiman Görülmüyor 
Evvelki gece Fatihte bütün bir.semti telaş ve heyecana dü

şüren bir vaka olmuş, itfaiyeyi boş yere harekete getiren iki 
kavgacı hakkında tahkikata başlanmıştır. Hadise etrafında edin
diğimiz malfunat şudur: 

Son zamanlarda piyasanın petrol ihtiyacı tamamen Roman
yadan temin edilmekte, Rumen gaz ve petrol müesseseleri şeh
rimizde yeni kurulan Petrol Limited Şirketinin teşebbüslerini 
iyi karşılamaktadır 

İsmail Hakkı isminde biri, Fa-1 
tihte Dülgerzade ııo~sğında oturan 1 y • 
damadı Azizin yanına misafir gel- enı Anfasmalar 
miştir. Damatla kayın peder bir müd
det, §Uradan buradan konuştuktan 
sonra aralarında bir münakaşa l>aşla. 
mıı. bu münakaşa yavllş yavaı bir 
kavga halini almıştır. Çok sinirli blr 
adanf o1an Aziz, bir aralık o kadar 

YunanistanlaMüzakere 

, Son Safhaya Girdi 

Yol Vergisi 
Badema Müesseseler 

Tarafından Kesilecek 
kızmıştır ki, kayın pcderlni tekme Yunan hükOmeti ile aramızdaki ti- Yol vergisinin tahsili hususunda 
ve yumrukla dövmlye başlamııtır. caret ve klirıng anlaşmasının müd. §imdiye kadar tatbik edilen usul iyi 
Damadının elinden bir türlil kur- deti dün bitmiştir. Anlaşmanın, iki netice vermediğinden değiştirilmiş

tulamıyan İsmail Hakkı "Yangın tarafın rızası ile on gün daha uzatıl- tir. Bu sene tatbik edilecek yenl usu
var!" diye avazı çıktığı kadar bağı~ dı blldirilm kt lr. Bu on .. n - le öre, ol ver 1 m r a. 

rnrya ba~lamıştır. Feryadı duyan kom de, yeni anlaşma imza edilecektir. bibi kimselerin her ny almakta. ol
şular, hakikaten yangın var zannile Bu yeni anlaşma için Ankarada ya. duklan paradan milessesclcr t:ırafın
itfaiyeye telefon etmişlerdir. Birkaç pılmakta olan müzakereler aon saf- dan kesilecektir. Şehrln her semtin. 
dakika sonra itfaiye, h5dlse mahalli. haya girmiştir. deki tahakkuk ve tah~il memurları 
ne gelmiş, ortada böyle bfr yangın Fransa ile aramızdaki kllrlng an- mıntakalarındaki mahalle mümessil
olmadığını görünce polise müracaat !aşmasının müddeti de bu ay sonun. lerile temas ederek her mükellefin 
etmiştir. da bitmektedir. Yeni bir anlaşma i- çalıştığı müesseseyi te!blt edecektir. 

t çin yakında müzakerelere başlane- Bu yeni usul sayesinde tahakkuk et-
Azizle smail Hakkı yakalanıp ka- k t• ·ı i ı ı ı k ı & 

rakola götüriilmüılerdir. Azizle ka- ca tır. • ırı mem ~ yo verg s a mıyaca0ı 
yın pederi hakkında tahkik t 1 İtalya ve FranHda ithalatımızın zannedilmektedir. 
maktadır. a yapı • ı tezyidi için tetkiklerde bulunan Tiirk -------

Dokuz Ayhk 
Vergi Tahsilôtı 

1939 mali yılının şubat sonu itiba. 
rile dokuz aylık tahsiliıt mlktan l 113 
milyon 728, 786 lirayı bulmuştur. Ev
velce kısmen aznlan gil:nrilk varida
tının bazı yeni ticaret anlnşmaları. 

nın işlemiye başlaması dolayısile 
mart, nisan, mayıs aylarında coğala
cağı zannedilmekte, bu suretle 19~9 
bütçesinde !57,875,000 lira tahmin e
dilen varidatın 40 milyon liraya ya. 
kın bir açıkla kapanmıyacağı anla
şılmaktadır. 

-------o-
POLiSTE: ---

Çamaşır Asarken Düşta 

Beyni Parçalandı 
Galatada Kapıiçi c;okağıncla Estard 

apartmanında oturan Avram kızı 31 
yaşında Dellah, apartmanın dördün
cü kat balkonunda çamaşır asınakla 
meşgul iken muvazenesini kaybede
rek sokağa düşmüştür. Dellanın kal
dırımlar üzerinde beyni parçalanmış 
ve derhal ölmüştür. 

Yaralanan Çocuk 
Pangaltıda Silahşor caddesinde 23 

numaralı evde oturan Behzadın kızı 
Naciye, sokakta oynarken, ekmekçi 
Rahmiye ait beygirin attığı çüte ile 
başından ağırca yaralanmıştır. Ya. 
ıtalı tedavi altına alınmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Ağır Yaralandı 

Şoför Ahmedin idare ettiği 3118 

tacirlerinden sekiz kişHik bir !talile Almanyadan Dönen 
de dün sabahki Avrupa ekspresi ile İranlı Talebeler 
şehrimize gelmişlerdir. 

------<>---
Amerikalılar, l\leşe 
Palamutu Alıyorlar 

.nmerika piyasaları için Çanakka
le ve Ege mıntakalarından nıcşe pa
lamutu toplanmnktadır. Kilosu 3,5 
kuruştan külliyetli miktard3 pala
mut ihracatı başlamıştır. Fransa ve 1 
İngiltereye tiftik, Romanyaya çekir. 
deksiz üzüm, keten ve kenevir tohu
mu sevkedilmiştir. Amerikalılar, ta
kımı 25 • 27 kuruştan koyun barsağı 
toplatmışlardır. Mazı talepleri de art
mıştır. Kilosu, cinslerine göre, 25 -
35 kuruş üzerinden satılmaktadır. 

Tôbiiyctimize Kabul Edilenler 
Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya 

ve diğer yabancı memleketlerden hic
ret etmek suretile yurdumuz:ı gelen 
3764 mlllettaşımızın tabiiyctlmize 
kabulü kararlaştırılmıştır. 

6 - Dertll Aşık il• .Aıık Dertll •ynl 
ıahılyet midir? Bunlar h•kkında ufailAt 
verir misiniz:?• 

Almanyada tahsilde bulunmakta 
iken İran hükOmetinden derhal geri 
dönmeleri hakkında emir alan beş 
İranh tafobe dUn sabah şehrimize 
gelmişlerdir. Bunlar Toros ekspresi 
ile memleketlerine gideceklerdir 

Türk - Yugoslav Afyon 
Anlaşması Temdit Edildi 

Türk • Yugoslav afyon anlaşması, 
üç ay uzatılmıştır. Yeni bir anlaşma 
yapmak üzere müzakerelere yakında 
başlanacaktır. 

Bir İtalyan Zabiti Şehrimizde 
İsmini ve sıfatını bildirmek iste. 

mlyen bir İtalyan zabiti dün sabahki 
Avrupa ekspresile şehrimize gelmi~
tir. Seyahatinin sadece hususi oldu
ğunu söyliyen bu zabitin bir müd
dettenberi Balkanlarda seyahat et
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

sonra da Konya ve Mısıra giderek Aşık 
kahvelerine devama b:ıılamış, saz çal
mayı ve ıilr söylemeğl öğrenmlıtlr. Ta
savvuf ve tarikat silkine de girmiştir 
Bundan sonra elini.le saı.lte k5y0ne dö
nen DerW orada evlenmiş, iki çocuk sa
hibi olmuş, fakat geçinmek lhtlyactlc 
yine gurbete çıkmıştır. Bu seyahatler 
esnasında ve 70 yışını asmıı olduıtu hal· 
de Ankarada ölrnilş, Koyunpaz.armdak 
camlln kabristanına gömatmilşt(lr. 

Dertlinin hem parmak hesablle. hem 
de aruı veznlle ılirlerl vardır. 

•Mevlevtdlr Mvdliilm herdem kOllh 
eyler b•n•" 

Romanyadan ayda S - 6 bin ton 
petrol ve milftekatı gelmektedir. 
İcap ederse bu miktar arttırılacak. 
tır. 

SeneUk sarfiyatımız 130 bin ton 
kadardır. Memleketimizde bir sene
lik ihtiyaca kafi gaz ve benz.in bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Petrol fiyatlarının ilerde ne vazi. 
yet alacağı bilinmemekle berabeı 

buhran olmak ihtimalinin mevcu1 
bulunmadığı temin edlliyor. Memle
ketimizdeki bütün ecnebi kumpan· 
yalar da petrolü Romanyadan getirt. 
tikleri cihetle fiyatlar umumi olaralf 
Rumen piyasalarına tabı bulunmak 
tadır. 

Diğer taraCtan, geçen !ene Roman 
yadan Bulgaristana ihraç edilen pct 
rollerin muvazaa yollle Almanyay 
gönderildiği duyularak Bulgaristan .. 
ihracntın kesilmesi üzerıne ikı tarnf 
arasında başlayan miizai<erelere de
vam olunduğu bildirllmektedir lhti
l!f halledilirııe. Romanya. bu mem. 
lekete ihracata tekrar bnşlayacaktır. ----o----
Bükreş Büyük 

Elçimiz Geliyor 
Bükrcş büyük elçimiz Hamdullah 

Suphl Tanrıövetln, bugun Bilkreşten 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Büyük elçi, buradan Ankaraya giıttp 
bir hafta kaldıktan .sonra, tek'81' 
Bükreşe dönecektir. 

Moskova büyük elçimiz AU B •"!
dar Aktayın da bugünlerde şehriıJ.ılz-
den geçerek Ankaraya gıclcceği bil. 
dirilmektedir. 

Bir hafta evvel şehrimize gelerek 
Aokaraya gitmiş olan Roma sefiri
miz Hüseyin Ragıp Baydur ile Sof· 
ya sefirimiz Şevki Berker de Anka. 
radaki temaslarını bitirıni~lerdir. 
Bu sabah Ankaradan şehrimize gele
cek ve vazifeleri başına hareket 
edeceklerdir. 

1\femurlar Hakkındaki 

Tahkikat İçin Bir 

:Muhtıra Hazırlandı 
Maarü Ve,kaleti mensupları halt. 

kmda icra edilen adli ve ıdari tahkik 
lerln bazılarında noksanlar görii!-
milıtilr. Maarif VekAleti bu ciheti 
önlemek maksadile bir muhtıra ha
zırlamıştır. 

T A K v 1 M 

11 Mart 1940 
PAZARTESİ 

Uzun ıaze ne hacet! Vefatının 
aebebl de haftada blr gecnlnl vak
fettlli Oarüfpfaka mıekteblnde bir 
ÜflllD din! mubabatede bulunw-. 
ken, tanmmıf hocalardan blrialn1n 
Hadisi şerife itiraz etmesi üzerine 
hiddetlenmesidlr. 

Asılsız ~ayialar numaralı otomobil, Sirkeciden geçer. 

c - Aşık Derili ile Dertli Asık ayni 
şnhıılyetUr. 18 inci Mır sonlarında 
ve 19 uncu asır başlanndn yaşamı,, halk 
dilile Şiirler ı'Sylemlş olan bu saz sal· 
rinln asıl ismi İbrahimdir. Gcredcnln 
Esklçalta nahly,-slnln Sahneler köyilnde 
doltlJlUştur. Baba~ Bııynıktar Alt Ağa
dır. Lôtti, DerUlnln mahlasıdır. Buıiun 
için ilmi İbrahim Lötfl olarak !lllylcn• 
mcktedlr. Blr kere intihara teşebbQa 

etmiş, bunun üzerine de halk kendisine 
DerW unvanını vennlştir. KendJ51. de 
Bundan 110nra fiirlerlnde DerW mahı.
ıını kullanm1"a başlam,9tır. 

DerWnln babuı rençberdl ft ıeno 
)'811nda ölmQştü. MQtegalllbe elinde ka
lan Dertli, - babuından kalan tarlalan 
ltletınek lmklnını bulamamıt, baıkası
mn hlz.netinde rençberllk ~ da 
kııtıanıımıımııı srec.-ltım~k lt"fn fstanbulıı. 

M111r111 onundur n clilJmizde darbı

mesel hQkmQnde kalmıştır. Divanı bir
kaç deta tat bumulle basılrnıstır. Fa
kat hatabdır. Çankırılı Tallt 1928 dr 
nfllerltllt eMrlnde Asık Dertlinin bü
tO.n ıUrlerinl toplamlı ve ha1atı hak
kında mal<Unat vermlfttr, Bu fJ9er Bo
hıdn hıı'"lmı!lttr 

3 Qnd1 ay 
Arııbt· 1358 

Giln: 3.' Kasım: 125 
Rumi: 1356 

Sub:ıt: 27 
1224 
18.11 
4.40 

Zaten demevi bir adam olan ba
bam. kan başına çıkmak suretlle 
nezfi dlınağiye tutulmuf, nihayet 
0 ıece, muallim ve talebelerin kol
lan arasında bayata ıö&lwbll ka. ..... 

Bfitçede muvazen<?yi temin tçhı ken, Salkımsöğ(lt caddesinde oturan 
arttınlması düşünülen vergiler ara- Mustafaya çarparak, zavallının muh_ 
nnda butday lı:onıma vergisi ile şe- telif yerlerinden afırea yaralanma!'l
ker istlhllk vergtslnlrı de bulunduğu na sebebiyet verm~. Yarah Cer
hakkmda dolapn pyt_alum amı.a rahpap hastanesine ~ fO" 
eldalG~ ............... 

Safer: 1 
Gilnet: 8.19 - Öğle: 
İkindi: 15.42 - Altıam: 
Yataı : ıuı - tmaAk: 
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Diplomatik 
Bir Taarru~ 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Almanya Hariciye NaZJn Von 
Ribbcntrop'un bu sırada Ro

ırıayı ziyareti, Almanya tarafından 
girişilen mühim bir diplomatik taar
l'Uı sayılıyor. 

Sebebi gayet sarihtir: Almnnyanın 
bugünkü hedefi, Avrupada gayri 
hluharip, veya bitaraf kalan bütün 
hlenıleketlerl, kfth okşıyarak, kah 
korkutarak. kendi lehine çevirmek , 
bunların bütün verimlerinden istifa. 
de ederek, müttefikler tarafından 
tatbiki istenen abloknnm tesirini sı
fıra indirmek ve böylece mütt f ikle. 
li izaç ederek harbe dayanmaktır. 

Almanya ve Fin Harbi : 
---·~_.:,_~----------~---

Bunun için Almanya, her şey. 
den evvel Avrupanın Şimalin

de devam eden harbi bertaraf etmek 
'8tiyor. 

ÇilnkD Fin • Sovyet harbi, Alman
)'ayı haç ediyor ve onu Sovyet yar. 
dıınııun bir kısmından mahrum et
Jnekle kalmıyor, bundan başka bu 
harp büttın İskandinavyayı da ra
hatsız ediyor, onu huzurruzluk ve 
eıntıfyetsi7.lik içinde yaşatıyor, aske
ri tedbirlere büyük bir ehemmiyet 
1'enncsine sebep oluyor ve bu yilz
den Almanya, lskandinavya devlet. 
leırinden temin edebileceği iktısadi is. 
tlf adcleri temin edemiyor, bilhassa 
İsveçten nlahilece~i demiri, ferah fe
tah alamıyor. 

Bn yfizden Almanya, So,-yet - Fin 
harbinin son bulmasını istemektedir. 

Almanya ve İskandinavya : 
A lmanyanın Şimalde ve İskan. 

dinavyada ıulhün hükün1 sür .. 
Jneslni istemesinin bir sebebi de, Fin 
cephesinin müttefikler tarafından 
?ir ikinci cephe haline ıe(irilmesi 
ıhtimaJi ve bu fhtmalin tahakkuku 
takdirinde, biitiin İskandinavyanın 
harp ıahneıi olmasıdır. Bu takdirde. 
Almanya, bütiln İskandfnavyadan 
tnahrnm olur ve bu tal'aftan da ah. 
lok~n1n demir l."emberi lcine girer. 
Almanvımın Fin harbine son ver. 

11\ek için. fsveçi , l svcçin de Finlan
ıtayı tazyik etmesinin sebebi budur. 

Almanya ve talya : 
---~_...:._~...;._~--=:.._~ 

A 1 uanya, Şimalde ablokayı bu 
tekilde bertaraf etmek için 

utraştı~ı ve Sovyet Birliği ile anlaş
mış olduğu için, İtalya ile de mihver 
siyasetini canlandırarak ayni hedefi 
tahakkuk ettirmeğe doğru ml\him a
dımlar atıyor. İtalya, Almanyanın 
ll'ıUttefikldlr. Bu yUzden ikisi birbir. 
lel'lne bağlıdırlar. Almanya bu bağ
lılığı canlandırarak, İtalyanın müza
bcrctile Balkan taralından emin ol
tııak '\"e bu suretle A vrupanın $ar. 
lttndan, ŞlmalJnden ve Cenubu Şar. 
ktsfnden enıin olarak harbi, sıkıntıya 
uhanıadan dcvnm ettirmek, vani 
ll'ıü1.tefikleri harpten bıktırmak .Jsti
Yor. 

1 
Son dtp1omab"k taarruzun mahiye 

t '7e hedefi budur. 
k l'akat bütün bu taarnızun imdi. 
d: düğüm noktası Finlanda meselesi. 
b I', nu meselenin gireceği yeni saf. 
d "· taarrnznn muvaffakıyet l ·eva a-
enıi nıuvaffakıyetinl tayin edecektir 

bün Bazı Yerlerde 
Yine Zelzele Oldu 

._ htnir, 10 (A.A.) - Dün H:.45 te 
~irde amudi bir zelzele olmu~tuı. 
--sar yoktur. 

A.rdıhan De Bayburtta 
e luıitara, 10 (Tan Muhabirinden) -
hu sabah saat 1 ile 2 arasında Arda. 
laaıı ve köylerinde hafif yer sarsıntı.. I 

tı hissedilmiştir. 
~Ugün 12.40 ta da Bayburtta iki 

:
1Ye devam eden şiddetli bir sar-
tı olmuştur. 

fidBayburtta 8 mart gecesi 21.45 de 

10 detli ve 9 mart günü de 10.15 ve 
d .20 de hafif yer sarsıntıları kay-
Cdilıttiştir. 

Bir Romorkör Karaya Düşfü 
12ln· -bas ır, 10 (A.A.) - Son fırtına es-

il 1nda liman işletmesinm Dumlupı
b ~ roınorkörü samandıraya bağlı 
y u ~duğu Alaybey mevkiinde kara
e.~ duŞnıüştür. Hayli vakittenberi fa. 
k 1Yette bulunrnıyan bu romorkôrün 
id:;ar:ırnasma çalışılm::ıktadır. Ayni 
k·· enın iki mavnası da Çamaltı mev
~;nd.~ karaya diişmüş, fakat yüzdü
b' n:ıuştür. Fırtınanın miılhakatta 
f ;r Çok zararlara sebep olduğu anla.. 
k.

1 n:1&ktadır. Bergama ile muvasala 
~1lnıiş olduğu gibi bu kazanın sub.,,: !arılan köyleri d~ hen~ 5U :iha
~ kurtıılmamxştır_ 

TAN 

ıı~sımıer, .tı:n1'araga geıen ıngııız ve p·ransız nava llumanaarıtarını, ~erettetine verılen zıyafet eanasırıda ve 
Mareşal Fevzi Çakmak'la /ngiltere Bllyük Elçisini ganyana göstermektedir. 

V elles Londrada 
30 Günlük Bir Mütareke Akdi ve Sulh 
Konferansının lçtimaa Çağırllması isteniyor 

Mevkuf Gemiler 
Yeni Anlaşmaya Göre, ltalya, Deniz 
Y olile Almanyadan Kömür Getirtmiyecek 

3 

fifK 
ihbar 

Yazan: B. FELEK . 

B ir hldlso ile pek mütcczziyim. 
Ve bu ezamı fırsat buldukça 

burad• yazmayı en lüzumlu bir hiz
met bilmekteyim. 

Ara sıra işitiyor, öğreniyoruz. l\fe. 
sela ıcker beyannamesi verenler ara-

1 

sında mal saklıyanlar ihbar ediliyor
muş. Giimrük kaçağı, et kaçağı , para 
kaçağı, hatta esrar kaçağı gibi şeyle· 
rin bulunmaıında, "ihbar,, denilen 
unsura mühlmce bir yer verildiğini 
de, gerek mevzuatımıza, bu ihbarlar 
lehine uzedllmlş mUkifatlardnn, g~ 
rekse mahkeme vesalr resmi müesse
selerde "ihbar .. üzerine teşebbüs edi. 
len "takibat,, Iardan pek rana anla
maktayız. 

İhbar fU demektir ki; fizcrlne va
zife olmadaki halde, bir vatenda~ın 
bir diğcrlnl pollso, mahkemeye velw 
hasıl onun hakkında ceza tayin edo. 
cek makama haber vermesidir. 

Ben, Sultan Hamit zamanıııdan.. 
beri bu "ihbar,, tarın envaıru gör. 
müı ve bu yüzden fellkete uğramış 
biçarelerin merslyelerlnl dinlemiş ol• 
mak itibarile, bunlara karşı bir nevi 
tabii istikrah duyarım. Çilnkü fert• 
ler, hükumet unsurlan gibi, her türlil 
garaz ve ~aha;i infiaJJerden uzak ka. 
lamıyacaklanndan, ihbarlannm dal.. 
ma bu gibi saklı mak~atlarla mal.U 

Londra, 10 (IIususi) - Roosevelt'in mümessili Sumner Londra, 10 (Ilususi) -·İngiltere hükumeti mevkuf bulunan ~~~1 !~:'::!' ~ıtk!~a~~~a;,n~~~ 
We11es,tbugün tayyare ile saat 12,10 da Londraya muvasalat et- 12 İtalyan kömür vapurunu serbest bıraknuştır. Bu emir, iki vetlidir. 

miştir. S. Welas•i istasyonda Amerikanın Londra Elçisile Ha- memleket arasında yapılan bir anlaşma üzerine verilmiştir. İmdi: gönül ister ki, bütün bu ~ 
riciye Nezareti erkanı karşılamıştır. Anlaşma mucibince İtalya deniz yolile Almanyadan kömür şit saklı işlerin mücadelesinde efrada 

ve şahsi ihbarlara verilen yer, mese-s. \Velles, yarın (bugün) Başvekil Chamberlain'le görilgc- getirmemeyi kabul etmiştir. Binaenaleyh Röterdamda bulunan ıa. casusluk. vatan hıyaneti, beyaı 
cek, salı günü de Kral tarafından kabul olunacaktır. ltalyan vapurları kömür yüklemeden ltalyaya avdet emrini zehir ~ibi vahim hareketlerin keıjine 

A 'k R • · ' ·!" F ,-- ~alacaklardır. münhasır kalsın da, falan evdeki bİJ merı a arıcıye ıv usteşan ran- çuval şekerin, falan bodrumdaki iki 
sadan ayrılmadan evvel, Maliye Na- --- ..... - - -----·---- • Chamberlain bugün beyanatla sandık kibritin haber verilmesi gibi, 
zırı Reymaud'ya sulhten sonra dün.. H ' .d 'd r bulunacak hasfs maddelere kadar teşmil edilme-
yanrn iktısad~ kal.k1~ması için bir on evı eo a sin. Çünkü bu silah, şunun bunun 
muhtıra tevdı etmıştır. Muhtrranm İ Londra, 10 (A.A.) - Chamber- elinde başk~ maksatlara ve hasmı i. 
tetkiki neticesinde, Maliye Nazın, j laJn'in Bilyük Britanya ile İtalya a- zaca Alet edilirse, gerçi eninde, ıo. 
Fransanın bu muhtıra esaslarını ka- B • $ •" ' rasında Almanyadan ftalyaya sevke· nunda hakikat meydana Çlkar ama. 
bul ettiğini bildirmiştir. 1 r u 1 a s dilen kömürler hakkında husule ~el- -haber verilenin canı da hakikatle bir. 

30 günlii.k mütareke mfş anlaşmaya dair yarın Avam Ka. tikte çıkar. 
teklif ediliyor rnareıırnda beyanatta bulunması bek_ Onun için, be1 çuval yirmi beş 

Vaşington, 10 (Hususi) - Radyo
da söylediği bir nutukta, ayan mcc. 
lisinin hariciye encümeni r eisi Pitt
nıan. Vel es'in bir "Sulh vazifesi,, ile 
tavzif edildiğini beyan etmiştir. Pitt
man, Avrupa milletlerinden sulh mu. 
zakerelerinde bulunmak üzere 30 gün 
lük bir mütarek eyi k abul etmelerini 
istemiştir. Mumaileyh, müttefikleri~ 
Almanya arasında v·~ Sovyetlerle 
Finler arasındaki ihtilaflara nihayet 
vermek lazım geldiğini söylemiştir. 

lenilmektedir. Sah günü Oliver Stan- çuval, lkl yUz elli çuvaı ' şeker paha. 
Bir Sinemada 50 den Fazla AJmamn ley ordu masraflarından bahsede- sına ve bundan kazanılacak yüz. be~ 

cektir. yiiz, bin beş yUz liraya mukabll bile 

Seyirci Sıf atile Hazır Bulunduğu Bir 1 Charnberlııtn bu hafta harp hak- vatandaıların bu tehlikeli slllUıla oy. 
kındaki mutat Wıbatını venniyecek. namasına müsaade etmeyi ve karık. 

Temsil Esnasında Bomba Patladı tir. teri zayıf kimselerin bu 1mkAnıar1a 
ahlaklarını büsbiitiin bozup hetn 

Londra, 10 (Husut1i) - Montevideo'dan al.ınan bir habe- ı İngiltere Kralının, Kra1 cinsini ızrar etmeliine nıUsait zemin 
hazırlamayı katiyen karlı ve hayırlı 

re göre, oradaki Alman evinde bir 8Uika8t yapılmıştır. Sine- Fanık'a Teşekkürü bultnaın. 
ma salonunun al.tındaki merdivene kurulmuş bir bomba ko- I Kahire, ıo (A.A.) _ İngiltere S'?· Son şeker fiyatı yükselişindeki 
nulmuı ve bu bomba 50 den fazla Almanın seyirci sıfatlle lıa- . firl Sir Miles Lampsoa, Kral I<'aruk stok tahriri sırasında evinde şeker 

tarafından kabul edilmiştir. Sefir, saklıynnlann da lhbar edilmesi iste-

Londra, 10 (A.A.) - Sulh birliği 
tarafından dün Lçmdra.da Queen Hall 
de tertip edilen bir mitin~ esnasında 
parlamento azasından Gcorge Lans 
Bury'nin bir mesajı okunmuştur. Bu 
mesajda, bir sulh ve silahsızlanma 

konferansının derhal içtimaa davet 
edilmesi ısrarla istenilmektedir. 

1 zır bulunduğu bir temsil eanasında patlamıştır. neceA'lnl gazcte1erde okuyunca,· bu 
Krala, Kral George'un bir mesajını 

infilak çok mllfhlı olmuş, binanın merdivenleri yanmıya tevdi etmişt,r. Mesajda Eden'e karşı sahrlan yazmaktan kendimi alam.e-

l: ba"lamı" duvarlar yıkılmıJıtır gösterilen hfüınü kabulden, Mısırdr. dım. 
Y ')/' Y • Zira seker, l!lfgara kAX..dı, lnckllt bulunan İngiliz kıtalıırtna yapıl:ın 1- • "'' .., 
Yaralanan ve ölen olmamıştır. PoliB, tahklkal.a. btı§lamış- yl muameleden ve Mıl!lmn müttefik~ şu, bu ihbarı, derken; bu ı, bir itiyat 

" t S "k t• hul f llle · kt d lerin davasına iştirak ctmis olmasın. halini •lırsa; 0 zaman 'u fıkradaki ; ır. uı ·as ın meç a rı aranma a ır. hektaşinin ıö:ıı:ü hakikat olur: 
! ·--------------------.. • 1 dan dolayı Kral Faruk:' a teşekkür e-.-................... --··-- lıir yaz ramazanında tarla sil'td 

clilmektedir. 
bir bektaşl , sapanı gölgeye çektikten 

,. 

1ı:1 A D i S E L E R i N i Y O Z·U . . 

sonra. ağacın dibindeki testiyi başı. 
na dikip; lak. lak, lak, hararetini 

-----------·• sö.ndiirmüş. Tam o sırada oradan ge.. 
çen köyiin imamı da, apaçık oruç 
bozan bu bektaşlye hayretle bakar
mış. Bektaşi bu hayrete karşı: Almanyanın, !tfart ayı içinde mühim bir şeyler 

yapmak niyetinde olduğu söyleniyordu. Onun 
bugünlerde diplomatik bir taarruza geçmiş ol· 
ması bunu gösteriyor. Bu diplomatik taarruzun 
henüz ilk günlerindeyiz ve onun nasıl inkişaJ 
edeceğini takip ediyoruz. 
Esasen Mart ayı, Nazizm tarihinde büyllk bir 
elıemmiyeti lımzdir ve Her Bitlerin bu ayı ken
di lıesabile çok uğurlu saydığı anlaşılıyor. 

Çiinkü. 1935 senesinin 1 martında Sar havzası, Alman .. 
yaya iade oluıımu5tu. Ayni senenin martında Bitler, 
Versay muahedesinin askeri maddelerini tanımadığım 
ilan ve mecburi askerlik usulünü kabul etti. 
19::16 senesinin '1 martında Bitler, Lokarno muahedesi
ni yırttı ve :Cen hııvzasmdaki gayri askeri mıntaka, Al· 
man aşkerleri tarafından işgal olundu. 

* Tki sene sonra yani 1938 Martının 12 nci günü 
Bitler, Avusturyayı işgale ba§ladı ve yirmi dört 
saat içinde Avusturyanın lfgall ikmal olundu. 
Ertesi yıl yllni 1939 Martının 15 inci günü Her 
Hiller, Çekoslovakyayı ortadan kal,dırmak irin 
f aaUyete geçti 

* Her Bitlerin J 940 'martında bir şeyler yapmasını bek. 
liyenler, onun 15 martta Garp cephesinde taarruza ge.. 
çeceğine dair kehanette bulundular, hatta onun Holan. 
daya, Relçikaya ve İsviçreye ka1'1ı harekete ıeÇ"eceğinl 
aöyledileı. Martın 15 ine henOz birkaç gün ver. Ve an .. 
c:ak bugünler geçtikten sonra, taarruzların vuku bulup. 
bulınıyacağı anlaşılacaktır. 

* Fakat Almanyanın yeni bir diplomatik taarruza 
geçtiği gayet sarih görünüyor. Hedef, gayrimu-

harip vaziyette otan Avrupa devletlerinin Al~ 

manga lehinde miizaheretini temin etmek ve bu 
suretle gayrimulıariplere ve bitaraf lara Alman 
zaferini temin edecek bir veçhe vermektir. 
Bununla beraber bu diplomatik taarruzun neti· 
cesi, fÜphelldir. Çünkü gayrimuhariplerin ve 
bitarafların çoğu Almanyanın tecavüzkdr siya
setinden müştekidirler. Hatta Almangamn en 
çok güvenmek utediği /talyanın da gayrimuha. 
riplik vaziyetinden çıkmamayı tercih ettiği an
la§ılıyor. 

* Çini 7.orla istitnya 'hala muvaffak olamıyan J'aponya, 
vatanlarına hiynnet edebilecek kabiliyette olan bıızı 
kiınsel~ri sahn almakta, ve onlarla anlaşmalar lnızalı
yarak emeline knvıtşmıya çabalamaktadır. Bun]ardan 
birisi de Vang. Chlng - Wei'dlr. Vang. Ching - Wel ta
rafndan Çin natnına ve Çin mhstevlilerlle akdoılunan 
anlaşma hakkında, Chiang - Kai • Shek'in Çin ınilletl
ne ve Çine dost olan me1tıleket1ere hitap eden son me
sajında da hulasaten denilmektedir ki: 
"Evvelki ay1n 22 sinde, hain Wang - Chlng. Wet Ue 
Japonya nraMnda yapılan gizli anlaşm:ınm metni. 
Ilongkong•da neşredildi. Biz, bu metinden bir daha an. 
lamış bulunu)·oruz ki. Japonva. Çindeki istilai emel. 
lcrtnden feragat etmiş değildir. Ve bu hükümsüz mua
hede, Japonyaya, Çinde tam bir siyasi, milli. iktısadi 

h&.ktmiyet vnadetınekte, ve Çini, Japonyanın himaye. 
sinde bir memleket şekline sokmak gayesini gütmek
tedir. 
~Çin, Ja-ponyanm bu emenf.'rinf çoktan kavramış. ve 
ona nıukavemet aznıile silaha sanlmış bulunmaktadır. 
İki buçuk yıldır. bu uğurda, ırayrl kabili tarif meşak. 
katlere katlanarak çarpışmaktayız. Dost milletlerin, 
lıak tıl'runda dövüşen Çine müzahir davranacaklann.. 
dan şüphemiz yoktur.,, 

- Ne bakı~·orsun erenler? Rama. 
7Rttı şerit gider. bir daha g~111'. Fakir 
~id~rsl'm hir daha gelmem. detnlş. 

Kel'ak şeker, sigara k!ğıdı, ipek 
fAJnn filan; biHUn bunlar' gider, yine 
Pide edilir. LAkln bu ihbar iO:vat ha· 
tini ılır de, lı ahlaksızlığa binerse; 
'l'Or ııeri gelir. 

KITAPSEVENLER 
Cemiyeti Kongresi 

Ankara, 10 (Tan Muhabirinden)
Geçen sene Ankarada, Adliye Vekili 
Fethi Okyarın hami başkanlığında 
teessüs etmiş olan kitapsevenler ku. 
rumu, dün, halkevinin şark salonun
da. senelik utnumi heyet toplantısını 
yapmıştır. Toplantıya riytlset eden 
Fethi Okyarın ve aza olan bazı me
bus ve profesörlerin de iştirakile ya
pılan bu içtimada. yeni ıdare heyeti 
seçlldikten sonra Fethi Okyar, söz 
alarak kurumun müstakbel ink işaf 
temennilerini memlek~te hayırlı hlz
met't r yapacağında ümıtvar olduğu
nu bildirerek umumi heyete n ihayet 
vermiştir. 

Stokholm'de Tevkif 
Edilen İsveçliler 

Stokholm, 10 (A.A.> - Zabıta 
dördü ecnebi millete mensup olma~ 
üzere beş İsveçliyi tevkif etrni5;tir 
Mevkufların cürmü casusluktur Y.'a 
kat bu mesele hakkında son dereCf 
ketumiyet muhafaza ediliyor . Söylet 
diğine göre, bunlar sadece ticari ca 
snslukla iktifa etmemiş, ayni zaman 
da askeri caau.sluk ta vanmısfarrhr 
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Radvodiffö~yon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu D ün Şeref stadında günün en ı 

mühim maçı Fenerbahçe -
Beykoz arasında yapıldı. Fenerlile. 
rin şampiyonadaki vaziyetlerini gö. 
zönünde tutarak bu maçı muhakkak 
kazanmak azmile oynıyacaklan ve 
kazanacaklan tahmin edilirken mü. 
sabaka ümitler hiliıfına olarak 1 • 1 I 
beraberlikle neticelendi ve bu bera.. 
berlik de Beşiktaşlılara 1stanbul 
pınp\yonluğunu kazandırmış oldu. 1 

Liğ Maçları Puvan Cetveli KALB T. A. p, Sl.'1 m. 1146~ Kes. 2n ltw. 
18411 m tR2 Rr.ıı 12n ttw 

T8'ımlar sahaya çıktıkları vakit 
Fenerbahçenin küçük Fikret, Reşat, ! 
Faruktan mahrum olduğu görüldü. ı 
Buna mukabil Ali Rıza ve Naci ta_ 1 
kunda yer almıştı. Karşı karşıya şu 
kadrolarla dizildiler: 

Fenerbahçe: Cihat - Ali Rıza, Le. 
bip, ömer, Bülent, Esat _ Basri, Na.. 
et, Melih, Fikret, Rebil 

Beykoz: Safa • Bahadır, Halit -
Mustafa, Kemal, Mehmet, Turhan, 
Cahit, Şahap, Kamran, Kiızını. 

Ahmet Ademin düdüğile oyun çok 
serf başladı Fenerlilerin muhakkak 
netice almak azmile oynadıktan gö. 
rüldü •. Beykozlular gol kaydettirme
mek için canla başla çalışıyorlardı . 

Takını M. G. 8. 

Beşik ta~ 17 15 1 
Galatasaray 17 12 2 
Fener ıe 12 2 
Vefa 17 10 3 
Beykoz H 8 3 
İst. Spor 11 7 1 
Kasım paşa 1~ 4 2 
Süleymaniye 1~ 4 1 
Topkapı 15 2 
Hilal 16 l 

bir hücumda Kiızım falsolu bir şiltle 
Beykoza beraberlik golünü kazan.. 
dırdı. Bundan sonra da cansız bir 0-

yun oynıyan Fenerliler, Beykoz mü. 
da!aasının canlı oyunu karşısında be.. 
raberliği bozacak golü kaydedeme. 
diler ve müsabaka da 1 - 1 beraber. 
likle neticelendi ve bu suretle Be
şiktaş da İstanbul şampiyonluğunu 
kazanmış oldu. 

Beşiktaş - Hilal 
Dakikalar ilerledikçe Fenerin tazyikı Şeref stadında Fener • Beykoz ma
artıyordu. Fakat bu devamlı tazyika çından evvel Beşiktaş - Hilal kar· 
rağmen bir türlü gol kaydedilemi- ştlnştı. Her iki takım sahada tam kad 
yordu. San J..acivertliler daha ziyade rolarile göründüler. Hakem Saminin 
sağdan oynuyorlar ve Beykoz mü. idaresindeki bu maç baştan nihayete 
da!aasını bu tarafta yarmağa çalışı. kad:ır Beşiktaşın hakimiyeti altında 
yorlardı. Nihayet sağdan açılan bir geçti ve birinc-i devre 8 - O Beşik· 
Fener hücumundıı top Naciye geçti taş lehine neticelendi. İkinci devrede 
ve sıkı bir şüt kalenin köşesini buldu. , teş gol ~aha ka!.deden Beşiktaşlılar, 
Kalecinin f çerlden çevirdiği topu ha. gol adedini on uçe çıkarak sahadan 
kem çok yakın bir yerde olmasına 13 - O galip ayrıldılar. 
rağmen göremedi; bu suretle Fener. Gal V f 
iller olmuş bir golü kaçırmış oldular. atasaray - e a 
Devre sonuna kadar hakimiyetlerini Şeref stadında Fenerbahçc - Bey-
ayni 'ekild~ idame ettiren Fenerliler koz oynarken Taksim stadında da 
bir türlü gol kaydedemedi, ikinci Galatasaray - Vefa ıcarşılaşacaktı. 
devre O • O beraberlikle neticelendi. Hakem Adnanm Beşiktaş· Galatasn-

/kinci devreth ray maçı hadisesi dolayısile cezalaıı.. 
dınlması ilzerine hakemsiz kalan bu 
maç için saat dörde kadar Şeref stn.
dında .hakem aranmış ve kendilen
ne müracaat edilen Refik Osman, ra. 
hatsızlığını, Nuri Bosut hazırlıksız 
olduğunu ileri sürmüş, nihayet Tak
sim stadında bulunan bölge spor 
servisi şefi, pantalonunun p:ıçalannı 
sıvayarak soyunmıya bile vakit bul· 
nıadan düdüğü alarak kendi sahaya 
çıkmıştır. 

İkinci devrede Fenerlilerin gol 
kaydedecekleri ve bu beraberlikten 
kurtulacaklan muhakkak addedili
yordu. Nitekim çok canlı başlıyan 

oyunun cereyan tarzı da bunu göste
riyordu. Beykoz müdafaası Fener hü. 
cumlarını durdurmak için müşkülnt 
çekmeğe başladılar. Bu arada bir Fe. 
rler hücumu !avulle kanşık bir va. 
ziyettc dur.:luruldu. Çok geçmeden 
soldan açılan bir Fener hücumunda 
Rebü topu müsait vaziyette bulunan 
Mellhe geçirdi, yerinden bir ok gibi 
fırlayan Melih, sıkı bir şütle Fener.i 
galibiyete ulaştıracak golü yaptı. Bu. 
nu Fikretin yaptığı, fakat ofsayt ad
dedilen gol takip etti. FenerUler va. 
ziyctlerini düşünerek işi sıkı tutmak 
lhım gelirken bi18.kis gevşediler ve 
Fener takımında Ömerden başka 
hepsi silindL Bu durgunluktan isti. 
fade eden Beykozlular arka arkaya 
hücum yapmağa başladılar, Soldan 

Her iki takım tam kadrolan ile 
sahaya dizilmişlerdL İlk dakikadan 
itibaren oyunda bir hakimiye! kuran 
Galatasaraylılar, Vefa nısıf sahasına 
yerleştiler. Salimin yaptığı hücum
lar Vela kalesi için tehlike oluyordu. 
Bu arada Necip vasıtnsile yapılan 
bir Vefa hücumu G31Alasaray kalesi 
için büyük bir tehlike oldu. 

7 inci dakikada topu müsait bir 
vaziyette yakalayan Eşfak, ilk Gala
tasaray golünü yaptı. Bunu, Cemilin 
Vefa müdafaasını atlatarak yaptlb'l 

Dayısın;n sözlerine Ayşe kahkaha ile güldü: 
- Aman dayı, ömrünün bir kısmını soğuk mem 

leketlerde geçırmiş, karlı dağlann tepelerine tırman
mıt bir sporcu. kışın Bostancıya kadar gelmekt\!n 
korkar mı? 

M. A. Y. 

1 '15 15 
3 70 11 
2 69 12 
4 45 24 
5 35 24 
8 36 39 

11 28 43 
12 24 54 
13 14 74 
15 6 94 
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]5 8AL TA VA MUHAREBESİ 

Pazartesi, 11. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.~0 
Milzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13,SO -
14.00 Müzik: Karışık mllzik (Pl.). 

18,00 Program ve ınemleket saat ayan. 
18,05 Mllzik: Radyo caz ork~tras:ı, 18.40 
Konuşma (UmwhJ terbiye ve bed~ terbi
yesi), 19,10 Memleket şaat ayan, ajaıuı ve 
meteoroloji haberleri, 19,SO MUzik. Calan
lar: Re.şat Erer, Vecihe, Cevdet Kozan. 

a) Okuyan: M Dzeyyen 8enar 
1 - İsfaban peşrevi, 2 - Arif Be:r. ls 

1 ( O E L 1 P E T R O ı S Q N U } fa han• şa.rlo (Canda haysiyet mı var), ı -
ikinci gol takıp etti ve devre de 2 - n Un Rahmi ~y: tsfahan şarla (Etme beyhude 
O Galatasaray lehine blttt figan), 4 _ M. Cemalettin Paşa: lstahaa 

İkinci devre, hakemin idaresizliği T Ü R K Ö L Ü oŞarlo (Dili btçare senin için yanıyor), 5 -
yüzünden çok zevksiz ve sert oldu. Ç E S Z Sadettin Kaynak: İsfnhan şarkı (tnu daf), 
Galatasaraym gol adedini arttıracağı 6 - İsfııhan prlo (Fesllğen ektim ıw 

tahmin ediliyordu. Fakat Vefalılar, Pek Yakında TAKsı· M Sinemasmaa bitti). 
bu devrede çok canlı bir oyun oyna- b) Okyan: Sadi Ho11• 
yarak bu ümitleri boşa çıkardılar. \t 1 - Taksim, 2 - SuzlnAlı: şaı1t1 (Sen 

15 inci dakikada sağdan gelen topu hezmlmlı.e geldiğin ak$am), 3 - Zeki A· 
Hakkı güzel bir kafa vunışlle Gala. klf: Suzinak şarkı (Sevdim seveli sen gQ. 
tasaray kalesine soktu. Bu golle 2 - zell) , 4 - KanunJ Necmi: Sutlnak (Saru 

1 vaziyete giren Vefalılar, bundan candan sözlerim var), 5 - Refik P'er54D 
sonra daha ziyade canlandılar. Bir sene uı.r!ında Haydarpaşa deposu namına &eıe<:e1' uuıu uıKrıocn -ıu oın KUrdlllhlcazkA.r oarkı (Gözlerin mat mine) 

22 inci dakikada Galatasaray ton kömilrün vagonlardan yere indirilmesi ve ayni mikdarın da yerden makine 20.15 Konuşma (Fen ve tabiat bllnlerl) 
müdafaasının hatasından istifade e- veya vngonlara yOkletilm~I ililerl kapıılı zarf usullle 27-3-940 tarihine mllsad.if 20,30 Müzik. Çalanlar: Ruşen Kam, İzzet. 
den Vefalılar, Hakkı vasıtaslle, be- çarşamba gilnO saat 15 de Haydarpaşada ıar binası dahilinde birinci işletme ko- Un Ökte, Fahri Kopuz. 

misyonu tarafından ihale edilecektir. a) Okuyan: Radife Erten 
raberlik golünü kaydettiler. Oyun Muhammen bedel: 1 _ Tambur! Cemil: Şehnaz: şarkı O"er-
bu beraberlik golünden sonra bir k5r Beher ton kömürün yilkleUlmesf 20 ve lndlrilmes! de 10 kunıstur. yat k1 feryadıma imdat edecek yok). 2 _ 
dövüşü halini aldı ve asab! bir hava Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin etU~ vesaik ve (900) Ura m.ıvak- Dede: Şclınaz şarkı (Sana ey canımın ea-
içinde cereyan ederek netice değiş. kat teminatlarile birlikte eksiltme gün!l teklif mektuplan saat H de kadar ko- nanı efendim), 3 _ SadetUn Kaynak: Şeh
meden 2 - 2 beraberlikle sona erili. misyona vermeleri 1Azımdır. naz şarkı (Dalda bir iş.hak Oter), 

Fenerbahçe Stadında Bu işe alt mukavele ve şartname projelm komisyon tarafından parasıx ola- 4 _ Rahmi ·Bey : Sehnaz prla (!:1 
rak verilir. (1688) dilberi 1 b ) 

Fener stadında ilk müsabaka Sil- * * şve ıu · 
1 b) Okuyan: Mustafa Çalllar 
eymaniye - Topkapı arRsında ol- Muhammen bede11 (600.000) alb yilz bin lira olan (200) iki y(lz ton 1okomoUf 1 _ SadetUn Kaynak: Hümnri '8t1a 
muş, birinci devreyi 2 - 0 galip bi. metall 25 Nisan 1940 tarihinde Perşembe günQ saat 15.30 diı kapıllı xar1 uaulll ile (Bir hftziln 1:oktil yine), 2 _Ethem Efm· 
tiren Sül~nlyelller. ikinci devre- Ankara'da ldare binasında aatın alınacak br. ıı : üzzam şarkı F.ş 1 ÇtŞ?lllm hasrc n· 
de yaptiklan iki gole muka bil bir gol ~BUije girmek isteyenlerin (27.750) ytrmi yedl bin yedJ yüz; elli liralık muvak- le), 3 - Hilzzam şarkı (Akşam oldu ~e 
yiyerek sahadan 4 _ 1 galip çıkmış- kat te'minat Ue kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifierinl ayni gün saal basb kareler), 4 _ Hilz.zam tOrkQ (İndim 
l d (14.30) a kadar komisyon reisliğine verm elerl JA1.ımdır. A 1 b h 1 ) 
ar ır. +_ Şartnameler parasız olarak Aiı}tara'da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da Te- Y r" a çes ne · 
Kasımpaşa • ıstanbulspor maçın- sellilm ve sevk şefiiğlnden dağıtılacaktır. 0698) 21,00 Müzik: Halk torkQleri; Arlz Sen-

da da, İstanbulspor eksik bir kadro - ses ve San Recep; 21,15 MQzlk: Küçnıt ar· 
ile sahaya çıkmış ve bu maç ta 3 - 1 kestra (Şe1: Necip Aşkın). 

• 22.15 Memleket saat ayan, ajans haber .. 
Kasımpaşa lehine neticelenmıştir. lcrl; ziraat. esham _ tahvllAt, kambiyo • 

İkinci Küme Maç]an nukut borsası (Fiyat), 22.30 Milzlk: Oda 

İkincı· ku""me maçlarına du~n Şeref mOzlğl (Pi.), 23,00 Milzlk: Cazband CP1.), 
_ Tnk.sim- kıslasırun bir kısmının hedm1 ile tchnssül edecek enkazın satışı arttır- 23 25 23 30 y kJ ita anış. 

ve Taksim stadlannda devam edll· maya konulmuştur. Tahmin bedeli 1000 lira ve ilk teminatı 75 liradır. Şıırtname ' - ' arın program ve P 

miştir. Şeref stadında Kurtuluş • A- Zabıt ve MuamelAt M!ldilrlilğU kaleminde görOlecekUr. İhale 18-3-940 Pazartesi 
lemdara 4 - O, Eyüp - Kalespora gQnQ saat 14 de dalmJ encllmende yapılacnktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
5 _ 1 galip gelmişlerdir. Taksim !"ita· mektuplan ile ihale günU muayyen snntte daimi encümende bulunmaları. (1624) 

dında Beyoğluspor - Feneryılmazı * * 
8 _ o, Galataspor _ Anadoluyu Üsküdar - Paşabnhçe yolunun Vanlkl5y kısmı üzerindeki HeyelAnın kaldınlma-
1 _ O mağlıip etmiştir. sı için yaptırılacak ameliyat açık eksiltmeye konulmuştur. Kcşll bedeli 2840 Ura ve 

ilk teminab 213 liradır. Keşif ve şartname Zabıt ve MuamelAt MüdürlQğü kale-
Beşiktaşın Sokak Koşusu mlnde gllrlllecekUr. İhale 18-3-940 Pazar te!i günü saat 14 de daim! encilmende ya

pılacaktır. Talipleun ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihaleden 8 gün evvel 
Beşiktaş klübü tara!tndan tertip e- Nafia mlldllrlilğune milracaaUa alacaktan fcnnJ ehliyet ve 940 yılına nlt Ticaret 

dilen sokak koşularının altıncısı dün Odası vesikalarile ihale ~~n muayyıan saatte da.lmt encümende bulunmala-
Be§iktaş - Yıldız arasında 5 bin met n. (1~56) 
relik bir mesafe üzerinde yapıldı. o. 
tuzu mütecaviz biratiet grupunun iş
tirak ettiği koşu neticesinde 17.57 i
le Galatasaraydan Osman birinci, 
Beşiktaştan Remzi ikinci, Necip ü. 

Askerlik İşleri O HAFIZ CEMAL 
Deniz güverte Asteğmeni Mahmut oğlu r · 

thsan Tansunun (45) hemen Beşiktaş A!ı- Pazardan maada saat (14.30 dar 
kerlik Şubesine müracaat etmesi i!An o- 18 e Salı, Cumartesı 12 ye kadar fı. 

çüncü olmuşlardır. lunur. karava Oivanvolu No l 04 

Ecnebi fstasyonlannda 
Türkçe Neşriyat 

I;ondra 31 ve ıs metre Ozerfnden IUi 
18,55 de; Parts 4-0 metre Qzerlnden aa1 
20.25 de: Roma 31 metre Qzerlnden ve orta 
dalgada Roma ikiden aaat 21 de. 

~ATROLAR 
Şehir Tiyatrosu 

Dram Kısmında e O l<AD I N 1 
Halk Opereti 

(PIPIÇA) ZOZO DALMA8LA 

evvelki sa~deti uçmuş, yerir.e derin bir acı kaim ol.. 
mııttu. -

- Burası çok J..atif, harikulade güzel ama maa-
lesef artık gitmek zamanı geldi. .• 

- Nalıiıl: Sen burada kalmıyor musun Ayşe? 
- Hayır yengeciğım, yarın erkenden işim \'U. 

~ Paz~r gül!üde mi? Canını ne oitmez tüken
mez işle- bunlar! 

- Ne bileyim ben kızım? Çocuğun üç ay biri a
ramaması yengene de bana da pek dokunduğ".ı için 
bu uzaklaşmasına bir sebep arıyoruz. Yoksa! 

l§8Tet parmağını sallıyor, bununla gizli bir şey. 
ler kastettiğini ima ediyordu. Mehmet bir çocuk gibi 
kızardığını duydu. 

Yazan :· MUAZZEZ T AHSIN BERKANC No. 50 - Ne yo.pahm dayı, siz iş adamısınız. halden 
anlarsınız Gıdiyor musunuz Amiral? 

-Vallahi bir şey yok.. Neler düşünüyorsun 

canım! • 
Ne söyliyeceğinl bulamıyormuş gibi bir sn.niye 

tereddütle etr<ıfına baktıktan sonra Arifin k!llunu 
tutarak yüzüne baktı. 

- Ne düşünüyorum biliyor musun Arü? Size 
daha yakm olmak için Bostancı ile Suadi)·e arasında, 
deniz tenarınciaki arsalardan birini alıp kendime bir 
ev yaptıra~Aım. 

Arifin yüzü birdenbire ciddi bir mina almıştı. 
- O nrs:ılardan birinin sahibini tanırım ben; 

istersen kendisile konuşurum. Yalnız çok ağaçlıklı 
bir yer olduğu için fiyatı biraz pahalıca olacak saııı
rım. 

- Sen, fUDU bir defa anlayıver karde~lm. Para 
noktasından u;ruşuruz. Fakat sen benim ötedenberl 
biraz sabırsız olduğumu bilirsin. Hemen meseleyi 
halletmeli, takriri yapmalıyız. Ben de bir mL"llarla 
göriişür, evin planını hazırlanın. Bütün muamelenin 
ikmali ve evin inşası üç dört ay sürer değil mi? 

- labii... 
_ Ala, ben bir iki hafta sonra yine geçen sene 

gibi Suadiyedt- bir otele yerleşirim. Eyli'ıl sonuna 
doğru da evime geçerim 

Arü gülerek karısına baktı: 
- Nasıl Seniha? Ele avuca sığmıynn bckA.r bir 

erkeğin köyümüzün yakınma yerleşmesi tehlikeli 
olmaz mı dersin? 

- Uslu oturacağına söz verir o artık .• Hem de, 
dur bakalım, ev yaptırmakta belki de gizlı bir !llak. 
sadı var, J:.cfiti de evlenmiye niyet etti? 

Mehmet te taşkın bir neşe ile gülüyordu şiın
di. .. Seniha tlanımın son sözleri üzcrıne sahte ciddi 
bir tavır takınarak onun karşısında durdu. 

- Sizıle:n bir şey gizlemek kabil değıl, içimden 
geçen gizli öuyguları bile keşfediyorsunuz. Evet, ha. 
kikaten evJcnmiye karar verdim. 

- Kim:nle? 
- Mi.ısı..aae ederseniz bu projeyi şimdilik sizden 

gizli tutacağ-m. Her şey kararlaştığı zaman söyle
rim. 

Bu sözler konuşulurken Ayşe evvela kalbinin 
sert sert çarptığını duymuş ve lirla karışmak için bü
yük bir gayret sarfettiği halde boğazından bir tek 
59 çıkmamıştı. Bu aczini ve üzerine birdenbire çö.. 

ken garip hüznü belll etmemek için yerinden kalk
tı, tabii görünmek istiyen adımlarla bir kaç 1ef:ı ta
rasada dolaştıktan sonra yavaş yavaş bahçeye mdi. 
Ağaçların arasına daldı. 

içinde \'&bşi bir intikam arzusu vardı; kendi a. 
cısile alay etmek, kendi saçma duygulannı yere se
rerek üsföne basıp geçmek istiyordu. Demek kendi
stne karşı gösterilen yakınlık, sadece eski bir aile 
dostunun genç bir kıza karşı duyduğu jefıeat ve mu
habbetten ba~ka bir şey değilmiş! Demek bugünkü 
uzak tavıı ve sözlerinin manası bu imiş: demek ya· 
kında evlenıyormuş öyle mi? Halbuki o neler düşün
müş, neler tahayyül etmişti! 

- Nereaesin Ayşe? Nereye kaçtın? 
D&y1sını:ı sesile aklı başına gelerek gerl..in ge. 

riye döndü. Onun yanında Seniha Hanunla Mehmet 
Bey de \"a'!'dı. 

- Bahan yakından görmiye geldim dayı. Tara
sada ot11run<'a ağaçlan görmek kabil olamıyordu. 

- Hak.kın var Ayşe; burası çok daha güzel He
le çiçek kokuları! 

Genç kız bu sözleri söyliyen Meh.mede bakınca 
onan yüzündeki muztarip manaya hayret etti. Biraz 

- Evet y1avrum. 
Beraber trc.ımvaya bindiler, fakat konuşamıyor. 

tardı. Ayşe bfraz evvelki düşüncelerının tesın altul
da dalgındı. Mehmede gelince, yaptığı çılgıulığa piş
man olmuştu· Suadiyede köşk inşa ettirmes nereden 
aklına gelımstı~ Ya evlenmek yalanı! B~ mfınasız 
hareketler ne idi? Onun gibı bir adam nasıl olup ta 

muvazeneı-.ıni böye kaybetmişti! Sıitün bunlar-a ~se.. 
bep. her şu parmak kadar'. küçük kızdı .. Yirrni ~itiz 
yaşında bir del.kanlı ile evlenmek ıstediğinı apkça 
söyliyen kız ... 

Birdenhıre içinde ona karşı bir kin duydu. Ona 
ve wınPsine ... Bu iki kadın ondan ne tstiyotlardı? 

- Dayımın bahsettiği arsa bu olsa gcrelt. 
-Bu veya yanındaki, ikisi de giizel değil mi? 

- Evet ... 
Genç kızın dudaklannın anismda bir sual daha 

varaı ama tramvayın elektrikleri altında. onunla 
göz göze iken. bu büyük suali soramazdı. Buna an
cak vapur:- yetışmek için kısmen karanlık rıhtıma 
doğru koşat'ken cesaret edebildi 

- Kim.ınle evlenıyorsunuz? 
(Devamı ftl') 
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TOrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sen• 2800 Kr. 
7!10 • o A.y 1600 • 
400 • a A.y 800 • 
150 • 1 Ay aoo • 
Mllletleraraaı po!'ta tttihadına dahil 
otrnıyan memleketler tçın abone 
bedeU mlldJet sura.siyle ao. 1e. 9. 
8.6 Uradlr. Abone bedeli oestndir 
.\dres detJştirmek 25 ku~tur. 
Cevap tçin mektuplara 10 ~uk 
Pul ilAvesl UlzımdU'. 

kasten Yangın 
Çıkaranlara Karşı 
S on zamanlarda, nazan dikkati 

celbeden vlkıalardan biri.si de 
lfgorta ıirketlerinden para almak 
lliyetile ve kasden çıkarılan yangın. 
laruı teessüf verecek derecede çoğaL 
lll.asıdıl'. 

Şahsi hırslarına kapılarak sigorta. 
la binaluına veya mülklerine kundak 
koyanıann memlekete muhtelif ba. 
kunlardan verdikleri zararın biiyük.. 
ltiğa, herkesin kolaylıkla sezebilece
·ii kadu aşikardır. 
da İJtide birde, polisi, itfaiyeyi, sonra 

adliyeyi işkll eden, halkı korku. 
7a. teli~a dil~ilren ve memlekete lk
~den hayli pahalıya ınal olan bu 

ÇilldU büyüklil ve kasdi yangınla. 
~kundaklayan muhteri& eller, hem 

lısadt, hem adlt, hem idari. hem 
::arı, hem hisst, batU • bazı bakım. 

_dan • hem de siyasi lsiyi§i ih1il 
edıci bir mahiyeti haizdir. 

Bunun içindir ki, bu cilretf g5ste. 
!'enlerin artık, menfaatleri uğnmda 
ıtlenılekete her çeşit ihaneti bile gö. 
te alabilen birer mahluk gıöi, çok 
daha tiddetle takip olunmalan Ji.. 
~dır. 

ÇUnkfl hamt ihtiyat ve itinayla 
lıaıuıanan bu suı"kastlerden. • çok 
deta delil bulunamaması yüzünden • 
lıeraetle yakayı kurtaranların cesa.. 
l'fıtleri, tehlikeli bir kah~ uzed.i
~or gibidir. 

Eğer onlann tAkibl için hususi ted
lıhler alarak davranmazsak,•o açık. 
IÖzler ya.kında bu işi, memleketi bi~. 
Çok ı:ararlara sokan bir tehlikeli tL 
earet haline sokabilirler) 

1laaau ; İa &.,, • 1'at• fI •ra ol-
duğu Jİbi kundakçılara karşı da da. 
ha Jiddetli davranmamız lüzumunu 
~atırlatmayı, bize, yeni vesilelerin 
ilhanı ettiği bir vazife sayıyoruz. 

• ~ada Heyelan 

~yor -
tdlrtodada ha~ gösteren heyelA.n, son 

1 det]i yağmurlar yüzünden devam 
~btıekte ve utmaktadır. Binalann 

hllkeU vaziyette olup olmadığ'lnı 
~ştll'tnak için üniversite fen fakill. 
.:llıden bir heyet mahallinde tetkik

:\'apnııştır. ..J'akat aradan 20 gfin geçtiği halde 
hl e~iye bu heyelanı durdurmak lçln 

Çbı.r teşebbüste bulunmamıştır. 
d lleyelin devam ettiğine göre, Mo. 
te8Jı~n hu güzel köşesi her an daha 

hlıkeli bir vaziyete girmektedir. 
t :elediyenin bu mfihim meselenin 
!.. lkJ ~de likayt kalmıyacağ:.ıu 
... "·~ 
~et Meclisi, Gelecek 
~Pazartesiye Toplanıyor 

..6uYü.k Millet Meclisi, gelecek pa
~esi günü saat 15 te toplanacaktır. 
ter . devresi zarfında meclise ban 
teısır_ taleplerile katt hesap rapcrlan 
bu llıtşti.r. İlk celsenin ruznamesinde 
~ lllardan başka encümenlerden geç
ı .. ! olan çay kanunu projesi de bu.. 
~aktaclır. 

-0--

:iitçeler Hakkında Dahiliye 

1
ekaJetinin Yeni Direktifleri 

~ 940 senesi belediye bütçelerin;n 
\r Ş;kilde hazırlanaca~ Dahiliye 
dte~aleti tarafından alAkadarlara bil
llıitılnuştır. Badema isabetsiz tah. 
ı>ıı:!ere istinat eden münakaleler ya
ta 1Yacak, sene içinde yalnız müs
ka~eı \re fevkalade hallerde müna. 
ltı. ~.Yoluna başvurulacaktı.r. Daimi 
~~ 1Yet arzcden kanuni hisselerle 
calt d:nılar mutlaka biitcelere kona
iic tır. Bütçelerin ihzanndn maaş ve 
anr~tlere, umumi varidat bütçeslnin 
e~~~ Yüıde dokuzu tahsis edilebile-

ır. 

Tir tik ve Kaba Yapak lııTaç 
'l'~i~atlan Tesbit Edilmedi 

lan iftık \re yapak ihracat birliği top
\re ~ıştır. Vekaletçe dabak. kırpıntı 
~btba yapaklar için ihraç fiyatı 
ıtı.aıı t edilmediğinden birlik bu nevi 
~ara fiyat t.esbit edilmesi için Ti. 
Dıas t \tekaıetine müracaatta bulunul 

llla karar vermiştlr. 

T A fi 

Harbin mukadderatı, sözden çok daha tesirli bir maddeyi avuçlarının içinde tutan 

yazı size onların kimler olduğunu tamtacakhr : birtakım adamların elindedir. Bu 

o o o 

~Y<gjÜJtri1ltlırtı P<®tırco~ 
c bamberlaln, Daladier ve mt-

ler nutuklar söylüyorlar. 
Gamlen, Gorth ve Bravçiç gibi 
generaller, ordulan idare ediyor .. 
lar. Fakat harp ne bunlar tarafın
dan kazanılacak, ne de bunlar ta.. 
rafından kaybedilecektir. Harbin 
mukadderatı, sözden daha çok te.. 
sirli bir maddeyi avuçlarının için
de tutan bir takım adamların e.. 
lindedir. Bu adamların elindeki 
maddeden mahrum olanlar, bir ge
miyi yürütemezler, bir tank, veya 
tayyareyi harekete geçiremezler. 

Bu lksir kadar değerli olan macL 
de, petroldür. Ve bu maddeye hl. 
kim olanlara, harp krallan demek 
caizdir. 

Son haftalar içinde en çok lto
nll§ulan mesele de petroldür. O
nun için İngiliı, Fransız, Alman 
ajanlan Roman~ranm petrolünü ka
zanmak için birbirleri.le düelloya 
girmiş bulunuyorlar. Arada en 
çok merak uyandıran mesele, Sa
halln adh Sovyet vapurunun 
10.000 tonluk tasfiye edilmemiş 
petrolü Romanyaya getirmesi oL 
muştur. Sahalin, 1917 OttiWinden 
beri Romanya llmanlanna uğra
yan ilk Sovyet sarnıç vapurudur. 
20 Alman milbendisl, bu vapuru 
bekliyorlardı ve bunlar Sahalintn 
getirdiği ham petrolün üçte ilcisl
ni Köstencede muhafaza için ted
bir almışlardı. Üçte biri ise, Rn. 
manyanın depolu kamyonlarile 
Almanyaya naklolunacaktı. 

Hakikat bu met"kezde ise Ro.. 
manyalılar, müttefiklere verdikle
ri sözü tutmamıf olurlar. Çünkü 
kendi depolu kamyonlannm AL 
manlar hesabına memleketten çık· 
maması için söz verml$1erdl. Ve 
Almanlar, bu ff için Polonyahlara 
ait kamyonları kullanacB.k:lardL 

Petrolün mahiyetine $teltnce. o. 
nun hakkında da birbirini tutmı.. 
yan bir sürfi sözler söylenmektey
di. Kimine göre, bu petroller AL 

manya hesabına Amerikadan alı
narak getirilmişti. Kimisine ~öre, 
bu petroller Sovyet petrolü idi 
Büknşte başlıyan mücadeienfn 

müttefikler lehinde cereyan ettiği 
göze çarpıyordu. Halbuki Roman.. 
ya kısa bir zaman önce Almanya. 
ya fazla kömür vermek için, bir 
teşkilit kurmuş ve müttefikleri bir 
hayli darıltmıştı. Fakat öbür ta
raftan Romanya da nazistlerin. 
kAh tehditleri, k.ıih askeri müzahe. 
ret vaatleri ile karşılaşmaktaydı. 
Buna mukabil müttefikler de, 
Romanyaya ihracatı kestiler. Ve 
ihracat yasağını ancak geçen haf. 
ta kaldırdılar. Romanya da bunun 
üzerine tayyareler tarafından kul. 
lanılan yüksek dereceli benzinin 
ihracını menetti. Nazistler bu ha· 
reket yüzünden kızdılar ve Maca. 
ristanı, Romanya aleyhinde kış
kırtmıya başladılar. Romanya, ih-
tiyat kuvvetlerini silah altına da
vet etmekle mukabele etti. 

Fakat vaziyetJ iyice kavrama}: 
için, dünyanın petrolünü ellerinde 
tutan krallan tanımak lazımdır. 

GÜLBENKYAN 
p ~trol krallarının en esraren. 

gizi GülbPnkyandır. İsmi, 
Kaloste Serkis Gülbenkyandır. 70 
yaşındadır. Ermenidir. Irak pet
rollerile al.8.kadardır. Geçenlerde 
oğlu Nubar tarafından aleyhinde 
dava açılmıştı. Nubann lddias1na 
göre babası, ona kazancının yüz. 
de besini vermeyi taahhüt etmiş
tir. Babasının yıllık iradı ise, 
300,000 İngiliz lirasıdır. Nubar td.. 
diasmr ispat lc;in, ;bir sürü vesika.. 
lar ibraz ettiği halde, dava yüzün
den babası ile arasının büsbütün 
açıldığını ileri sürerek, davadan 
feragat etmlstir. 

Büyük Gülbenkyan, lngill1. te. 
baasıdır. Renbrand, Rubens gibi 
dünyanın en büyük sanatkarların
dan edindiği levhalar, 2 milvon İn
giliz lirası kıymetindedir. Onun e.. 
dindiği Acem halılan ise, fevkalA· 
dedir. 

Gülbenkyan ise, hayatına tstan
bulda ba~lamış, ticaret ile meşgul 
olmuş, petrolle al8.kadar olarak, 
Bakôye gitmiş. Bakti petrollerinin 
kıymetini Fransız sermayedarla~ 
na izah etmiş fakat, Fransızlar fır .. 

Kıra~~ 

Lord Cadman 

Ciülbenkgan T. llieber W. Teagle E. de Kok 

....-------------,----------------------------------------~ 
Dünyanın 1939 d.ıki Petrol lstihsalcitı 

Ton 

• • • • • • • 174,627,001) 
• • • • cı • • 30,878,000 

.11merım • • • • • .. , 
S. RUllga • • • • • • • 
Venezuela • , • • • • • • • • • • • • 28,780,000 
lran • • • • • • • • • • • • • • :Jl,517,000 
Romanya • • • • • • • • • • • • • • • 8;100,000 
Meksika • • • , • , • • • • • • • • , 4 ,9f7,000 
Irak • • 1 • • • • • • • • • • • • • • 4,415,000 
Trinidad • • • • • • • • • • • • • • • 2,607,000 
Hindistan ve Burmanga. ., • • • • • • • .1,443/)00 
Kanada • • • • • • • • • • • • • • • • 1,007 ,000 
Almanya • • • • • • • o • • • ., , • • 770,000 
Polonya • • • , • • • • • • • , • • • e 556,000 
ltalya • • • • • • • • • • • • • • • • 180,000 
FrfllUa • • • • • , • • • • • , • , • • • 7,000 
Diğer memleketler • • , • • • • • • • • 20,542,000 

Romanyada çalışan petrol müesseselerinin 
1939 daki istihsalatını gösterir cetvel : 

Kumpanya iSmi Sermayedarlar Ton 

Astra Romana dngliz - Felemelı; .. 368,000 
824,000 
726,000 
623,000 
526,000 

Concondia (Fransız - Belçika) 
Steaua Aomana <1ngiliz - Fransız) 
Colombi.. (Fransız) 
Un irca dngiliz) 
Dacia Stomaphta (Fransız) 55,000 

10,000 Danube (İngiliz) 
Müttefiklerin koni.rolü altında olan miktar f,132.000 

103.000 
780,000 
ao~.ooo 

926.000 

Belçikalıların " "' " " 
AmerikahlBl'm " "' n ,. 
ltalyanlann n " " " 
Romanyanın .. " " n 

Romanye petrollerlnln Oçte lklıl mlitterı klerln ıermaye.I ile l.tlhaal olunuyor. 

satı kaçırmışlar, Gülbenkyan da 
1902 de İngiliz tabiiyetine girmiş.. 
tl 1907 de petrol krallanndan De
terding, Royal Dutch, Roçildler ve 
Marcus Samuel ile birleşmiş ve 
bu suretle Royal Dutcb Shell kum. 
panyası vücude gelmiştl Fakat 
1926 da ayrılık baş gösterdi ve 
Deterding ile Gülbenkyan beraber 
çalıştılar. 

Amiral Jack Fisher ile Winston 
Churchill ve İngiltere hükıimetl 
onlarla beraberdi. 

Geçen harpten, en çok verimli 
olması beklenen petrol sahası Mu
suldu. Ve bu petrQller ancak SuL 
tan Abdülhamidin elinden alına
bilirdi. İngilizlerle Almanlar, bu 
sabalan ele geçirmek için uğraştı· 
lar. Ve neticede İngilizler muvat. 
fak oldular ve Gülbenkyanın yar

dımile Musul petrollerinin üçte L 
k.islıll aldılar. Hadise 1914 senesi
nin martında vukubuldu, ağustos
ta Büyük Harp koptu. 

Fakat Gülbenkyan da Irak pet. 
rollerin.den yüzde be§ temin etmit
tL 

RİEBER 

R teber petrol ile alakadar 0 _ 

larak gösterilen en yeni i. 
simlerdendlr. Kendisi bugün Texas 
petrollerinin kralıdır. Geçen hafta 
onun Almanyaya giderek, sipariş 

ettiği bir sarnıç gemisinin teslimi
ni temin etmek istediği. Mareşal 
Göring ile de görüştüğü, Göringiıı 
ona sulhten bahsettiği. ve sulh ce. 
reyam ciddiyet kesbederse, Hitle
rin mevkiinden feragat edeceğini 
söylediği şayi oldu. Bir rivayete 
göre. Mister Sumner Welles'in Av. 
ruoava ııönderi1mesine amil olan 
sebeplerin biri de budur. 

Rieber. aslen Norveçlidlr ve 
Vors şehrinde doğmuştur. Babası 
Udrdir. Kendisi ise, 14 vaşından 
itibaren deniz islerine baslamış. ça. 
lışa çalışa birkaç gemi sahibt olmuş. 
petrol naklivatı ile bir müddet 
mesınıl olduktan sonra. do~udan 
doğruva petrol isine ~rismtş ve 
bir petrol kumpanyas1 vücude ge. 
tfrmlştlr. Bugün onun sarnıç ge-

milerlnden mütşekkil bir fUosu 
vardır. Kolombiyada petrol fışkı.. 

ran arazi onundur. Ve onun için. 
dünyanın her tarafına petrol sata
bilecek vaziyettedir. 

TEAGLE 
L ord Gurzon. geçen harbin s0-

nunda müttefiklerin pet... 
roJden bir deniz içinde yüzerek, 
zafere kavuştuklarını söylemişti. 
Maksadı, 1917 de müttefiklere ait 
donanmanın on gün petrolsüz ka
larak denize çıkamadığına işaret 
etmekti. O zaman K.lemanso da, 
Amerika Cümhurreisi Vilsona 
yazdığı bir mektupta, "bir damla 
petrol, bir damla kan kıymetinde. 
dir,, demişti. 

O sıralarda müttefiklerin imda
dına yetişen kumpanya, Standard 
kumpanyasıydı. Ve onun vapur
lan İngiliz donanmasına ve Fran
sız ordusuna lazım olan petrolü 
taşıdı 

Bugün de Amerikanın en mü
him petrol kumpanyası Standard 
Vaccum kumpanyasıdll'. Ve dün. 
yadaki petrolün be~te üçü onun ta
rafından istihsal olunuyor. 

Bugün Standard'rn en mühim 
şahsiyeti, Walter T~~le'dir. Bu a. 
dam, petrol içinde doğmuş sayılır. 
Tahsil hayatını, petrol üzerinde 
yapmış, petrol üzerinde yazdığı 
tezle muvaffak olmuştur. Teagle. 
daha sonra, ba~asırun petrol tasfL 
yehanesinde çalışmış, Rokfellerin 
bu tasfiyehaneyi alması üzerine, 
Teagle'ye de memuriyet vermiş, o 
da dünyanın her tarafında petrol 
satmıya çalışmıştı. Onun karşılaş. 
ttğı en mühim rakip, Royal Dutch 
idi. Bugün de bu rekabet devam e
diyor. 

Teegle, 1936 da Amerfkadakl 
petrolün bitmek üzere olduğunu 
söylediği için Standard Oil, dün
yanın her tarafında petrol ara.. 
maltla meşguldür. En yeni muva!· 

• fakıyetl, Suudt Arabistanda.ld pet
rolleri istihsal i~n imtiyaz alına
sıdll'. Bu defa da, müttefikler pet. 
rol sıkıntısı çekecek olurlarsa, 
Standard Oil yine onların lında.. 
dına yetişebilir • 

LORD CADMAN 

J 'lgilizler arasındaki en meş-
hur petrolcülerin birincisi 

Lord Cadman'dır. Bu zat, bugün 
Anglo • İran petrol kumpanyası
nın şefidir. Bu kumpanyanın ser_ 
ınayesf 33 milyon İngiliz lirasıdır 
ve Hisselerin çoğu İngiltere hüku_ 
metine aittir. Lord Cadman'ın en 
büyük muvaffakıyeti, İran hüku
metinin, bu petrol imtiyazını ilga 
etmek istemesi üzrine, müzakere
leri idare ederek imtiyazı yenile. 
mcsidir. 

LORD BEARSTED 
Qfğer bir İngiliz petrolcüsü de 

Bearsted'dir. Shell kum-
panyasının şefidir. Amerika 
haricinde en kuvvetli petrolcüdür 
ve Standard Oil'in en belli başlı 
rakibidir. Royal Dutch Shell. A
merikada Venezuela'da, Şarki ve 
Garbi Hint adalarında ve daha 
başka yerlerdeki petrolleri işletir. 

Bu hususta İngiltere ile Holan. 
da elele çatışırlar. Gerçi Holanda· 
nın hisseleri daha fazladır, fakat 
İngiliz donanmasının himayesi. 
iki ortak arasındaki beraberliği te
min etmektedir. 

Müttefikler ile Romanya ara
sındaki teması da Lord Bce.rsted 
temin eder. Astra - Romana kum
panyasının da şefi od ur. 

DE KOK 

f elemenkli Deterntng. fngiliz-
lerle beraber çahşmak saye.. 

sinde alemşilinul bir nüfuz sahibi 
olmuştu. Onun ölümü üzerine. İn. 
gilteredeki şubeleri Lord Bears
ted'e. Felemenkteki şubeleri de 
De Kok'a ~eçti. O da eski bir pet. 
rolcüdür. Ve bu~n dünyan1n en 
nüfuzlu petrol krallan arasında
dır. 

o 
Bugün bütiln bu krallar. mütte.. 

fileleri en belU baslı müşteri say. 
maktadırlar. Bunların tabii sem. 
patileri ve stratejik mevkileri. baş
ka ·türlü hareket etmelerine imkin 
vermiyor. 

1 

Balkan lflektubu: 
··-·-- ---

Biletçisiz Tramvay, 
Tezgahçısız Dükkcin, 

Ve Karakter Meselesi 

Yazan: AKA GVNDVZ 

B azı memleketler hakkında bir. 
çok hoşa giden sözler söyle. 

nİI'. Bu sözler, fıkralar, görüş zavi. 
yeleri pekçe dar olan birçok kimse. 
lerin hasedini hasretini bile çekip 
~ahlandırır. 

- Ne memleket! Ne memleket 
Monşer! Ahlakı basene ve erall müs. 
tahsene işte buna derler. 

Diye haşlar, .Arestetalise dayana, 
Abdülkadir Geylanide mola verir. 
Hazreti Ömerülfaruk'un fakir dul 
kadının evine sırtında bir çuval un 
taşıdığını az görür, Zenbilli Ali e.. 
fendi hocayı Galata hovardalarının 
ve Ebussuut e(endiyi eski Şehzade. 
başı bıçkınlannın arasına sokar. Ne. 
den böyle olduğunu sorunuz: 

- Ya! Öyle mi Monşer Bayr:n? 
Anlat bakalıoı, aceb esbabı nedlı bu 
pehpehin? 

Kod medikal formillil ~eklinde dh:. 
meğe başlar: 

- Biletçislz tramvay olur mu, bi
letçisiz tramvay!? işte oralardalQ 
tramvaylarda biletçi yoktur. Biletçi 
yerine birer kutu vardır. Her yolcu 
gideceği yolun parasını bilir. kutuya 
atar. Hem biletçi teşkilatında hü;\·ük 
bir tasarruf, , hem yolculann doğru. 
luğundr. büyük bir kuvvet. Bilet pa. 
rasanı ezmek aklından geçme-z. Da. 
hım var: Dükkanlar da tezgahçısız. 
dsr. MUşteri alabileceğini alıyor, eti. 
ketinde yazıh fiyatını kasaya elceği. 
zile yatırıyor. Kapılar açık, bacalaı 
tıkaçsız, pencereler nah kanat yan. 
tara fora. Ne giren var, ne alan, ne 
hakan var, ne ~alan! 

Ve artık sizin de narlk sabnnız sı. 
fır altına düşer ve başlarsanız: 

- Seni elli yıl yüz dilsizin arasına 
kapasam altı aya varmaz sen de diL 
siz olursun. Bilet parası fayda kar. 
şılıfı bir borçtur. Borç ödt•mck bir 
vazifedir. Bir yerde ki herkes bilet 
parasım kutuya hll'akır, bu iş bir 8.. 
det olmuş demekti!'. Fena değil. fa. 
kat nihayet bir usul, bir ~det. Nite. 
kim bilet parasım vermeden stVl!ljan. 
lar ~oğahrsa. bu da adet olur. Ahlak.. 
la &detin arasandaki llimal.iya farkı 
gözetmelL 

Auba bilet parası olmayıp da u. 
-raktald evine gltmı-k isteyene yarım 
rlilim ekrnek veren var mı? Bunu 
<:öyle bana. ._ ._ 

Tezgah~ısız dükkan daha beter! 
Bin dükkanda nzanazı üc,;er tezgahçı 
hulunsa, işte sana geçinmesini te. 
ınin etmiş üç bin aile. Fakat tezgah. 
('1 aylığından tasarruf için üç bin o. 
rağı düşünmemcğe ne buyuru"unıa 
Bayım? Bunun bir de bu tarafını 
mütalaa ve muhakeme etmelidir. 
l\füşterl görgü ve alışkanlık vfü:ün. 
den bu huyu da ediniyor. Hikl'ml .. 
yatı ruhiye ve tefelsüfatı ahlakiye 
ile bunun ne münasebeti var? Ben 
-hir prenses tanımıştım İkide bir par. 
mağını sokup burnunu kanştrnrdı. 
Bir oğlu ile iki km da göre göre a. 
lıştılat ve konaktaki bütiin kişilere 

kadar salgın halini aldı. Bu mt1hiti 
müsbet veya menfi genişletebillıiz, 
netice aynidir. 
Çalmağa. karmanyolaya, anafora 

'{elince; düstur deği~me:ı:. Doksan 
-lokuz kişi ~almağı görmediği kin a. 
hşmamıştır. Çalmanın fena oldu~no 
olmadığını bilmediği için... Marifet, 
fenal•Jmı hildii?i halde ralmamaktır. 
Ama doksan doku:ıa karşı bir tek 
,·üzüncü kişi çıkar. kürel arzın iki 
kutbu arasmda ne kadar kibrit tile. 
can. orman sahihi va~a hepo:inin 
ceplerini bir tahtada araklayn·erirso, 
keyfiyet dokt11an doku7un da ran evi. 
ne, bam teline tesir eder. Kanarva 
ile eşek hikivesi: Kanarva eşekle 
vanşn çıkmağa hPves etmiş: 

- Ben her dakika öyle hir öterim 
ki. demiş. sesim yedi mahalleden işi. 
ti lir. 
Eşek ş(iyle 'bir g-Ulilm•ıami1: 
- Ben de. demiş, ydda hir anm. 

rım ama isitenler Allah itin sövle.. 
<ıinler! Monşcr Bayım. iş ne tram. 
vaydadır, ne ı~sız diikkanda. iş ka. 
raktere dayanır. KarPkter hlr cemi. 
yetin manevi hen1i~idir. Bu henllk 
müşterektJr. O öyle hir komastır ki 
tesanüt, merhamet. $efkat. komcu. 
•uk. civanmertlik. ft"~ttkRrhk. erk"k
Hk, ruh as81 .. ti ve a~i1 ruh kaha.tavı. 
h~. miio;ıte.rek mıanfa.-tl.-rdP miicte .. 
,.ek h81'eket vtosalre srihi intildE"rden 
ilokunur. Doknnuso hövle olmtvAn 
'<uması ln~anlık çardağına tente bi. 
'e yapma.,lar 
Kapı hitişik ve rmr1ık knmo:nman 

evi yanarken yardıma kn<ıan itfaive
"' hııhc;emden f!edrmez~Pm. tramvQy 
kutulllrım dl altınla doldurmuşum, 
koç para eder? 

- Finlandadan mı bahsetmek is. 
tiyorsun? 

- Sus! Slya9f ko11uşmuyonıın, in. 
sanlaonuşuyoruın. 
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Muhariplerin ve 
Bitarcifların 

Vaziye i 
(Başı l incide) 

kaybeden Avrupa devletleri hep bu 
metodun kurbanı oldular. Hepsi em.. 
riviikilere bile, bile kurban gittiler, 
Avrupanın büyük kuvvetleri bile bu 
emrivakileri ihdasta azami yardım. 
da bulundular. 

Merrih Bürcü Altında 
Kurulan Şehir: Kahire 

Makyavelin bir sözü vardır, der ki: 
"l\taraz ''ardır, teşhisi güçtiir, 

fakat tedavisi kolaydır. l\1araz var. 
dır, teşhisi kolaydır, fakat tedavisi 
gfiçtür. Devlet odamı, marazın tc hi. 
si gUç, fak at tedavi 1 kolay oldultu 
zamnn derde te his koyar ve marazı 
sfirntle tedaVi eder." 
Avrupnnın harp sonrası mukadde. 

ratı tam aksi bir istikamet takip et. 
miştir. Marazlann teşhisi kolay, fa
kat 'tedavisi güç olmuştur. 

vezir Cevherkan (
1
Hamma-

me) sarayının biiyük sal~ 
nuna girdi. Açık pencerelerin par. 
maklıklanndan süzülerek somaki 
mermerlere bin tiirlü şekıllerle zi
ya halılan seren güneş çiçeklerini 
çiğniyerek halifenin harem daire
sine giden tarafa doğruldu. Mavi 
damarlı, koyu yeşil sütunlarla da. 
ha karanlık görünen büyiık bir ka
pının yanında durdu. 

Fatimt halife (Muizeddinullah), 
bu sabah vezirini görmek istemiş
ti. Salonun büyiik kapı~ının vanın. 
da duran hşcılar (kapıcılar) gumüş 
işlemeli kaftanlar giyinmiş köle
ler, gök demire gömti!müş tolgalı, 
kalkanlı, mızraklı muhafızlar, el
lerinde gümüş gürüzlü zenciler hu
fU ile yerlere eğiidiler. 

Halife salona girdi. 
Ayaklarına kapanan vezirini e

linden tutarak kaldırdı. Salonun 
her taraf mı görecek tarzda konu
lan fil d{şi oyma bir sedire doğ. 
ru yürüdü. Blr anda koca divan-
hane boşanmış, yalnız büyük ka
pının yanında halifenin şahsına 

bağlı iki muhafız kalmıştı. 
Muiz, ayakta duran :ır.a.rlrlna 

sordu: 
- Her şey hazır mı? 
- Emirülmümlninin bütün Ira. 

deleri yapılmıştır. 
- Kahire saraYında istediğim 

değişiklikler de yapıldı mı? 
- Hepsi bitti, efendimiz ... 
- Hammameyi terkettiğin~n 

dolayı müteessirim. İçinde doğup. 
bfiyüdüğüm bu saraya çok alışmış
tun. 

- Allah, Emirülmüminini İsla
mın üzerinden eksik etmesin. Ec
dadını:z.ın kurduğu ve sizin geniş
lettiğiniz devletin şaşaası (Bağ
dat)ı söndürüyor. GündPn güne ge. 
nişliyen ülkenizin artık buradan i
daresi biraz müşkül idi. Saltanatı. 
nıza layık bir payitaht vücude ge
tirdiniz. 

- Ne zaman nakledeceğiz? 
- Ne zaman iratle buyurursa-

nız? Kldliredeki sarayda her şey 
hazırlanmıştır. Bugü:ı hazineyi 
naklettircceğim. Devel~rc yükleti. 
len hazine sarayın önündeki büyük 
meydandan geçirilecektir. Bu su

·~ ~W, 

Fatımi HaUfesi JJluizeddinullah, Vezirini 
. huzuruna kabul etmişti ... 

bir imparatorluk tesis eylediniz. her ikisini de bir sur :cine aldıra-
Alinin ahfadı, Roma Afrikasının bir rak ve büsbütün yeni bir şehir da-
kısım Arabistanın ve İtalya sahil- ha yaparak (Elkahire) dedim. 
Icrinde bir çok müstemlekelerin - Mehdiyeye acıyorum .• Bütün 
yegane hakim ve sahibi bulunuyor. çocukluğum ve gençliğim burada 

- Senin de hizmetinden bahset- geçmişti. 

mene müsaade ediyorum. - Şehirlerin rnukaddratı insan. 
- Ben hancdanımzın azat ka. ların mukndderatı gibi vakalara 

bul etmez bir kölesiy!m. fradele- bağlıdır. Bilhassa Kahıreye yer-
rine körkörüne itaattan gayri 'bir leştikten sonra Emevilerin istila-
şey yapmadım. sile kurulan büyük imparatorluğu 

- Şehrin ismini blrnz acayip hnkiki snhlpl rin lad için u rQ-
görmüştüm. pcaksınız. 

- Evet ya Emirülmüminin! (El- Halife içini çekti. Cevher, efen-
kahire) unvanı düşünülmiye layık disinin en uıyıf damarına dokun. 
bir isimdir. Şehrin temellerini at. muştu. (Muiz) in istikb;ıl~ ait ci-
tığımız gün zayiçelcre baktırdım. hangirllk hırsını biliyor ve onu 
O gün Merrih bürcüne tesadftf et- daima siyasette (Muaviyel den 
ti. Merrih ise kahirdir. Bundan do- (Abdülmelik bin Revan)dan yük-
layı şehre bu namı verdim. Ve sek olduğuna inandırıyordu. (Mu-
bundan tefaül ediyorum: Düşman. lz)in bütun muvaffakıyetini temin 
larınızı bu şehirden kahredeceksi-
niz. Zira Amr bin As, Nil sahilin- eden kendisi olduğunu bildiği hal. 

de hilkümdarlnrın kimseye min
de bir şehir tesis eylemek lüzumu-
nu anlamıştı. Garbın en büyükle- nettar olmayı sevmediklerini tak-
rinden olan bu adam ~"!hre (EJkus- dir eylediği için bir f{Ün tehlikeli 
tas) ismini verdi. t3eni Tulun bu- olması ihtimalini düşünerek ken. 
na ikinci bir şehir ilave ettiler ve disini daıma golgede bırakıyordu. 
(Elkatiye) unvanını verdiler. Ben Devnmı var 

Avuturya, Çekoslovakya, Polonya 
ayni suretle teşhisi kolay, tedavisi 
güç illetin kurbanı olmuslardır. Bu. 
P,iin bu derdin küçük mllletler tara. 
fından yapılan bir ameliyct ile der
hal şifa bulacnğına inanmak müş.. 
küldür. Çünkü ortada sıkıntısını bi. 
taraflann daha çok hissettikleri bir 
harp vardır. Bu harp senelerdenberi 
devam eden emrivaki politikasını ni. 
hayetlendirecek kati bir zafer elde 
etmedikçe, teşhisi kolay, fakat teda
visi mü kül vaziyet devam edip gl. 
decektir. 

H arbin kati T1eliccı=ı"ni Büyük 
Harpte olduğu gibi Garp Cep. 

hesi tayin edecektir. Garp Cephesln. 
de harbi munttal bırakan başka saha. 
lara ümit bağlamak, bütün muha
ripler için işlerin daha uzun zaman 
sürüncemede kalmnsı manasını ifade 
eder. Bu uzun zamanın muharipler 
için mahzurlan vardır: Almanya 
için ayn, müttefikler lçln ayn. 

Harbtn neticesini Garp Cephesi 
tayin edecektir. Bu netice, büyük 
teknik faaliyete, büyük malzemeye, 
büyük insan kütlesine şamil olduğu 
için elde edilecek netice zafer veya 
mağlUbiyet. ne olursa olsun, tesiri 
de övlcce k:ıvvctli, cihanşümul ve 
mua;zam olacaktır. Bunun icindir ki 
nihai neticeyi Garp Cephesinden 
bcklivoruz! 

Ga;,, Cephesinde yapılacak hare
ketlt>r bitnrnflan, hatta ondan önce 

m nv n n va n o münas 

retle Emirülmüminine daima tari- l 
hin kaydedeceği bir manzara ar. 1 
zeylemek isterim. Fin Başvekili 

Moskovada 

ler ida~e ettiği Jtalyayı ve Sovyet
leri hakiki, kati hareket ittihazına 
icbar edecektir. Garp cephesinde 
harbin bünyesi üzerinde, yani muha. 
riplerin sulh prensipleri hakkında 
uyuşmalanna imkan verecek hare
ketlerden önce yapılacak jestleri pek 
ciddfye almamak gerektir. Mesela 
bugün ortada ciddi ihtimalleri kav. 
ramış gibi görünen iki hfidise gö. 
ze çarpmaktadır: Biri Finlanda har. 
bi için ortnyn atılnn sulh tesebbüs
leri. di~cr1 İtalyanın kömürler me. 
selesinde aldığı vaziyettir. Finlanda 
c;ulhü meselesinde Almnnyanın mü. 
essir bir rol oynadığına şüphe yok. 
tur. İsveçe tavassut teklifi yapan 
Almanyadır. Niçin böyle bir teseb
büse lüzum görülmüştür? Almanya 
için Sovyetleri Avrupanın şimalin
de harbe sokmak ve müttefiklerle 
karşı karşıya bırakmak daha karlı 
olmaz mı idi? 

- Ne gibi? 
- Hazinedeki altın ve gümüşü 

erittirdim, değirınen taşlan bü
yüklüğünde külçeler döktürdüm. 
Esasen başka türlü nakline de im-
kan yoktu. Altın ve gümüş olarak 
üç bin külçe mevcuttur. Bu külçe 
bin beş yüz deveye yiikletilec.-ek. 
Aynca demir sandıklar iç.indeki 
mücevherat ile diğer kıymetli eş. 
ya için de beş ypz devP. hazırlat
tım. Yalnız Emirülmümininden bir 
istirhamım var. 

- Söyle. 
- Bu hazineyi halkın gözünden 

saklamıyarak, açıkta naklettirmek 
istiyorum. 

- Niçin? 
- Tebanniza, tdnreniz altında o-

lan mülkünüzdeki emniyet ve a
sayişin, huzur ve sükunun ehem
m\yetini göstermek için. Sonra da 
Fatimilerin servet ve ihtişamını 
anlatmak istiyorum. Bir memleket 
haJkı hazinenin dolu olduğunu gö
zü ile görürse emniyeti ziyadele. 
§ir, kendine hfıkim olanlara bağlı
lığı artar. Hepsinden ~iyade eıem
miyet verdiğim bir nokta daha var. 
İki bin deve üzerinde yeni payi. 
tahtınıza doğru yola çıkan altın 
külçeler ve mücevherat, güneşin 
ışıklarile, parıltılarını tl Bağdada 
kadar götürecek ve Abbasilerin A-. 
ciz, zayıf hükümdnrlarının gözleri
ni kamaştıracak~ saltanatını gölge. 
de bırakacaktır. Ve bir daha a111ı
yacaklardır ki, servetine dayanan 
bir devlet, her şeye mukavemet e
debilir. 

Bugün bütün Mısır sizindir .. Ah
Wt ve adetleri biriblrine zıt olan 
dlkelerl bir araya toplayarak ıenfı 

(Başı 1 lnt"ide) 
li taarruzlar yaptırmakta berdevam
dır. 

Sovyct kıtaatı, ayni zamanda Vi
borg Fiyorunun garp sahiline yerle~ 
miye de çalışmaktaı:lırlar. İcra et
mekte olduklan harekat. Fiyordaki 
takımadaların bir çok ada ve adacık· 
lannı işgal etmiş olduklarından do. 
layı kolaylaşmaktadır. Maamafih, 
Finlandalılar garp sahilinde ıiddelle 
mukavemet etmektedirler. 

Finlandahlann bombardıman tay
yareleri, mütemadiyen buzları k;r. 
makta ise de geceleyin çı!:an şiddetli 
soğuk esnaStnda kırılm•ş olan nokta. 
lar tekrar donmaktadır. Ladoga gö
lünün şimali şarki mıntnkasında mu
~arebeler devam etmekte olup Kuh
no ve Lavajaervi yakınında da bir 
takım muharebeler yapılmakta oldu
ğu haber veriliyor. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 10 (A.A.) - 9 Mart ta

rihli Sovyet tebliği: "Kayda değer 
bir hadise olmamıştır. Viborg körfe. 
zinde Sovyet kıtaları Porkansaari ve 
Pansaari adalarını, garp sahilinde 
Karppila ve Ruhela mevkilerini ve 
Viborg - Serdobol hattı üzerinde Vi
borgun şimali şarkisinde kain Repo. 
la'yı işgal etmişlerdir. Hava muhare
beleri esnasında beş Fin tayyaresi 
düşürülmüştür." 

Fin resmi tebliği 
F.hıtanda teblllll ıudur: 
'Tinlanda karlezi kıyılannda ffmale 

dolru ilıllrı.net- .. atıb09 .s.. dQpua 

müfrezeleri pOskilrtOlmOııtnr. • DOşmanm 
Viborg'un şimal - batısındaki tcşcbbOslerı 

de akim kalmıştır. Vlborg körfezinde Snv. 
yet kıtalıın Finler tarnhndan çevrilme
mek için tnhllye edilen birknç kilçOk ada
yı işgal etmişlerdir. Viborgun cenubunda 
ve do~ eenubundakl kQçOk Sovyet hO
cumlan akim kalmıştır. 

"Dilşmımın Kareli bcruıhındnkt en bO
vük gayrcU Vuosld nehri Ozerinde vuku 
bulmuş, dOşman bOtOn g{ln nehri geçmeğc 
~nlışmışbr. Muhtelif noktalarda Fin topçu 
ve hava kuvvetleri taarruz için haT.1rlan
'T'lakta olan dOşmnn topl:ıntılı:ınnı daıltt

rıııştır. DO~an bOtOn tnnrruzlannda şld
leUe pOskürtOlmOştnr. nnn akşam, Vu
"~kı Ozerlnd('kl buzlar Kızılordu askerlc
"lnln cesctlerile dolu idi. 
· "Ladoga g81iln0n doğu şimnllnde dOş

'TIDn muhtelif noktıılarda şiddetle taal"M.ız 
etml~ ve her tarafts pOskOrtfilmOştnr. 

"Fin 'k~f tayynrelerl Sovyet hatııın
rıın gerJlerlnde uzak mesafelere kadm- u
ruı ynpmıslnrdır. Bombardıman ~yyare

lm fnşe kollnnnı, hOcum arabalarlle z.ırh
lı otomobil 1rn1Jannı ve Finlandn körfl!71 
~ölgeslndekl mOfrezelerl bombalamış, bir 
';ovyet arabam tahrip edilmiştir. 
"Düşmanın, Vlborg bölg<'S'nin, Ladog 

rıölQnOn şimalinde ve Pets::ımo bıslg!'Slnde -

Harbin uzun zaman devam edece
~ini tahmin eden Almanya için Sov. 
yetlerin sulh manzarasını idame et. 
mek, ondan 5.zami yardım görmf'k 
her halde arzu edilen bir haldir. 
Yoksa Sovyetleri ve kendisini yeni 
maceraya sürüklemek arzusu bu 
sulh teşebbüsüne sebep olamaz. 
Diğer taraftan kömürler meselesi. 

nin ortnya çıktığı günlerde İtalya. 
da Sovyetlere nisbeten yakın bir 
aHl.ka gösterilmiştir. Bunu Berlin -
Roma mihverinin son bir sulh taar. 
ruzu saymak mümkündür. Almanya. 
nın bir kere daha, büyük taarruzlar
dan önce; henüz kıymeti ve kudreti 
.,akkında müsbet bir sey söylenemi. 
ven ordusunu ateşe sokmadan sulhe 
1air konusmak emelinde bulunduğu 
na .bir delil addedebiliriz. 
Eğer bir sulh teşebhfüıü olursa bu 

c;ulh teşebbilsünda Almanya henüz 
ciddi olarak kullanmadığı ~ilaha gü
venerek şimdiye kadar olduğu gibi 
oir kere daha yüksekten lrnnuşmak 
tmkanını elde edecektir. Bunların 
ifade ettiği mana budur. 

Muhariplerin ve bitaraflann haki. 
ı,,; vaziyetini ancak Garp Cephesinin 
büyük taarruzlari tayin edecektir 

kl hava faaliyeti çok şiddetli olmuştur. Bir Fransız Alimi 
• Vaşington, ıo (A.A.) - Hariciye Memleketimize Geliyor 

Nazın Hull, Amerikanın Moskova Ankara, 10 (A.A.) - Angle Sak-
Büyük Elçisi Steinhardt'in evvelki son milletlerini en iyi tanıyan ve 
gün Molotona yaptığı görüşme hak- 1924 te neşrettiği bugünkü f ngilte. 
kında bir rapor gönderdiğini, rapo. re 1927 de neşrettiği, bugünkü A
nm Fin • Sovyet ihtilatına dair va. merika isimli eserleri büyük bir mu
kıalarla mütenakıs şayia ve haberle- vaffakıyet kazanan meşhur konfe
ri lhtfw etti/tini. fakat Sovyet K<>- ransçı Andre Slegfried, mühim iki 
miserlnln Amerikan tavassutunu iste ltonf erans vermek üze.re 16 martta 
diğinden bahsetmcdğini söylem.istir. Ankarava 2elecckür. 

Ribbentrop Romada 
(Başı 1 incide) keffüle hazır olduğunu ve Almanya-

sel ere 
dırw 

taalluk edeceği anlaşılmakta- nın, şüpheleri izale için nyni şekilde 

• 
· hareket edeceğini tahmin etmekte. 

dirler . 
İtalyan gazeteleri, bugünkh nüsha-

larında Ribbentropun muvnsalatın

dan fazla İngiliz - İtalya!l kömür an
laşmasını tebarüz ettirmektedirler. 
Gazeteler umumiyetle bu ziyareti ga
yet normal ve mutat bir mahiyette 
görmektedirler. İtalyanın en salahi
yettar muharrirlerinden sayılan ve 
Kont Ciano'nun tercümanı efkarı ol
makla mnruk Ansaldo, Telegraf gaze
tesinde bu ziyaretin sırf istihbnri bir 
mahiyette olduğunu ve İtalyaµ gay. 
ri muhariplik vaziyetinden ayıracak 
hiçbir sebep bulunmadığını söylü-
yor. 

Londra siyast mahfillerıne gön! i
se, Almanyanın hedefi, bir taraftan 
mihveri tamir etmek, diğer taraftan 
Sovyet Birliğine karşı d.,stluğunu i
dame etmektir. Fakat, bu Alman te
şebbüsünün İtalynda hararetli bir 
kabul görmediği göze çarpmaktadır . 

ltalya tavassut edecekmiş 
Berlin, 10 (A.A.) - Berlindeki bL 

taraf müşahitler, Von Ribbentropun 
vazifesinin Finlandada sulbü tesis. 
ten ibaret olmayıp, Sovyet • Finlan
da harbinde Duçenin tavassutunu is
temek suretile İtalya ile Rusyayı uz_ 
laştırmağa çalışmak olduğunu söylü. 
vorlar. Roma, bu suretle, Moskovn 
ile temasa girmiş olacaktır. 

Bitaraf müşahitler, Sovyetler Bir· 
'Hrlnfn. Romanya tamnmlyetini te-

Hitler Dün Bir 
Nutuk Söyledi 

(Başı, 1 incide) 
savatı esasına dayanan milletler ba
nş fikrini reddeti. Nasyonal sosyalist 
ve asker sıfntile, hayatımda daima 
mllletimln hakkını sulh veya icap e
derse mücadele yolile temin prensi. 
bin; göz5nünde tuttum. 

"Milletin Führer:i, Alman başve. 
kllJ ve Alman ordusu başkumandanı 
•tfatile nefsimi bir tek vazifeye, gec~· 
gündüz zaferi düşünmcğe, çalışma~a 
ve icap ederse kendi hayatımı fedn
ya hnsredişimin sebebi budur. Zira 
anladım ki, bu sefer, Almanyanın 

mukadderatı asırlar sürmek üzere 
tııyin edilecektir. 

"Büyük Harbe iştirak etmiş bir as. 
r .s fatf , T n e n c ı; u 

am var: Bu büyük milletler harbinin 
son faslını Alman milletinin şerefle 
nihayete erdirdiğini görmeği he
pimize nasip etsin. Bugün, yemi
nimiz şu olmalıdır: Fransız ve İngı. 
liz kapitalistleri tnrafrndan büyük Al 
man devletine tahmil edilen harp 
Alınan tarihinin kaydettiği ıalerlerin 
en şereflisi olsun." 

Ms. Collins Geliyor 
Ankara, 10 (A.A.) - Rokfeller 

müessesi mümessili olup memleketi
ne avdet edecek olan Ms. Colllns, bu 
akşam Ankaradan hareket etmiştir 
İstasyonda Amerika Büyük Elçisi 
Macmurray'dan başka Başvekil na
mına Kelemi Mahsus müdürü Hasan 
Şükrü Adal ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti Müsteşarı Dok
tor Asım Arar vesair Sıhhive Veka
leti erkanı ve İngiltere Sef~reti Bü
yük memurlan ile birçok dostlan bu
lunarak kendisine iyi seyahatler te
nenni ptmlslerctlr. 

Finlandantn Yeni 
Ankara Elçisi 

Helsinki, 10 (A.A.l - Finlandanın 
sabık Moskova elçisi Yi1o Koskinen, 
Finlandanın Ankara elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

Alman • Sovyet mahafill ve mat
buat, Von Ribbentropun Romayı zi. 
yareti, normal bir hô.dise olduğunu 
ve mihverin salUbetine yeni bir de
lil teşkil ettiği mütaınasındadırl:ır. 

Almanya, biiyük taarruz 
için hazırlanıyormuş! 

Kopenhag. 19 (AA.) - National 
Tidcnde gazetesinin Bcrlinden aldığı 
bir habere göre, Almanya pek yakın
da geniş mikyasta bir taarruz hare. 
keti hazızlamaktadır. Bu hareket, 
başlıca düşman olan tngiltereyi is· 
tihdaf ettiği için büyük bir askeri ve 
siyasi hazırlıktan sonra yap·lacnktu. 

Söylendiğine göre, Von Ribbentroıı 
harbin altı ay içinde biteceğini b& 
yan etmiştir. Alman askeri mnhfille. 
rinde bu nikbinliğe iştirak edilmek· 
tedir. · 

Alman zimnmdarlannın kanaatin• 
göre, müttefikler yeni cepheler kur
mak hususundaki projelerini tatbi• 
etmeden evvel harp meydanlarındı 
seri bir netice elde etnıiyc çalışmn1r 
lazımdır. 

Almanya bu ayın sonundan evvel 
şimalde sulhün teessüs edeceğini 6. 
mit eylemekte ve müttefiklerin İs
kandinavyada yeni cepheler kurmak 
hususundaki arzulnnna İskandinav
ya memleketlerinin marn olacağım 
zannetmektedir. 

Garp Cephesinde 

Hava Faaliyeti 
Londra, 10 (Hususi) - Garp cep. 

hesinden alınan malumata göre, Mo 
selle ile Palatlno ormanı arasında 
topçu ve keşif kuvvetleri faaliyeti 
olmuştur. Almnn askeri tebliği, Af. 
man tayyarelerinin Fransanın şar. 
kında keşü uçuşlan yaptıklannı bil
diriyor. 
Öğleden sonra Fransız - Alman hu. 

dudu üzerinde avcı tayyareleri ara
sında bir hava muharebesi olmuştur. 

Fransız. İngiliz tayyarelerinin Al. 
manya, Polonya üzerinde yaptıkları 
uçuşlar · muvaffakıyetle neticelen
miştir. İngiliz hava kuvvetlerinin Po 
lonya üzerindeki uçuşlan münasebe
ti! Alınan h va ordu!an kumandan.. 
lığı bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb
liğde, Alman tayyarelerinin İngilte
re üzerinde muvaffakıyetli uçuşlar 

yaptığı yazılmıştır. 

İngiltere Hava Nezaretine göre, bu 
haberlerin aslı yoktur. Alman tayya. 
releri Britanyn sahilleri üzerine an
c.-ak bir iki mil mesafeye kndar ynk· 
la~ış ve hepsi geri dönmiyc mecbur 
edilmiştir. 

Ahıap Evler 
(Bnşı, 1 incide) 

edilmek ıBzım gelecektir. Bu suretle 
yangın bombalarının tahribah daha 
kolaylıkla önlenebilecek, hatta ko
ca bir semti tehdit edecek olan yan
gın mevzit kalacaktır. 

Ancak, ahşap mahallelerin bu şe
kilde adacıklar haline getirilmesi, ev 
gruplan arasında yollar ve sokaklar 
açılması için 22 milyon liraya ıhtlyaç 
vardır. Gerek bu parnnr:ı temin ve 
sarfı, ve gerekse f ennt lüzum göste. 
rilen binaların yıkılması için elde 
kanuni bir müeyyide yoktur. 

Ankaradan alınan malfunata göre, 
bu maksadın temini hususunda yeni 
bir kanun projesi hazırlanacaktır. 

HASA 
TraşBıçağı 

100 Defa 
TRAŞ EDE 

Dünya çelik fabrikalarım ve traş 
bıçaklan müesseselerini hayran 
eden HASAN TRAŞ BIÇAGI 
insanı zevk, huzur ve neş' e içinde 

bırakır. 10 ADEDİ 40 Kr . 
Kolaylıkla, zevkle traş olımll 
isterseniz 

HASAN T raş Kremi Kullanmasını ihmal Etmeyiniz 
HASAN DEPOSU BAHÇEKAPI 
Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında 

$UBELERI: Galata: Knraköy, Beyoğlu: İsilklAI Caddesi, Kadıkoy: Altıyol ııf?ı. 
Oskildar. HAJdınJyetl Milliye caddesi, f~ Kemt"rıılh n--• 
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Elinize herhangi renkli bir kalem alarak, fekilde gördüğünüz 
siyah noktaları numara sırasına göre birleştirin! Bakalım, 

insan mı, hayvan mı, eşya mı çıkacak? 

Bir Siyah iki Beyaz 

-O •OOe 

o • o • o • Q 

o • o o o • G 

o a • • ! • o 

o o • o • o • 
c • o • • • o 
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Şekılde, 8 tane kıbrıtten yapıl· 
mış bir bütün kare görüyorsunuz. 
Sizden şunu istiyorum: 8 kibritten 
dördünü, başlan üzerinde hareket 
ettirerek, şekle başka bir biçim 
veriniz. Sonra, iki kibrit ekleyiniz. 
Öyle ki, bu iki kibritin ilave cdil
mcsile, üç kare meydana gelmiş o
kıcaktır. 

Minik Hikaye: 

CESUR 
AHMET 

Dık bir bahar günüydü. Ahmet, 
babasilc beraber dolaşmağa çık
mıştı. Yolda anlatıyordu: 

- Baba, ben avcı olacağım. 'l'ü. 
fengim olacak. kocaman tiifengİ!n. 
İri iri kaplnnlann gerged:ınlann 
sırtlanların üstüne ateş edecegi"'l: 

- Bum. Bum. Bum. 
Babası: 

- Ya! Çok iyi oğlum! Cevabını 
verdi / 

Epeyce yüri41ükten sonra, Ah. 
met babasına: 

- Yok, hayır, baba! Dedi. iyi. 
si mi, ben kaptan olacağım. Koca
man kocsman bir gemim o1acak . 
Ama ne ~emi, ne gemi baba! puf 
puf duman salacak. 

Fırtına çıkacak, herkes korka. 
cak, tirtir titreyecek. Yalnız, ben 
korkmıyacağım. Kaptan köprü
süne çıkacağım: Düt! Kumanda ve 
receğtm. Dört yanda iri dalgalar .. 
Dev dalgalar. 

Babası: 

- Ya! Çok iyt oğlum! Cevabı. 
nı verdi 

Epeyce yürüdükten sonra Ahmet 
babasına: 

- Yok., hayır, baba! Bak göğe, 
iyisi mi, ben, tayyareci olacağım.. 
Yükseklere, yükseklere, bulutlara 
kadar çıkacağım. Ayşeyle Fatnu 
aşağıda karınca gibi kalacsklal'. 
Ben, ata atlar gibi, bulutlann 
sırtına atlıyacağım. Yerdekiler ha.. 
na baktıkça, ağızlarnın suyu aka
cak, dedi. 

Babası: 

- Ya! Çok iyi oğlum! Cevabını 
verdi. Nihayet, nkşam olmağa baş
ladı. Beraberce eve döndüler. Ba. 
Da.ı: 

- Haydt Ahmet, fU merdiveni 
al, dnr.ıa çık! Dedi. 

Ahmet. hemen merdivene koştu. 
Merdiven damda dayalı duruyor
du. Çocuk. birinci basamağa aya. 
ğını attı.Sı msıkı tutunuyordu. Bir 
denbire durdu düşündü. Babasına 
döndn: 

- Peki, baba, ya bu merdiven 
kınhrsa! Diye mınldandL 

Babasının hiç yüzd gühntıyor. 

du. 
- Haydi çıksana! Diye gürledi: 
Ahmet merdivene baktı. Dama 

baktı. Babasına baktı. Yine merdi. 
vene baktı. Dama baktı. Babasına 
baktı, sonra dedi ki: 

- Baba! Ben .. Daha iyisi.. Dama 
yarın çıkanm olmaz mı? 

Gördünilz mü Ahmedin cesareti.. ., ru. 

.. 
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TAN'ın 

Bilmece - Bulrnnca 
Resim l\füsnbakas1 

KUPONU 
11 l\'IART 

Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mu • 
hcndis, kimi asker, kimi ressam, kimi berber, kimi başka bir şey olma
yı kurar • 

Büyüyünce ne olmak istiyorsunu:&? Bu olmak istediğiniz şeyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi lroponla beraber bize gön· 
deriniz. Yaptığınız resim. çocuk sayfnnu.ada basılacaktır. Size 
bir de güzel hediye vereceğiz. 

Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal milracaat ede. 
k hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

~n SAYIMIZDA RESfMLERt BASİLARAK HEDİYE KAZANANLAR • 
J 92 - Bursa Ortapazar Şimşirli aralık No. 5 Arif Umul e 93 - Ankara Blrlncl 
rta okul 838 Cemalettin Ülker e 94 - Knndilll kız lisesinde 826 Sevim Erk e 
'i - Rize diş doktoru Bay Asım oğlu Fikret Pekel e 96 - İstanbul 44 QncQ okt 
·3 Erdoğan Kerman e 97 ....- Kars lisesi 1175 Necdet Ökmen e 98 - Cağaloğl 
unıosmanlye, 7 AlfıetUn Ervil e 99 - Balıkesir avukat Fazlı oğlu Nncl Erdoğan « 
O - Beyoğlu 45 inci okul 119 Muammer e 
IEDİYELERiMJz PAZARTESİ, PERŞE:WBE GÜNLERi VERhJ'!\fEJ\ 
rEDlR. İSTANBULDA OTUR.MIYANLARINKİ POSTA İLE GÖNDE. 
lfLECEKTIR. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Y anlı§lık Yapmış 
.Mektep dönüşü annelerinin ha. 

zırladığı birer pastayı yerlerdi. Er. 
kf1} içeri girince Ahmedin pastnlnr. 
dan birini yemiş olduğunu gördü. 
Ahmet özür dileyerek: 

- Affedersin, yanlışlıkla senin 
pastanı yem.işim. Bu kalan pasta 
benimdir; demez mi! 

--~~Karp Koymak İstemi\ 
.Müşteri yerinden doğruldu. de

diki: 
- Çabuk, hemen şimdi, bana bir 

ustura vereceksiniz, yoksa .. 
- Vereyim, fakat ne yapacaksı. 

ııız? 

- Ben de ayni sflihla size k~ 
koymak istiyorum_ 

JI.TE BUNU , 
SIL.MIVORDUM~~ 

Alüminyüm :Madeni 

40 sene evvel, hiç bilinmeyen ._ 
lumlnyüm madeni, bugün en çok 
kullanılan madenlerdendir. Sebe. 
bl, çok hafif bir maden olınası ve 
tayyarecilikte kullanılmasıdır. A. 
lüminyüm sarfiyatı her sene 50000 
ton artmakta imiş. 

Batıp Çıkan Ada· 
On yıl önce, Avusturalya taraf. 

lannda, hiç yoktan bir ada belir. 

mlş. Geçen sene, birdenbire yok 

olmuş. Bu yıl, yine, suyun bir met. 
re üstünde görünmeğe başlamış. 

İşin garibi, bwıwı bir göl ad.w -
masıdır. 

Cevaplı Meseleler 
MESELE - Tanesi 3.75 kuruş. 

tan 120 yumurta aldım. Tanesi beş 
kuruş, yirmi beş paradan kaç por
takal verirsem, borcumu ödemiş 
olurum. 

BiLMECE ~~ 
BULMACA 

,enim Yaramaz Keaun 
Lrunba, lamba, lambadan_ 
Tekir kedi yuvarlandı cumbadan 

Dumbadnn 
Dan dan dan 

Tel ·dolapta, tel dolapta, 
"Ne kap kaldı, ne kacak: 
Şırak, §Irak, şırak .. 
İki gözü panldıyor cam gı'bt 
Fareleri yutuyor yamyam gibL 

Burada bir kısmı boş, bir kısmı 
dolu olan 49 ev var. Üstte, sol kô· 
tedeki boş evden kalkarak, bütün 
e\'lre uğrayacak ve dolaşa dolaşa 
altta sağ köşedeki eve geleceksiniz. 
Şu şartla ki, her iki dolu ev arasın· 
~~· Dd boş eve uğramış olacaksınız. 
.uuş evler, içleri boş yuvarlaklarla 
gösterihniştir. Yolunuzu çiziniz. --- ----------~----------------------~~~--~--~----~~--------~----

CEVAP - 80 portakal 
MESELE - Saatte 40 kilometre 

süratle giden bir otomobil var. Her 
gün gidip geldiği yeri 15 saatte a
lıyor. Halbuki biz, bu yolu on sa
atte almasını istiyoruz. Saatte kaç 
kilometre almalıdır? 

Ham hım hum. 

MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve Midevidir 

CEVAP - 60 kilometre. 
MESELE - 60 paraya aldığı

mız kibritlerin içinde 50 çöp var. 
dır. Her ~n blr buçuk kutu kib
rit kullanıyorum. Her kutuda dört 
kibriti ziyan ediyorum. Bu ziyan 
olan dörder kibritten dolayı, sene
de kaç kuruş kaybetmekteyim? 

CEVAP - 66 kuruı. 

• 
Geometri 

MESELE: 1 - Bir kare var. 
Bunun her kenarı 40 santim. Bu 
kareye içeriden temas eden bir 
daire çiziyorum. Sonra, dairenin 
dışında kalan kağıt kısmını kesip 
atıyorum. Bana, bu kesip, attığım 
kağıt kısmının alanını bulabilir 
misiniz? 

MESELE: 2 - Satıh ölçüleri ve 
tabanları ayni olan bir üçgen ile 
bir dikey dörtgen var. Bana. di. 
key dörtgenin yüksekliğinin üç
genin yükııeklfğinin ne kadarı oL 
duğunu bulabilir misiniz? 

lar sözüdür. Yukar.ıdaki resim ve 
yazılara bskarak bu Atalar ~özü. 
nün ne olduğunu bulunuz! 
Bu Atalar Söz(lnQ bulanlardan 25 kişiye 
muhtelif hediyeler verilecektir. Bilme

cede kazananlar yarınki uyımızdadır. 

Kim Kimin Nesidir? 
Bir otomobile şunlar binmi~ler. 

di: İki baba. iki anne. İki kız kar· 
deş, iki erkek kardeş, iki kız, iki 
amca, iki hala. Bunlan sayarsanız, 
14 eder değil mi? Halbuki, hepsi 
otomobilden indikleri zaman. ta
mam altı kişi idiler. O ne, bu ne. 
bu ne demek? Bunların içinden. 
kimin kimin nesi olduğunu bula
bilmeğe çalışırsanız, belki işin i
çinden çıkabflirsinlzt. 

Kedim gel otur! dedim, 
Uslu, uslu dur dedim, 

Hır, hır, hır. 
Her giln kocaman ciğer 
Yer de daha var mı? der. 
Uykusu gelmiş meğer; 

..Tekir kedim. siyah kedim uyuyor: 
Hor, hor, hor! 

v. A. 

Ateşböceği 

TArtf etmesem bile, bilirsiniz onu siz; 
Gezer yaz geceleri, oUar içinde sessiz. 
Her köşeyi dolaşır, her bucakta pırıldar; 
Minik kanallarında, sihirli bir ışık var. 
Bu sevimli hayvnncık. bakınız ne yapannıt; 
Bir SilmüklüblSccğl, gıda lçln arnnnış. 
Önce onun başını, yavaşça iğnclermls; 
Hissi uyuşsun diye, birkaç yerden delenn[fl 
~ümfıklilye yapıncn, bu umulmaz kemliği; 
Tamam bes gün sürermiş, iğnenin ser-

semliği. 
Cilnkü bu lğnC>lcrde, zehirli madde varmış: 
Arbk Silmükluböcck. baygın knlır yatar

mJ.I, 

Zavallının vücudil, bundan sonra kokar-
mış. 

f tne yiyen etleri, ıslak ıslak akarmış. 
Böcek bu akan şeyi, emermlş rahat rahat: 
- Oh ne gllzcl doydum ben. yaşasın, der· 

mlş, hayati 
H. ŞEVKET AVDÜZ 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

MİDE ve BARS~I temizler ahştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

EZLEsiz, GRIPsiz, ÖKSÜROKsüz. bir kış y A L D A Pastilleri Sayesinde Kabildir. 
OAKOO PASm VALDA ismi ürerinde ısrar eclinü.. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan satış için MAZON ve BO'M'ON ecza deposu. Yeni Postane arkacı Nn. 31 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE~ 

GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi 
KIRIKLIK 

• 

ve bütün ağrılanmzı 

derha1 keser. 

Lüzumunda günde 

RADYOLARI Her türlü yanıklarr 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarını. 
Dolama, akneler, 
Ergenlikler, 
Traş yaralannı. 
Meme iltihaplarını ve 
Çatlakları, 

Çocuklarm ve büyüklerin her türlü deri iltihaplannı 

EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVİ 1'DEB 
VlaOZA PATI, mikropların yaşamasına mani olur. 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SINtR ağrılan ve 

GRİP, NEZLE, SOÔUK ALGINLIKLARI 

Derman kqelerile derhal seçer, lcabmda günde l . 3 ka~e alınır. 

Şile Belediyr.sinden : 
-~~~--<t--~""eae a eo tnevcu e ektrlk fe!!sahn rn kısmen teCclI t !Çin bir uharlı ma

kine veya lokomobil ile mütenavip cereyanlı dinamo, izoU'ıtör, tevzi tablosu ve 
bakır tcl gibi malzeme açık eksiltme sureUle alınacağından, şartnamede yazılı 

fmtAK.ENDB' •atış »eri: 8eJIOllu l•lllıllıl caaa~sı lio. 41·J ODEON Jlalazası 
TOJJTAN SArll rB.Jd: t.ıanllııl $ıdtanlıamarn BaındllleJ1 flePdl No. 48·5' 

o 

evsaf ve şera!U havi malzeme ve makinenin satışına t.ııllp olanların muhammen 
bedelin 90 de yedi buçuğu olan (600) lira teminat aktesile veya Milll bankalann 
birinden teminat mektubu ibraz eylemek sureUle tarihi lllln olnn 2 mart tarihin
den 16 mart 940 cumartesi günil akşamına kadar Şile Belediyesine müracaat-
ları. (1633) 

•Qhrev'f ve ellt foııı!'tıtlıttlıırı "'O'e"'•"' 
•ğledeo sonra Beyoğlu Ağacaaı 

tıtrşısmda No 133 l'e•t-ton :43.~! 

~~~cl.&.&&l, .... 111111111111111111rıırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111ııııııııııı1111111111111Ill1JIJl]lllllllllllllllllll111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııJlllllllll~llllllll~ 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan lumm:ı yovarlacıklan tazeliyel'ek çoğaltır. Tatlı iştah le- 9 
mln eder. VUcude devamh .ıenclik. dinclik verir Sinirleri canJanihrarak asabi buhranlan. uykusnıluta d- 5E1 
derir. Muannid inkıbazlarda. barsak tembelliğinde. Tifo. Grip. Zatürrieye, Sıtma nekahatlerindc, Bel gevŞ4'.!_!t· S 
liki ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayrf'I fnldeler temin edn. = 
FOS FARS O L'Un: Diğer bütün kuvvet şurublarrndan fistünlilğü OEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUV. 5 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir.- = -KAN 

1 
K Uy VE T 

1 
1 S T 1 HA S UR U BU Sıhhat Vekruf'Iİnin re mi müsadt'! ini haizdir. Her ~unede bulun:ır. := 
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Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

lşletnİesi 
ilanları 

11 Marttan 18 Marta kadar muhtelif hatlara kalkacak 
yapurlann isimleri, kalkış gün \'e saatleri 

\'e kalkacaklan rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga tıattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr atırat hııttına 

\4eraln hattına 

NOTı 

Salı 12 de (İzmir), Perşembe 12 de (Ankara) ve 
Pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 
Sah 18 de ('Ulgl!ll), Cumartesi 18 de (Antalya) 
Sirkeci nhbmından. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımından. 

PaZ14rte<o~. Salı ve Pazar 9.50 de Car$amba. P:"T 
şembe ve Cuma 15 de (Trnk). Cumartcsl ayrıca 
13.30 do (Marakaz). Galata rıhtımındnn. 

Pazartesi, Çarşambn ve Cuma 8.15 te (Marakaz) Ga
lata rıt.tımından. Ayrıca Carıınmba 20 de (AntaJ 
ya), cumartesi 20 de (tl'Igcn). Tophane rıbtı 
mından. 

- Salı ve Cuma 19 da CBıırtın). Topbane rıhtımın
dan. 

_ Pazar 9 da (Seyyar) . Tophane rıhtımından. 

_ Carşnruba 15 de (Kcmtıl), Cumartesi 15 de (Saıı · 

det). s:ı·ked nhtımındnn. 

Pazar J1 de (Kadeş). Galata nhttmından. 

Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Erzurum). Sir-
keci nhtımından. (1878) 

\'•pur ceferlm hııltkıMda her ttlrlO mnlOmat B$abdı telefon numaralan 1'8 · 
zıh Acentelerimizden ısarcnllebDlr. 

Galata Baı Aeentelllll Galata nhtımı. Limanlar Umum 
MOdOrlOğO binası altında 42362 

Galata Şube AcentcllCl Galata nhtımı. Mıntaka Llman 

refsliğl binası altında f0133 
~lrkN'f Vnlru 'llllnnu 22741' .............................................. 

.::>eçınruıu.ı QOKWDl-1.t:fı, a.t:.,CA 

lenmektcn korumnk !cin muhakka~ 
Majlk saç ekairlnl kullcnınız. De· 
hal tesirinJ g!SrlirsQnOz. Saçlan ba 
y{ltOr, köklere yeni hayat verir. Bıı 
tecrllbeden aonra neUceye ha7f'et P 

"eccksfniz. 

, 
\ 

Ankara Mmtaka Sıtma Mücadele Reisliğinden : 
Sıtma MQcadele Sıhhat Memuru yetlştirUmck llzere 18 - 3 • 940 da başlamak 

ve bir oy mOddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrlsntı mOtcakıp on beş gün 
k!Sylerde tatbikatla lştlgnl olunmak Qzere mıntnkamızda Sıtma MOcadcle k<l~Ok 

Sıhhat Memurlnn kurııu oçılacaktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki şarUarı haiz ol
m:ılan ltwmdır. 

1 - Orta mektep veya eski rQst!ye mezunu olmak, 
ı - Yaşı on sekizden aşağı ve kırktan yuknn olmamak, 
~ - Askerlikle aJAkası bulunmamak:, 
4 - TOrk olmak ve iyi ahltık sahibi bulunmnk. 
İstck~ltcrln mektep phadetruımesl veya musnddıık sutttf. nQtus cüzdanı. sıh

hat T'tlPonJ "Memurin kanununun 5 inci maddesinin D fıkrasına göre., , hilsnO
hal mazbatası. hali medeni beyannamesi, askerlik veslkaııı, laşeslle mUkeUef ol· 
duğu kimselere ııtt beyanname. tercüme! hal varakuı ve ' adet 4 x 8 boyunda 
fotojb'aflarlle Reisl~lmize müracaaUan. (1770) 

İst. Levazım Amirliğinden : 
KlShne bakır, alemlnyum, çinko ve pirinç De fmaltıttan arUın yeni hurda lcır· 

pıntılan verilmek ırureUle muhtellf ebad ve kalınlıkta bakır, alcnı!nyum, çinko ve 
pirinç levha yapabilecek mnesseselerln pullu tcldll mektuplıın ile Tophanede 
tımlrliğimlze mOracaaUan. (1799) 

DiŞLERiNiZ fçin 
korkmadan sigara içiniz 

.... ~ eortlokl, Nllıolln'lıt dlı mlnolon Oıı:erlnde 
yerleıme•ıne • monl olmolıMnııı:. HergOn sohcılt 
wc alr.,om 

MOslolıı:orlonnı lıullonorolı bv mo'hl'Vrv deledlnlı, 
Posleur lell.llılerl aayea.lnde bllhzor olunan 
OENTOL müstahıorlon 9oyet Anlısepttlr.. Nlkotın'I 
lzole ve dişltıre porlolı bir beyazlık lemin eder • 
A011do do 16111 bir 1.olıu ve ıerinlilı bırol.ır: 

O E. N T O L müstohzorlor ...--~~~:'.':':::'::lt1 
Eczonelerd•, Porlümerl• 
lerde ve bCıyül. 
lordo satılır 

, ....................................... '\ 
1940 İSTANBUL 

TAVLA ŞAMPIYONLUGU MÜSABAKASI 
Dlvanyolunda Çarşıknpıda T0RKl8TAN YUVA81 Grl%inosunda 16 Mart Cumar
tesi saat 15 de başlıyacaktır. Mllsabakaya girmek arzu edenler hcrgQn Dlvanyo
lunda Ç. E. K. Cocuk Kütilpbaneslne müracaatla lsfmlerlnl kaydettirebilirler 

~---- , 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
Subemlz depolarında mevcut boş afyon sandıklan mUnaknaa sureUle saWacak· 

tır. 

Talip olanlann 17 mart pazartesi günü saat 15 de Sirkecide Llman Henındald 

pıbemfze mOrccnaUıın. (1819) 

Sahibi ve Neşriyat Müdtin1 Halil Liıtfü DÖRD'ÜNCO, Gazetecilik ve 

N~riynt T. L. Ş Basıldığı yer: T A N Mntha&Sl 


