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Hudutta Buluşuyorlar 
Bu Mülôkat Welles'in Son Temasları ile 
Alôkahdır ve Mussolini, Romaya 

DönüŞfe Kendisile Tekrar Görüşecektir 

Ribberıtrop 
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f\1 üttefiklerin cenuptan Sov
~e . . yet Rusyaya karşı h~re
l>l ~t ıçın hazırladıkları taarruz 
8'1~. Sovyet - Fin harbinin 
~ile neticelenmesi üzerine 

ete uğramış olsa gerektir. 

~ı:\'yet - Fin harbi devam etmiş 
)ap Ydı, İngilizler ve Fransızlar ne 
lt~~ Yapıp cenupta da bir cephe 
ttzıdak~a çalışacak ve Almanya etra
~hb ~ ı ablokayı tnmamlamağa tc-

F'us edeceklerdi. 
lıtitp 8kat Şimal memleketlerinde 
lctruı bitince müttefiklerin bu plan. 
%1t 1 ~.atbik sahasına koymalan bir. 
~Uşküllerle karşılaşabilir. 

~in b~la böyle tecavüzi bir hareket 
'7ltd r taraftan bir tahrike lüzum l'aru:· Ya Sovyetlerln, ya Alınan
Jten C Veyahut her ikisinin müştere.. 
denı enubu Şarki "vrupada, Kara. 
il:ı02:a lde -:'e Orta AvıJpada statükoyu 
() \1a~·bır hareketleri görülmelidir. 
Veya ıt ~üttefikler sulbü muhafaza 
bô"le statükoyu kurtarma endişesile 
oıabn· ~ir harekete geçmekte haklı 
~etıer;r er. Fakat bugün için ne Sov
ll'ıırı.t n ve ne de Almanyanın bu 
"e~a akalarda tecavüze geçeceklerini 
bir h geçnıek istediklerini gösteren 
l'l'ıatb areket yoktur. Bilakis Sovyet 
~Osk uatı, Fin harbinden kurtulan 
bine o~anın bundan sonra cihan har. 
ltnde surüklenmekten içtinap için e. 
Ceğin~ geleni yapmaktan çekinmiye. 
bugunk~azıyorlar. Almanyanın ise 

u nıenfnati, kendisine ikinci 
·~ <Souu; Sa: 6; Sü: :n 
: ~"·-· .... ··-·-·--· ! DGrtler Kupasını i 
i G. Saray Kazandı f 
• f • n·· + dU ortlcr turnu\•ası maçlanna : sar: devam edilmiştir. Galata. 
: 2 t Kurtulusu 3 • O, Şişliyi 
: k;pa' Pcra:n da 3 - 1 ,r.cncrek 
: l'o Y1 kazanmıştır. Be~Jz.da 
ı Pkapı:rı 7 • O nınğllıp 4!tıniştir. 

ı n Çocuk Sayfaiı. : 
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rr:11,. .. ıın lllmumlini hirarada 

Romaıa Göre 
Avrupanın Vaziyeti 

Kat'i Bir Dönüm 
Noktasındadır 

LonCl~a, 17 (Hususi) - Sin-} sab~?l.7yin ayrıldığı öğrenilmiştir. 
yor Mussolini ile Her Hitler bu- Göruşmeler İtalyan topraklarında 

.• , ' ve Alman hududu yakınında cere-
gun Brenner de buluşacaklar- yan edecek, yarın (bugün) bir tebliğ 
dır. Mussolini, ıefakatinde Kont neşronulacaktır. 
Ciano olduğu halde, bu sabah lJliütikatın hakiki lıedefi 
saat 10,30 da hususi bir trenle Hitlerle, Mussolinl nrssmdaki mil
Romadan Alman hududuna ha- takat, diplomatik mahfillerde büyüJc 

bir alaka ile takip edilıncktedir. U· 
reket etmiştir. mumi kanaate göre, bu görüşmeler, 

Berlinden alınan haberlere göre, 
Hitler de bugün hududa mütevecci. 
hen yola çıkmış bulunuyor. Müliı
katta hazır bulunacak olan Hariciye 
Nazın Von Ribbentrop'un Berlinden 

Velles'in temaslan ile ve bilhassa 
dün İtalya kralı, Duçe ve Kont Cin
no ile yaptığı görüşmelerle sıkı su
rette altıkalıdır. Velles'in dün Mus-

(Sonu Sn. 6 Su: 4J 

Ciano 

lr----- -
I MECLl5 

i Bugün 
Açılıyor 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin. 
den) - Büyük Millet 1\leclisi, 
yarın (bugiin) mutad içtiınala. 
nna başlıyaca lır. J\lcclis ruz. 
namesi hazırlanmıştır. Milli ko. 
runma kanununun tatbikına 
başlandığına dair Başvekôlet 
tezkeresi l\1ccli c 1telen evrak 
arasındadır. Bundan başka bi. 
rinci müzakeresi yapılacak olan 
çay kanunu layihası da ruzna. 
meye alınnuı:tır. 

Bütçe açığını kapatmak için 
znm yapılması kararlaştırılan 

vergilere ajt kanun layihaları 
bu hafta içinde Meclise se\ ke. 
diJecektir. Huğdayı koruma, şe. 
ker istihlak \'e diğer hazı ver. 
gilerle muamele vergisi, zam 
;vapılması knrnrla hrılan ,·ergi. 
lerin dı~ında bırakılmıştır. Ye. 
ni \'ergi nisbctleri, bunlara ait 
lfıyihaların l\feclisc tcvdiindeo 
sonra belli olacaktır. 

\.._ --™ _,,. ~-..) 

Bir Fin Heyeti Yeni IKINCl KANUN 

M .. k l /ı . A YINDAKI DIŞ 
uza ere er çın TICARETIMIZ 

Moskovaga Gidiyor 
İsve~ Nazırı, Şimal Devletleri Arasında İttifak 

Akdetmenin Pek Kolay Olmıyacağım Söylüyor 
Londra, 17 (Hususi) - Paasikivi 

nin riyasetinde bulunan bir Fin he
yeti bugün Moskovaya gidecek, mu. 
all8.kta kalan meseleleri ve bilhassa 
Sovyet - Fin hududunun sarih bir 
şekilde tahdidi işini gQrüşecektir. Bu 
arada, sulh muahedesinde derpiş e. 
dilen iktısadi meselelere ve diploma
tik miinasebetlerin yeniden tesisi için 
görüşmelere başlnnncaktır. 

Paasikivi, Sovyct hükumetine Fin 
parlamentosunca tasdik edilen mua. 

hedcyi de tevdi edecektir. 
Paasikivi, Moskova müzakereleri 

hakkında Havas muhabirine beya
natta bulunmuştur. 

Bu beyanata nazaran, J\.toskova mü 
zakereleri sırasında Molotı>f, Rus Ça. 
n Deli Petronun adını da anmıştır. 
Şimdiki yeni hudut aşa~ı yuknrı 1721 
Nyslad sulh muahedesinin hudutla
rıdır. Bu miinosebetle Deli Pctro Rus 
yaya tcrkcdilen topraklar için İsveçe 

(Sonu: Sa: 3, Sü: 3) 

Ankara, l 7 (A.A.) - Harici tica. 
retimiz hakkında verilen resmi ra
kamlara göre, 1940 yılının ille ikinci. 
kanun ayı içinde memleketimizden 
5.010.560 lira değerinde 22.770.593 
kilo eşyil çıkarılmış ve buna mu. 
kabil 10.807.652 lira değerinde 
72.815.909 kilo eşya ithal olunmuş
tur. 

1939 yılının ayni ayında yapılan 
ihracat 9.095.696 lira ve ithalatımız 
ise, 11. 725.030 lira idi. 

Yine verilen rakamlara göre, 1940 
ikincikiınun ayındaki başlıca ithalat 
ve ihracatımız muhtelif memleketler 
arnsında şu suretle inkisam eylemek
tedir: 

Almanyaya: 180.158 lira değerin
de 399.190 kilo ihracatta bulunul. 
muş ve buna mukabil bu memleket

CSonu Sa. 6 Sii: 2) 

Jngiliz lıava kuvvetlerine mensup bir füo UÇU§ halinde 

lngiltere Sahillerinde 
Çok Şiddetli Bir Hava 

Muha'rebesi Oldu 
Almanlar. Scapoflow Deniz Üssüne Taarruz 

Ettiler, Bir Harp Gemisi Hafifçe Hasar:a 

Uğradı, Ölenler ve Yaralananlar Var 
Londra, 17 (Hususi) - Alınan tayyareleri, dün gece Sca

pa Flow deniz üssüne taarruz etmişlerdir. Bahriye Nezaretinin 
tebliğine göre, bir İngiliz harp gemisi, isabet eden bir bomba 
ile hafif surette yaralanmıştır. Karaya düşen bir bomba da bir 
:sivilin ölUmüne ve ikisi· kadın olmak üzere beş kişinin yaralan .. 
rnasina sebep olıriuştur. Beş ev hasara uğramıştı~. Don~ 
mürettebatından 7 ölü vardır. r 
, Scapoflov'ta 1ngiliz ve Alman tay- J 'R O M A N Y A 
~.-.. .. ı-.ıt .ar.asında sidde01 bir hava/ 
çarpışması vuku bulmuştur. Netice-
de 1 Almnn tayyaresi dü§iirülmüş, 
ve bazılan da hasara uğratılmışbr. 
Bu taarruza 14 Alınan tayyaresinin 
iştirak ettiği tesbit edilmiştir. 

HUDUTLARINI 
ALMANYA 

Taarruz esnasında Orcadc adala. k 
nnın en büyük adası olan Pomone Garanti Edece 
adasının Garp kısmı üzerine 50 bü-
yük patlayıcı bomba ile 20 kadar el Bükreş, 17 (A.A.} · Reuter: Res. 
bombası atılmıştır. mi Rwnen mah!illerl, bir Sovyet -

Bir mağazada yangın çıkmış ise Rumen ademi tecavüz paktı için iki 
de, çabuk söndürülmüştür. Diğer memleket arasında müzakerelerin 
bombalar saman yığınlarını tutuştur. başladığından katiyen haberdar ol
muştur. Bombalardan biri, bir amba. madıklannı bildirmektedirler. 
ra isabet etmişse de, ehemmiyetli Almany~ elçiliğile münaseb~ti o-
bir hasar yoktur. lan mahfillerde dolaşan şayııılara 
Yalnız bir tek tayyare Bridge _ göre, gelecek hafta Bükreşe bazı 

of - Waithe köyü yakınına 19, diğer yüksek nazı şahsiyetleri gelerek, Al. 
bir tayyare de Queenamcan bÔlgesl- manya hükumetinin kendisine iktisa. 
ne 18 büyük bomba atmışlardır. di ve siyasi tavizlerde bulunulmak 

Scapa Flow'a yapılan baskın teş- şartile Romanya hudutlarını garan.. 
rinievvel ortalnnndanberi yapılan ti etmeğe fımadc olduğunu bildire
illc baskındır. O tnrihtenberi Alman ceklerdir. 
tayyaresi bombalar atarak lron Duke • 
harp gemisini hasara uğratmıştı. Ke- ;Nazi iktısat mütehassısı doktor 
za hatırlardadır ki, 14 te,c;rinievvelde Clodius, yarın 8 kişilik bir heyetle 
bir Alman denizaltısı Scapa Flow Bükreşe gelecektir. 
müdafasmı geçerek, Royal Oak zırh- JJ/ussolini'nin kati teminatı 
hsını batırmış ve 800 kişi ölmüştü. 

Alman tebliğille göre 
Bu hadiseden bahseden Alman teb. 

liğinde 3 saffıharp gemisl ile 1 kru
vazörün ağır surette h asara uğrndığı 

(Sonu: Sa. 3, Sü: 2) 

Bükreş, 17 (A.A.) - Romanya 
gençlik teşkilab reisi Sidoroviçi, Se. 
natoda yaptığı beyanatta, İtalyadaki 
son ikameti esnasında Mussolininin 
.Romanyayı her türlü taarruza karşı 

<Sonu Sa. 6 Sü: 5> 

YENİ TEFRIKAMIZ 

Alman Casusları 
Nasll Çahşıyorlar? 

Dünyada Çevrilen Entrikaları Teşhir Eden ve 

Alman Casus T eşkilatrnın Mahiyetini Anlatan 

Bu Dikkate Değer Tefrikayı Neşre Başladık 

Bugün ikinci Sayfamızda 
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Tefrika No. l Yazan: ;Theodorc Felstcad 

Hitl'er, Daha iktidar 
Mevkiine Geçmemişti ... 

1930 senesinde lngUtereye 
genç bir nazist gazeteci gel

mişti Adı, Doıltor Rosel'dL 
O zaman Hit!er, iktidu mevklin

de değildi Fakat kahve renkli 
gömleklerle dolaşan gençler, bü. 
yük şehirlerde yürüyüşl<?r yapıyor, 
zabıta ile itişip kakışıyor ve onun 
iktidar mevkline geçeceği günün 
uzak olmadığım iddia ediyordu. 
O sırada dünyarun bir çok taraf. 
lannda renkli gömlek modası tü
remiştL Sovyet Birliğinde kırmızı 
İspanyada yeşil, İtalya ve İngilte~ 
rede siyah, İrlandada mavi göm. 
!ekler giyiliyordu. 

Fakat Almanyada ffindenburg ' 
iktidar mevkiinde bulunuyor v~ 
nazistler bu mevkie geçmek için 
fırsat gözetliyorlardı. Nazistlerin 
ellerinde büyük bir kuvvet vardı: 
Matbuat._ Onların eline geçmiyen 
hiçbir gazete kalmamış gibi idL 

Alınan gazeteleri, Hltler Hes 
Göring ve Göbelsin haz:rladı~ 
planlara hizmet için, hakikatte bi. 
rer casus olan muhabirlerini, her 
tarafa göndermişlerdL 

Bunların iki maksadı vardı: 
l - Eski Almanya gibi, içyüz· 

leri kolaylıkla anlaşılacak ajan kul· 
lanmaktan sakınmak, 

2 - Meslekleri casusluğa mü.. 
ıait olan kimseleri kullanmak. 

Bu yüzden gizli işleri idarede 
büyük bir hüner ve ~ecrübe sahibi 
olan ve Büyük Harp sırasında, AI. 
man gizli zabıtasını idare eden Von 
Nicolai, üstelik matbuat servisinin 
de reisi olduğu için, eski hatalan 
tekrar etmemek için gazetecileri 
casusluk lşindd kullanmayı müna· 
sip görmüştü. 

Fakat gazetecileri, casus olarak 
l<ullanıruya amil olan bir sebep da
ha vardL O da nazistlerin barış ve 
propaganda yoluyla hulül etmek 
lehinde olmaları ve harp etmeyi 
düşünmemeleri idi. Bunu temin e
decek adamlar, diğer memleketle.. 
rin ruhiyatını öğrenen, siyasi te
mayüllerini tetkik eden, kaynak
larını araştıran ve her şeyden is.. 
tikbale ait planlarını keşfe çalışan 
gazeteciler olabilirlerdi. 

A lınanya bu şekilde hnrekete 
karar verdikten sonra, İn

giltere ve Fransaya yığın yığın ga
zeteci göndererek bunlara şu yol
da talimat verdi: 

"İngiltere ile Fransaya, Alman. 
7a ile ittifak etmenin bütün dlln. 
ya bakımından ne kadar faydalı 
bir şey olacağını anlatmız. G:ttl. 
ğiniz her yerde mebusları, ve 
ntiim.kiinse nn2ırları tanıyınız. Ve 
bunlara yeni Almanyanın bütiin 
kom ularile sulh içinde ya.amak· 
tan başka bir şey 4temediğlni an
latınız.,, 

Bu yeni hamlenin başın:hkl a.. 
dam, Göringin çok yüksek mezL. 
yetli olarak tanıdığı Doktor Ro· 
sel'di. Bu Almap gazetecisi h~nüz 
35 yaşında idi. Uzun boylu, keskin 
bakışlı, temiz yüzlü ve mükemmel 
ingilizce konuşan bir Alınandı. Va
zifesi, Essen'de çıkan ve Göringe 
ait olan (National Zeitung,,u İn
gilterede tcır.s\l etmekti. 

Onun Londraya gelişi pek göze 
çarpmamıştı. Çünkü (National Z?i
tungl gibi bir Alman vilayet ga
ıctesinin İngiltereye bir mümessil 
göndermesi, Alman ı,pzetelerinın 
ehemmiyetini yakından tanıyan hü
küm€ t memurlarından başkasını a.. 
llıkadar edemezdi. 

Doktor Rosel'in Londrada ancak 
bir iki mesai arkadaşı vardı. Bun. 
tarın biri (Oeutsche Allgemeine 
ZeitungJ un mı.imessili olan ede
biyat doktoru Karl Silex'ti ve ona 
lsted i ı:ı ipuçlarını veren de bu a· 
darndL 

R osel, Londrada bir kaç ay 
kaldıktan ve kendisini tav. 

ıif edenlerin de muvafakatini al-
1ık tan sonra karısını ve çocukla· 
rını da getirterek Winsblcdon'da 
bir ev tuttu ve gizli bir ajan için 
en milnasip yeri seçti. Bir kaç s::ı
ne sonra, Alman sefareti ata~eıc .. 
rintlcn ıkisl de buraya gc1diler. 
Çunkü burası miitccessl~ gözler. 
den, her ş~yle alakadar ol.:ın ku
' l•rdan uzaktı. 

Rosel, dış görünüşüne göre. her
kese numune teşkil edecek bir 
hayat surmekte idi. Borçlarını 
muntazam ödüyor, ziyafetler veri.. 
yor, komşularını izaz ediy?r, bTı. 
hassa kadınlara iltifat saçıyor, her 
sabah yazıhanesine gidiyor, akşı;.ııı~ 
ları evine dönüyordu. 

Arada bir memleketini ziyaret 
ediyor, hazan da mem!eketinden 
gelen hemşehrilerini a\;<ırlıyordu. 

Elhasıl Rosel, mükemmel bir 
hayat sürüyordu. Fak:ıt bu haya
tın uzun uzadıya devamına imkan 
yoktu. 

8 lriblrine dost olan mlllet.. 
ler, biribirinin zabitlerir,i 

iğfale girişmezler. Herkes bilir ki, 
devlet sırlan ile askeri sırl:ır, bu 
sırları üşa etmemiye yemin eden 
kimselerin elindedir. Beynelmilel 
casusların işi gücü bu 51rlar üze .. 
rinde ticaret yapmak ve bunları 
istiyenlere satmaktır. Almanya, 
yıllardanberi bu ticaretin en kfırlı 
plyasalanndan birini teşkil cdyor
du. 

ı Fakat bir milletin zabitlerine 
rüşvet vererek onlann memleket
lerine hıyanet etmelerine sebep ol. 
mak, bambaşka bir lştir. Dreygos 
davasını ortaya Çlkaran Fransız 
zabiti binbaşı Esterhazy'nin yap. 
tığı hıyanet, bu vadide hatıra ge
lecek en fena misallerden biridir. 
Bu hadise yüzünden, Almanyaya 
karşı derin husumet hissi uyanmış, 
bu hissin akisleri de çok mühim 
olınuştur. 

Büyük Harbin başladığı• ana ka
dar Almanya ile Fransa, biribirL. 
nln zabitlerini vatana hıyanete 

sevk ile ve bunlardaki hayati ma. 
h!yette olan sırları ele ,ııeçirmiye 
çalışmakla vakit geçirmişlerdi. 
Kayzer Vilhelm, bu işlerle alilka
dar olan Alınan zabitlerinin çoğal
masından mustarip olmuş ve bu 
meselelere ait neşriyatı t:ımamile 
yasak etmişti. 

Bu gibi suçlulara verilen ceza, 
intihardı.Bunlar bir odaya kilitle
nir, odanın içinde bırakılan taban. 
~a ile kendilerini öldürmeleri bek
lenirdi. Şayet bunlar kendilerini 
öldürmiye cesaret edemezlerse, ka· 
pıda bekliyen iki üç irişi bu işi 
yapar, meseleyi hallederlerdi. 

Çarlık Rusyasında da vaziyet 
böyle olmuştur. Alman altınlarının 
iğfal ettiği Rus zabitlerinin sayısı.. 
nı tayin etmek mümkün değildir. 

Bu işlerle meşgul olımların hep. 
si de ayni sınıfa mensupturlar. Hep
si de kazançlarından çok üstün 
bir hayat yaşarlar, kuvvetl€'rinin 
yetmlyeceği sefahate dalarlar, 
bunların kiiffesi de merhamete liı· 
yık olmıyan alçak adamlardı. 

1 şte, bu çeşit skanda!lardan 
uzak kalan bir memleket 

İngiltere olmuştur. İngiltercde hiç 
bir muvazzaf zabitin bu çeşit işlere 
karıştığı görülmemiştir. 

Bu yüzden müliizim Baillie 
Stcvart'ın tevkifi bütün İngiltere. 
de hayrd uyandırmış, ilk önce hiç 
bir kimse onun vatanına hıyanet 
cürmile tevkif olunduğuna 'ınan. 
mamıştır. Binlerce erk~k ve ka
dın had's~yi, bir kaşık suda çıka
rılan bir fırtına addetmiştir. 

Halbuki İngiltere Harbiye Ne. 
zareti hadiseye çok büyük bir e. 
hemmiyet veriyor ve davayı aza
mi ciddiyetle takip ediyordu. Mü
lazim Stevart, Londra kulesinde 
hapis ve divanı harbe sevkollınmak 
için burada iki ay beklemişti. 
Meraklı insanlar, kule etrafın. 

da top'anıyor, mülazlmin her gün 
muhafızlarile birlikte çıkarak gez. 
diğıni görüyorlardı. Hatta bir defa 
bir fotoğrafçı da mül5.zimin res
mini almıya muvaffak olmuştu. 

M ülfızimin mevkuf olduğu 
miiddetçe ortaya çıkan de

dikodular hesapsızdı. Fakat hükü. 
metin halka verebildiği malümat, 
şu birkaç kelimeden ibaretti: 
"Yabancı bir memlekete askeri 

sır if~a etmektt!'n ~urlu .. , 
Du yabancı devletin kim oldu. 

ğunu anlamıyan kalmamı~tı ve 
herkes kendi kendin~: "Almanl::ır 
t ekrar iş~ başladılar,, diyordu. 

C,De .. ama var) 
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ıı.eımnıer, ffl oaaaa neyeıan neııcesın ae nasıı o!an çatıaıaarı gosterıyor 

İşsiz Kalan 
Tezgahtar 

Ve Çıraklar 
Bakkallar cemiyeti, işsiz kalan 

müstahdemine iş temini için faali.. 
yete geçmiştir. Sırf bu maksatla ce. 
miyette bir büro tesis edilmiştir. Ce. 
miyete mensup olup da halen açıkta 
bulunan bakkal tezgiihtar ve çırak. 
lan bu büroya müracaat edecekler, 
hazırlanan işsizler defterine isimleri.. 
ni yazdıracaklardır. Aynca patron. 
lar da işçiye ihtiyaçlan olduğu va. 
kit cemiyete müracaat edeceklerdir. 

Bakkallar cemiyetinin bu teşeb. 
büsü iyi neticeler verirse iş bürosu 
tevsi edilerek bütün esnaf cemiyet
lerine teşmil olunacaktır. Bakkallar 
cemiyeti esnaf cemiyetlerinin en zen. 
gini olduğu için yeni usulün bu şe. 
kilde tecrübesi muvafık görülmüş.. 
tür. 

!ş kanununun. hususi eller tarafın. 
dan açılan işsizlere iş bulma evlerini 
lağvedecek olan maddesi tatbik edi. 
!inceye kadar esnaf teş6kkulleri ara. 
•ında böyle bir teşkilat vücude geti.. 
rilmesinin esnaf 1 in co avdalı <1-
facağı düşünülmüştür. Hususi lş bul. 
ma evleri lağvedildikten sonra esnaf 
teşekküllerinin iş bürosu, iş kanmm. 
nu tatbik eden müessesenin direktifi 
altında faaliyete devam edecektir. 

f Aktif Müdafaa 

Çarşamba Gü.P 

Yapılacak 
ueçcn cuma güpü yapılması ırn. 

rarlaştınlmış iken ihzaratın tamam. 
lanamaması yüzünden tehir edilen 
aktif korunma tecrübeleri önümüz. 
deki çarsamba günü yapılacaktır. 
Çarşamba sabahı saat 10 da tay. 

yare dinleme, haber verme ve irtifa 
ölçme eki!)leri evvelce kararlaştın.. 
lan mahallerde toplnnrnıs buluna. 
caklardır. Saat 10 ile 11 arasında 
Trakya tarafından üç tayyare gele. 
cek, eki!)ler de derhal faaliyete ge. 
çeceklerdir. Evvelce de yazdıfıımız 
gibi bu tecrübelerin halkı aliı.kadar 

·eden tarafı yoktur. 

Yeniden Bin Lamba Asılacak 
Belediye, şehrin muhtelif semt!eri

ne konulmak üzer<> yeniden b\n lam. 
balık bir tenvirat programı hazırla. 
mıştır. Bu lambalardan 20 si Bakır
köye, 142 si Fatihe, 110 u Eyilbe, 178 
Eminönüne, 184 ü Bcyoğluna, 16 sı 

Beşiktaşa, 60 ı Sarıyere, 120 •İ Üs
küdara, 24 Adalara, 80 i Beykoza, 
160 ı Kadıköye konulacaktır. 

Bunlara mukabil Bevkozcla mev. 
cut 24 7. Sarıyerde 284, Üoklidorda 43 
Ada1arda mevcut 51 lüks, Be ıktaşta 
mevcut 58 petrol lambası kaldırıla. 

caktır. 

Şişlideki İlkmekteptc 
Kızamıkçık Ilastalı''l Göriilt:ü 
Mıitcaddit çocuk velileri, Şişlide. 

ki ilkmektepte kızamıkcık denilen 
bir hastalığın görüldüğünü, sirayeti 
pek kolay olan bu hastalık yüzün. 1 

den bazı talebelerin mektebe devam 
edemediklerini bildiriyorlar. Bu hu. 1 

susta Maar:f Müdürlüğünıin nazarı 1 

dikkatini celbcderiz. 

Modadaki Heyelan 
Hala Devam Ediyor 

Kaymakta Olan Toprağın Bir Kısmı Dün Sabah 

Yerinden Koparak Denize Yuvarlandı 
.m.oda burnunda çocuk bahçesi el. 

vanndaki heyelan hadisesi, dün bir 
kat daha ehemmiyet kesbetmiştir. 
Birkaç gündenberi yağan devamlı 

ve şiddetli yağmurlann tesirile, 
mevcut 25 metre uzunluğundaki çat. 
laklıklar birkaç santim daha uza. 
Illli, kaymakta olan toprağın bir 
kısmı dün sabah yerinden koparak 
denize yuvarlanmış, bir ağacı da sil.. 
rükl~iştir. 

Teh ükeli sahanın birkaç metre ge. 
risindeki evlerin hepsi tahliye edil. 
miştir. Mühendisleri celp ve yaptı. 
nlan tetkikat neticesinde şimdilik o. 
radaki büyük sahanın tamamen de. 
nize çökmesi gibi büyük bir tehlike 
mevcut olmadığı anlaşılınakla bera. 
ber büyük bir heyelanın önüne geçil. 
m<!Si için vaktinde tedbirler alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Kadıköy kaymakamı Kenan, dün 
kendisile görüşen bir muharririmize 
hadise etrafında şu izahatı vermiştir: 
"- Kayan saha civarındaki evler 

her ihtimale karşı bir müddet evvel 
tahliye edilıniştir. Son hadise üzeri.. 
ne vaka mahalline mühendisler gön.. 
dererek tetkikat yaptırdım. Şimdilik 
büyük bir tehlike mevcut olmadığı 
anlaşılmıştır. Belediye yaptırdığı teL 
kikat neticesinde heyelanı önleyici 
tedbirler almağa karar vermiş bulu.. 
nuyor. Alelade bir duvar heyelanı 
durduramıyacağı için kuvvetli bir 
sed vücude getirmek icap ediyor. İn.. 
şaata bugünlerde başlanacaktır." 

Yıkılan duvar 
Kulaksızda Gümüş sokağında Ha. 

sana ait büyük bir bahçe duvan son 
yağan yağmurların tesirile yilulmı._ 
tır. Nüfusça bir zayiat olınaıruştır. -

Dahilive ve lktısat 
Vekilleri ittiler \ 

BalılıhnRnı.-.. .. :- •-•-••• 

için Hazırlanan Proie 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunan Dahiliye Vekili Faik Öztrakla, 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır, dün ak. 
şamkl ekspresle Ankaraya gitmişler. 
dir. Vekiller, istasyonda vali ve em
niyet müdürü tarafından uğurlan.. 
mışlardır. 

Noksan Deri Satışı 
Hakkındaki Dava 

noksan deri ölçmek suret!le öıçıl
ler kanununa muhalif hareket etmek 
suçile, deri tüccarlarından Yako Oo. 
kar aleyhine açılan hukuku amme 
davasına altıncı asliye ceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Dinlenen şahitlerden Salamon, 
makine tarafından ölçülen derileri 
Oskarlardan aldığını ve aldığı gibi 
sattığını, bugüne kadar hiçbir şika. 
yetle karşılaşmadığını söylemiştir. 

Ehlivukuf olarak çağırılan profe
sör Fransua, üniversitede dersi ol. 
duf:unu söylemiş, gelememi•tir. Mu. 
hakeme, başka güne bırakılmıştır. 

Kömür Satışları İçin 
Nizamname Hazırlanıyor 

Etibanka devredılcn kömür satış. 
ları için beklenen nizamname yakın
da hazırlanacak ve ise başlanacak. 

tır. Nizamnamenin tatbikine geçilir 
geçilmez, ilk olarak şehrimizde bir 
merkez deposile ihtiyaç nisbetinde 
tali depolar açılacak, tek fiyat ile sa· 
tı<a başlanacaktır. 

MünakaHit Vekaleti tarafından ha. 
zırlanan deniz mahsulleri kanunu 
projesinin Başvekalete tevdi edildiği 
bildirilmektedir. Bu kanunla balık. 
haneler Münakalat Vekaletine bağ. 
lanacaktır. 

Yeni kanun proje•i deniz mahsul. 
!erimizin istihsal, işletme ve piya. 
saya arzı işlerini esasli şekilde ıslah 
ve tanzim edecektir. İlk iş olarak ba. 
lıkhaneler modern birer müessese 
haline getirilecek ve bu işe İstanbuL 
dan başlanacaktır. İstanbul balıkha. 
nesi yeniden inşa edilecek, Yıer türlü 
asri techizatı havi bulunacaktır. Nü. 
mune balıkhanesi vaziyetini alacak o. 
lan bu balıkhaneye göre diğer balık. 
haneler de ıslah edilecektir. 

!\todem balıkhaneler tesis edildik. 
ten sonra gününde satılamıyan ba. 
!ıklar denize dökülmiyecı>k ve bun. 
lar soğuk hava depolarında muhafa. 
za altına alınacaktır. 

Tavla Müsabakası Dün de 

Devam Etti 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın

dan tertip edilen tavla müsabakası. 
na dün de devam edilmiştir. Dün pa. 
zar olması münasebetile, müsabaka
ların yapıldığı Tı.irkistan Yuvası kı. 
raathanesi, evvelki güne nisbeten 
daha çok kalabalık olmuştur. 

Müsabakaya iştirak için müracaat 
edenlerin ad,di o kadar çoğlmıştır 
ki, bircok kimseler oyun oynıyama. 
mışlardır. 
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S - Ankara konaervatuarının temıll mektupla do!rudan doğruya konserva- ' 

ıubeılne na11I glrlllr7 Tahıl! eanaaında tuar müdürlüğüne müracaat etmek JA-
hiilngl derıler okutulur? zırn ıelir. 

C - Ankara konservatuan ve tlyat- e 
ro okulu devlet tiyatro ve opPrAstna lü- 8 - Yeril aıplrlnfer Bayer upll"lnln 
zumlu elemanları ha:urlaınrık ve mu- yaptıOı tesiri yapar mıf 
siki sanatının her sahası iı;n ııı:f'rbest sa- C - Bayer aspirini ile yerli aspirin 
natkAr yetiştirmek maksadılc açılmı' arasındaki fark birisinin Almanyadn, 

1 dı yüksek bir müessesedir. İki kısımdan di•e ı'nı·n d Ti! k' d ı ı e<1·1m· ı Agıv rca yara an • r e r •Y• • ma , ,, o _ 
mürekkeptir. Biri mQzik, diğeri tiyatro masından ibarettir. Tesir ve şifa bakı· 

Vatman Süleymanın idare ettiği kı,mıdır. Tiyatro kHmuna girmek !çln mından hiçbir fark yoktur. Çünkü yeı:-
652 numaralı tramvay arabası, Ne- yirmi ya~ından yukan olm::'tmak, be- 11 aspirinler de Bayer aspirini gibi ayni 

dent k~biliyeU müsait olmak, yapılacak ma·'deı' lpt·da' 11 ı ihU catibey caddesinden geçerken. ayni u 1 ıye e, ayn marn ve 
müsabaka imtihanını da kazanmak •~rt- ayni itina il 1 1 ed'I k!edi H d 

caddede oturan Şaban oğlu Nuriye ~ • ma 1 me r. em e 
tır. Daha fazla malCımat almak, ders ,.e Bayer a~pirinine nJsbctle yüzde yetmlF 

çarparak, baStndan ağ1rca yaralan. r.ıilfredat proıtramını öitrenmek t~tn btr bt>!! daha ucı..u:dur. 

mas., na sebebiyet V"rmiştir. Yralı i "-------------------------------~ 
B yoğlu hastane ine kaldırılmıştır. 

Trakyada 
Nehir ve Derel 

Taşta 
!stanbulda üç gündenberi de'I' 

lı ve şiddetli yağmur yağmakta 
Birdenbire poyraza çevirmesi ile 
va, hem fazla soğumuş, hem de 
mur başlamıştır. Dün öğleden so 
yağmurla kanşılı: olarak kar da Y 
mıştır. 

Devamlı yağmurlar Trakyada 
ribat yapmış, bütün nehir ve de 
ler taşmıştır. Birçok yerleri su 
mıştır. Sulann en ziyade zarar 'I' 
diği mıntakalar Edime ovasile 
baeskl ve Uzunköprüdür. Burala 
bütün tarlalar su altındadır. 

Trakyada evvelki akşamdan. ltilı 
ren yağmurun kara çevirdiği ve y· 
selen suların alçalmağa başlad 
haberleri gelınektedir. Fakat kari 
eridiği zaman tekrar bir seylap f 

kuundan korkulınaktadır. 

l?oı<tor Hüseyin Zad 

Herlıum llüseyin zade All 
Tıp F'akültesl serlriyatı cildiye .,e 

efrenciye müderrisi değerli mütefe~· 
kir, profesör doktor Hüseyin zade 
Ali Turanın dün Üsküdarda thsan!• 
yedek! evinde ani olarak vefat ett" 
ğini teessürle haber aldık. 

Hüseyin Zade Ali ·Turan, Kafka'· 
yanın Salyan şehrinde doğmuş, ta)1• 
silini !stnnbulda tıbbiyede yapara~· 
bitirmiştir. Tı.irklük ve hürriyet idi"' 
alini bir an tcrketmiyen merhum. e5• 

ki yunanca ve Jütinceye kadar, bil• 
tün Garp dillerine vakıf, değerli bir 
hekimimizdi. Vefatı, Turk irfan v< 
harsı için büyük bir ziyadır. 

Cenazesi bugün saat ı 1 de üsJ<ii· 
dardaki evinden kaldırılarak, ı.ğl' 
namazı Doğancılar camiinde k•h~· 
dıktan sonra. Karacaahm.,tt€'kı sil' 
makberesine defnedilecektir. 

Kederli ailesine taziyetlerimizi bıl• 
'"1iririz. 
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Rcosevel~'in Sözlari 
Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

M ister Roosevelt, dün sulhten 
bahsetti ve sulhün sağlam ve 

ltıakul olmnsı, her milletin hayat 
lıakkını temin etmesi, bilhassa kil .. 
~Uk milletlerin hürriyetini tanıması 

zını geldiğini anlattı. 

Devrimizin en mühim meselete .. 
?İnden biri, hiç şüphe yok ki, küçük 
llıilletıerin hnyat ve hürriyetidir. 

Çiinkü büyük milletler içinde ba. 
~lan bir takım idclialarla, küçlik 
btilletleri yutmak yolunu tutmuştur. 

Bu iddiaların birkarı malumdur ,.e 
tn birincisi "hayat saİıası,, dır. Teca .. 
\'iiz ruhunu beslemekten ba~ka bir 
loynıeti olmıyan bu iddia yü~Undeu 
birkaç millet ortadan kalknuştır. 

Mister Roosevelt, kiiçük milletle .. 
?in bu akıbetten kurtulması lazım 
leldiğini anlatmakla insanlığın en 
tsas)ı dileklerinden birini ortaya 
koymuştur. 
l:sasen milletleri küçük büyük, kuv. 

'\'et]j kuvvetsiz, yahut silahlı silahsız 
diye ayırdetmek kadar büyük bir 
)anlış olamaz. Ve bir milleti sayı ba. 
kırnından küçükliiğii, veya silahsız. 
lığı yüzünden ortadan kaldırmağa 
teşebbiis etmek de cinayetlerin en 
bUyüğUdür. 

'Küçük Milletler ve Harp : 

B ugünkü harp de küçük millet. 
lerin hukukunu siyanet için 

t"lıku buluyor ve bu harp neticesind'>. 
her şeyden fazla ya küçük milletle. 
tin hayat hakkı kazanılacak veya bu 
hak külliyen kaybedilecek, Avrupa 
birkaç büyük milletin rekabet ve 
lrliicadele sahası olacaktır. 

Fakat küçük milletleri yutmakla 
'ile Avrupayı dört beş milletin reka. 
bet ve mücadele sahnesi yapmakla, 
Avrupanın hiçbir meselesi halledil. 
tb.iş olmaz. 

Bilakis Avrupa, yeniden bu millet
leJ:in basebadclmevtlni hazırbyacak 
hldiselerin ve bil.Yük ihtilallerin sah. 
ilesi olacaktır. 

Küçük Milletler Olme2 
-...,;;....~~------_,..~-...-....----n ünkü küçük milletleri, bilhassa 

ti bulduğu srada öldll~yj ;e;~~:~ı; 
ıneyi düşiinmek kadar beyhude bir 
iüşünce tasavvur olunmaz. Karan
lık devirlerde dahi buna im.kan hasıl 
ılmadığı gözönUne getirilirse, IK-r 
ınilletin kUIHirüne tam manasile sa
hip olduğu, milli şuunmu bütün 
lıayatiyetile yaşadığı bu devirde bu
na imkan tasnvvu.r etmemek lazım 
gelir. 

Her milletin, insanlığın umumi 
beyeti içinde bir ''azifesi vardır. Ve 
!ıer millet bu vazifeyi ifa ediyor. Bel. 
ki de küçük milletlerin ifa ettikleri 
'Pazifelcr, büyük milletler tarafından 
:Vapılan vazifelerden daha büyüktür. 
8unlann insanlığa kazandırdıklan 
iehalar bunun en parlak şahididir. 

Onun için küçük milletleri hayat 
haklarından mahrum etmekle yalnız 
o rnilletler değil, bütlin in.sanlık, bü. 
3'Uk kayıplara uğrar. 

Bu itibarla l\listcr Roosevelt, sut. 
btın, her şeyden evl'el küçük millet. 
lerin hayat hakh,nı temin etmesi la. 
t11n geldiğini söylemekle, bütün in. 
Sarılığın öz dileğini anlamış ve Av
tupada bugün harbeden taraflara, 
küçük millet hakkını çiğnemekle, 
Ctilh yapamıyacaklarını anlatmıştır. 

Sulhiin mesnedi, milletlerin ken. 
di hudutlan dairesinde yaşamak 
hakkından istifade etmeleri olabilir. 
Bilhassa bütiin biiyük milletlerin, 
kU~iiklere ait haklan tanımalan ve 
ternin etmeleri, sllıckli bir sulh \ 'Ü. 
tucle getirebilir. 

Yugoslavyada Feci Tren Kazası 
Londra, 17 (Hususi) - Yugoslav. 

>'ada Zaluka istasyonu civarında bu 1 
&abalı erkenden feci bir kaza olmuş
tur. 

Bir trenin lokomotifi hat üzerine 
tayan toprak Y1ğınına çarpmış, Ku
pa nehrine üç vagonla bU'likte gö. 
txı.ülmüştür. 
Şimdiye kadar ~O yaralı ve 6 ölü 

~ıkarılmıştır. 80 yolcunun kurtan
lanıadığı zannediliyor. 

---o---
Londrada İnfilak! 

Londra, 17 (A. A.) - Bu sabah 
tıOndrada Paddington bı:?lcd~yo bina· 
ıının arkasında pasif müdafaa me. 
ınurlarırun oturduğu barakanın dı
!Uıda bir infiliık vuku bulmuştur. Bu 
:ıun İrlanda ihtilalcllerirun eseri ol. 
iuğu zannedilmektedir. 10 kadar 
knı:ere kırılmış, fakat kimse yara· 
nnıamıştır. 

!NGİL TERE 
Sahi;ıerinde 

Hava Harbi 
(Bası. 1 incide) 

Fransanın şarkında keşif uçuşları 
yapmıştır .• Alman avcıları Breisachın 
garbında bir Fransız sabit balonunu 
düşürmüşlerdir. 

"Son gün1.erdeki keşif uçuşları ne
ticesinde, Alman bombardrman müf. 
rezeleri, 16 mart akşamı Şimali gar
bi istikametinde bir ileri uçuşu ya. 
parak Scapoflov'da İngiliz donan
masının muhtelif parçalarına hücum 
etmişlerdir. Bu taarruz esnusında üç 
saffıharp gemisine ve bir kruvazöre 
bombalar isabet etmiş vı:ı ağır hasa. 
ra uğratılmıştIT. Diğer iki harp ge
misinin de keza hasara uğramı~ ol
ması muhtemeldir. Bundan başka 

Stromness, Earth .Hause ve KırkvalJ 
tayyare meydanlan ile bir hava dafi 
mevzüne de taarruz ve bura!arı bom
oardıman edilmiştir. Düşman avcıla. 
nnın çok ş;ddetli müdafaasına rağ
men Alman harp tayyareleri vazife. 
!erini muvaffakıyetle ye.pmıı:lar ve 
zayiata uğramaksızın dönmüşlerdir.,, 

TAN 

DALADİER 

Kabinesinde 
Yeni Tadilat 
Paris, 17 (Hususi) - Matbuat, ka. 

binede yapılacak tadilatla meşgul oL 
maktadır. Ayan meclisinin Dala. 
dier'ye verdiği itimat reyi, son gün. 
lerde parlamento mahafilinde birçok 
tefsirlere yol açmıştır. Tahmin cdiL 
diğine göre, ayan meclisi, Daladier'
nln, e!kan umumiyenin arzusu vec. 
hile, iktidar mevkiini muhafaza et.. 
mesini istemiştir. 

Populaire gazetesinde Leon Blum 
şunları yazmıştır: 

.'- Kahine meselesinin o kadar e
hemmiyeti yoktur. Asıl mesele Fran
sız hüktlmetinin harbin sonuna ka
dar devam etmesidir ve harp zama
nında bir hükfunetin devamı için en 
emin garanti muvaffakiyettir. Ayan 
meclisinin son iki toplantısında ta. 
lep ettiği enerjik bir harp yapılma. 
sı yolunda herkes Daladier'nin ismi 
E'tra!ında ittüak göstermektedir." 

• Bu sabah fskoçyanın doğu sahilin.. 
de dört düşman bombardıman tay. 
yaresi görülmüş ve İngiliz avcı tay. 
yareleri derhal muharebeye giriş. 
miştir. İki Alınan tayyaresi hasara 
uğramıştır. Bunlardan birin;n üssü. 
ne dönemiyeceği zannedilmektedir. 

Roosevelt'in mümessili Mister Welles, Avrupada 
sulh sondajı yapıyor. 

lngiliz Müstemlekc2t 
Nazırının Temasları 
Parls, 17 (Hususi) - İngiliz Müs

temlekat Nazırı Macdonald He Fran
sız Müstemleklt Nazırı \ılandel ara
sında dün Pariste başlıyRn müzcike
re1er bugün de devam etmi~tir. 

- Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet} 

l ki denizaltı batırıldı 
Fransız tayyareleri Alman arazisi 

iki Alman denizaltısının batırıldığını 
teyit ediyorlar. bu mahafile göre Al
manlar, yeni bir tahtelbahir taarru
zuna giri~mişlerdir. Şubattanberi fa. 
aliyette bulunan tahtelbahirler üsle. 
rine dönmüşler, bunların yerine ye
nileri vazife almışlaraır. 

Bir Fin Hegeti Yeni 
Müzakereler için 

Moskovaga Gidiyor 

Konuşmalar esnasında bilhassa si
yasi ve içtimat meseleler görüşülmüş 
tür. Bugün de iktısadi nıeseleler ve 
bilhassa müstemleke mahsullerinin 
fiyatları meseleleri tetkik olunro•ış. 
tur. 

Müzakerelere yann sabah ta de
vam olunacak ve öğleden sonra Mac. 
donald Londraya dönecektir. 

2400 tonluk Saint A:nalana Holan
da vapuru Şimal denizinde bir ma. 
yine çarparak batmıştır. Mürettebatı 
kurtulmuştur. 4512 tonluk Slavia 
'!a.Tu6o"lav vapuru da Bristol kanalın
da bugün batmıştır. Mürettebattan, 
biri hariç olmak üzere, diğerleri kur-
\.a...a. ı.L.Ui-jt...U.• 

Peridot ismindeki mayin tarama 
gemisi de bir mayine çarparak bat
mıştır. Geminin mürettebatı kurtul. 
rnuştur. 3671 tonluk "Lista,, Norveç 
vapuru da meçhul bir gemi ile çar. 
pışmıs ve batmıştır. 

Mezuniyetler kaldırıldı 
Londra, 17 (A.A.) - Harıbiye ne.. 

zaretinden tebliğ edilmiştir: 
Fransadaki İngiliz askerlerinin me 

zuniyetleri muvakkaten tehir edil. 
miştir. Normal mezunivetler imkan 
hasıl olur olmaz tekrar başlıyacaktır. 

e 
Kopenhag, 17 (A.A.) - Bir aske

ri Alınan tayyaresi bu gece Lolland 
adasının batı ::imalinde düşmüştür. 
İçinde bulunan iki tayyarecinin pa
raşütle kurtulduğu zannedilmekte.. 
dir. 

(Başı 1 incide) 
iddia edilmektedir. Tebıiğte denili
yor ki: 

"Hava ordusu Şimal denizinde ve 
iki milyon thalers ted'.ye etmiştir. 

Paasikivi, Finlanda _ Rus muahe
desinde gizll hükümler bulunduğunu 
tekzip eylemiştir. 

Huusinen halk hükumetine gelin
"'c, r-c..--:ı.:~ı ıa.:.1111 eımıştır ki, Fln-
landa heyetinin meşruiyeti asla itira .. 
za uğramam.ıştır. 

Finlanda - İsveç • Norveç tedaüi 
ittifakı hususunda da, Paasikivi, bu. 
nun Moskovada mevzuubahsedilme
miş olduğunu ve Moskova muahetle
sinin üçüncü maddesine de muhalif 
bulunmadığını söylemiştir. 

lsveç Hariciye Nazırına göre 
Stokholm, 17 (A.A.) - İsveç Ha

riciye Nazırı, dün akşam gazeteci~eri 
kabul ederek Sovyet _ Finl.rnda sulh 
muah~desinin akdine taitaddüm eden 
hadiseleri izah etmiştir. 

Bu izahata nazaran, Sovyetler bir
liği 29 kanunusanide, şimdiki hüku. 
metle bir anlaşma akdi prensipini 
kabul etmekte olduğunu bUdirmiş

tir. Finlanda hükumeti, muhasamat.. 

O Sovyet - Fin sulhünün bütün Şimal devletlerini 
büyük bir vartadan kurtardığı anlaşılıyor. l s· • 
veçten alınan maliimata göre, Finlanda hükii.· 
meti sulhü reddetmiş ve l sveç hükumeti mütie
f iklerin yardımım geçirtmeyi kabul etmemiş 
olsaydı, I sveç dahilinde bugünkü hükumetin 
bertaraf edemiyeceği büyük bir bulu·a.n vuku. 
bulacaktı. Efkarı umumiye; yardımın mutlaka 
geçirllmesini lstiyecek, hükumet buna karşı ge. 
lecek, belki bu yüzden I sveç dalıilinde kanlı bir 
ihtüôl kopacaktı. Finlandanın Bullıü yapması, 

bunun önüne geçmiştir. '. 

* Q Almıınya, İtalyayı lıömür meselesinde İngilterenin ku: 
cağına düşmekten kurtarmak için, derhal harekete 
geçti. İtalyaya deniz tarikile göndermekte olduğu 
9.000,000 ton kiinıürü karadan sevke teşebbüs etti. Bu. 
nu Romaya hi~dirınekle kalınıyarak, derhal Brener 
gt-çidınden yap;fon sevkiyatı arttırdı. Bugün bu geçit. 
ten İtnlyaya her giin 20 tren kömür gönderiyor. Ayrı. 
en fs,1 içrc.ı tarikile yaptığı sevkiyatı da arttırmıya ka. 
rar , .erdi. B'r aya kadar balyaya günde 70 tren kömür 
vereceğini hildir:yor. İtalya, İngiltereden kömiir at. 
maktansa, Almanyanın gösterdiği bu kolaylıktan isti. 
ladP. etmeyi tercih ed:yor. 

r 
• Sovyet Rusya ile Bulgaristan arasında imzcda-

nan ticaret aııltişması tatbik mevküne konmuş
tur. Almanyanın iktısadi nüfuzu altında bul.u-

tan evvelki Flnlanda şartlan dainı
sinde müzakerelere başlamak teklifi 
ile cevap vermiştir. Sovyetler bunu 
kabul edemiyeceklerini bildirmişler, 
ve tekliflerini tasrih eylemişlerdir. 
Bunun üzerine de Fin!andalılar Mos
Kovaya gıtmışıeraır. 

Şimal devletleri arasında akdi der. 
piş edilen ittifaka gelince, bu mese
le fevkalade muğlaktır ve derin tet. 
kikata lüzum gösterir. 

Helsinki, 17 (A.A.) - Sovyetlerin 
tahliye etmekte olduktan mıntaka
larda halk sevinç içindedir. Buna 
mukabil Finlandalılann tahliye et
mekte o!duklan mıntakalardaki halk 
büyük bir istical ile buralardan çe
kilmektedir. 

* He1sinkiden bildirildiğine göre, 
Sovyet • Fin barışının imzasını hiç
bir terhis tedbiri takip etmemiştir. 
Bilakis askeri talim ve terbiye faa.. 
liy~tle devam etmekte ve yeni hu
uutlar boyunca en yaşlı sınıflar taı ~ 
fından tahkimat işlerine başlanmış 
bulunulmaktadır. Harp fabrikalart
na verilen işçiler üç ay daha bu fab. 
rikalarda ipka edilmişlerlir. 

İzmir Tayyarelerine Ad 
Konma Merasimi 

İzmir, 17 (TAN) - İzmir halkmm 
teberrülerile evvelce alınmış olan 22 
tayyareye ilaveten son alınan 5 f.a.Y. 
yareye ad konma merasfml nisan i-
çinde yapılacaktır. Bu tayyareler. İ
kiçeşmelik, Güzelyalı, Alsancak. Ör
nekköy, Çiğli adlarını taşıyacaklar
dır. 

-"'-

Stokholm'de Soğuklar 
Stokholm, 17 (A.A.) - Birkac gün. 

derı'hert termomC'tre sıfırın altında 
12 dereceye düşmüştür. 

Bazı mahallerde termomE>tre sıfr_ 
nn altında 27 dereceye kadar dil§
müştür. 

---o-

Düşen İtalyan Tayyareleri 
Roma, 17 (Hususi) - Milano _ 

Tripoli seferini yapan bir ltalyan 
tayyaresi Stranbol adası üzerinde 
düşmüştür. 10 yolcu ve dört kişilik 
mürettebat ölmüşlerdir. 
Ayrıca bir bombardıman tayyaresi 

de düşmüş ve içindeki tayyaı·eciler
den ikisi ölmüştür. 

nan Bulgaristan, lıarici ticaretinin dörtte bfrini 
Sovyetlerle yapacaktır. ltalya için Bulgaristan
da açık saha kalmamıştır. 

J(.. 

Q Müttefiklerin Suri:re ~·e Mısırda hazırladıktan ordu. 
nuu me\"t'udu hakkında birçok hayali rakamlar zikre
dilmektedir. Burılar içinde en ziyade haklkate yalun 
olduğu t;:ıhın · n edilen rakamlar şunlardır: Mısırda beş 
fırka l\Iısll' a~keri, üç fırka Hintli, iki farka Avustral. 
yalı, bir fuka l'.cni Zelandalı vardır. Ayrıca Filistinde 
ilci fırka ve l\favcıayı Erdendc bir fırka İngil:z askeri 
mevcuttur. 

Su?'iyedcki Frans12 ordusunun mevcudu da 10 fırka
dıtn fazla de~ldir. Bu suretle Cenuptaki İngiliz ve 
l"ransız kuvvetinin mevcudu 24 fuka tahmin eda. 
mektedir. 

"' 8 fngiliz siya.si mahaflli, Almanyanın yeni bir 
taarruza geçm.Eden önce, sert bir sullı teklifi 
yapacağını bildiriyorlar. Bu mahfillere göre, bu 
teklif de kabul olunmadığı takdirde, Almanya 
askeri bir zafer kazanmak imka11larını araya
caktır. 

Fakat Almanların bu vaziyeti de ltalyanın gay
rimuhtt.riplik siyaseti üzerinde tesir etmiyecek
tir. l talya yalnız kendi menfaatlerini gözetecek. 
lie bllha31Sl1, sulh ma.saaına geçildiği zaman bu 
menfaatleri talıa.kkuk ettirmiye bakacaktır. 
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ClfK 
Tavla! 
Yazan: B. FELEK 

Ahır manasına almayın. 

On beşer pul ve b:r çüt zarla 
oynanan mahut oyundan bahsedece. 
ğim: 

Gazeteler, Çocuk Esirgeme Kuru• 
munun bir tavla şampiyonluğu tertip 
ettiğini yazıyorlar. 

:\luharirir arkadaşlardan birisi, ":&. 
ğer çocuklarımızın esirgenmesi dü. 
şeşe kaldıysa, ,·ay halimize!,, diye bir 
telmih yapmış. Gözüme ilişti. 

Haddim olmıyarak ben, mumaOeyh 
arkadaşın fikrinde değilim. Ve bu 
tavla mfümbakasımn Çocuk Esirge
me Kurumu tarafından tertibi şöyle 
dursun, hatta büyüklerden ziyacle, 
küçiikler arasında yapılmasını bile 
li.izumlu bulurum. 

Zira efendim, Jı a y a t keU. 
mesile ifade ettiğimiz, doğumdan, ö
liime kadar her faninin uğradığı mu
sibetler ve elde ettiği movaffakıyet
lerin heyeti umuyisei bir tavla oyu. 
nuna benzer ve maalesef, çok benıer.: 

Bu arada miistalıak olmadığı hal· 
de, hayatında muttasıl iki bir atıp, 
karşısındakine mars olanJann adedi, 
layık değil iken iistliste çift atıp, par. 
tiyi kazananlardan pek çoktur. 

İnsan, hayatta parti vurmak değfl· 
se b 0 le, mars olmamak isterse; tavla. 
nın inceliklerini i)ğrenmeli, bu c.yu.. 
nun bütün ihtiyatlı kaidelerini, ha. 
yata tatbik için bellemel'dir. 

Yoksa, sık sık düşeş atıyorum, eli· 

ye bahtına güvenip, şe' kapısını, 

hatta yek kapısını açık bırakanların 
muvaff:ıkıyetlcri daima tehlikeye 

maruzdur. 
Hayat, zar atmalda geçen bir tav. 

la partisidir. İki b'r, seyek, sebadü 
gibi, hoşa gitmiyen zarlar atryo11mlt 
diye ye·s gctirmeğe lüzum olmadığl 
kadar, diişeş, dübeş, dörtçahar atı· 
yorum. diye mağrur olmıya da ret. 
mcz. Ilele bu zarlara güvenip, açık 
vermek biisbütün gaflet eseridir. 
Tavlada acık verenin pulunu kırar. 
lar, hayatta açık verenin belini ... 

İnsanların niyetini anlamak l~in, 
bir tavla oyununu seyretmek lifi
dir. D o s t, dostun pulunu nasıl 
merhametsizce kırar ve eğer kırmaz. 
sa, hemen akabinde rak

0

bi onun ta
şını kırmaktan çekinmezse, hayntta 
da dost yolunu kesen dostun başını 
kırmaktan çekinmemelidir. ÇekJnir. 
se, öteki ber'kini ezer. 

Bunu gözönUnde tutunca. hele son 
7.amanların hayat telakkisinde an. 
cak b:T tavla oyunundakinden daha 
fazla moral kıymet aramak safdillik 
fllur. 

Dostunun, dii~mnn1n1n ve nıklbi. 
nin huJıisa pulunun öniinü kesen kim 
olursa olsun, onun taşını kırmak L 
çin vesile aramıynn, zar atmıyan ve 
attığı zardan istifade etmiyenlerin, 
hayatta · muvaffak olmalarına imkan 
voktur. Eğer onlar, birer sanduka gi
bi, oldukları Yerde knlabilirlcrse, ne 
'ıiivük muvaffakıyet! 

Onun i<'in, modern bilgilerle teç
hiz ettia-imiz yavrularımıza tavla o
yununun. znrın, zardan istifade et. 
menin, açık kapı bırakmamanın ve 
ha!imına merhametin adamı mana 
kadar sliriikH-vebileceğinin öğretil
'llec;inde bii ·ük fnyda vardır. 

Ve anrak hu oyunla, hayat oytlnu. 
'lUn siirprh.lerinden kendimizi milm· 
kiin mertrhe muhafaza eder, hele 
' 1 ayatta ahlak icaplnTmı aramak, 
1<:'4r<:1m17flnkinden, kendimize doğru 
"hl"ki ölc

0

i1e>rle ha .. eket beklemek 
O'ihi. lıaplardıı Jıaynl inkisanna uğ .. 
ramın•ız. 

Hayat. hir tnvln partislıt'1'. Ne dü
<:es atmaktan m:ıi!rur. ne iki bir at. 
mnktnn mrvm: olmalı! 

Hnwli. simdi, ha. lnyın partiye! 

Fransnda Komünist 
Propagandasile Mücadel~ 

Paris, 17 (A. A.) - Komünist pro. 
pagandası ile mücadelesine devam e
den polis dün Seine şimalinde 22 er
kek ve 5 kadın tevkif ederek, askeri 
mahkemeye vcrm~ştir. 

--<>---
Rumen Meclisinde 1\.Iüzakereler 

Rj\1•T'eş, 17 (A. A.) ....:.._ Rador ajan.. 
sı bild' riyor: 

Mecliste ve Senatoda kralın mesa
jına verilecek cev.ap hakktnda mü. 
zakneler cereyan ederken ırk ekal
liyetlerinin bütün selahiyetll miı
messillcri soz alarak krala VP, yurda 
karşı sadakatlerini bildirıni~lerdir. 

Alman ekalliyeti namına söz alan 
senatör Hans Otto Ra.th, mezkur e
kalliyetin memleket müdafaasına 
hadim olmak için her türlti fedakar. 
lığa amade olduğunu söylemiştir 
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G. Saray Kurt_ultış, Pera 
Ve Şişliyi M_ağlôp Etti 
BEYKOZ TOPKAPIYI . 7 • O YENDİ 1 

Galatasaray, Şişli, Kurtuluş ve Pe
ra klüpleri tarafından tcrtıp edilen 
dörtler turnuvası maçlarına devam
h yağan yağmura, sabanın bir ça
mur deryası halinde oluşuna rağ

men dün sabah devam edilmiştir, 
On beşer dakikalık ikişer devre o

larak oynanan bu müsabakalar so
nunda Galatasaray, Kurtuluşu 3 - O, 
Şişliyi 2 - 1, Perayı 3 - 1 mağlup e
derek ortaya konan kupayı ka7nndı 
9e Pera ikinci, Şişli de turnuvanın 
üçüncüsü oldu. Müsabakaların ta!si. 
:ıatını sırasile veriyoruz: 

Galata&aray - Kurtuluş 

1 

! 
• • 

Günün ilk karşılaşması Galatasa
ray - Kurtuluş arasında oldu. Her 
iki takım tam kadrolarile sahaya çık
tılar. Şazi Tezcanın idaresindeAi b,. 
nuıçta Galatasaraylılar, birinci dev
zede Cemil ve Boduri vasıtasi!e ilci 
gol kaydettiler ve devre 2 _ o Gala· 
tasarayın lehine bitti. 

IJun aabahkt_ dörtler kupasından bir görüuüş ı 

müsabaka O - O golsüz olsrak niha- zurun ve birisi Şahabın ayağile i., 

TAN 18. 3. 940 

' Uç •ene emek... 9 milyon dolar ııartlle- B(lyük bir ardwwn latirakile 

ııeUrilen.. ve sinema tarihinin en l!üyük eseri olduaıt bllllln sanat 
dünyaıwıca kabul edilen-

Bir sınema harikası... Bir harikalar harikası 

İngiliz edibi RUDYARD Kf PLING'in §Öhretl Alemşümul büyük edebi şaheseri .. 
Bir sinema şaheSeri olarak canlandırılch. 

E:;siz kahramanlık ... Sava:; ... Ser gilz~t. .. Entrika ve A:;k Filmi 

Baş rollerde: GARY GRAND - VİCTOR Me LAGLEN -DOUGLAS FAİRBANKS Jr. 
ve Dilber JOAN FONTAİNE 1940 senesinin bu en büyük filmini takdim için 

SÜMER SiNEMASI 
Yarın akı;am saat 9 da fevkalAde ve hususi bir GALA tertip etmiştir. 

Yarın aksam için yerlerinizi şimdiden temin edebllirsinlz. Tel: 42851 , __________ .... ______________ _ 
TiYATROLAR T A R Z A N 

l\IA Y~IUN ADAM 

Veissrnüller 
SÖZLÜ 

Johnny 
TÜRKÇE 

- Maureen O' Sullivan 
Pek muhteşem bir film 

Şehir Tiyatrosu 
Komecll kısmında 

• HERKES YERLi YERiNDE t 
Halk Opereti 

• YUNUS BEY DUYMAalN • :ikinci devrede Kurtuluş, birinci 
devreye nazaran daha canlı bir o
yun oynadı. Fakat Galatasaraylılar, 
bir gol daha yaparak müsabakayı 
3 • O kazandılar. 

yetlendL gol kazandı ve devre 3 • O Beykoz 

Pek Yakında Sinemasında Galatasaray • Pera ıehine bitti. S A R A y 
Günün son karşılaşması Galdtasa.. İkinci devrede soğuğun tesirile ye-

ray. Pera arasında idi.·Hakem Ah- di kişiye kadar inen Topkapılılar bi- '-••••••••••-•--••••••••••••..1' 
met Ademin idaresind:.ki bu maçta, risi penaltıdan olmak üzere dört gol 1 •----"-,• 1 T H A T f E N M E N 

ÖLÜM HABERLERi 
Şi§U. Pera 

İkinci oyun Şişli - Pera arasında 
yapıldı. Bu iki ezeli rakip karşılaş.. 
ması çok canlı geçti. Her iki tarafın 
bütün çalışmasına rağmen, müsaba· 
ka golsüz olarak O • O beraberlikle 
aeticelendi 

her iki takım tam kadrolarını mu- daha yedHer. Maç ta 7 - O Beykozun 1 i~I il\ 
halaza etmekte idiler. tik dakikaları galibiyeti )le sona erdi. 1 
mütevazin geçen oyund3, onuncu Fener stadındaki İôtanbulspor -1 
dakikacWı sonra Galatasaray haki- Fener müsabakası hakem tarafından 

Müessif Bir Ölüm 

Kurtulu~ • Pera 

mlyeti aldı ve bu arada Gündüz ilk tehir edildi. ı 
Galatasaray· golünü kaydetti, devre 1 kiru:i küme maçları 
de 1 • O Galatasaray lehine bitti. Şeref stadında oynanan ikinci kü-

İklnci devrede ayni hakimiyeti de. me maçlarında Eyup, Kurtuluşa; A.. 1 
vam ettiren Galatasaraylılar, Gün-lüz nadoluhisar, Anadoluya; sahaya gel
vasıtasile ikinci gollerini de vaptı'ar. mediklerinden hükmen ga!ip say:!· 
Peralılar da bu arada Talca vasıta- mışlar. Alemdar da Kalesporu 4 - 1 
sile, bir gol kaydettiler. Penaltıdan malğlup etm~tir. 

Yarın Akşam saat 21 de 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

PiYANO KONSERi 

Darülfünun Tıp Fakültesi seririya. 
tı cildiye ve efrenciye müderrisi o. 
lup, doktor Kemal Muhtarın bacana. 
ğı, Güzel Sanatlar Akademisinden 
mezun ressam Sellin Turan ve Kaba· 

1 taş İnönü lisesi riyaziye muallimi 
, Saide Turan ve Akademi resim kıs. 

~----.,-•••••••••••••••••••••llK mı talebesinden Feyziiver Turbanın 

verecektir. Ililetler gişede satılmaktadır. 

RADYO 

Günün üçüncü karşılaşması Şazi 
fezcanın hakemliği altında Kurtu
hış • Pera arasında idi. İlk dakika· 
~an üstün bir oyun oynamıya ba§lı• 
ran Pera 7 inci dakikada bir korner 
atışından Colafi vasıtasile ilk golü 
kazandı ve bunu Manıfüıln yaptığı 
ikinci bir gol takip etti. Devre 2 - O 
!"eranın lehine bitti. 

Bodu~ ayağile bir ;ıol daha yapan Voleybol Müsabakalan 
Galatasaraylılar, bu müsabakayı da İstanbul bölgesi voleybol ajanh.l:!ı ANKARA P.ADJ"O~U 
3 - 1 kazandılar. tarafından tert'p edilen ·ıofoybol teş- fürkiye 

b) Okuyan: Sadi Ho~eı 

babalan değerli ve büyük Türk mü. 
tefekkirlerinden Profesör Doktor Hü
seyin Zade Ali Turan, Usküdarda 
İh•anlyedeki evinde dün ani olarak 
veto• •'"-.::-.ı.:_ - - - .. --o-• .. --: .. 
on birde !htifaliıtı lıiyıka ile ~sku. 
darda Köprülü konak.. yanındakı eBeykoz • Topkap~ vik müsabakaları dün Galatasaray l'ürkiye 

Günün yegane lig maçı, '!aksim lokalinde başlamıştır. Müsabakalar. 

Radvodifiin·on Postala· 
Ra~yosu Ankura Cadyosı 

1 - Yesari Asım: Hüzzam şarkı (Öm
rüm seni sevmekle nihayet bulacaktır). 

2 - Zeki Arif: Hüzam _o~~ .. ~Ağ!~ıı:nGıHe -·""'u n.aıaJrı18rak, öğle namazı Do. 
ğancılar camilnde kılındıktan sonra, 
Karacaahmctte Çiçekçi kahvesi kar. 
şısındaki aile makberesine defnedi
lecektir. 

İkinci devre her iki tArafm çalış· 
aıasına rağmen, golsüz olarak sona 
erdi ve bu suretle Pera bu maçı 

2 • O kazandı. 

stadında Beykoz - Topka,Pı ar~ın- çok intizamsız şekilde geçmi~tir. r lı. P. 
Oall?a Uzunlugu 
sı '1 m U"1o~ t....... .:o t\'' 

1A41' m IO"" w .. ~ , .. ~ K.• 

.-H·l.--ı ~ -
ağlayan bülbül), 4 - Halk türkilsil (Sarı 

Galatasaray - Şişli 
Dördüncü müsabakayı Galatasa. 

ray - Şişli yaptılar. Bu oyunu Nec· 
det idare etti. Devamlı bir yağmur 
altında oynanan bu oyun zevksiz oL 
:lu. Salihattin birinci devrede Ga
'atasaraya ilk golü kazandırdı ve 
:!evre 1 - O bitti. 

İkinci devrede Şişli çok canlı bir 
oyun oynadı. Bu canlılığın neticesi 
olarak Nobar beraberliği temin etti. 
rekrar canlanan sarı kırmızılılar Ce
mil vasıtasile bir gol daha kaydede
rek maçı 2 • 1 kazandılar. 

da oldu. Hakem Halit Galip, saat Klüpler, karşılarında maalesef ne vo
tam dörtte sabaya çıkar.ık etrafı do- leybol ajanını ve ne de re;mi bir mü
laştL Evvela böyle bir sahada oyun messil görememişlerdir. 
oynamanın imkansızhğını görerek Ajanlığın gazetelerdeki resmi tcb· 
maçı yaptırmamak istedi. Fakat biraz ı;ğinde yazılı karşılaşma saatleri 
sonra anlaşılamıyan bir tesir altında klüplere haber verilm"1•'n değiştiril. 
maçı oynatarak yağmurdan sonra diği. için bir kısım müsabakalar ya. 
kara çeviren bu soğuk havada çocuk- pı'amamıştır. . 
lan acınacak bir hale soktu. Bilhassa Klüplerin kendi kendilerine yap
resmi bir müsabakanın bu sahada tıkları karşılaşmalarda şu neticeler 
oynatılması büyük bir hata idi. alınmıştır: 

Sahada maç yapan yirmi iki genç- .Boğaz;çi Topkapıya hiikmen gn lip 
le üç hakem ve seyirciler de dııhil sayılmış, Davutpaşa Eyiibe galip gel
olduğu halde ancak otuz kırk kişi miştir. 
vardı. Süleymaniye _ B:ışiktaş müsabalta. 

Pazartesi, 18. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Müzik: Muhtelif ~arkılar (Pi.), 13,30-14,00 
Müzik: Karı~ık müı.ik (Pl.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı, 
18,05 Müıik.: Radyo caz orkestrası, 18,40 
Konuşma (Umumi terbiye ve beden ter
blyes.l), 18,55 Serbest fl.aat, 19,10 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteorolo}l haber
leri, 19.30 Müzik: Geçit konseri. 5 kadın 
ve 5 erkek okuyucu !'U'a ile. Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Çağla, Kemal 
Niyazi Seyhun, FahrJ Kopu:z, İzzettin Ökte 
20.15 Konu~ma (Fen ve tabiat bilgileri), 
20.30 ~tüzik: Saz eı:;erleri. Çnlfınlar: Reş~t 

Erer, Fahire Fersan, Refik Fersan, Fahri 

~ülüm var benim). 
21.15 Müzik: Konser takdimi - Halil 

Bedii Yönelgen; Radyo orkestrası (Şef: H. 
Ferit lı.lnar): 

1 - Gretry - MotU: Balet Suit'L 
2 - L. Cherubint: Le Dewc Journees 

operasından Uvertür. 

3 - Ulvi Cemal Erkin: Konçertlno (t'I-
yano ve orkestra için). 
Solist: BestekAr. 

4 - I. Stravinsky: 2 inci kOçilk suit. 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri, ziraat. esham - tahvilat, kambiyo -
nukut bon;ası (Fiyat), 22.30 Müı.ik: Bir 
koocerto (Pl.), ~3.DO Milzik: Cazband (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanı§. 

Merhum, Kafkas Türklerindendi. 

Kurtuluş - Şişli 

Takımlar karşılıklı olarak tam kad sında da Sü'eyman'ye hükmen galip 
rolari!e dizildiler. Oyun çok cansız addedilmiştir. Fenerbahçe Alemdarı, 
başladı. Çocuklar tam bir buçuk sa· Pera Doğusporu, Beylerbeyi Kasım- Kopuz; 20·45 Müzik: Çalanlar: Vecihe, Ru-

5cn Kam, Cevdet Kozan. 

Ecnebi istasyonlarında 
Türkçe Ncşriyaı 

Kafkasyanın Salyan şehrinde doğ. 
muş, efkan abraranesinden dolayı 
İstanbula gelmiş, burada tıbbiyeyi 
bitirmiş, Türklük ve hürriyet ideali
ni bir an terketmemiş ve Türkçülük 
f.krini ilk olarak memlekete o tel.. 
kin etmişti. Eski yunanca ve latince. 
ye kadar, bütün Garp dillerini bilir. 
Çok değerli bir ilimimlz. hassas. mil
li bir şairimiz ve çalıştığı şubede de. 
ğerli bir hekimimizdi. Binlerce tale. 
be yetiştirmiştir. Vefatı, Türk irfan 
ve harsı için büyük zayiattandır. Ai. 
lesine ve yetişmiş, güzid• evlatlarına 
tazivetler ederiz. 

Beşinci oyun Kurtuluş - Şişli ara
nnda yapıldı. Ahmet Ad~min ida
?"esindeki bu müsabaka çok sıkı o'du. 
Dört maçla çok fena bir hale g~len 
sabada her iki takım didinrniye baş.. 
!adılar. Bütün çalışmalara rağmen, 

at topla değil, çamurla mücadele et- paşayı, Galatasaray Akınsporu mağ-
tiler. Dakikalar ilerledikçe oyuncu- liip etmiş, Vefa Kurtuluşa hükmen 
!ar tanınmaz bir hale gird,ler ve iı- gal'p siıyılm ş, İstanbul - İstiklal kar_ 
deta saba ortas:nda çamurdan birer şılaşmasında da saat 14 t? sahada bu
heykel gibi dolaşmıya başladılar. !onan bu iki takım. saat 20 de orta-

Birlnci devrede Beykoz, ikisi Ka- da görünrnemiş~erdir. 

Kulağında nefes gibi bir ses fısıldadı: 
- Uyuyor musun Ayşecik? 

a) Okuyan: MOzeyyen Scn•r 
1 - Lemi: Hüseyni şark1 (Zılman olur 

kl), 2 - Dede: Uşsak şarkı (Bi vefa bi 
çeşml bidat), 3 - Dede: Uşşak ıı:arkı (Naz
lı nazlı sekip gider), 4 - rı.'Iuzaffc.r İlkar: 

Hüseyni türkü (Aşkımızda düğüm var). 

Bel{!!raa: Saat 19 da kısa dalga 49; Parla· 
Saat ıe,45 de kısa dalga 40, orta dalga Egeliler Gecesi 
255; Tiran: Saat 20,15 de kısa dalga 55.50 Şehrimizdeki Egeli gençlerin tertip et-
1e; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250. tikleri Ege gecelerinin 8 incisi 23 Mart Cu-

Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 31,5: martesi akşamı Maksim salonunda yapı-
Belgard: Saat 22 de kısa dalga 48. , ıacaktır. 

mak istiyormuş gibi başını dikleştirerek. burnunu 
hat·aya kaldırarak karşısındaki adamı süzdü: 

- Bugün bana yine çok dikkatle bakıyorsunuz; 
galiba yine mazideki hatıralannızı yaşamak ihtiyacı
nı duymaktasınız. Bugün vine "Ona .. cok mu benzi
yorum? 

Gözlerini ıl\Sa hakikati hatırlıyaca~ıııı, ondan 
intL<am almak hevesile vahşileşeceğini bildigi için 
bu yarım uyku ve saadet anını uzatmak arıusi!e ira- · 
desinin bülÜn kuvvetıni sarfedip sesini çıkarmadı. 

Kalbi gümbürdüyerek çarpıyor, damaı;lan bir nabız 
gihi atıyordu. 

Bir saniye, iki saniye, bütün bir ömilr geçti.. 
- Uyuyor musun yavrum? 

Y i!zan : MUAZZEZ TAHSiN BEC?KAND No. 57 

Ve bu sözlerinin Mehmedin yüzünde kopardığı 
şidd~tli boradan kaçmak, onu görmemek için, koşa. 
rak kan:araya girdi. "O,, dediği kadının kendi anası 
olo:luğunu düşünemiyecek kadar muvazenesini kay. 
betmiş, kcııdınden geçmişti. Cevap vermemek ve bu saadet dakikasını biraz 

daha yaşamak için dişlerini sıkarak sustu. Ayni daki. 
.tada onun saçlarından yükselen buğu canını l:arış.. 
tırdı ve sıcak bir nefes elini yaktL 

Onun dudaklarını, hiç beklemediği bir dakikada 
elinde hissetmek o kadar büyük ve şaşırtıcı bir şey. 
di ki, bu heyecana tahammül edemiyerek gozlerini 
hafifce açtı. Onun başı henüz yukarıya kal)<mamıştı. 
Hafüçe gülümsiyerek tekrar kirpiklerini inclirdi ve 
yavaş yavaş uyanıyormuş gibi bir hareket yaparak 
etrafına baktı. 

- Ne tuhaf, hiç farkında olmadan uyumuşum. 
Dayım nerede? 

Mehmedin sesi ha!ifce boğuktu; Ayşe bunu an
lamamış görünerek sükunetle sordu: 

_ Siz yatmadınız mı? 

- Hayır, ben uzakta oturmuş sana baktyordum. 
Gözlerin uzun uzun enginlere da!.mıştı, sonradan ka
=ndı. Onu düşünerek mi uyudun Ayşe? 

Bu kıskanç ve düşüncesiz sözler istemeden 
Mehmecl!n 'ğzından dökülmüştü. Hemen pişman ol. 
du. Şımdi genç kız ona: "Size ne oluyor• Gizli dü
ffineı-lerimi rormak salahiyetini ,ız nered'°" buldu· 

nuz?,, Diye sormuş olsa ne cevap verecekti7 
Fakat Ayşe onun sesindeki acılığı bir saniye kaL 

binde yaşatııktan sonra çok sakin bir sesle cevap 
verdi: 

- Sizin nesliniz pek romantik bir nesil, her şey. 
de, her yerde histen başka bir şey görmüyorsunuz. 
Sizin fikrinizce, bir kadın güzel tabiatin karşısında 
mutlaka aşkını düşünür, aşka ait hulyalar kurar. 
Halbuki biz yeni zaman kızlan hakikatle hayali bir
le.,<tirec<..k kadar kuvvetli bir irade ve kafaya mali
kiz .. 

Hayır Amiral, yanılıyorsunuz, biraz evvel sev
gilimi düşünerek uykuya dalmadım; bilakis zihnim. 
de büsbütün başka şeyler vardı. Bir da vayı düşünü· 
yordum, arkadaşlardan birinin takip etmekte olduğu 
bir davayı ... !sterseniz size bunu anlatayun; çok en
teresan bir vakadır, içinde müthiş bir aşk macerası 
da gizli .. 

Mehmet suratına bir tokat yemiş gibi şaşırmıştı. 
Genç kızın kendisile alay ettiği aşikardı. Onun müs. 
tehzi sesi kulaklarından beynine ve sinirlerine geçe
rek bir duman gibi etrafını kaplıyordu. 

Jçinden tasan öfkevi zaptetmiye ealışarak e<'-

vap vereli. 
- Hayır. gönül masalları dinliyecek yaşım çok

tan geçti benım . 
Ayşe yerinden kalkmıştı. Münakaşayı uzatma.. 

rnak İ\in sözü değiştirdi: 
- Gidip dayımı da uyandırayım. 
Fakat gözleri ona takılınca yeniden bir öfke ile 

sarsıldığını hissetti ve ona ıstırap çektirmek için vah
şi bir ihtiyaç duydu. 

- Size sormağı unutmuştum, nişanlın'.Z, benim 
o meşhur otomobil kazası günü yanınızda gördüğüm 
hanım değil nıi? Düğününüz ne vakit? 

!kisi de ayakta, göz göze idiler; ikisi de biribi· 
rini paralamıya hazırlanan kaplanlar gibi heyecan 
ve ateşle y jz yüze bakıyorlardı. Fakat Mehmet daha 
evvel kenöinı top'ayarak karşısındakinin Ayşe oldu
ğunu gördü ve bakışları yavaş yavaş sertliğini kay. 
betti, yumuşadı, eridi. 

Ayşe ayn; sert nazarlarla bakmakta devam ede. 
rek cevap bt'kliyordu. Onun dudaklarının kıpırdama
dığını, gözlerinin acıyan, yalvaran bir ma!la ile acı
laştığını görünce büsbütün kendisini kaybetti, kal. 
bine '"planan kuvvt'tli ağrıyı bir hamlede •oküp at. 

Ayşe uzaklaştıktan sonra Mehmet bir san'ye, bir 
bıçak yarası yemiş gibi, içinin sızladığını .:iuydu. Bu 
darbe o kadar ani ve kuvvetli idi ki, bili llıtiyar sar
sılmıştı. Ayakta duracak kuvveti bulamıyacağını, he
le Ayşe !le hemen karşı karşıya gelemiyec;ığini an. 
Jadığı için oraya, biraz evvef genç kızın oturduğu ye
re uzanarak başını direğe dayadı, gözlerini kapadı. 

Açık denizde rüzgar artmış, kotra büsbütün sal· 

lanmıya başlamıştı. Mehmet, ba~ınm içinde bir şe

yin gerilerek şişitiğinl ve büyüdüğünü duyuyormuş 
gibi alnının iki yanını yumruklari!e bastırdı. 

- Demc.lt biliyor .. Her şeyi haber almı~. l\laaıl 

ve kimden eığrenm:ş? O halde benden k~çmasına, 

bana karşı hainJeşmesine sebep bu! Demeı< o da beni 
düşünüyor ve ıstırap çekiyor ... Vah zavallı Ayşecik! 
Annesi ve ben ... Ne tesadüf yarabbi! .Fakat mademki 
her şey' biliyor. o halde bu vakanın yalnız bir taraflı 
olduğunu, annesile benim aramızda hiçbir yakınlık 
olmadığını, daha doğrusıı annesinin beni ııevmediğini 

(Ot! 
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/ etıerarası posta ittıhadına dahil 

b 1111Yan memleketler için abone 

3 
~eli miiddet sırasıyle 30, 16, 9, 
~s liradır. Abone bcı'ieli pcşındiı-. 
c:res değiştirmek 25 kuruştur. 
l> Vap için mektuplara 10 kuruşluk 
uı Hdve~i lazımdır. 

~ımıı:ı:ııuun11 
Mektep Kitapları 
o~ıe y azllmaz 
Mektep kitaplaTının baştan ~-

11 • ğı kusurlu olduğu anlaşılınca, 
~ti( Vekaleti, bu kitapları yeni 
~ ll'fl Yazdırmıya teşebbüs ettl Bu 

SatJa müellifler arasında evvela 

TAN 

. . 
:;ovyetleı· tarafından civarında esaslı talıkimat .yapıldığı bil dirilen Bakii.daki petrol kuyularından bfr kısmının gÖJ"iinüşii 

Karadenizdeki Sovyet 
~ 

ektep kitaplan için müsabaka
aı açtL Birinciye 7000 lira gibi ih
tti tdilerniyecek bir mükafat vaa. 

1 · Buna rağmen hazırlanıp, Ve. 

Jiıı~te gönderilen kitaplardan hi~bi. L 8 1 nfl kabule şayan olmadığı görüldü.. 
·ı ~ ~ecrübe kafi değ'lmi~ gibi, Ve.' ·~ Odncı _bir müsabaka ~aha açh, 1 m an a r 1 

, daha ıleri gıderek, dığer mek- Niçin Tahkim 
ab kitaplal'ının yazılmasını da mü
tı ~~aya koydu. Alınacak neticeyi 
~ilden haber verebiliriz: Menfi. 
~llnkü bizce tutulan yol yanlıştır. 

lııı tep ldtabı yazmak ayn bir ilim 
tıştur 

~t . 
ek Uharrir ve m a a l 1 i m olmak 
·ıd·tep kitabı yazmak için kafi de. 
d ~?. Nasıl muallim mekteplerinde 

~ltıtıs. Usulü öğretilirse, Avrupa ve 
'1tkeıı1ca muallim mekteplerinde 
da tep kitaplarının nasıl -yazılacağı 
lahaj·rıca tedris olunur. Mektep ki. 

ı )" bil. aznıak, yalnız o mevzuda salA. 
rııa:t 8ah~hi o~ı.nayı değil, .. ayni za: 
~Ult~a psikoloJı ve pedagoJıde haylı 
Ftitdllre malik olmayı icap ettirir. 
lUs e nıektep kitabı yazmıya teşeb
Vat edenlerin çoğu ise, mektep kitabı 
htı 1:-'a nıetodlarına ,-fıkıf olmadan 
~~e:ş~ girişirler. Vücude getirdikleri 
kit 'llmi olmaktan uzak kahr. O va
Ö tabiatile beğenilrı!.oı. 

llıd tedenberi tavsiye ettiğimiz usul 
!a~ ~'Mıantt- Vek61etl. mektap kL 
leşk· !Ml:&nıak üzere husus:J. bir heyet 
llıek'1 eder. Bu hçyct, en modern 
hel' tep kitaplarını getirtir. Ayrıca 
~eld~·evzuun nasıl yazdma~ı lazım 
itli gı hakkında intişar eden eser. 
~i~ toplar. Bir sene kadar ihzari tet. 
lah~t ~·apılır. Sonra her bahis en sa. 
iııt '{ettar kimseler tarafından yazı
'tı a 

1
' hu heyetin tetkik ve tenkidinE' 

tirı~ llnur. Bu hususta heyetin hari
ie ~_kalan salahiyettar kimselerden 

tıfade ed'.lir. 
tit~~kteplerimizin muhtaç olduğu 
~İliJ.P ;l', anrak bu suretle hazırlana. 
i 11l\ ' 1 

e~aletin müsabaka tecrilbesin. 
tar 8 dıgı menfi net;ceye bakarak, bu 

il.ta \'aracağını umarı:ı •. 

!tı~ tU ·* 
[) ""

11e Bir insan 
~~a Kaybettik 

~tı ~'tl lfü.seyin Zade Ali Beyin ve. 
lll'l d ahcrıni verdiler. Büyük bir in
·lelll aha kaybettiğimizi öğrenerek, 
n "~ acı duyddk. 

''ıtı~~ü~~ü nesil Hfüıeyin Zadeyi ta
·a.t:ıal·~bılır. Fakat irfanile, ahlakile, 
'iiJtı 1 e her hangi bir cemiyette en 
ia~·ıie~· Ve en büyük insanlardan biri 
•i.ilt ~· ıl~cek kadar kıymetli ve bü
li ..,, ır ınsandı. Hiise,,·in Zade, sair_ 

• ... u "k' " • 'ııkat ~ı ı~inastı, edipti, doktordu, 
ti~'lld e~sınden eYvel , .e her şeyden 
"'an e .huyük bir insandı. Zaman za. 
itlen' ~1.Yasete kan~ınış olmasına rağ. 
hk o'! ır temizlik ab:desi, bir insan. 

l'b Wo 

h., egı olarak kalmıştı 
QUse .. · 

ltıiyer ~ ı~ Zadenin ölümü, Türk ce· 
1 ıçın telafisi güç bir kayıptır. 

~dık- * ı\ç.k oy Kaymakamına 
n· Mektup 

lırs~t evde dam akarsa, duvar yıkı
la, iİk~eya her hangi bir arıza olur. 
e\'İll ~~~e alakadar olan adam, o 
• Scuıı hi V • • • d t arı a.d • eya o evm 1çın e o u. 

~· anıdır. 
·-ıı k .. 

llaenaı ~dıkoy kaymakaınısınız, bi. 
h'sin.i eJıh Kadıköyün bugünkü sahi. 
~den ~: °Modada bi~ aydanberi devam 
'ak k ır top~ak kayması var. Bu top
!alt 0tYnıasıle ilkiince alakadar ola
·af1 çö~~. zat sizsiniz. Eviniz.in bir ta. 
kayllt uyor, demektir. Bu toprak 
di.işür:~~~.n .~oda burnunu tehlikeye , 
fer hild'gu_ııu en salahiyettar kimse. 
tılarak, ~dılel', Bu kaymanın önünil 
tıllld u tehlikeye mani olmak li. 
1-ıaır. ~I Al'adan bir ay geçtiği halde, 
lierıh .r hareket gürülmedi İki ~: .. 

erı y w w • ıı;oıu&• 
de. h • agan ~·agmurlar neticesin· 
w ttrund kf k ~ll!;lar d a ayalar düşmeğe, a-
h111'11 evrllmeğe başlanıı,, Moda 
•ekliunun denize dökülmesine kadar 

Yecek miyiz! 

(Bükreşte çıkan Le Monent ga 
zetesi, 8 mart 1940 tarihli nüs. 
hasında, Sovyetlerin Karadeniz. 
deki lin:aanlarını niçin tahkim 
ettiklerine dair bir makale neŞ
retmlştir. Bu taJıkimatm Kara
denizden vukubulacak muhte
mel bir tecavüze karşı müdafaa 
tedbiri mahiyetinde olduğunu 

anlatan bu makaleyi aşağıya 
naklediyoruz.) 

• 
azetelerden öğreniyo-G ruz ki, Sovyetler, Al

man mühendislerinin teknik 
yardımile Odessa, Novoros
sisk, Batum limanlarını, ve 
Azak denizinde Morioupol 
limanını tahkim ile meşgul
dürler. 

Acaba, Karaeeni.t, bugünkü ha
reketlerin tesirile yakında birinci 
plana geçecek mi· 

Eğer böyle olursa, onun sahille
rinde bugün ilk defa dövüşülecek 
değildir. Bu deniz, 1828 _ l 829 
Türk • Rus harbine, Kırım muha
rebesine, 1877 - 1878 T:.irk _ Rus 
harbir.e, ve nihayet g2Çen 1918 -
1920 harbine sahne olmuştur. 

Bütün bunlar, Karadenize haki. 
miyetin bu denizin sahillerinde vu
ku bulacak kara harplerinin neti
cesi üzerindeki ehem:niyetli tesi
rini tebarüz ettirmiştir: 

1 - Şiddetli Rus .!ıücumu, ta. 
mamile hakimi bulunmadığı bu 
deniz havzasına çarpmış, ve Rus.. 
ya, bu denizden istifade imkarun
dan mahrum olduğu için birisi 
Kafkasyada, diğeri de Balkanlar
da olmak üzere, biribirine uzak iki 
çephe açmak mecburiyetinde kal. 
mıştı. 

2 - Denize hakim ı:>lan tarafın 
donanma kuvveti, sahillerde tutu
nan kuvvetlerinin himayesi altın
da muvaffakıyetli müd:ıfaa ateşi 
yapmak hususunda çok ehemmi.. 
yetli bir rol oynamıştır. 

3 - Mütearrız, Karadeniz etra. 
fmda ilerlediği takdirde, onun ha
rekatı, cenahlarından yediği dar. 
belerle ağırlaştırılmıştır. Ve bu ta_ 
arruzlar, düşman ordusuna çok pa
halıya mal olmuştur. 

4 - Deniz hakimiyetinden müs
tefit olabilen orduların irtibot haL 
lannı ve iaşesini temin etmak çok 
basittır. Halbuki, ayni ihtiyaçları 
temin etmek hususunda, Rusya 
çok müşkülata maruz kalmıştı: 
Çünkü bu işleri başarmasına hiz
met eden süraili ve müsait yolları 
mahduttu. 

5 - Karadenizde, askeri manev. 
ralara hakimiyet hususunda da, 
denize hakim olanlar, daima bü
yük kolaylıklara kavuşmuşlardır: 

Halbuki, deniz yolundan istifade 
edemiyen Ruslar, Balkanlnrda, ve 
Ka!kasyada açtıkları cephelere 
kuvvet sevki hususunda da yaya 
kalmışlardı: Çünkü uzun kara ha
reketleri yüzünden, cephe gerisile 
irtibatları kesilmişti. 

6 - Nihayet, denize hakim olan 
tara! taarruza geçmek fırsatını ka. 
zanınca, mükemmel hareket üsle. 
ri bulmuş, muhtelif istikametler ü
rerinde faaliyet göstermek imkan. 
lanna sahip olmuştur. (Kırım mu. 
hare besi 

Ediliyor? 
Bugün, Avrupa Ru'>yasının 

cenup cephesi, Garp cephe
sinden fazla taarruza açuttı.r. 

Fakat, Karadenizde, bu tecı übe. 
yi muvaffakıyetle yapabilmek, o-
raya girmiye, yani Bo~nzlardan 
serbestçe geçebilmiye mütevaJdnf
tır. Bunun içindir ki, Karadenize 
hakim olmak şansına sahip bulu. 
nan garp kuvvetlerinin, bu kapı. 
nın kendilerine açık tutulmasını 
arzu edecekleri tabiidir. 

Bahri kudreti noksan bulunan 
Sovyetler Birliği ise, bilakis, bu 
kapının kapalı kalmasını ve hiç-

bir düşman gemisinin Karadenize 
girmemesini temenni edecektir. 

Halbuki, rakiplerin vaziyeti, 
1914 e kadar, bugünkünün tama. 
mile aksiydi: !ngilter.-?, Türkiye.. 
yi, siyasi gayretlerle, Boğazlan 
kapamıya zorluyor, Rusya ise, as-

keri tazyikle ve hiç yorulmadan o. 
nu açmıya çalışıyordu. 

Maamafih, Ruslardan bazıları, 

vaziyeti daha iyi görüyorlardı. Hat
ta Dahiliye Nazırı M. Dournovo, 
1914 de, Çar İkinci Nikolaya baş
vurmuş ve: 
"- Boğazların kapalı tutulma

sı, boğazlara bizim sahip olma
mızdan fazla menCaatim"ze uygun
dur: Çünkü, boğazlar kapalı bu. 
Jnnduğu nıiiddetçe, l{aradeniz, bi
:ıim için, düşman taarruzlarından 
masun ve emin bir göl haline gi. 
rer. Buw.uı içindir ki, ~usyaı: bo
ğazlara doğrudan dolruya el koy. 
madanı Karadeni:ze bir düşman do. 
nanması sokmamanın çaresini hiç 
çekinmeden bulabilir!,, 

Sovyetler, bu fikri, tarihi tecrü. 
belere bakarak benimsemişler ve 
Çarlığın asırdide siyasetine bu ye

ni istikameti vermişlerdir. 

· L.PKMAN ... EKiMiN öGOTLERi . 

YAŞLILARDA GANGREN 
Gençlik, her bakımdan iyi bir memektir. lnsan bir yolda gider. 

şey olduğu gibi, bilhassa gangren ken, baldırına, ayak bileğine, a-
hastalığı bakımından, yaşlılığa gö- yağına birdenbire kulunç girer, e-
re, pek çok iy:dir. Çiinkü kırmızı _ peyce sancı verir. İnsan bir tara. 
kan damarının müzmin iltihabın. fa dayanarak, durmağa mecbur o. 
dan ileri gelen gangren hastalığı, Jur. Kulunç geçse bile, ayak ağır. 
elli yaşından önce pek az görülür, laşmış, uyuşmuş bulunur. Az, çok 
hatta 45 ile 60 yaş arasında gelir. uzunca bir müddet d:nlendikten 
se, ona yaşhhktan önce gelen gan. sonra, tekrar yürümek kabil olur. 
gren derler. Bu hastalığın adeti, Böyle, yolda durmıya mecburi. 
altmJŞ yaşından sonra gelmektlı-. yet nöbetleri haftalarca, aylarca 
Bir de kadınlarda olması pek müs- sürdiikten sonra, arka ilzeri yatıl-
tesnadır. Hemen her vakit, yalnız dığı vakit, ağrılar ba~lar. Yaşlılık. 
yaşlı erkeklere musallat olur: Ta. ta insan gece yatarken, ayak par. 
bil, bayanlara hiçbir vakit yaşlı maklarının birinde, en ziyade bü. 
denilemiyeceği tç:n... yük parmakta, uyutmıyaeak ka. 

dar, ş'ddetli ağrı du:varsa, gan
gren hatıra gelmeli, ağrıyan par. 
mağın kararıp kararmadığına dik. 
kat etmelidir. Kararma, bazıların
da ayak parmağının her tarafını 
birden kaplar. bazılarında parma. 
ğın ucunda bir nokta gibi başlar, 
yavaş yavaş yayılır. 

Kan damarı iltihabının neticesi 
olan gangren insanın, burnuna, 
parmaklarına, kulaklarına ve da
ha başka küçük parçalarına mu. 
sallat olursa da, daha ziyade, bü. 
tün bir bacakta meydana çıkar. 

Damardaki müzmin iltihaba se
bep ne olduğu pek iyi bilinmez, 
zaten gangren meydana çıktığı va
·kit, onu arayıp; bulmak ta - za
man geçtiği için - pek güçtür: 
Belki insanın geçirdiği türlü tiirlü 
mikroplu hastalıkların birinin, ya. 
hut farkında olmıyarak geç"rdiği, 
zehirlenmelerden birinin neticesi 
dir. Fakat kan damarı iltihabı, u. 
mumi olduğu halde, gangrenin yal
nız bir bacakta olması düşiinüle
cek şeydir. Demek ki, gangrenin 
sebebi, yalnız damardaki müzmin 
iltihap değildir. O iltihabın dama. 
n tıkaması için bir sebep daha 
lazımdır: Bu da çok defa ayakla. 
nn ve bacakların kirli olması, · Ü
şümesi, yahut blı- kazaya uğrama. 
sıdır. 

Gangren meydana çıkmadan 
haylice zaman önce, bazı alamet
ler onun geleceğini haber verir. 
Bunların en mühimmi, herkesin 
dalına hatırında kalması 18.zım o. 
lanı, arada sırada musallat olan 
to allama, daha doğrusu, yürüye. 

Bir, iki hafta sonra kararma, çı
kacağı yere kadar çıkarak, orada 
durur. Beyaz kalan ve kararan 
xerler arasında bir çizgi belli olur. 
O :ıaman sancılar da geçer. 

Fakat sancılar geçmeden, hatta 
arada sırada gelen topallama ba,. 
Jayınca, gngrenin önünü almak, 
elbette, iyi olur. Yürürken. adale. 
lerinc kulunç giren taraftaki baca. 
ğı. bilhassa ayağı - her iki taraf. 
taki daha i3; - gayet temiz, ku
ru ve sıcak tutmak, her giin baca. 
ğı sıcak su~·a koyarak iyice ku. 
rutmak, sonra da üzerine yün ço
rap giymek, soğuktan ve rutubet. 
ten korunmak çok defa gangrenln 
önünü alır. 

Gece ağrılar başladıktan sonl'a, 
bile, yataktan hiç kalkmıyarak, a· 
yağı ve bacağı pamuğa sarmakla 
gangrenin onu alındığı vardır. 

Gangren belirince, ayaklan ıslat. 
maktan mutlaka çekinmelidir. Da. 
ha sonrasına, tabii, operatör karı. 
ŞJl'. 

Bunun içindir ki, Boğazlan 
kapattırmanın kombınezc:r 

nunu bulmıya, ve yeni •rürkıyeyi 
kazanmrya çalıştılar: Bu gayreti 
gösterirken, ne vakitlerini., ne de, 
garbın gafletle hazırladığı fırsatlan 
kaybetmediler: Kemalizmi, daha 
beşiğindeyken tuttular, İstanbulun 
Türk kalınası lazım geldiğini ilan 
ettiler, şark milletlerini 1920 de 
toplanan Baku kongresine çağırdı
lar, Türk inilliyetperverlerini, harp 
malzmesile beslediler.92lde Mosko 
vada ve Karsta imzalanan iki mu
ahede, bu mütekabil ve iyi vaziye. 
ti takviye etti. 

Fakat, Lozan muahedesine bağ. 
lı Boğazlar anlaşması (1923 te) 
Sovyetlerin ümitlerini yıkar gibi 
oldu .• 

Çünkü So-vyetlerden bilvasıta in
tikam alaq bu muah9de, yavaş, 
y-.v-. Boka.darın tamanıile açıl

ması yolund~ bir rej,im tesis· e gi
diyor gibi id.1. 

Fakat, Moskova, bu vaziyet kar
şısında ümidini kesmedi. Tiirkiye 
nezdinde, uzun müddet eski siya. 
setini takip etti. 1925 te imzalanan 
dostluk ve ademi tecavüz muahe.. 
desi, 1931 de yapılan deniz anlaş
ması, onu ümitlerine yeniden yak. 
!aştırdı. O s1ralarda Rusya fürki.. 
yenin Boğazları yeniden askerileş
tirmek hususundaki meşru arzu. 
sunun tahakkukuna müzahir oldu. 
Hulasa, o tarihlerde müdafaa hat.. 
tını S6bostopol'den Do~azlara si. 
yasi yollardan geçerek indirmek, 
ve 1914 t• M . Dournovo'nun orta. 
ya attığı hkri tahakkuk ettirmek 
uğrunda. her fırsattan istifade et. 
miye çalıştı! 

Fakat sonra, birdenbire manza-
ra değişti. Sovyetler Birliği 

939 da Almanyanm yanır.da yer al. 
dı,ayni zamanda, 1935 tenberi fa
aliyette bulunan ve 1918 - 1922 
yılındaki kızdırıcı dolambaçlılıkları. 

ru göstermiyen uslu ve sahurlu in. 
giliz siyas@'ti, Türkiyenin lngiltere 
ve Fransayla anJaşmasmr hazırla· 
dı: Geçen sene imzala:lan İngiliz -
Fransız _ Türk paktının gayesi, 
muhtemel bir Alınan veya Sovyet 
taarruzunu Cenubu Şarki Avrupa
smda ve Yakın Şarkta önlemek, 
mukavemet etmek ve sulbü miim. 
kün mertebe muhafaza eylemektir. 

Fakat, bu vaziyet, l\folotofun 
beyan.atından da anlaşıldığı üzere 
Moskovayı pek memnun bırakma
dı: 

Zira, Lozan muahedesini tnı;hi
hen, 1936 da Montrö'de imzalfion. 
mış olan yeni Boğazlar muahedesi, 
bir harp sırasında Boğazl~rm kon
trolü hakkını tamamile Türkiyeye 
vermektedir. Harp gemilerini 
Boğazlardan geçirip geçirm<:?mek, 
Türkiyenin ihtiyarına bırakılmış
tır. Ve kendi menfaatleri de. Tür. 
kiyenin, bu ihtiyarım, icabında, 

müttefikleri lehine kullanmasını 

amirdir. 
Acaba, yeni bir taarruz (erdastn

da biz, eski ve muzaffer Kırım it
tifakının dirileceğini tahayyül e. 
delim mi? Balkan, Kafkas cephe
lerini ve diğer harekatı omuzlıya
c;ak olan Karadenize hakimiyetih 
kıymetini bir defa daha ileri süre. 
rek, 1854 _ 1855 e müşabih bir va
ziyet görebilir miyiz~ 

Sovyetlerin, Kara denizdeki 
limanları süralle tahkim etmesi, 
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ra~:m;ıa 
16 Mart Mateminin 
Sosyal Manası -fg'. 3 · t,a 

l' azan: Sabiha Zekeriya Sertel 

D ün biiyiik bir kalabalık, Şe .. 
bitlikte, 16 Mart matemini, 

şehitlerinin kabirleri önünde bir da. 
ha yaşadılar, mazinin acı 'hatıralan. 
nı, kahramanlarının huzurunda bir 
daha hatırladılar. 

16 Mart, İstanbulun işgali giinü 
şehit düşen askerlerin, uğrunda öl. 
dükleri gayenin sembolüdür. Bu ga. 
ye herhangi bir düşman karşısında. 
milli istiklali müdafaa gayesidir ki, 
bunu o zamana kadar yapılan harp. 
lerin gayesinden ayırmak 18.zımcbr. 

Osmanlı imparatorluğunun haşmet 

devirlerinde istila peşinde koşan~ 
"Allah Allah,, nidalar ile l\1iislüman. 
lığı yaymak, ehlisalip ordulanmn 
din namına servet hazinelerini, esir. 
leri yağma ettikleri devirlerde sali. 
be karşı cihatla karşı koymak için 
yapılan harplerin gayesile, istilaya 
karşı tek bir mana ile milli müdafaa. 
yı ifade eden bu harp arasında çok 
fark vardır. 

İstismarcı bir A vnıpa emperyaliz .. 
minin karşısında, geri teknik ve me. 
deniyetle karşı koyamıyan bir Os
manlı imparatorluğunda inhilal baş. 
ladıktan sonra, yer yer koparılan va.. 
tan parçalannı veren Türk milletini 
harbe sürükleyen gaye, tecavüzi ma. 
hiyetten çıkmış, tedafüi bir mahiyet 
almıştır. 1914 ae Türkiyenin harbe 
niçin girdiği münakaşa edilse bile, 
hüsnü niyeti üzerinde şüpheye ma. 
hal yoktur. Hudut boylanna serilen 
ordulann gayesi, hiçbir istila ve te. 
cavüz gayesi bestem.iyen, sadece top. 
raklannı ve istiklalini miidafaa eden 
ordulann gayesiydi. 16 Mart şehitle.. 
rl bu temiz ve yüksek gayenin kur
banlandırlar. 

İstanbul ve Anadolu düşman eline 
düştükten sonra milletin bağrından 
yükselen feryat, Sakaryalarda, İn,!)n. 
terinde binbir fedakarlık nüm1pıesi 
yaratan İstiklô.I harbi, bu milletin 
şuurla, imanla yaptığı harplerin en 
hak11SI, en hayati manalar saklıyanı. 
dır. İstiklali elinden gitmiş bir mille. 
tin yaptığı müdafaa harbi kadar, 
harbi nıazur gösteren hiçbir sebep 
ve gaye mevcut olamaz. İstiklil har. 
bi, i,Şte 16 Martta ve bütün harp sa. 
halarında 'ehlt dil~ askerlerin, ~
tısadi ve siyasi istiklali elinden gi. 
den milletin şuurundan ve kalbinden 
doğmuş bir hal'ptir. 16 Mart, bu mü. 
dafaa harbinin başlangıcı, sailn, ve 
dönüm noktasıdır. Bu ölüm merha. 
lesinden, bu yıkılıştan sonradır ki. 
Anadoludaki istiklal harbi doğmuş, 
buJ?fuı elimizde mevcut olan, ve mu. 
hafaı:ası i~in her türlü tedbiri aldı. 
ğımız istiklal, bu şehitlerin mezan 
üstünde yükselmiştir. 16 Martcn sos. 
yal manası, istila ve tecavüzden, is
tismar ve esaretten tamamile uzak. 
en büyük hak olan istiklali, milJi 
varlığı müdafaadır, bu şehitler bu 
müdafaanın kurbanlarıdırlar.. E~er 
onlar bu kabirlerde yatmamış olsa. 
lardı, belki de bu~ünkü bayraitn 
ren~i ve arması değişmiş olacaktı. 
16 Mart bir matem günii, ayni za. 
manda bir kurtuluş günüdür. 

Güınrük1erdeki Pamuklu 
Mensucat 

Ankara, 17 (TAN) - Gümrükle. 
rimizde bulunan pamuklu mensuca
tın ithalini temin eden knrarname, 
bugün Vekiller Heyetince kabul o.. 
lunmuştur . 

İş Bankasının İskenderun 
~ubesi Açılıyor 

Ankara, 11 (TAN) - Türkiye lJ 
Bankası İskenderiye şubesi önümüz
deki cuma günü merasimle açılacak
tır. Merasimde banka umum müdür. 
lüğünü, muavinlerden Mecit temsil 
edecektir. 

İkinci Bir Memlekete İhraç 
Edilmiyecek Eşya 

Ankara, 17 (Tan Muhabirınden)
İhracat emtiamızın zuruiunu teşkil 
eden ambalaj eşyası har:ç olmak ü
zere İngiltere ve Fransa ile bunlann 
dominyon ve müstemlekelerinden ve . 
himayeleri altında bulunan memıe. 
ketlerden ithal o1unacak emtianın 
memleketimizden ikinci bir rn.emleke 
te ihracının menedilmesi, Ticaret Ve. 
kaletinin tekilli üzerine İcra Vekille· 
ri Heyetince kabul olunmuşhır. 

bu sıralarda şayanı rlikkat bir e
hemmiyeti haizdir. Buralardaki va
ziyet değicüklikleri :ie. ayni dHe
cede karakteristiktir. Şayet Mcs
kova, br ileri hat saydığı Boğaz'&:
ra icabında güvenemezse, eski sya
setine dönmek mccburiy~tini <!u
yacaktır! 
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H A R P 
Yakın Şarktan 
Uz ki şmış ır 

rna .. 1 lnridel 
bir cephe açmaktan korunmak, bila. 
kis Sovyetlerl ve Balkanları ikhsa. 
den istismar lç 'n organiznsyonunu 
tamamlamaktan ibarettir. 

A vrupanın Vaziyeti 
Kat'i Bir Dönüm 

N olctasındadır 1 

Komedi Frans& 
Tiyatrosu lstanbu: 

Komedi Fransez tiyatros 
martın 29. 30 ve 31 inci ak~ 
Tepebaşı Şehir tiyatrosunda tiÇ 
mi suare ve ayrıca iki matine t 
vereceği memnuniyetle htber 
mı~tır. , 

Şeytan Prens Röno 
• 

Antakyaya Gidiyor 
Akşam karanlığı bastı, bu yetm'ş kalmadığı için Antakynnın har~ci si. 

flki millet büyük ateş'er yakarak bil· yase.t,i. fü!, yani .m~arebe ile meşgul 
·tiln sıJlırları boğazlayıp şiş!crc geçi. olabıurdı. Bu fıkrıni karısına söyle
riyorlar, şarap varillerinin tapaları. diği zaman Konstans: 
:nı ağır kılınçlarile açıyorlar. Tür'.ü, - Sevgilim, benım muhabbetim 
türlü içkileri kimisi büyük kupalara, sana kfıfl d~ğil mi? diy.:ırdu. Buhçe. 
.kimisi de manda boymızlarına dol. !erde, güzel kokulu çiçek'.cr arı;sında 
<iurarak içiyor. yaşıyalım. Ne oluyorsıın? Daima e. 

Şehrin kaleleri bu gürültüye la- !inde kılmç, at üstünde ko~maktan 
Jrnyt ka!ıyor, o kendi vazifesini tanı· yoru'.madın mı? Halep wltanı var· 
yor. Haçlılara mümkün oldu~u kadar sın bir iki köy daha 1ısın. Ne çıkar? 
.dayanmak! Memleketimiz kafi der~cede büy!ik. 

Şehre hariçten erzak gönderilmek Ne kadar alsalar bize aşkıı.uzı barın· 
"teşebbüsü akiın kaldı. B·itün yoyceek dıracak bir köşe kalır. 
<ienizi bekliyen filo tarafından zap. Bu tarizlere evvela cevap vermedi. 
iediidi ve Müslümanların rızkı hı. Nihayet bir gün taştı: 
!I'istiyanlara nasip oldu. _ Konstans, dedi, ':>en daha kü. 

Şehir yavaş yavaş sıkışıyordu. Ye. çüktüm. Şarkta din için harp eden 
niden erzak gemileri ge!di. Fakat şövalyeler avdetlerinde şatomuza 
l\Iüslüman.l~r. bu gemileri yetmiş uğrarlardı. Büyük kardeşim gölcle ba 
lharp gemısının himayesine verın· Ş· !ık tutarken ben, babama sokularak 
lerdL Abloka filosu karşılarında bu onların maceralarını dinl"rdim. Son. 
derece büyük bir kuvvet görünce ra etrafımızdaki çiitçilerin ben yaş· 
kaçmıya bile vakit bulamadılar. A- ta çocuklarını toplar, tahta kılınçler 
mira! Jcrar'ın on beş gemisi bütün ve odundan mızraklarla muharebeler 
haçlı ordusunun gözünün önünde bi. yapardık. 
rıır birer batırıldı. Elim silah tutacak bir çağa gelince 

Ondan s~nra, artık ~ehrl açlıkla kralımız yedinci Lui'nin arkn~ına tn· 
:zaptetmek imka~ı kalmamı~tı., · kılarak buralara geldim, harp ettim, 

llkb~har geldı. Muhasara hala de. cesaret gösterdim, şöhret aldım.Ben. 
vam edı!ordu. Sıcaktan ~erkes buna.. den muhariplik sıfatını kaldırırsan 
1ıyor, agıı; ~ırhla_r g~neşın hararetıle bir şey kalmaz. Ölmüş sayılırım. An. 
kızdıkça ıç~~~ekılerı cayır cayır ya· takyaıun her gün bir parçası gidiyor, 
ikıyordu. Bulun askerde mırıltılar bunları gasıplardan geri alacağım.. 
'haşlamıştı. Beniın bu maksatlarıma enqel olı:na! 

Bu esnada Röno, Halep sultanı N,!!· Yoksa seni bile feda ederim. 
:reddinin el\ seç~e ıü':'~ri~erile An. Kansının boynuna dolanan kolla. 
takyaya doğru ilerledıglnı hab7r al. rını çözdü. Ermeni Toros'a karşı ya· 
dı. Antakyarun sağlam kalelerı ve hut Toros ile beraber Bazil'e karşı 
cesur muhafızları vardı. Fakat ku.. ve yahut ta vaziyetin icap ettirdiği 
ıına~da edecek bir ba.ş yoktu. şekle göre, Bari! ile beraber bir baş· 

Rono, bu .haberi §O~~Jyele.re söy- ka düşmana hücum ediyor, durmak, 
ae:k~n K~dus .kralı dıgerlerıne bır dinlenmek bilmiyordu. Kıbrısı zap. 
;goz ı§ar:etı ettı. Konstansın ızdlva.~ tetmek için gemiler teçhiz euiyor. İ. 
:bahsi yıne açıldı. Kral Boducn, Ro· cap ederse, hem hıristiyanlara, hem 
no'ya: de Müslümanlara saldırıyordu. 

- Konstanstan bir mektup aldım. Ne dahilı ne harici muayyen bir 
Kendi gönlünün intihap f't:iğ;nden siyaseti vardı. Yeter ki döv!iş olsun! 
J>aşkasile izdivaç etmiyeceğini bildL Kudüs kralı Boduau K:mstans !le 
riyor. Dedi. Sonra sük\ınetle ilave izdivacına muvafaka; ettiğine çoktan 
etti: pişman olmuştu. 

- Konstan~. sizi intihap etmişi 
Röno dö Şatilyon derhal diz çöke. 

rek kralın elini öptü. Boduen: 
- Sizin Antakya prensi olmanız 

mukaddes maksadımızda muvaffak 
olacağımıza delalet eder, dedL Hay. 
di Antakyaya gidiniz. Biz şehri siz 
qlı:nasanız da zaptedebiliriz. 

R öno dö Şatilyon, Konstans ile 
evlendiği zaman (Antakya 

!Prensi) unvanını alınıştı. Dört yaşın. 
.da hükümdar olan (Boemon) un ge· 
:niş bir krallığı vardı. Arazisınin bir 
çoğu elan J\lüslümanlar elinde, Er
ımeni Toros ile Bizanslı Manüel de ül. 
llı:esindcn bir çok kısımlan gasbetmiş.. 
~erdi. Kont Raymon'un vefatından 
ısonra Müslümanlar ile hırlstiyanlar 
ıliciz bir kadın elinde kalan memle
keti yavaş yavaş kemiriyorlardı. 

Şeytan Frenk memleketin başına 

geçince tabiaU:e vaziyet d~ğişti. Fa· 
kat ilk icraatında karşısına bir mani 
ı;ıktı: Patrik AmorL. 

Kont Raymonun vefatındanberl 
patrik istediği gibi hüküm süriıyor. 
du. Halbuki Konstansın izdivacından 
sonra iktidarın elinden gidec<':li mu. 
tıakkaktı. İhtiyar Amor>' yalnız ah· 
rete müteallik işlerde hakemlik et
mekle iktifa edemiyordu. El altından 
entrikalara girişti. Asker ile papasın 
arasında giz!i ve müthiş bir mücade. 
;,, başlanuştı. 

P atrik Amori ile barıştı. Kendi· 
sine yaptığı hakaretten dola

yı tar2iye vermek için papası ata bin. 
dirdi Hayvanın yularından tutarak 
şehrin içinde gezdirdi. 1''ııkat papas, 
hala traşlı kafasının etrafında vızıl. 
dayan sinekleri unutmamıştı. Röno· 
ya tarziyeyi verdikten sonra Kudü· 
se giderek krala şikayet etti, oradan 
da Rönoyu düşürmek için imparator 
Manüel ile kumpas kurmak üzere İs.. 
tanbula gitti. Kudüs kralı tehditler 
yağdırıyor; papa aforoz yıldırımları 
ile tepiniyordu. Röno, ikisi ile de a-
lay ed:yordu. . 
Artık herkes aleyhine dönmüştü. 

Yalnız Tanpl ve Hospital ş;>valyeleri 
Rönodan bol bol para çektikleri için 
ona taraftar kalmışlardı. Serserilik 
ruhu o kadar kuvvetli idi ki, ş(;val· 
yelik hıs'.erini bile kırmış, Tiönoyu, 
adi b;r haydut derekesine düşürmüş
tü. Arkasına çetelerini takarak yağ. 
mıya ç1kıyor, önüne ne gc\'.rse soyup 
soğana döndürüyordu. Kilis<>l~rin kıy 
metli ~yası bile hıristiyanlık için 
harp ettiğini iddia eden bu haydudun 
yağmasından kurtulmadı. 

(Devamı varl 

Dış Ticcretim:z 

.Müt•efi.klerin Yakın ve Orta Sark. 
ta. bir harp vaziyeti ihdas etmeler!, 
bu mıntakalarda bulunan memle. 
ketlerin m~nfaatleri ve vaziyetleri 
ile de kabili teli! değildir. 

Balkan memleketleri Balkanlarda 
sulhü idame için her türlü fedakfırlı. 
!ia hazırdırla r. Balkan antantının 
hikmeti vücudu budur. Ve bütün 
Balkan memleketlerinin her ne su. 
retle olursa olsun harpten uzak kal. 
maktan başka bir düşünceleri ve ga. 
yeleri yoktur. Binaenal~yh Balkan 
devletleri ne Almam•iı.nın ne de 
müttefıklerin tahrik ile 

0

harb~ sürük. 
lenmeğe mütemayil ve tar:ıfdar de. 
ilildirler 

y akın ve Orta Şarktaki vaz'ye. 
tin hususiyeti. Boğazlar üze. 

rindeki hakimiyeti it'barile, dünya. 
nın bu nuntakasında huzur ve sükiı
nun en büyük amili olan Türkiyenin 
vaziyeti ise sarihtir. Sayın Başveki. 
limizln daha beş, on filn evvel rnd. 
yoda Türkiyenin siyasi vaziyeti hak. 
kında verdiği açık ve samimi izahat 
he:ıüz hatırlardadır. Başvekilimiz, 
Türklyenin sulh siyasetinde devam 
ettiği ve Sovyet komşumuza karşı 

hiçbir hasmane temayülü olmadığı 
hakkında teminat vermı.!erdir. 

Bu münasebetle üç dört gün evvel 
Necmettin Sadak'ın Aksam refiki. 
mizde çıkan bir başmakal~sinde Tür. 
kiyenin vaziyetini izah eden asağıda. 
ki satırları dikkatle okumanızı tav. 
siye ederim: 

"Tiirkiyenin, me,ycut ve ma1Um 
ittifak muahedelcrile girişmiş oldu. 
ğu taahhütler,'men1!eketimizi günün 
birinde, bize aykın menfaatler na. 
mına, boşuho,una harbe sürükliye .. 
cek taahhütler dei:ildir. Ililmek !ii. 
zımdır ki bu taahhütlerimiz icahı 
harbe girdiğimiz giin, Türk vatanı .. 
nın sınırlan doitrudan doğruya teca. 
vüze uğ-ram~ olmaliia da, Tiirkiyenin 
emni~yet ~aha~r tehlikeye girmi' ve 
hinnetire Türkiye hudutları en yakın 
tehdide maruz kalmı. demektir. Zi. 
ra, imzaladı4ım•7. ittifaklar şuursuz 
bir macera politikasının ec:eri değ-il. 
~ır emniyet s af"ız:ı taalluk eden 
lıayatl meıı'faatler diişiiniilerck, Jıe. 
sap edilerek yapılmış ittifaklardır. 

ve bu muahedeler doloyısi!c ıtiri<tl. 
ğimiz taahhiitler, sadece ba~knlnt"ına 
yardım etmek gayrctile değil. Tiirk 
\'atanına yaklaşan ve nihayet hudut. 
larımıza dayanacakı muhakkak olan 
sarih taarruzları iinlemek kaygısile 
kabul edilınistir. Bunun içmdir ki 
Tiirki:venln ittifaklardaki taahhiitle. 
rile nıilli enıniyct "-Rhamı7.t birbirin. 
den ayırmak mtimkiin dP~ildir. Bun. 
lar aynı llile~·lcrdir. Nit('kim, Baş\'e
kil bu hakikati bir cümlede ifade et. 
mi' bulunu,·ordu: "Emniy<"t ~ahamı .. 
21 arık ittifak mualıedelerlle ~izmi. 
siz, emniyetsizlik havasının biz.-?e ne 
vakit doğnca;;ını açık~a söylemiş ve 
gö<11fernli~ bulunu\·oruz." 

Tiirkiyenin emniJct sahası ncrclc .. 
ri(fir? 

nu sahay1 anbm•k !~in i•tifak mu. 
alırdrlerine bakmak kafidir. 

Balkan antantına verdiğimiz kıv. 
mot ve bu ittifaka gftsterdiğimiz alil .. 
ka, Balkanların. Türk.iye iı:;in en mü .. 
him emniyet sahası olmasından ileri 
ll'eli:vor. Zira Balkanlarda siikünu bo. 
zacak bir teca\·iiz hareketinin neti .. 
releri. bizi kendi masuniyetimiz bn .. 
kımından dahi, alôknsız bırakoma7.. 
Bunun içindir ki Balknnlar emniyet 
'iahn~ıza ait olarak, Balkan anlan .. 

ma., 1 lnrf.f~I 
solinl ile yaptığı görüşmeler Slrasın· 
da Amerika sefiri de huır bul~n. 
muştur • 

Romadan bildirlldiğine göre, Mus
so!:ni ve Ciano pazarte•iyl saiıya bağ 
lıyan gece Romaya dönecekler ve 
Duçe, çarşamba günü saat 13 de Ce. 
novada vapura binecek olan Sumner 
Velles'i bir kere daha kabul ed~cek· 
tir. 

• 
Alman büyük elçisi Fon Macken. 

sen, dün akşam Romadan Berline ha
reket etmiştir. 

Welles'in en son temasları 
Roma, 17 (Hususi) - Roosevelt'in 

mümessili ve Amerika hariciye müs
teşarı Sumner Welles. yarın (bugün) 
10.30 da Papa tarafındjın kabul edi
lecektir. 

Welles, diğer hükOmet merkezle. 
rinde olduğu gibi, Romada da yaptı. 
ğı mülakatlar hakkında hicbir şey 
söylememekte ısrar etmektedir. 

Siyasi mahfillerin kanaati 
İtalyan diplomatik ve siyasi mah. 

fillerinde Amerikan hariciye müste. 
şarının bu görüşmelerine karşı bü. 
yük bir alaka gösterilmektedir. 

Halbuki Welles'in Romayı ilk zi. 
yareti bu mahfillerd~ büyük bir ih. 
tiyatla karşılanmıştı. 
Romanın diplomat'k mahfillerin. 

de hasıl olan kanaate göre Avrupa. 
nın vaziyeti üç haftadanberi çok in. 
kişaf etmiştir. Ve şimdi kati bir dö. 
nüm noktasında bulunmaktadır. 

Sumner Welles'in Romayı ilk zi. 
yaretl ile Parise avdeti arasında bey. 
nelmilel sahada mühim bir değişik. 
lik husule gelmi•tir. 

Alman - /talyan ittifakı • 
Ber!ln, 17 (A.A.) - "Bcrlin • Ro

ma • Tokyo., mecmuası. Alman rica
linden birinin ismini saklıyan üç yıl. 
dız imzalı bir makale neşretmektedir 
Makalede Von Ribbentrop'un Roma 
seyahati hakkında Fransız • İngiliz 
matbuatında çıkan tefsirlerden bah
sedilmektedir. Makalenin muharriri, 
Alınan - İtalyan ittifakından da bah
setmekte ve bu ittifakın yalnız kuv. 
vete değil, akıl ve basirete de isti.ıat 
ettiğini yazmakadır. 

Roosevell'in mesajı 
Va•ington, 17 CA.A.) - Kraliçe 

Wilhelmine tarafından Nevyorkta 
toplanan hıristiyan cemiyetleri kon. 
gresi münasebetile çekilen mesaja 
cevap olarak Roosevelt radyoda bir 
mesaj neşretmiştir. • 

Mesajda hulasa olaralı:, dOnvanın 
barış için manevi bir esas arad~ğı ve 
bir barışın ise meyvaları tazyik. zu
lüm ve e•aret oldu,itu takdirde devam 
edemiyceği kaydedilmektedir. Roose. 
velt, insan kardeşliği nazarı itibara 
almmadıkça, her türlü barısm im • 
kansız oldıı~l'da ısrar etmekte ve 
•Övle drmektedir: 

"Kil~ük milletler kuvvetU korn'1Jl<ınnın 
korkusu içinde yaşıyacakhırsa barış haki· 
kt o1mnz. Bir barı$, ln!'ianlara müşterek 
anlasma ?emini bulmak imk.Anını veren 
Hlki.ller hokkınrla 11erbcst müdavf'leyl in
kAr ettlfri takdirde beoı:lreUI ve kiyn~etU 
olamrr.. Allnh unutuldulu takı1irde b~r1$ 

ol\rlil olnmnz. t1te bu esac:lı şartlar unutul
muş oldu~'U .lcindir ki dünya Umum! 

tından ba,kn, bir de İngiltere ve 
Fran~a ile ittifak rnnahedt'mizin li.. ş .. .. . . unu da ilave etmeliyim ki 
runcu n1acl'C'r~ı mucıhince a.vrıca val".. _ • 
dım taahlıfidilne giri ·mekte tc~ed. ı müttefıkler bitaraf memleket. 
diit etmedik. ş ı !erin hak ve ist;klalierine hürmetkar. 

hu emrıi,·«-t ~ahamı7.da sulhiin muhn ... 
faza'I. iki devletin de milşterek m~n. 
foatlerin~ uygun olduğuna lnandıi:ı. 
mız içindi." 

T" k' b' Akd 1 d 1 fd' dırlar. Finlandada Sovyetlerle harbi 
ur ıye ır t'n 7. e\· e 1 ır. ııöze aldıkları halde, sırf İsveç ve 

Gitgide bu muhasama o kadar ş:d. 
:letlendi ki, nihayet Röno bu işe ni· 
oayet vermiye karar verdi: 

Bunun kin Akcleniı Tlirk'~·cnin em. Norvecin kendi topraklarından asker 
niyet •nhnlarından en milhimmidir. r,eçirilmesine müsaade etmemeleri,' 

(Başı 1 incide) Akdenizdc Fransa ile İn:ıilterenin 
h 1 I bu yardımın yapılmasına mani oL 

ten 2.011.200 lira değerinde 3.234.671 tııtu<acakl.rı bir arhP m ;ncer o a. 
k muştur. Ve müttefikler, mazlum bir 

kilo eşya ithal olunmuştur. rnk bir teravih hnrc ·eti knrsmnda 
İtalyaya yapılan 2.894.752 Ura de-J Tiirkiycnln lngiltrre ve Fra!'•ava 

ğerinde H.321.097 ihracata mukab;J fiilen yardım taalıhüdii. sadece Fran. 
bu memleketten 741.433 lira değe_ •a ve fngilterenln Tiirkiyeye, her. 
rinde 1.622.423 kilo eşya ithal ediL hanı:i bir tecavüz haliıı.Je \'ardım et. 
miştir. n1elerinin bir kar"-ıllğı değil, a~·ni za .. 

milletin hayatı pahasına da olsa, baş. 
ka mH!etlerin hürriyet ve istiklalle. 
rine dokunma(:a kendilerinde hak 
görmemişler, beynelmilel hakları 

çiğnemeğe tenezzül etmemişlerdir. 
Yakın ve Orta Şarkta da, Alman. 

fngiltereye 2.172.710 lira değerin- manda yi•k•ek sulh \'C emniyet men. 
de 14.489.369 liralık ihracat yapıl. fnatlerimi,in icabıdır. ya veya Sovyetlerle temasa gelebil. 
masına mukabil bu memleketten Türkive, n:vni zamnncla. Kara.teniz mek için bir takım bitaraf meml.o. 

396
.719 lira değerinde 687.878 lcilo devletidir. Snhillerimizin ~eni~liği ve ketleri yarıp geçmek ihtiya~ı vardır. 

Bo" la ı · 1 K d · · Bu memleketler razı olmadıkça müL 
eşya ithal olunmuştur. ~•z ra a 11µ o mam17 nra enızı 

Fransaya ı.52 ı.794 lira dfğerindo l>izim en belli başlı emniyet sahamız tefikler Almanya ve Sovyetlere karşı/ 
ed 1 i haline koymaktadır. Bundan dolayı ikinci bir cephe kuramazlar. Bu 

12.319.604 kilo eşya ihraç ı m ş ve bu denizde sulhiin muhafazasına en devletlerin ise harbe sürüklenmek 
buna mukabil Fransadan memleketL yakından aliikadnr devletiz. Esasen, istemedikleri meydanda oldu/tuna 
mizc 396.719 lira değerinde 687.878 herhangi bir harlıin Akdenizdcn Ka. göre, müttefiklerin Yakın ve Orta 
kilo eşya ithal olunmuştur. ra~enize kolnvca sirayet etmesine en. Şarkta bir cephe kurmai!'a teşebbüs 

Birleş:k Amerikaya 1.539.618 lira gel olmak. J\fontrrmı: mukavelesini etmeleri kolay olmıyacaktır. 

HarPten ıon harpler ara!:ınd!kl yıllarda 
haklkt bir barışa malik olm~mıştır. 

"Benim, ölmesine lmktın olmıyan add
let ve kerde5Uk ülkülerinin nihayet mu-
7.a!!er otacaRına itimadım vardır. Bunlar 
en yük.Bek lnsnnt UlkUJetdır ve müdafaa 
\"f' muhattıza edileceklerdir. Bunların 1.a• 
ferinde bütf\n dünya lçln ka7.un<; vardır 

ve bu za!erin meyvuı, işte barııtır." 

• 
Havasa göre bu mesaj, Welle 'in 

Avrupa seyahatinden sonra Roose
velt'in bRkiki dü•iirıcelerinin ilk ifa_ 
desidir. Bu mesaj, Roosevelt'in dün. 
y~ barı• sartları hakkındaki telfıkkL 
s!nde bir değişiktk olmadığını isbat 
--diyor. 

Bunden şu netlre ~ıkmaktadır ki. 
Reisicümhura atfedilen bir mütare • 
keye davet tasavvuru doğru ise, böy
le bir aqvet ancak Roosevelt tara. 
fından tarif edilen ve müttefik hükiı. 
metler tarafından ilan edilmiş olan. 
ların ayni olan ülküler için mücade. • le eden kuvvetlerin zaferlle mümkün 
olabilir. 

ROMANYA 
HUDUTLARINI 
ALMANYA 
G:ırcnti Edecek 

(Başı 1 lnrlde) 

müdafaa edeceğini kendisine söyle. 
miş olduğunu bildirmiştir. 

Buna mukabil, Bükreşin saltıhiyeL 
li mahfilleri İtalyanın Almanya ile 
mutabık olarak Romanya hudutlan. 
nı garanti etmek teklifinde bulundu
ğu şayiasını şimdiye kadar tekzip et.. 
mi•lerdir. 

Roman,,_ya garanti meselesi 
Cenevre, 17 CA.A.l - "La Trlbune 

de Lausanne" gazetesi, lktısadl im. 
tiyazlar mukabilinde hudutlarını ga. 
ranti etmek icin Almanya tarafından 
Rom.anyaya tekliflerde bulunulmuş 

olduğunu ortaya atan gazetenin Po
polo d'İtalia adındaki İtalyan gazete. 
si olduğunu yazmaktadır. 

La Tribune de Lau•anne diyor ki: 
.. Faşist rejiminin bilyük bir yan resmt 

ıı:a7.eteslnln bu kombtne7.onu neşir ve Hftn 
etmesine hayret edilir. Cünka böyle gltll 
kapaklı işler ancak gizli tazyikler ıayesin-

Bu temsiller, dehaki'ır MOLi 
müe~sesesi lrupunun mühim bit 
mı taraflndan verileccginc gere 
rimiz için cidden artistik bir 
te kil edecektir. 
KOMEDİ l'RANSEZ Tiyatr 
29 mart cuma suarede; 
ANDCOMAQUE, RACC'E'in 

perdelik manzum faciası. Ayrıca 
ROSSE DU SAİNT SACRE)!.4 
PROSPER :\lERbIE'nin bir per 
p:yesi. 

30 mart cumartesi matinede: 
l\IATİ:SEE l'OETİQUE, bütün 

pun iştirakile (VİLLON et P~ 
VALERY'nın Fransız şiiri tabi 
Suarede: O:i NE BADi. 'E PA~ 
VEC L'AMOUR, ALFRED DE ~l 
SET'in 3 perde!.k ktımcdisL 

(13 tablo • yeni temsili) ve 
PAUL MORAND'ın 2 perdelilı: 
medisi olan LE VOYAGEU1' 
L'AMOUR. 

31 mart pazar matinede: 
LE l\USANTHROPE, l\IOLİEll 

5 perdelik manzum komedisi ve 
rıca İLFAUT QU'UNE PORTE S 
OUVERTE OU FERl\IEE, ALFJI' 
DE M.USSET'nin bir perdelik 
zum esi. 

Suarede: ON NE BADİNE Pı\S 
VEC L'AMOUR, Alfred de Muss 
beş perdelik komedisi. 

(13 tablo. Yeni tems'li) ve LE 
YAGEl!R ET L'AMOUR, M. pı\1 

MORAND'ın iki perdelik komeıi' 
T'yatro heyetini teşkil eden 

yanlor: 
MARIE BELL, CATHFJI · 

FON-TENEY, GERl\lAİNE ROt' 
WEANNE SULLY, FRANÇO 
DELİLLE. 

Baylar: JEAN YONNEL, CHA
REUİL, AI'1F. CLARJOND. PIE 
OE RİGOULT, LOUİS SF.İGJ'J~, 
GFRARD OURY ve JEAN il'' 

NYNX. 
Yukarıda zikredilen temsiller. ~ 

di ideal kadroları, Paristen geti!'l 
·cek dekor, mobilva, kostümler 
saire ile oynanac~ktır. 
HAMİŞ: Bil ler 20 mart car 

ha l'iinünden itibaren her ün sf 
. O ~n c k<i!l.;r pe a Ş 

Tiyatrosu ı;ıi elerinde satılncaktır. 

de muvaUakJyeUne iktiran edebilir."' 

• 
Bükre•. 17 IA.A.l - D•mlr Mıı~ 

fız teskiliıtı azasından 14 kişi teıll 
kilz kampından çıkmıştır. 

Saodetinizdir ... ~ 

lJnun e-u~buz ve sıhhatli yetışımı; tabiatın tıpkı bır yavru g&tu ~u-•""' 
"iindc yettştirdiği sa{ ve norma] K•da ile rniimkilndür. Her anne tah'atıfl 
insanlara balışcttifi bu kudret güzelliğinden istifadeyi eeri bır~km•· 
nıalıdır. 

ç APA M· A R I< A 

B ir sabah askerler piskoposluk 
sarayına girdiler. Papas, zi· 

;raretçileri huzuruna kabulde gecıkti. 
gi için kapıları kırarak yatak odası. 
na saldırdılar. Hasta ihtiyarı yatnğ;n· 
dan çıkararak sürükliye sıirükliye. 
p:s bir z;ndana attılar. Bir kaç gün 
hapsedildikten sonra papas zindan· 
dan ç:karıldı. En yüksek bürçlerden 
birin'n tepes;ne gbtürldıi, çırçıplak 

soyuldu, kayışlarla -sıska vücuclünden 
kan fışkıracak kadar :ivüldükten 
sonra duvarda bir halk'lya bağlandı. 
Kızgın güneş vücudünü yakıyor, bin
lerce sin~k yaralarını yiyordu. Bu 
kadarla da kalmadı: Kdfası traş e. 
dildi, bal sürüldü, hiı1 a olemiyen pa. 
pasın etrafında milyonlarca haşarat 
..,ızıldıyordu. 

değerinde 14.792.942 kilo eşya ibra. vaparken hakim olan cndi•elerden Onun için biz Sov::'et - Fin sulhün. 
catı yapılmış ve bu memleketten hiri değil mi,·di? Sovyct Rııs\·a ile den sonra harbin Yakın ve Orta Müstahzaratında bu haa~a tamamen mevcuttur 
706.095 lira dcj!erinde 8.264.636 ki· devamına, elimizclrn geldiği kadar Şarktan da uzaklaştığını zannediy.:ı. Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi te isi 1915 

Rono nun artık uğraşacak rakibi lo eşya ithal edilmiştir. calıştıi(ımız dostluk nıiinascbetleri, ruz. 1 ~-•••••••llill••••••••• - . 
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Bayan Necla, komşusunun ba§ındaki ıapkayı görünce çok 
kıskandı. Bu komşu ile başındaki şapkayı görmek istemez mi
siniz? Öyle ise, siyah nokta/,arı numara sırasına göre birleştirin. 

Yirmi Altı Edecek · Kaç Defa Küçüktür? 

'Burada bir yıldız var. Yıldızın 
köşelerile çizgilerin birleştiği yer. 
lerde birer nokta bulunuyor. Bu 
lloktalar 12 tanedir. Noktalardan 
~r birinin bulunduğu yere birden 
o.n ikiye kadar olnn sayılardan hi. 
tinl koyacaksınız. Yani her nokta. 
~a bir sayı. Her sayıyı bir defa 
kullanacaksınız. Fakat bunun için 
bir şartımız var. Sayılar rastgele 
k:onmıyacak. Her çizgi üzerindeki 
l sayının tutan, 26 edecektir. 

Bu şekilde, iç ıçe muntazam ola. 
rak yerleştirilmiş kareler göniyor. 
sunuz. bu kareler tamam sekiz ta. 
nedir. Eğer, geometri hakkmd.a u
fak bir fikriniz varsa, iyice dikkat 
edip, bu karelerden her birinin ö. 
bür karelerden ne kadar küçük ol. 
duğunu bulabilirsiniz. 

Sizden şunu istiyorum: Acaba, 
en ortadaki beyaz, yani en küçük 
kare, dışardaki en büyük kareden 
kaç defa küçüktür. 

AKLINA GELENİ YAZ ! 
Her sayı aklımrza bir şey geti

rir. Mesela yedi sayısı haftayı, 40 
sayısı, 40 haramileri akla getirir. 
Bütün arkadaşlar, elinize birer ka
ğıt, kalem alarak, şu sayıların si. 
ıe heyi hatırlattığını yazınız: 1, 

2, 4, 5, 7, 10, 13, 30, 41. Sonra yaz
dıklannızı birbirinizinki ile karşı.. 
laştınn! Bakalım hangileri aykırı, 
hangileri birbirinin ayni olacak? 
Her sayı, üzerinde bir dakikadan 
fazla durnuyacaksınız. 

TAN 

.............. 8iLMECb. 
BULMACA 

l:icn, 9 harflı bır hastalıgnn. Bi.. 
rinci ikinci üçüncü dördüncü be
§incl harflerim bir sebzedir. Üçün. 
cü ikinci birinci dokuzuncu seki
zinci yedinci harflerim, her ma. 
hallede bulunan bir şeydir toktı
zuncu sekizinci üçüncü ikinci harL 
lerimden meydana gelen kelime, 
nazik değil, manasına gelir. Üçün. 
cil sekizinci yedinci harflerim de, 
arının yaptığıdır. Daha söyliyeyim 

'? 
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Bilmece - Bulmaca 
Resim Müsabakası 

KU ONU 
18 1\fART 

TAN'ın Resim Müsabakası: 

1l-.-.ı ~ N eOlmakl stiyorum? 
mı. • 

Haydi bilin bakalım, ben neyim? \~: • * Bu bilmeceyi yapanlardan yir ~· .• '• •...... ·· 
ml beş kişiye muhtelif hediyeler ı ·" · · . · · 

Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mü. 
hendls, kimi asker, kimi ressam, kimi berber, kimi başka bir §CY olınn
"1. kurar. 

Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz şe~~ 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize g6n· 
dcrin:z. Yaptığınız resim, çocuk sayfamızda bnsılncnktır. Size 
bir de güzel hediye vereceğix. 

verilecektir. 

1 
4 Mart tarihli Bilmece - Bulmaca 1 

da kazananlann atlarını yarınki i 
Tanda okuyun! 

·c E'V A~ P~ L 1 
MESELELER 

6 s 5 
'X 45 

a ı s.5 
1f.,S500 

s 8 1 s 5 
MESELE - Yukarıda, t>tr zarp 

ameliyesi görüyorsunuz. Üç hane. 
li bir sayı ile 2 haneli bir sayı 
zarbedilmiş ve 5 haneli bir sayı 
çıkmıştır. Bu ameliyede S harfi ile 
gösterilen rakamın kaç olduğunu 
bulunuz! 

CEVAP - Bu rakam 2 dir. 
MESELE - Ağabeyimin yaşile 

kardeşimin yaşını toplayıp yansı
nı alırsanız, benim yaşım meyda
na çıkar. Benim yaşım. kardeşimin 
yaşının üç mislidir. Üçümüzün yaş 
lan toplandığı zaman 54 çıkar. Bu 
benim yaşımın üç mislidir. Acaba 
her birimizin yaşı kaçtır? 

CEVAP - Ağabeyimin yaşı 30_ 
benim yapm 18, kardeşimlııki al.. 
tıdır. 

.. EVET- HA YIR .. · 
Şu sualleri okur okumaz kısaca 

evet, yah1ıt hayır deyiniz: 
1 - Papalığın nüfusu 10 milyon 

var mıdır? 
2 - BalıJ,eslr vilftyeti Aychn vt. 

IayetindE'~l daha mı kalabalıktır' 
3 - 12•ı hararet derecesinde bü. 

tün mikroplar ölür mü? 
4 - lstnnbuldan Erzincana 3it. 

mek Erzuruma gitmekten dahl'.. mı 
çabuktu!'~ 

5 - Anadolu sahiline e:t ya'd:ın 
ecnebi adası Antalya karşısında 
mıdır? 

6 - Evlerimizde elektrik ka!la.. 
nılalı ıno sene oluvor mu? 

7 - Tprkiyedc ilk gazete çıkalı 
100 yıl olmuş mudur? 

Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ede-
rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur . 

Bu SAYll\llZDA RESİl\ILERt BASİLARAK HEDİYE KAZANANLAR. 
e 101 - Edremit Cümhurlyet okulu 272 Neriman e 102 - Ayvalık fstik~tıl okulu 
~33 Akay e 103 - Ayaspaşa İstanbul Palas 16 Nezahat Canyurt e 104 - Denlzll 
Uıesl 2691 Rahmi Dorken e 107 - Geyve istasyonunda İsmail Acarla e 108 -
Eskişehir lisesi orta kısmı 2487 Vasıl Onay e 109 - Balat Kalpakçı çarşısı No. 21 
fıhaml Kızılay e 110 - Edirne ortaokul sınıf 3 - C, 554 İlyns Özkfiltilr e 
HEDİYELERİMİZ PAZARTESi, PERŞEMBE GÜNLERi VERİl,MEK. 
TEDİR. İSTANBULDA OTURMJYA.ı.'\TLARINKİ POSTA İLE GÖNDE· 
RİLECEKTIB. 

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

lş İstiyen Şoför 

lf.TE BUNU 
SiLMiYOR DUM J 

Yediğimiz sehzeleı 
- Evvelce yanrnda çalıştığınız 

adamdan neye, iyi otomobil kul
landığınıza dair bir tezkere alma
dınız? 

- Almağa vakit kalmadan, son 
yaptığım bir kazada öldü de ondan. 

Danimarkalı bır filime göre, in
san ıspanak yerse, çok becerikli 
ve biraz mağrur olurmuş. Yerel. 
ması da aksine, insanı tenbel ya. 
parmış. Ona göre, insanın ahlakı, 

yediği sebzelere göre değ'şirmiş. 

Siz Beni Ne Sandınız? 
Kiracı: - Görüyorsunuz ki yağ. 

-ur y~lk~• evin be.r tarafı aJn.. 
yor. Buna bir çare bulmıyacak.. 

mısınız? 

Ev sahibi: ~ Siz beni All:ı.h mı 

sandınız? Hiç yağmuru dindirmek 
benim elimde olan şey midir? 

ipek İstihsali 
Dünyanın en çok ipek istilisal e. 

den memleketi Jnponyadır. Sonra 
sırasile Amerika, İngiltere, Alınan. 

ya İtalya gelir. Sun'i ipek bulun. 
duktan sonra, dünya istihsa!ı, ya 

rım milyar kilo artmıştır 

Yanlış Yere Yaptırmı~ Büstün Kınlan Bumu 
- Bu çeşmeyi bundan beş yüz 

sene evvel Sokullu Mehmet Paşa 
yaptırmış. 

- Çok iyi. Fakat niçin onu Sir. 
keci istasyonuna yakın bir yere 
yaptırmamışlar? 

Bir Italyan kontu, kendi.:ıine ait 
büyük bir adamın büstünü.1 btı.rnu 
kırıldığı için on bin Türk Urası taz. 
minat istemiş. Acaba bu btistiin 
sahibinin canlıburnu kırılsaydı 
bu kadar edermiydi? 

Bugün Ayın Kaçı? 

- Bugün ayın kaçı?. 
- Onu ne yapacaksnız? Siz. st. 

ze sorulan tarihi vakaların tarih
lerini yazmıY.a bakın, kafi! 

- Hiçbir vakanın tarihini bil. 
nüyorum da, hiç olmazsa; bir ta.. 
necik doğru tarih yazayım, dedim. 

Küçüklere Öğüt 
Bak çocuğum bir yaş aldın. 
Büyük oldu şimdi adın! 

ş Temizliği artık öğren, 

Pis demesin seni gören! 
Öğren, nedir doğru duruş, 
lyi dinle, iyi konuş: 
Uslu otur, çıkma dama, 
Tavukları kovalama! 

TABİAT ANNEMİZ 
Uçsuz bucaksız gökleri toprakıu

riy le 
Ağaçlariyle, çiçekleriyle ynprak

lariyle 
Tabiat anamız iyi. 

Ilık aydınlık baharlariyle 
Esen rüzgarlariyle 

Tabiat nnaınız güzel 
Süt veren inekleriyle 
Kuşları, böcekleri, anlan petek. 

leriyle 
'l'abiat anamız cömert. 

Sensin nnalardan once bizi do. 

Hamurumuzu yoğuran 
Tabiat anne ne iyisin! 
Sen bütün insanların 
Hayvanların 

llk ve son yaratanı, 

ğuran! 

Sevgilisi, 
Her şQt'isin! 

Dilenci Gazetesi 
Avrupa memleketlerinden birin.. 

de, dilencilerin okudukları bir ga. 
zete vardır. Biri dilencilıktcn ay. 
rılacnğı zaman, kendi gazetelerine 
bir ilan ver~r. Yeni dilenciler de, 
onun takma aletlerini satın almak 
için gelip kendisini bulurl:ınnış. 

Yüz Senelik Saat 
Bir İvçire şehrinde, her yeri 

odundan yapılmış bir saat varda. 
Bu, çok meraklı saatin yalnız yay 
kısmı madenden yapılmaymış. Bu 
meşhur sant, yüz senedenberi hep 
ayni yerde saklı duruyormuş. 

Sağlam Yol Yapmak 
Bir Amerikalı mühendise göre, 

eğer tuz, balçık, kum ve çakıltaş 
ile iyice karıştırılarak yollara dö. 
şenirse, yol gayet sağlam ve daya. 
nıklı oluyor, kolay kolay eskimiyor 
muş. 

Bir Numaralı Neron 
Bir Amerikan , sergisinde 1 nu.. 

maralı Neron adlı azgın bir arslan 
varmış. Yanına ynklaş.ılamazmıı. 
Biri, onun kafesine bir ayna koy. 
muş. Arslan aynaya bakmış, önce 
duralamış sonra kuzu gibi uslula.n. 
mış. 

A vrupadan Asyaya 
Bu son Avrupa harbinden evvel, 

hususi denizaltılarla, Balhktan, Şi. 
mal buz denizi yolile Behrenk bo.. 
ğazınn gitmek için bir proje ya. 
pılmış fakat kalmıştı. Bu projeyi 
yapanlar. banı:rizl,.rin altındaki su 
yun daha sıcak olduğunu dür.ine. 
rek hareket etmişlerdi .• 

..... - ·.} .... ' " 4 ......... .. .. 
Küçük Okuyucularımıza 
1 - Resim mü~abakasına ,:cön.. 

derdiğlniz resimleri boyamayın. 
2 - Resimleri çok büyük yap. 

mayın. 

a - Adresleriniz okunaklı olsun. 
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PERAKENDE sııtıs Jl•rl ı 9QOf18 ı.aaı•ı Nddül N .. fl•I ODEON Hafaası 
roPrAN SArış rutı ı.ranauı ..,,.,.,._ B~ 9CPdl No. 4•·56 

TAN 

GRİP • NEZLE - NEVRALJİ 
BAS - DİS - KIRIKLIK 

ME 

, ........ ...ı ...... ~ 

.~aiik Sac Eksiri 

~çıar1.01ZJ ao;cu.ınıeacıeu. tlc:pı;;: ... 

lenmekten korumak tc;ln mubakkalı 

Majik saç eksirlni kullanınız.. D~r

hal tesirini görürsünüz. Sacları bil· 
yütür, köklere yeni hayat verir. Biı 

tecrübeden sonra neticeye hayret e· 
-iecekslniz. 

ve 

iM 
TESKİN EDEI\ 

Ağzın Hıfzıssıhhası 

D4:1Pri Ntlim ve be1•z mubafau iç.11, 
bemen küçük yaılarında ıtzıo hılııssı!Y 
h•••n• ibnı etmek lir.ımdır. 
Orıunuı.un veya k1%1nır.10 tuvılet mıu• 
sındı daima OENTOL cnüatahı.aratuw 
bulundurmayı unutmayıDı:t.'" 
PASTEUR tetkikleri aa1e.sinde iıtihut 
olunan OENTOL mü.tahı.&rıb. gayet 
ıotiıeptilrtir . 
~ı deuınfelcte ve titir eder. Dış mi .. 
nalarıaın l'lyahlanmaııu mıoı olur . 01, .. 
lere parlak bır beyazlık temıa eder .. 

O S M A N.L 1 

OlllTOL •Gıtıtınr· 
' • , 1 90.l&Mllll'fe. 

••rlli .. rllıru " ı 
lllJDll MIİIUllrdl 
htllır 

BANKASI 
İ L A N ·-

AİLE SANDIGI PİYANGOSU 
Osmanlı Bankasınca :hdas edilen (Aile Sandığı) piyangosunun lı:e 

desi 25 Mart 940 tarihinde icra edilip atideki ikramiyeler tevzi edil 
cektir: 

1 Adet T.L.. 
4 Adet T.L.. 
5 Adet T.L. 

25 Adet T.L. 
50 Adet T.L. 

1 .000.- lıİt 
250.- lık 
100.- -lık 

50.- lık 
25.- lık 

, _ 

--

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

1.000.
ı.ooo.-

500.-
1.250.-
1.250.-

85 Adet ikramiye için: T.L. 5.000.-
İşbu keşideye ilkteşrln 939 • Mart 940 altı aylık müddet zarfındl 

"Aile Sandığı,,(Tasarruf Cüzdanı\hesabında matiubu T.L. 50.- den a~a[I 
olmıyan her mudi iştirak edecektir. 

r---- SOMER BANK 
1 Birleşik Yün ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 
Bursada kain Merinos Fabrikamız sahasında müştail 

maddeler koymak için bir depo inşa ettirilecektir. Keşif be
deli 2421,76 liradır. Bu inşaata aid kapalı zarfla eksiltme, 
1. 4. 940 Pazartesi günü saat 15 de üesııe e erkezinde top· 
lanacak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı :ııaıf. 
tar ayni gün saat 14 e kadar Müessese Merkezine tevdi olun
malıdır. Muvakkat teminat miktarı 363,26 liradır. Şartna
meyi almak için hergün öğleden sonra Müessese Veznesine 
müracaat edilir. İştirak edeceklerin Katırcıoğlu hanında 
- beşinci katta Müessese Merkezine müracaatları. -

R ET 1 BAN K . 'J#flllm--g··-----------., _________ _., 
Garp Linyitleri işletmesinden: Devlet Denizyolları lşle~mC!sİ K 1z1 L AY c EM 1yET1 

Balıkesirdeki İdare Merkezinde l\1uhasebe kalem amirliği Umum Müdürlüğü llCinletrı 
yapabilecek liyakatte 

Bir Muhasip Aranmaktadır. 
Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara 

adresine tahriren müracaatları ilan olunur. 

~-----------------------------' 
·J)evlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanlar·ı 
.Muhammen bedeli (600.000) alu yU~ bin Ura olan {ıOO) ıkl yuz. ıon toJtomoı..ıı 

metall 25 Nisan ı940 tarihinde Perşembe ıünü saat ı5.30 da kapalı zart uau!U ile 
Ankara'da idare binasında salto alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (27 .750) yır mı yedi bin yedi yOz elli liralık muvak
kat te'mlnat ile kanunun tayin ett!tı vesi kalan ve teklillerinl ayni gün saat 
(14 30) a kadar komisyon reisllilne vermeleri Uzımdır. 
Şartnameler parasız. olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da Te-

sellüm ve sevk şeflliınden dağıtılacaktır. (1698) 

r ETi BANK 
Garp Linyitleri işletmesinden: 
l\.lüessesenin Soma, Tavşanlı, Değirmlsaz İşletmelerinde 
çalışmak üzere 

Bir Maden MUhendisi 
ve 

Bir Makine Mühendisi 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

5 numaralı adresine tahriren müı:acaatları iliin olunur 

Sondaj Ameliyatı Yaptırılacak 

Nafıa VekCiletinden: 
1 - Ordu vilAyeU dablllnde Melet, Turna su;ru lle Giresun vl!Ayetf dahllln

de pazar (ıOIYU Akçay ve TilnUk _köprülerinin zemin etüUerinl ikmal etmek mal<
&Bdile kôpril mevkilerinde yapılacak sondaj ve kazık çakma tec.raDesJ lşlerl OD 

beş rün müddetle yeniden açık ek~lltmeye konu1mUJtur. ı 
2 - Bu işlerin muhamen bedeli (54 50) lira olup eksiltme 25 - 3 - 940 ta

rl!line milsadlf Pıızart .. ı gilnO saat ı5 te Ankarada Nafıa VekAleU şose ve köp
rüler rei.slltinde yepı1acaktır. 

3 - Bu işe girmek lstlyenlerln (408, 15) liralık muvakkat teminat ıı.. 2490 
sayıll kanunun tayin etUll vesika lan ve eluiltnie tarll!lnden en az sekiz IÜD ev
vel Nafıa VekAletine müracaat edilip te alınacalı: miltealıhltllk ehliyet vesikasını 
hAmil olarak muayyen gün ve saatte kom.\syonda lspab YOc:ut etmeleri IAzımdır, 

4 - Şartname ve keşil evrakı, Nafıa V ekAleU ııose ve köprlller dairesinde ve 
C!resun. Ordu Nafıa mOdürlllklerlnde gllrülebill!. (1046) (1788) 

- ·- - --

18 Marttan 25 Marta kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
t<ırıdenlz fıııttını 

'3ırtın h•ttına 

lzmlt hıttına 

Mudınyı hattına 

Bındırmı hıttına 

Kırıblga hattın• 

lmro% hattı"• 

Ayvılık h.attına 

Salı ı2 de (Cümhurlyet), Perşembe 12 de (Tan) ve 

Pa..ı.ar 18 da (Dumlupınar). Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Antalya ı 

Sirkeci nhbmından. 

Salı, Persembe ve Pazar 9.30 da (Tayyar). Tophancı 
rıhtımından. 

Pazarteıı4, Salı ve Pazar 9.50 de Carsamba. Peı 

şembe ve Cuma 15 de (Marakaz), Cumartesi ayrıca 

ı3.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Ga · 

lata rı~ıtunından. Ayrıca Carşamb~ 20 de ( A.ntal

ya), cumartesi 20 de (tllgen). Tophane rı.ctı· 

mınd:ın. 

Salı 19 da (Bartın), Cwna ı9 da (Seyyar). Tophane 
rıhtımından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Carşanıba ı5 de (KemAI), Cumartesi ı5 de (Saa· 

det). s:rkect rıhtunından. 

Pazar 11 de (Aksu). Galata nhtımından. l~mfr ıO,.ıt h•ttını 

\lleraın hıttına - Salı ıo da (Kadeş), Cuma ıo da Çı:.nakk•'• <;lrke<' 
rıhtunından. (2083) 

NOT: 
Vapıu ceferltrl hakkındı her tOrlO ma!Omat aşağıda tel•fon numaralan ,. •. 

ı:ıb Acentelerimizden llğrenilebllir. 

Galata Bıı Acentell~U Galata nhtımı. Limanlar Umum 
Müdilrlü~O bina"' altında 42362 

Gıtıtı , Şube Acontell6f Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 

~lrkPt""t Vn1Ml 1;"Jı1nnu ~274(' . , _____ . 
İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

Ahırkapı açılında babk Marlvalyano vapuru enkazının lhrRcl ~urPtfle lfmıııırnn 
temizlettirilmesi kapalı zarf usulile ekslltm~ve konmuştur. Bu işin tahmin bedeli 
17,~00 lira ve % 7.5 muvakkat teminatı 1.312 lira ~O kuruştur. İhale 30 mart 940 cu
martesi günü saat 12.30 da lstanbulda Galata.da Mıntaka Liman Reisliği binasında 
mUteşekk.Jl komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektuplarlle ve mall ve tJcart vesaiki 
muteberelerl ve bu işlerde ehliyetleri oldu tuna dair münakalAt vekAletinden ala
caklan eh1l7et vesikalarlle birlikte teklif mektuplarını mezkllr gilnde eksiltmenin 
açılma saatınden bir saat evveline kadar komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi 
almak !steyenlerln ber gün idare şubesine mOrncaatları ilan olunur. (2033) 

Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadele ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastanelerde KıZ1lay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak 
üzere İstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıdll yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - 20 lla 45 yaş arasında bulunmak, 
2 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmal 
Kaydolunmak ve d.rslP.r hakkında malumat almak istiyenler yıı

karıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
İkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanların 

tekrar müracaatla kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle ko

şacaklanna kaniiz. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Eua No. Yerl Nevi 8ene1fk klrıe DepozltoeLI 

ıssıı Beylerbeyi AzWye mah. An- Tarla T.L. 7S- T.L. U.2ş 

ba sok.ak l/4 No.lu tarla. 

252/11 Beykoz Yalıköy mah. Tokat Kır kah- T.L. ı2.- T.L. t.80 

çiftliği No. 11 vesi 

ı447/20 Beyoğlu Şehit Muhtar 'ma- Yazıhane T.L. 420.- T.L. 83.-

hailesi Cilmhurlyet m.,.daru 
1. T. E. ş. Hanında No. ıs 

C: 32/11 Tophane Çukur Cuma, Alta- Dükkln T.L . 87.- T.L. 13.05 
hamamı Hacı Bekir apartma-
ru altında No. 35/1 

Yukarda adres ve izahatı yazılı cayrlm enkuller açık arlbrma SW'ellle kiraya ve

rilecektir. 

!ııale 29-3-940 CUme ıtilnO s .. ı ondadır. Kiralamak lsteyenlmn hizalarında gl!o

terllen depozito akçe!inl vezriemiu yaJ.ır11ı rak arttırmaya girmeleri, müzayede sıra~ 
sında verilen bedel geçmlı klrayı tecavüz etııtı takdirde tallplerln depo1Jtnler!l1l 

nlsbet dairesinde tezyit eylemeleri lAzund (2075) 

Sahibi ve Neşriy~t MüdiiriJ (lalli Lutfü DÖBDÖNCÖ GazetP.Cillk ve 
Neşriyat T. L. Ş RaHldıitı yer: T A N Mathaım 


