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Yeni Müıteri Bulmak Sanata 
J>r Gusoa 41701 ... 
"Her tadı bll kitapta daterallfm aanert tatbik etme• 
nreti7le bir Dd 1eae sfbl bu bir aman lclnde mtl1terile. 
rinln adedinJ bir miall arttırabilir. Bea ba titabmıda ~ 
bu aanatt 611'etfyonnn.. Ffntı so ftırq. 

altık S.abillerine de Mayin Döküldü 
8ir lngiliz Denizaltı 
Gemisi ''Admiral 

Scheer,,i Torpilledi J 

.... 
Narvik'te 

Son Deniz 

Harbinin 

Cereyan 

Ettiği Yer ı 
ı 

i·sveç, Goeteborg 
Şehrini de Tahliye 
Etmeye Basladı 

~arvik ve Civarındaki 
Alman Kıtaatının Şehri 
1' erkettiği Söyleniyor 
l11gı1iz Tayyareleri Norveçteki Muhte6f 

41.nan Üslerini Dün de Bombardıman Effiler 
M.,_ Londra, 14 (Hususi) - Müttefikler, Baltıkta da yeni ma
,,~ tarlalan vücude getirmişler ve Alınanyanın bütün sahille
~nizden abloka altıiıa almışlardır. Yeni mayin tarlaları, 
h- yanın bütün Baltık sahillerini ve İsveç sulan hariç olmak 
~re Baltık denizinin cenup kısmını kapatmakta ve şimale 
doğru, Memel'in takriben 12 mil cenubunda kain bir noktaya 

Holanda Hükllmeti örfi 
idareyi Memleketin Her· 
Tarafına Teşmil Etti 

Nevyork Gazeteleri Harbin Amerikaya Çok 

Yaklaıtığını Bt1hassa Kaydediyorlar 
Londra, 14 (Hususi) - İsveç, askeri hazırlıklannı arttır· 

mıştır. Goeteborg limanının tahliye edilmek üzere olduğu haber 
veriliyor. Diğer taraftan Social Demokratten gazetesinin bildir· 
diğine göre, İsveç Nazileri memleket dahilinde faaliyete geç
mişlerdir. Boden'den gelen ve kendisine zabit süsü veren bir 
adam yeni bir teşekkül vücude getirmek maksadile işsizleri an· 

-------------kadar gitmektedir. ·••••• ••••• •••••• •••••••...,.ı 

it 1 Bir İngiliz filosunun .Norveçin y ı t ı tı ı d er Memlekette Bu yeni mayin tarlatan, Skajerak apr an araş ırma ar ne ces n e 
ve Kattegat'da evvelce konmuş ma- Şimalindeki Narvik koyun. birçok risaleler ele geçirilmiştir. Bu· 

gaje ederken tevkif edilmiştir. 

ıu da 7 Alman destroyeri ile harbe is ı ı rd i izl b. b k kr ~~len•n Sıkı Bir yın tar~l~~ı ile_ ir~ibat temin et.mek- r a e e e şs ere ır uçu on 
~ te ve kuçük, buyuk Bet1cı·den geçe. tutuştuğu mevki, haritada işaret yevmiye vaadedilmektedir. 

edilmittir. İneillz ~emilen evveli 
rPlır A!Ul Baltılr,a ~ı-ılcmaktadn· W.-'anda ve ft_l::l,ada BiltilUikTmayiD tarlalan, halen, bü- 4 ...... ,,_. ....._ ..,.,, ..... ..,... ""' De ~ 
tün Alman sahillerini ve Almanya- da diler lkl Alman harp ıemlal ile 

Lazımdır nın işgali altındaki Danimarka sahil. muharebe ederek onlan da batır. Londra, 14 (Hususi) - Holanda 
mıclardır hükılmeti, yeniden bazı vilayetlerde y,. ... an.· Sadri ERTEM lerini kapamaktadır. 1' • rfi 

N 
- Fevkalade cüretkar bir hareket o. • • • • •• • • • • • • •••••• •• ••• • • • • • daha ö idare ilan etmiştir. Bu su. 

retle örfi idare memleketin her ta. 
01'\teçe yapılan baskının netice. lan Baltık denizinin bu mayinlen. ,...ı -----·------------------------------------....,1 rafına teşmil edilmiş bulunuyor. Ge.. 

"tlr lebep oldu. Bu safhayı belki, yetlenmiştir. tiyat tedbirleri hergün biraz daha 
~ leri yeni yeni askeri harekeL mesi hareketi, bugün şafakla niha- Yozga l la Zelzele o{rek Holanda ve gerek Belçikada Uı .. 
~lıı en1ıı. deliğinden çıkması ve kedi- Admiral Scheer torpillendi arttırılmaktadır. 
~ ":ıfe başına gelmesi,, şeklinde Amiralliğin bu akşam neşrettiği Sunday Chronicme gazetesinin 
.. OJ'\r ınümkündür. Fakat bence tebliğe göre, bir İngiliz denizaltı ge. Amsterdamdan bildirdiğine göre Al. 
«ipıo eçe !~pılan baskının tarzı, nazi misi,, "Admiral Scheer,, Alman cep manlar Holandayı istila etmeğe karar 
~tc ?nasısıru ve bir yabancı memle. kruvazörüne karşı muvaffakıyetli B K •• H Old y •• 1 verdiği zaman 20.000 Holandalı nazi 
~~ Alınan vatandaşlarının nasıl bir taarruuia bulunmuştur. DenizaL eş oy arap u uz erce memlekette bir isyan çıkannağa ça. 
~tte. bulu~uklarmı açıkç~ gös.. tı gemisinin kruvazörü torpillemeğe ' lışacaklardır. 
14~ ıtibanle daha çok dikkate muvaffak olduğu zannediliyor. He. Belçikanın aldığı tedbirler 

c\hn • nüz daha fazla tafsilat alınamamıştır Ev y k ld 4 •• ı •• 14 y ı Va 
~:ıe ~~~~1!ebe~~!~dç:~ ce;A=::;ö~:de::" =ı:.~rlj ı ı ı, o u ara 1 r re~~ee~~!~A!!s;s!a~ğil~~t 
clıtı akya ve Polonya için kullan. Spee,, nin intiharından sonra Alman. Yozgat, 14 (A.A.) - nu··nku·· !IZJ.ddetıı· zelzele birçok evler yıkılmı~ ı"se de ınsan· ca zayı·at ol- siz istasyonlan da askeri kıtalann 
~. llletotıara göre tanzim etmekte- lann elinde yalnız "Deutschland,, '$ '$ nezareti atına konulmuştur. Tahliye 
At~ kalmış bulunuyor. Yozgat Vilayeti mülhakatında birçok felaket· mamıştır. olunacak şehirlerin halkını banndır. 

~lA~ya için dost veya düşman . Di~er ~raftan, İsveçin. cenup ~8:- lere sebep olmuştur. Maden kazasına bag"lı Pe· Kars da sel felaketine uğrad'l. mak için Brükseldeki bütün boş ev. 
cı. ~ yoktur. Ona dostluk eden hıllerınde iki Alman nakliye gemısı. K da b l f l~ ,_ lm ler ve binalar tescil edilmektedir. 
Rh....-~lık eden kadar emir altına nin mayinlere çarparak battığı Stok. yik nahiye merkezile bu nahiyenin Dedefakılı, arsta irse e ÖKeti 0 uştur. Beş yüz- Şu cihet kaydediliyor ki, bu tedbir .. 
'1~ie ınecburdur holmden bildirilmektedir. K .... K be li K K l den fazla ev, llflO den fazla dükkan sular altın- ler, enternasyonal gerginliklerde dai. 
ıt. ıı Bebe . Norve,.in hava faaJ,i11eti aramagara, an r , arapınar, araca ar da kalmış, 42 ev ve dükkan yıkılmış, 10 hay- ma ittihaz olunan tedbirler cümle.. 
"llt ko pten Alman dostluğu hu. ,. .,. k- l . . l . yıkılın b k"' · d d. 
~~ lll§Ulan için daima bir tehlL Norveç sularındaki deniz hareki- oy ennın ev en tamamen ış ve u oy- van boğulmuştur. Sularla mahsur kalan bir kı- sın en ır. 
~ . .A~aşlangıcı vazifesini görmüş. tına dair bugün yeni bir haber alı- ler birer harabe haline gelmiştir. Dedefakılıda sım halk tombazlar vasıtasile kurtanlmıştır. Amerikanın Vaziyeti 
ftt "~~yanın parçaladığı devlet. n~mamıştır. Yalnız İngifü tayyarele. . . d b' k K 
)~~at. edilirse hemen, hemen sL ri bugün de geniş faaliyette bulun- l~y~ında ~ır kızla se~ız ~aşın. a ır ~ocu , a· Zararın tesbitine çalışılmaktadır. Seylap, kar 
~riııı ~ümkün. oldu~u kadar muşlard.ır. İ~i İngili~ tayy~resi, Nor. ramagara ıle Kanberli koylennde ~ı~er çocuk sularının erimesi yüzünden çay ve derelerin 
clır. s;a. ı:hine tevcih etmış olanlar- veç sahıllerınde mutenddıt Alman enkaz altında kalarak ölmüş ve 14 kışı de yara- taşması ile husule gelmiştir. Tehlike daha ev
~ hey n i~erde neşredilen Polon. t~Y!~rel~r~. ile" harbe. tu~uş~~şlar, lanmıştır. Bunlardan hafif yaralılar mahallerin- velden farkedildiği için tedbir alınmış ve bu sa-
~~ az kıtabı, Almanyanın hücu- hırını duşurmuşler, bır dığerını sa. d d . . . l . w alıl d f 
~uğrayan komşulannın nasıl katlamışlardır. Britanya hava kuv. e te avı edilmiş erdir. Agır yar ar hastane- ve e nü usça zayiat olmamıştır. Bu husustaki 
d!'ttilltı d~stluğu namı altında hataya <Sonu::;&. ti Su: "' ye yatınlmıştır. Bunlardan başka 15 köyde de tafsilat üçüncü sayfamızdadır. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Bu sabahki 
gazetelerin başlıca mevzuu harbin 
A'merikaya yakınlaştığıdır. Nevyork 
Taymis gazetesi diyor ki: 

"Almanyanm hareketi bitaraflara 
intihap imkanuu bırakmamaktadır. 

($onu Sa ti ::)u ôl 

'' . Bu Harp Italyaya da Macar ·---·-- ·--------
Takımı Feneri 

Sirayet Edebilir, Belki Dün 1- 0 Yendi 

.,r el'lni, aldandıklarını açıkça 
l~ ;1 bir vesikadır. Maksadımız, 
~'al h: 1939 a kadar Polonyanın 
~~ ll'aJt talannı sayıp dökmek değiL 
~~ at Çekoslovakyanın parça_ 
~()Jan lllda kendisine hisse anyan 
l~ ;~•n takip ettiği Alınan dost
~ :~aklardan uzaklaşma, ayni 
~le Çlnde bulunan küçük devlet. 
btt ~·a~alara mani olınak gibi, d y k B . z d Macar Kışpeşt takımı diln Ka. 
r~ a. sıyasi hatalaı:n !skan.dinav. e a ın ır aman a dıköyde Fenerbahçe ile karşılaş. 
"'~ı.:en tekrar edilmış olduğunu . ' ' mıştır. Fenerliler çok fena bir o-

Amiral Mouren, 
Korunma Hazırlıklarını 

Mükemmel Buldu 

Pasif 

~ \._ aktır. Polonyada tekrar e- R . . r yun göstermişler, birçok gol fır. 
d11_ - "'«ta. t5ı. d" d t k oma, 14 (A.A.) - Hancıye Na. yada da patlıyabilir. Bundan bir ay Ankara, 14 (A.A.) - Pasif ko. r çarelerin de tatbiki için vazi!edar ıua 
~tını. , 'Aan ınavya a e rar e- K t c· ' t . 1 T . satlan karırmışlardır Buna mu it '.--, olsayd Alm h t h zırı o~ ıano nun gazc esı o an ~- evvel çok uzak addedılccek olan bu ~ · • runma mütehassısıKontramiral Mou. ltamlara yardım etmesi lizım geldi. 
~ 'ılll Plhtısındı, b" an ayt'J hsalina. legraf'ın başmuharriri Ansaldo bu. ihtimal belki de çok yakın ve hatta kabil, bir gün evvel Galatasaraya ren memleketimizi t'!r~etmede~ ev- ğini işaret edeceğim. 

t an ır man o a - · İt 1 k ı · d ~ ık deniz' d ak İ ka gun, a yan uvvet erıne ra yada zannedilebileceğinizden de daha ya. 6 - 1 eibi büyük bir farkla ye. vel beyanatta bulunmuştur: Sığınakların yapılması ve yangın 
\r)a ?• ... - dın en aşasırtr d• 

5 
Ant. bir hıtabede bulunmuşt:.ır. AnsaWo kındır." nilen Macar takımı, güzel bir o. "-Türkiyede pasü korunmayı ha bombalarının tesirlerıne kar<=• yar. 

-AOua asının ın an - d "t . ki .... 
e:mı şır : . Bükreş, 14 (A.A.) - Hariciye Na. yun oynamış, fakat ancak bir gol zırlamak vazifesi ile mükellef olan dım ekiplerinin yetiştirılmesi gibi '9 ~Sonu; Sa: 6; Sil 3) ''Geçen haftanın hndiselerlnden zın Gafenko, gazetecilere beyanatta yapmıya muvaffak olmuştur. Bu otoritelerin işlerini miikemmelen biL h'!suslarda meseli halk.n yardımı ve 

... ,.- - - - - ~ - sonra hiçbir Avrupa devleti harpten bulunarak, Romanyaya Sovyetler dıkJerini ve hararetle çal•rtıJdarıru mevzuubahis meseleyı iyice takıiir. r-. -< nar-~ ayn kalamaz. Bu, en uzak oldukla. Birliği tarafından hiçbir nota tevdi gol, dilnkü ' oyunun yegane golü mfışahade ettim. 6Y. etmiş olması, esasen· en evvela ken. 
~OCUk Sayfası nnı za~nler üıe!'inde bile her edilmediğini ve böyle bir notanın olmuş ve maç 1 - O Fenerlilerin Bununla beraber bu korunma ted- di3inin istifade edeceğl büylik hiz-

g lt~ An patlıyab'lT!cek mü ~hiş bir harptir. tevdi edilmiyececeğini ümit ettiğini mağlubiyeti ile neticelenmiştir. birleri kendisi için ittihaz olunan mE:tler görecek mahıyettedir. Bir 
ı 4l'}P~uyueu1anmız ÇOCUKI 'Vatanımızın sonuna kadar harp ha. söylemiştir. Romanyanın komşularL Dilııkil spor hareketlerine ait hı.Ik zümresinin kendısine düşen va.. ~mbardımanda sığınağa girmek, as. 
~Jaı.ct 1 

bueün yedintide rkınde kalabilec~ini zanneden her le münasebetleri iyidir ve ortada ı tafsilat dördüncü sayfamızdadır. zifeyl ve esaslı prensipleri bilmesi. la sokakta kalmamak:, evlerdeki ı.. 
·'- ır. İtolyan hata eder~hayale kapılır. Rumen hallnnı.endi§eye düşürecek -----·--- ve lüzumlu teşkilatın meydana geLL şıklan maskelemek emredilmişse 

us....,.....,_~ ~Hlrp~orveç~e· patladı. harp İtaL bir şey yoktur. • rilıxiesi kadar emrolunan tedbir ve · (Soau; Sa: 6; su 3> 

-- . 
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F K TLERi TESELLİSİ 
Yazan: ~Naci Sadullah 

A ımanıar, oaşıarına geıen reııııtetın r -- Çarpukluk binada değil, yolda!" di-
blr tesellisini bulmaktaymışlar. Son yorlarmış. İşten anlamadıkları iddia olu

gclcn Fransız gazetelerinde, bu iddiayı ıs- nanlnr şu cevabı veriyorlarmış: 
bat etmek maksadile yazılmış gOzel bir "- Hayır: Çarpukluk yolda değil, bl-
!ıkl"a okudum: Alman radyosu bir harp nadndır!" 

havadisi veriyor ve bu arada: Bazı insaflı vatandaşlar da, hatanın ya-
"- Yalnız, diyor, Emden ve Doyçland rısını caddede yarısını dıı binada bulu

JsimU zırhlılarımızın burunlarında ikişer yorlar, ve: 
delik var!" · 

B h d ''- Biraz bina, biraz da cadde ı;ar-
u ava lsl dlnleycn Alman dudak bil- puk!" dlyorlarmıa. 

Jcüyor ve: .. 
"- Bu da bir ıiey mi? diyor- o kadan F.sklden, yalnız insanlar yoldan çıknr-

bcpimlzde var!" lardı. Sonra, ııhlAk bozukluğu, insanlardan 
Bilmem, !rıınsızcaya nakledilmiş olan nakil vasıtalanna da sirayet etti: Ve in-

J>u güzel hlktıyenln :sııru bilir misiniz? sanlar gibi, trenler, tramvaylar da yoldan 
Umumt Harpte. "Göben" ve "Breslav" çıkmıya basladılar. Simdi görOyoruz ki 

+ insanlardan, tr ı d ' zırhlıları ıstanbuln geldiği zaman, bunla- en er en, tramvaylardan 
rın kumandanlarını ka~ılıyanlar nrasın- sonra, nihayet binalar dn yoldan çıkıyor
da, ''Börekçi" ltıkablle tanınan Bay Hallt lar. 
de varmış. Börekçi Halit, Alman bahriye- Fakat ben, içlerinde ne kadar dn1aver6 
lllerindcn, seyahatlerini nasıl geçlrdikle- döndilğOnQ dOşündUkçe, binaların yoldan 
rin1 sormuş. Zııb!Ucrden blrlsf: çıkmalarını mazur görilyorum. Hem, söy-

ıuz ınuamm MeKıeomae nun ııerıten tıçuncu 
müsamerede muvaffak bir salıne 

"- MQhlm bir tehlikeyle kllIFlaşma- ledikletine göre, Eminönü Halkevl blnası-
ı:lık!" demiş ve iltıve etmiş: na bulunan kabahat, sokağa, yüzünO değil 

IJün açılan atış poligonunda iki genç 
endaht ekzersizi yaparken 

"- Ynlnız, "Brcslav" ın bumunda _ hl- de, sırtını dönmcsiymiş: Mübarek binanın 
ktıyenln aslındaki kelime: "Burnunda'" hilsmi tablııtlne de bir diyeceğiniz yok yn? 
değildir. Fakat, müstehcen dfişmesind~ Sırtlarını çevirdiklerine göre, sokaklan
korkarak yazmadığım 0 kelimenin tahml- mızın hııline nrtık binalar bile bakamıyor
nJnl okuyucularıma bırakıyorum - bir lnrl 

amallar Arasında 
Yeni Bir ihtilaf Çıktı 

Memura Hakaret EdeJJ 
Sarhoş Mahkôm Oldtı delik var!" o 

Börekçi Hallt, sUkQneUe ~ cevabı ver- Beract Cezaşı 
ınıs: 

"- Ha, öyleyse bir ~ey· değil: O kadan E skl temizlik isleri müdür muavini 
~eplınlzde var!" e • Bay Mlthat Babur, yedi sene d6rt 

ay silrcn bir muhakemeden sonra bernet 
Bina mı Çarpık C dd ., etmiş. DA,·alnr bu kadar uzun sUrilnce, 

' a e mı· ·ft da 1.. tı d b va .... n s ... r, ne cc e eraet de etseler, 

E min6nU Halkevf için yeni bir blna 
yapılmış. Fakat bu binanın man.znrası, 

llzerlnde bulunduğu caddeye aykırı düşü
yormuş. lsten anladıkla.rıfıı iddia edenler: 

Tefrika N o. 28 

cezalanmış oluyorlar. Bu da. ceza kanu
numuzun yazmadığı cezalardan madutJın, 
Bnksanız n? Zavallı Mithat Babur yedi se
ne dört ayda beract etmlye mnhküm ol
muş! 

Yazan : Theodore Felstead 

Lokantacı En Sonun 
lngiltereden Çıkarıldı 
Lokantacı da elini çekti. Ve mi

safirlerini oturttuktan sonra, sipa_ 
rişlerini aldı ve onların etrafında 
:fırıl fırıl dolaştı. 

Konuştukları mevzu bir hayli 
• mühimdi. İngilizler İskenderiyc. 

~e yeni bir hava üssü vücude ge
tırmekle meşgul imişler. Acaba bu 
üsse ait planlnrJ bu çantanın için_ 
de mi idi? 

Herkes yemeğini yemiş ve ıo. 
kanta ynvaş yavaş boşalmıştı. Fn
kat o iki zat oturuyorlardı. Bir şi_ 
şe şampanyayı temizlemişler ve 
bir şişe konyak açtırmışlnrdL 
Lokantacı ikisini uzaktan gözet_ 

liyor ve bu çantayı aşırmak ihti
malini aklından çikarmıyordu. 

Saat üç .buçuğa doğru bu iki mL 
safir de kalktılar. Ne§eli idiler. 
Lokantacı koştu. Ve hesap istiyen• 
misafirleri meşgul etmek istemi. 
yerek, hesabı başka bir gün vere-
bileceklerini söyledi. 1 

Misafirler de kapıya doğru yü_ 
.rüdülcr. Fakat siyah çantalan 
sandalyanın üzerindeydi ve masa. 
nın altında yarı gizli duruyordu. 
Lokantacı sesini çıkarmadı. Misa_ 
firlerfn lokantadan çıkmaları ü. 
zerine o da koştu, çantayı aldıJ daL 
resine götürdü. .. L okantacı dakika kaçırmadı. 

Yirmi dakika sonra apartı
manındaydı ve çantayı boşaltmıştı. 

Büyük bir plim kağıdının köşe
sinde "İskenderiycde inşa edile
cek yeni hava karargahına ait .. 
kelimeleri yazılıydı. 
Aventi ile Lampini de onun kar
şısında oturmuşlar, bunları tetkik 
ediyorlardı. Planın, sahte olmadı
ğı apaşikiırdı. Lokantacı sordu: 

- Buna ne kadar para verirler? 
- Her halde mühim hır şey ola. 

cak. Fakat her şeyden evvel ou
oun fotoğrafını alayım. 

- İki bin sterlin istiyelim mi? 
- Belki verirler 
Pazarlık bir :rdiddet devam et.. 

ti. Daha sohra lokantacı kalkıp p.it. 
ti ve gece yarısı döneceğini söy1 

lcdi. 

Avcntl, çantayı teslim etti ve pa. 
• ra hakkında da bir kaç gün zarfın. 

da mahimat aıncağını bildirdi. 
Bu bir kaç gün tchlik'!! korkusu 

içinde geçti. Çünkü çantanın kilL 
di kırılmıştı ve lokantacı bu yüz
den helecanlar geçir!yordu. Bu 
helecanlardan kurttıbr.ak için b;r 
çare düşündü. Geceley:n çantayı 

aldı ve nehrin kenanna gldert!k O

nu yavaşça nehre brrsk!verdi. 

* Bu hiıdiseyi takip eden kırk 
sekiz saat zarfında vuku bu

lan hadise~cr, bir kabustan farksız.. 
dı. Skotland Yard'a m~nsup olduk. 
larını söyllyen iki kişi geler~k onu 
görmek istediklerini söylediler ve 
karşısına geçip çantayı sordular. 

- Öyle bir şeyden haberim yok. 
- Nasıl yok. Daha dün gt:ce 

nehre atmadın mı? 

- Öyle bir şeyden haberim yok. 
- Öyle ise bize refakat et. 
- Nereye? 
- Skotland Yard'a kadar. 
Skotland Yard'da kısa bir istic_ 

vaptan sonra şu karar vtrildi: 
- İtalyan lokantacısmı memle. 

ketten çıkarmak. 
Karar kendisine tebli~ olunduğu 

zaman lokantacı itiraz ettl 
- Kabahatim ne? 
- Kabahatin bahis mevzuu de-

ğil. Yalnız bu mem:ekette kalmn.. 
nı istemiyoruz. 

- Ben iş güç sahibiyim .. 
- Sana üç gün mühlet. İşlerini 

güçlerini yoluna koy ve ncrey~ gi. 
deceksen git! 

1 talyan lokantacısı da ayni 
şekilde hareket etti. Bugün 

ayni adam Napolide bir meyha
ne idare ediyor ve çiftliği için ser
maye hazırlıyor. 

Onun anlatışına göre o mahut 
Aventi ile Zampini plAnı aldıktan 
sonra. onu İngilizlere haber verili. 
ler. 

Yük Taşıyanlarla Hanlarda Çalışanlar Belediyeye 

Müracaat Ederek Şikayette Bulundular 
Suçlu, Bir Ay iki Gün Müddetle Hapis Yatacakı 

Otuz Bir Lira Para Cezası Ödeyecek 
Son günlerde, yük taşıyan hamallarla hanlarda çalışan ha- 1 "Fatihte oturan Mehmet Karaböcek isminde birisi evveıtd 

mallar ~rasında yük taş_ıma meselesi yüzünden bir ihtilaf çık- akşam kendini bilmiyecek derecede sarhoş olarak Aksarayd8 

mBışt1ırd .. Ihtihlaf, B11ele~i.ye Ik~ısa~~Müdürlüğüne intikal etmiştir. Ahmedin kahvesine gelmiş, halkı rahatsız etmiye başlanıı~· 
c c ıye, ama ar ıçın yenı b.ı.r . ~ . }11'°" 

kıyafet tesbit etmiye karar vermi"- ı=- -~ Ahmedın muracaatı uz~nne ka 1'"' 
tir. Yeni kıyafet, lacivert elbise ol~-1 ~-................. _____ ....... _ ............. - ...................... ·--·· Y<' gelen polis me_murıı, Mehmedi ı:ıı 

ktı K k ti d b" d ~ · İ T k • K I 1 rakola davet etmış ise de sarhoş ııe._ 
;~ı;:ac:~t:. er c ır egişiklik ya. 1 a sım ış ası Arsasında Y aphrdacak inşaat I on.a,. hem de kahveciye h-.karct e .. 

Ek . m~~ 
meklik Un Çeşnisi Dün cürmü meşhut nöbetçisi o~~ 

Toprakofis son günlerde İ~tanbu. o iJ1" 
1 

• Asliye Sekizinci Ceza Mahkcrnc:ı ıe 
un ekmek ihtiyacı için değirmenri_ verilen suçlu, 1 ay 2 gün müddet, 

!ere verdiği yumuşak ve sert buğday "YA HA'" o-miktarlarında bir deg~işiklik yapmıs~- 3.a.HD"tt""" hapse ve 31 lira ağır para cezaSl.J;ı. 
,.; .... 1""'"Tl.... ~AAAKOLU demiye mahkum olmuş, tevkif C"" 

tır. Ofis, şimdiye kadar yüzde 15 sert ... rr. PA.: ""; :;·ı ·· •PT :· ~ miştir. 
yüzde 85 yumuşak buğday veriyor- s E ~c i BİNAH •• ••• 

du6ns, sert buğday nlsbetlni y!lzde fü,;,,,.. & s· A'~f"c·e::~L-.,~., ,, H!:~ı~:d7 p:~:: :.~:!:·:::.~ 
15 ten yüzde 25 c çıkarmış, bu vazi.. •'"'•'"'"'"io11' • Mustafa isminde bır" isı"nı"n cepıerU: 

ri~~~:~~::~~;~~~~~;;!~:: l~~::Tffr::~ı[fr ::·:·:r::~,·· ;:~Fz1~~:~~-ü~~;;ı~;;.;:~~ 
nümunelik ekmek pişirmış Vo:"? bu ek- _ ~ ~ ~ . gün hapse mahkum clmuş, tev1' 
mekleri, tahlil edilmek üzere kimva- ,,. .,.,. ıc.~iM dilmiştir. 
haneye göndermiştir. Kimya hane ·bu ABİ Q t.S & 

husustaki raporunu daimi encümene o 
vermiştir. Encümen bu lfafta yeni 
çeşniye göre ekmek fiyatını tesbit e. 
dccektir. Taksim kışlasının tramvay caddesine bakan duvarlarının yıktırıl. 

Ev Kiralan masına yakında başlanacaktır. Kışlanın bütün enkazı ortadan kaldınL 
Ev ve apnrtman kirahrrımn, evler dıktan sonra saha tanzim edilecektir. 

veya apartmanlarda esaslı bir ilave Sahanın tramvay caddesine bakan kuımında teraslı dükkAnlar ya. 
yapılmadıkça arttırılmaması hul:kın. pılacak, diğer cephelerinde ise otel, ticaret klübü, matbuat salonu, ıe. 
do:ki kararnamenin vilayete tebliğ e- hir kliihü ve daimi sergi binası inşa edilecektir. 85 metre genişliğinde o
dildiğine dair verilen haberler doğru lan Taksim - Ayaspaşa caddesinden ayrılacak bulvarlı bir tenezzüh yo_ 
değildir. Kararname daha formalite hı, yeni ve bilyUk binaların al"asından geçerek, Taksim bahçesinin için_ 
devresindedir. Bu fonnalite ikmal e- den Nişnntaşındaki vali konağına kadar uzanacaktır. Ayrıca apartrman· 
dildikten sonra aliıkadarlara tebliğ lar da inşa edilecektir. 
edilecek, icap eden tedbirler~ ba~vu. Yukarıdaki kroki, Taksim kışlaııı yıkıldıktan sonra meydana ~ıka
rulacaktır. Maamafih ev ve apart- cak olan geniş sahanın alacağı şekli ve yaptırılacak inşaati göstermek-

tedir. 
mMkir~anna~pınn~m~nnyal-================~~===========~ 
ııız bazı semtlere munhasır olduğu 
ve buralardnki apartman sahipleri. 
nirı de, semtte apartmanının kinı~ını 
yükselten bir iki mal sahibim takli: 

en kiralarını yükselttikleri anlaşıl
mıştır. 

Demir Stoku 
---<>-

Beyanname Müddeti 
Bu Akşam Bitiyor · 

Maarif ve Sıhhiye ı ' 
Vekilleri Gittiler 1 

Şirketi Hayriyenin 
ilkbahar Tarifesi 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel i\e, \ Şirketi Hayriye ilkbahar tarifesini 
Sıhhiye Vekili Doktor Hulilsi Alataş, 1 hazırlamıştır. tarife, 1 mayıstan i
diin akşamki ekspresle Aııkaraya giL tıbaren tatbik edilecektir. Yaz taii
mişlerdir. fesinde bir çok yenilikler yapılacak-

" 1 tır. Bu sene de halkın Boğaziçine rağ. 
Hapse Tahvil Edilecek bet etmesi için Boğaz sayfiyelerinde 

müteaddit eğlenceler tertip edilecek. 
tir Yaz tarifesinde B'>ğaziçinden son 
vapurlar saat 24 ten sonra kaldır~ 
lacaktır. 

Olan Para Cezalan 

Tevkif edildi 
Sirkecide yük kamyonları işle~~ 

Çolak Hayri isminde birisı, e""" 'iP 
g~ce Karagümrük p«itlis komiserı 911 
kiye hakaret ettiği iddiasile dün ın dB• 
kemeye verilmiş, duruşma sonuD 
Hayri tevkif edilmiştir. 

Ağır yaralanaı ıı 
T l f d . kt'' l" w" t {•rıd' e e on ıre or ug:.ı ara • .ıJY 

istimlak edilen Tahtakale cadde5' ı. 
deki 21 numaralı binanın yıkılın~., 
şinde çalışan amele Divrikli 60 ... eıı 
şır.da Hüsnü, birinci kattan dll!ı,. 
bir tuğla ile başından ağır ynrıı1• 
mıştır. 

Çocuğa çarptı 

Şoförünün ismi henüz maıatıl ~~ 
mıyan 1500 numaralı taksi oıoın~,tı 
li Nccatibey caddesinden geçer e<JC 
o civarda oturan 8 yaşı.oda Abıtl 
çarpmıştır. Çocuk yaralarımışt.r. 

Corap Standardı 
-0-- • 

Sanayiin Tanzimi 1~111 

Tedbirler Allnıyor 
Ç .. . h " k" "artl''' orap sanayıının ugun u -. . tol" 

Hükumetin muayyen tiplerdeki de
mir stoklarını tesbit için verdiğl 
mühlet bu akşam bitecektir. Dl:mir 
tacirleri ellerinde bulunan demir1e
rin miktarını bildiren beyannamele. 
ri mıntaka ticaret müdi.irlüğüne ver
mektedirler. Henüz b-eyanname ver
memiş olan pek az tüccar kaldığı 
tahmin edilmektedir. Onlar da bu. 
gün mıntaka ticaret müdiirlüğiine 
müracaat ederek hazıdndıklan be
yannameleri vermiş bulunacnklardır. , 

Maliye Vekaleti, hususi kanunlar
da tahsil şekli gösterilen para cezası 
mahkumlarının hapsen tazyiklrri 
hakkında yeni bir karar ittihaz et.. 
mıştir. Kazai salahiyetlerı haiz ida. 
re heyetlerince verilen ve tahsil şek
li tesbit edilmemiş olcın para cezala. 
rmın fimme nevinden olanlan Mali. 
ye Vekaletinin yeni kararile hapse 
tahvil edilebilecektir. 

göre tanzimi için Ankarada bıl" e<JI• 
Erkek Olan Kız lantı yapılacaktır. Ham madde ~ 19tıı 

Tedavi edilmek üzere Sökeden 1 rikinde zuhuru muhtemel zntişlt\l 18sı 
Gülhane hastahanesine gönderilen kar§ı şimdiden tedbirler al111'~ıı9' 
16 yaşındaki Hadiye adlı bir kızm, ııruva!ık görülüyor. Ankarada :ııı:81' 
erkek olduğu anlaşılmı§tır. Cinsiyet yı umum müdürlüğünde yapı 0ri.i
değiştiren kıza erkek olduktan sonra olan toplantıda bu mesele de ·glJJfl 
Hadi adı verilmiştir. şillecek ve çorapçıların mütal.iıll 

Beyannamelerin toplanması bittik
ten sonra Ticaret Vekaleti teşkilatı 
tarnfından kaydolunan miktarın d~ğ- 1 
ru olup olmadığı tahkık edilecektir. 
Demir saklayanlar ve yanlış beyar
name verenler ?dilli Korunma kanu
nu hükümlerine göre tecziye edıle. 
ccklcrdir. 

-

S .. U A L .. ·· .c ·' E( V · A P 
. . . . 

S - DDnyada kaç clnı gUI vardır? 

C - Dünyada 48 sını! üzerinden 15200 
çe:ılt g!ll vardır. Bu nevilerin ayn ayn 
evsaf ve hususlyeUerfni gösteren eser
ler bile neşredilmiştir 

• 
S - EreOll lıml öz tOrkçe midir? 
C - Öz tlirkcedir. 

mektebin aon 11nıfında kalan bir tale· 
be, 1939 • 1940 dera aeneılnde mektebe 
devam ederae, imtihana glreblllr mi? 

C - Bu ders senesinde :mektebe de
vam etUkten sonra imtihana girmek 
gayet tabll mümkündür. Ancak devam 
müddetinin üçte ikisinden fazla mekte
be gitmek şnrttu;. 

Yeşilayın Müsameresi • 8 - lamı geçen pilotlar araaında kuf·• 8 - Şamda bulunan ablamı buraya 
• 

Dün saat 14 te Ye~ilay gen~leri lanılan UA•" kellmeıl ne mlnaya gellr1 gatlrtmek için g!Sndermek latedllllm bl· 
Fransız tiyatrosunda bir müsamere C - ''As'' m karşılığı kıymctll ve lat para11nı banka va poıtahane kabul 
vermişlerdir. Her, sene tekrar edilen gQzldedlr. etmiyor. Ne yapayım? 

alınacaktır. şell• 
Milli sanayi birliği bu hususta ço

rimizde bazı tetkikler yapmış, ill'lş~ 
rapçılarla temas etmiştir. 6U ~ıet' 
sebetle toplantıda bıılunı:nsli JJllıit 
sanayi birliği umumi kiıti_bi }lcYct 
Güleryüzün riyasetinde bır. 
dün akşam Ankaraya gitnı~ 
0

TAK~ 
15 Nisan 1940 

PAZARTESİ 
' 160 

4 ünc!l ay G!ln: 30 Kası~· 13511 
Anıbt: 1358 Rurtı!. .,. S 

Ntsıı··· Reb!Ulevvel: '1 12.14 

Lokantacı telaş ve endişe içinde • 
idi. Fakat onu rahatsız edecek hiç 
bir hadise vuku bulmadı. O c.la 
işini gücünü bitirdikten sonzn, 
frakının üzerine bir pardesü geçL 
rerck çantayı istirdat ;için koştu. 

Bu yüzden nalyaya aondüktE'Il 
sonra Harbiyeye uğrayarak hPkl~ 
nnı temin etmek istedi. Onun ken
disini dinliyecek bir kimseyi bul. 
ması k >!ay değildl Fakat buldu, 
ve hikayesini clinliyenlcr onu kov 
dular. 

' IDevamı vnr) 

bu müsamere bu sene de çok güzel / • C - Kambiyo mildürlilğüne mUraca-
&m~ ve k~ab~~ b~~yircikütl~ı~~·~~19•3•e•.~19•3•'•d•e•~~"·"•e•~•"•de~o•M•a•:~a•t•~~e•n•k~m•D•u•a•d•e•i•s~~-~-~.·~~~~• 
si tarafından takip, takdir edilmiştir. 

Gllneş: 5.21 - Öğle: 1a.49 
İkindi: 15.58 - Akşam: 4.s• 
Yntsı : 20.25 - f ms!ık: 



ı~ .............................. i 
1BUGUNı 
·~ ...................... : 
Yardım Yetişiyor 
l'azan: Ömer Rıza DOGllUL 

M iittefiklerin Norvcçc yapacak
ll' . ları iki çe~it yardım vardır. 
b~~1.ncisi: Alman tecavüzüniin en 
t ~1 başlı vasıtalarını kırarak Nor. 
c~ın ınukavemetini beslemek. 

~ ikincisi: Noneçe doğrudan doğru_ 
; askeri kuvvetler göndererek Al-

anlarla Norveç topraklarında çar. 
llışınak. 
lll l\fiittefikler, birinci yardımı yap_ 
d akta gecikmediler. Ve Narvik önün
ile Yaptıkları muharebelerle, Norveç 
trııı A.Irnan~'a arasındaki irtibatı kes. 
trı ekte, Almanlann Norveçte yerleş. 
~ek istedikleri üsleri mütemadiyen 
ı tnhardırnan etmekle, Norvcçin ha
~tlannıasınn ve seferberli:iııi ynp. 
dasına imkan verdiler. Ayni zaman_ 
\ı' Alnıanyanm deniz ve hava kllY
h~tlerini, bilhassa deniz kuvvetlerini 
ll' hayli zedelediler. 

çi lıu yüzden Alrı:ıanya bir hafta i. 
ıa: 4 kruvazör, 10 destroyer, birkaç 
lıı.i ~elhahir ve btr sürü nakliye ge. 

sı kaybetti. 
li ~iittefiklcrin ikinci yardımına ge
aıt~ce, bunun da çok geciknıiyeceği 

aşılıyor. 

lı lııgilterede yapılan bütiin neşriya. 
}'il anlattığı bir nokta, bu yardımın 
d a.pılacağı merkezindedir. Ve bu yiiz. 
~il· ~ok yakında Norveçin içinde bir 
~gıJ~~ .askeri karargiıhının kurul<lu-

Rorulecektir. 
.ı li'akat daha şimdiden tavazzuh ~-
"tn. b' . lo ır nokta, lskandinavyanın ro. 
rıt9a gibi bir yıldırım "harbine sahne 
sı~1Yacağıdır. llatta birçok nıiitehas
he ar, bu ihtimalin daha şimdiden 
~ar~ olduğunu söylüyorlar. 

"" enıu malfun olmıyan bir nokta 
t~sa, nıiittefikler tarafından yapıla. 
la.c .askeri yardımın ne zaman yapı_ 
rtı 3&'ldır. İhtimal ki, müttefikler Al. 
lı:u"nların evveuı denizi izaı; eden 
td ""etlerini bertaraf etmeyi istihdaf 

111• ecekler, ondan sonra nisbeten em-
Yet · · d lı:ar ıçın e askerlerini N orveçe çı. 

acakJardu. 
Yali'~kat ınüttefiklerin bu ann kadar 
111 l> ıldarı yardım da İskandinavya· 
it\~ llıaneviyatını korumağa kafi gel. 
ııa~ı ''e İskandinavyanın askeri kay. 
~ ~tını seferber etnıeğe yardım et-

fi:;:. 
etw· ~'Uz en Norveçın mukavemet 
her «!ttı gördüğümüz gibi, İsveçin de 
tiiy 

1hti:rnaJe karş~ hazırlandıirını ~ö. 
• Ot'ltz. 
~iitt f'k . \'~ h e ı ler lsksndınavyaya karşı 

ltıak~ lllan Alman tecaviiziinii kır 
ilan a, tecavüz sh·asetinin iflôsmı 
Pat ~ftniş ve kiiçiik milletlerin hıı· 
~lac k3kk1n1 bir kere daha tanıtını~ 

~=d=ır=.=================== 
~ eniden Memur Olacak 

Mütekaitlerin 
41acakları Dereceler 
~ı~~kara, 14 (Tan Muhııbirinden) -
der:Ye 'Vekaleti mütekaitlerin hangi 
tesb·ctelere maaşla girehilt!cck:eriui 

1 etrn· t' M 1 tılctukı ı~ ır. aaş al'ım almakta 
~~si darı .rutbe ve memuriyet dere
tat:ı~ e. bır terfi müdd~ti veya daluı 
~:tiit bı~ z?man kaldıktan sonra te
l~ri dedılınış olanlar, tekai.it edıldik. 
~it:rne erecenin bir üst derecesindeki 

'l'eJt tı.~~·~ tayin edilebileceklerd r. 
~l1i a~t edildikleri derecede bir 
lUıtı, ~~ddetini doldurmadan tekaüt. 
rtceyt'i ıcra edilmiş olanların bu de-
ta:ri e muadil maaşlı bir vazifeye 

filerh: edilmeleri ve bunların ilk ter
ge~itd~e ~ekaüt edildikleri maaşta 
ba, ka; lerı hizmet müddetleri hesa-
~Ul ılacaktır. 

ll'ıa.aşı~~U~ları rutbe veya derece 
tıllda ikı sene alamamış olmala
ttı'Ucj~ dolayı 1683 numaralı k'ınun 
~ctllu ı~ce bir evvelki rütb~ veya 
1~ra ~~e~ maaşı üzerinden tekai.idü 
ııfeye mış. olanların maaşlı bir va. 
~esn t tayınlerinde tekaütlüklerine 
tier~ e 

1 
°~a? rütbe veya memuriyet 

altrıış e ~rın1n değil, fiilen mau~am 
Yet d 0 duklan rütbe veya memuri
"~ bu ereceıeri esas ittihaz edilecek 
l'ı <le t nıa.aşta geçirdikleri müddetle
l'ıaca.kt erfılerinde nazarı itibara alı. 
l'ı'llllla.~r. 1452 - 1453 numaralı ka. 
e\ı\>e1 t~ ~er.~yete girdiği tarihten 
ta. teka_kautluklerl icra edilmiş olup 
ıı-ıuriye~ edildikleri rütbe veya mt'
~elllı.iş 

1 
' rne:>.kur kanunlarla yük. 

'lşlı ..... 0 an derecelerine muadil ma. 
l" .. ,em · 1tl bu urıyetlere tayin edilecekle. 
ten b' suretle tavziflerinden itiba-
So~ra. ~:~erf~. müddeti geçirdikten 
lt\Uılı:kü.ıı a Ytiksek dereceye terfileri 

olacaktır. 

~ İlulyan Manevraları 
Otna ] 

l'ıtırı ilkb 4 (A.A.) - İtaıy:ın filosu. 
•al'lda. .ba ;har manevralarına 15 Ni

ş anacağı söylenmekt"eir. 

~ u'fflfK, 

' arsı da Sel Bastı 
.... 

ADRIY ATiKTE 

Abloka Vaziyeti 

Alman Zihniyeti 

Nedir? 
Yazan: B. FELEK 

R ita ederim, bir derin ilim bah .. 

Kars, 14 ( A.A.) - Darboğaz ve Sarıkamıştan gelen kar 
suyunun kanşmasile Kars çayı taşmış ve şehirde 400 den fazla 
ev ve dükkan sular altında kalmıştır. Bunlardan 12 ev tamamen 
ve 15 ev de kısmen yıkılmıştır. 
------·-------,- Dükkanlardan yiizeJJisi fama. 

• 1 men, dığerleri kısmen su altında bu-G e!rpC ep hes ı n de lutımaktadır. İnsanc~ zayiat yoktur. 
On kadar hayvan bogulmuştur. Mad
di hasar tesbit edilmektedir. Evvelce 
alınan haberler sayesinde evler tah. 

B •• r liye edilmiş, sabaha kadar tombazlar. 
la su içinde kalan aileler kurtarıl-Şimdilik 

Taarruz· 
Beklenmiyor 
Londra, 14 (Hususi) - neuter'in 

Fransız ordusu nezdi!ıdekı hususi 
muhabirinin bildirdiği:ıe göre, Gurp 
cephesinde yakında büyük bir taar. 
ruz başlayacağını gijsteren hiçbir e
mare yoktur. 

Alman tebliğinde, Fransız mevzi. 
lerine girildiği ve 4 ı;ığına lt tahrip e
dilerek esirler alındığı bildiriliyor. 
Bu tebliğe göre, ayrıca bir Alman 
hücum kıtası Fransızlara 10 ölü ve 
bir çok yaralı verdirmiştir. 

* Paris, 14 (A.A.) - Akşam Fransız 
tebliği: 

Vosgeslerin garbinde muhtelif nok. 
talarda düşman piyade müferezeleri 
topcusunun müzaheretile hatlarımı_ 
za yaKıaşmıya teşebbus etmişlerdir. 

Bu müfrezeler tardedilmiş ve düş: 
mana zayiat verildirilmiştir. 

Bir H olanda vapm·u battı 
Londra, 14 (A.A.) - Velocitas i~. 

mindeki Holanda vapuru, bu gece, 
İngiliz sahiileri açıklarında bir ma. 
yine çarparak batmıştır. Velocitls va 
purunun mürettebatından üç kişi in
filak neticesinde ölmü~, diğerleri kur 
tarılmıştır. 

Jfilanoda İnfilak 
Milano, 14 (A.A.) - Milanoda Pi. 

relli fabrikasında bir infilak vuku 
•bulmuştur. Birkaç amele yaralan. 
mıştır. 

Sovyet - Litvanya llududtı 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet.Lit

vanya hududunu tahdit eden komi
serler işlerini bitirmişlerdir. 370 ki. 
lomctre uzunluğunda olan hudut bo
yuna 1218 direk dikilmiştir. 

l\fısınn Tahran Sefirliği 
Kahire, 14 (A.A.) - l\tısır Kralı 

Faruk'un kayınpederi Yusuf Zülfi
kar paşa, Mısırın Tahran büyük elçL 
liğine tayin edilmiştir. Yusuf Zül!i. 
kclr paşa, bugün yeni memuriyetine 
hareket edecektir. 

mıştır. Diğer sular Karsın içinde bu. 
lunan Kordereyi de taşırmış, göl ye_ 
ri dolmuş. civardaki ev ve dükkan. 
!ardan üçü tamamen ve 12 si kısmen 
yıkılmış ve 134 parça ev ve dükkan 
da su altında kalmıştır 

İımirde 
İzmir. 14 (A.A.) - Dün geceden. 

beri yağmur yeniden başlamıştır. ı\. 
ra sıra gök gürültüleriyle müterafik 
yağınu1' bütün şiddctile devam edi
yor. 

Elazığ da 
Elazığ, 14 <Tan Muhabir;nden) 

Sular yavaş yavaş çekilmiye basla. 
mıştır. Alınım kati tedbirlerle nüfus 1 
zayiatının önüne gecilmiştir. Köyler- ı 
deki tahribatın tesbitine başlanmış. 
trr. 1 

ı,ehrimizde maddi zarar pek çok
tur ve on binlerce lirayı bulduğu 
tahmin edilmektedir. Ağaçlan kö
künden koparıp sürükleyen sel, bir- I 
çok evleri de temellerinden sarsmış. 
t~n""'"-:-:- ._,,hto.q ı..~~ h,o.lc aol~muştuP. J 
Sel hucuma esnasında gazinolarda 1 
bulunan halk, demir parmaklıklan 
kırarak sokağa fırlamıştır. Yıkılan 
birçok evlerin altında hayvanlar ka
larak telef olmuştur. Yiyecek kıtlı. 
ğına kal'şı icap eden tedbirler alın. 
maktadır. 

Şehrimizdeki Sağnak 
Dün şehrimizde kuvvetli bir lodos 

fırtınası başlamış, öğleden sonra dfl 
ortalık kararmış ve gök gürültüleri 
ile sağnak halinde yağmur boşan. 
mıştır. Beşer, onar dakikalık sağnak
lar halinde boşanan yağmurlar şe
hirde hiçbir zarar yapmamıştır. 

Egede Fırtına 
Şehrimize gelen haberlere göre, 

Ege denizile Akdenizde şiddetli bir 
lodos fırtınası hüküm sürmektedir. 

Trakyada da bilhassa Çorlu ve E
dirnede yağmurlar devam etmekte
dir. 

Avrupa Yolu Düzeldi 
Hadtmköyle Çatalca arasında kıs. 

men bozulmuş olan demiryolu tamir 
edilmiş, seyrüsefer dünden itibaren 
intizama girmiştir. Ancak, yeni ta
mir edilen bu Iosımdan geçen katar. 
lar, ağır ağır ilerlediklerinden tren 
seferlerinde 40 - 45 dakikalık zaruri 
bir rötar ;kaydedilmektedir. 

Almanyada, 'clevletin halk üzerindeki tazyiki 
gün geçtikçe aı·tmaktaJ ve gayrikabili tahammül 
bir hadde varmaktadır. Jıl eseld, yeni çıkarılan 
bir ka11un, on sekiz yaşmdan genç olan çocukla· 
rın, geceleri saat 22 den aonra, umumi yerlerde 
-yanlarında birer vasi bulunmadan- görün
melerini sureti katiyede me1ıetmiştir. Bir veli 
refakatinde buluna11lar, ancak saat 23 e kadar 
bu yasaktan istisna olunmaktadırlar. Bu emre 
muhalif davrananların hem kendileri, hem de 
aileleri tecziye olunmaktadır. 16 yaşından kü
çiik olanların ise, saat 21 den sonra umumf bir 
yerde gözükmeleri, bildkayıt ve şart yasaktır. 
Bu yasağa aykırı davranmanın ilk cezası, üç 
hafta hapis, ve 50 mark para ödemektir. Cür· 
mün tekerrürü halinde, bu cezalar bir kaç misli 
yükselmektedir. · • 

• Almanya da yaşıyan Yahudilerin sayılan gün geçtikçe 
azalmaktadn'. Museviler, 1933 teki miktarlarına nis-

OEN İ i 

Milttefikler ablokayı Akdenlzde de tıiddetlendlrmek için yeni tedbirler alıyorlar. 

Harp başladıktan sonra Adriyatiğe BJğınan bir takım Alman gemileri bura

daki Yugoslav limanlarından bakır ve boksit yüklemekte ve Almanyaya sevkedil
mek üıere bunları İtalyan limanlarına götürmektedirler. 

Müttefikler, bu sevklyata mani olmak ilze'."e Adrlyatiğ! de kontrol altına ala
caklardır. Bu haritada, Alman vapurlarının Adrlyatikte hangi limanlardan istifade 
et1iklerini görüyoruz. 

Japonya Yeni Bir 
Filo Yaptırıyor 

Nevyork, 14 (A.A.) - New - York Times gazetesinin Va
şington muhabirinin aldığı malumata göre, Japonya büyük bir 
süperdretnot filosu inşa etmektedir. 

BERGAMADA 
-1 İnşaat, pek gizli tutulmaktadır. Ru 

1 
filonun tonajı Amerikan zırhlı filo.. 

Atatürk Günü 
.c:sergama, 14 (A.A.) - Atatürkün 

Bergamayı ziyaretinin yıldönümü 
münasebetile spor alanında Atatür. 
kün ilk ayak bastığı ve üzerinden or -
duya tatbikat yaptırdığı taşı muhit 
olan sahada bir tören yapılmıştır. 

Törene İstiklal marşı ile başlan
mış ve kaymakam Şevket Kançar 
bir nutuk söylemiştir. 

Bundan sonra Atatürkün Berga. 
matla ilk ayak bastığı ve üzerinde 
orduyu teftiş ettiği taş merasimle bir 
arabaya konmuş ve araba halk tara
fından çekilmek suretile Halkevi 
bahçesinde hazırlanan yerine geti
rilmiştir. Burada Halkevi reisi de 
yaptığı bir hitabede taşın Bergama
lıJar için ifade ettiği yüksek manayı 
anlatmıştır. Meraslme alayların yap. 
tıklan geçit resmi ile son verilmiştir. 

sunun tonajını geçecel..:tir. Muhabır, 
şöyle demektedir: 
"- Bir kaç senedenberi Japonya, 

d~niz inşaatını gizli tutmc1ktadır. 

Şandiye kadar alınan malum.attan 
J:ıponyarun 40 bin veya .15 bin ton 
hacminde 3 veya 4 dretnot inşa et. 
mekte olduğu anlaşılmakta idi. Bun. 
lar şimdi hizmete girecek bir vaziyet
te bulunmaktadırlar. Şimdi alınan 

malumattan ayni tonajdr. a ve belki 
de 12 zırhlının inşası için bir prog
ram hazırlandığı anlaşıimaktadır." 

Muhabir, Japonya ydlnız 4 zırhlı 
jn§~ etmiş olsa bile Amer;kan filosu 
tonajının inşaatın seri :.llmaması yü. 
zünden, aşağı yukarı Japon fJlosuna 
nıüsavi olacağını kayd'?tmektcdir. F:, 
kııt Japopnya sekiz zırhlı inşa ettiği 
takdirde Japon filosunun tonajı A
merikan filosunun tonaJını tecavüz 
edecektir. 

bcten, yarı yarıya aulmı~tır. Avusturyada da vaziyet 
ayni Jıaldedh Bu yüzden zarar gören Almanlar, yavaş 
yavaş, Musevilere karşı muamelelerini dei!istirmek 
mechuriyetJni duymaktadırlar 

• 

• 

• Amerika lıükumetl, müttefiklerin Amerikaya 
yeni tipte Douglas bombardıman tayyareleri de 
sipariş etmesine müsaade etmiştir. Bu tayyare .. 
ler saatte 680 kilometre süratle gitmektedir ki, 
ağır bombardıman tayyarelerinde dünyada bu 
derece süratli hiçbir tayyare yoktur. 

• Quisling. Norveç hü.kômetine bir beyanname neşrcde. 
rek kanunu esasinin 41 inci maddesi mucibince yeni 
bir emr~ kadar Norveç Krallığı niyabetini deruhte cL 
tiğini bildirmiştir. 

Quisling, gazetecilere beyanatta bulunarak, bkandl. 
navyaya yapılan Alman müdahalesinin Norveçin bL 
taraflığmın İngilizler tarafından ihlalinin bir neticesi 
olduğunu söylemiştir . 
()uisling, söylediği bir nutukta, Norveçlileri yeni hiL 
klhnete ynrdım etm.cte davet etmiştir. 

sinin yavan tafsilatına girece. 
ğim sanmayınız! Buna ne sizin sabn. 
nız müsaittir; ne benim bilgim, hat. 
ta ne de bizim gazetenin bu siitunda 
benden beklediği hizmetin mahiyeti! 
Ben sadece bir meshur Alman mu. 
harrir tarafından ·Almanların nasıl 
insanlar olduğuna dair yazılan bir e
serden bazı parçalar alacağım. Bu 
parçalara da tarafımdan bir tek ke. 
lime ilave edecek değilim. 

Evvela eseri izah edeyim: 
Bu eser, bütün cihanca tanınmış 

Emile Ludwig ismindeki muhanir 
tarafından yazılmış bir risaledir. 
Almanlan kırmış olmamak için mu. 
harririn esere -ı·erdlği ismi yazmıya. 
cağım. Yalnız ilave etmiye mecbu
rum ki; Emile Ludwig, Hitlerden 
e'·vel Almanyanın en büyük muhar. 
Tiri iken kendisi Yahudi olduğu icin 
Hitlcr iktidar mevkiine gelince İs
viçreye kaçmıştır. Bahsettiğim kita. 
hın mukaddeme!'linde "Ben Alman. 
yada doğdum. 1906 da yirmi beş ya. 
:şımda iken hicret ettiğim İsviçredc 
hala İsvicre vatanda~ı olarak yaşa. 
makla bahtiyarım'' dediğine nazaran 
<ıimd} İsviçre tabiiyetine geçmiş bu. 
lunuyor. 

Kitabın kapağında Goethc'nin fiti 
sözleri yuıhdır: 

"Köylillerlmiz hakkında "eskiden çok 
barbar idiler" diyebilecek kadar yfiksek: 
kültürün köylerimize girebilmesi için da
ha birkaç asır geçmek rnz.ımdır .. " 

Goethe, 1832 de ölmüştür. Emile 
Ludwig'in kitabında ilk par~a 1930 
senesinde ipek satmak için Berlinc 
~itmiş olan (L,•on) lu hit Fransmn 
mektubudur. Bu mektubun başında 
yine Goethe'nin şu sözü yazılıdır: 

"Berlinde o k:ıdar dürüşt insanlar var
dır ki; kendilerinden nezaketle pek az ~ey 
elde edilebilir." 

Fransızrn mektubunu bir tercii. 
mede miimkün olabildi~ kadar ed:ı 
ve kuvvetini muhafazaya gayret c. 
derek aşağıya yazıyorum: 

"Yataklı vagonda fevkalade bir temizlik 
ve intizam ''ardı. Kontrolör sessizce bile
timi aldı ve iade ederken de sert ve kes
kin bir edfl ile "Mersi" dedi. Esasen bir 
ne>:aket tezahürü olan bu sözde bir tehdit 
ed~sı vardı. 

Gece bir yastık daha istemek için me
muru çağırdığım zaman bana: 

- Öteki yolcular bir tek yastıkla yatı
yorlar! cevabını verdi. Ve eline bir mark 
uzattı~ımı görünce topuklarını çarparak 
elin! kasketine götürilp selam verdi ve 
frnnsızca "Mersi" dedikten sonra yastığı 
getirdi. · 
İndiğim otelde her sey istediğim gibi 

cereyan etti. Kapıdaki memur benimle 
nazik.'\ne ve yavaş ı;esle konuşmak için 
kendinJ bir hayli zorladı. Sonra birdenbi
re dönerek "Friç!" diye birini çağırdı. Te
peden tırnnğa kadar pırıl pırıl ııiyinmis 
kusursuz bir garson koşarak geldi ve esas 
vaziyeti alıp bekledi. Otelin holünü dol
duran glirleyici bir sesle şef emretti: 

- Numara 256, asansör C! Mösyönün 
baı:ıajlarını derhal yukarı cıka;ınız! 

Çocuk elini kasketine götürüp mırıldan
dı: . 

- Pek iyi direktör efendi! 
Sonradan öğrendiğime göre bu adam di

rek törün mua\•ininin muavini imi~ me
jı'er! 

Tic:ıret muh:ıbirimin yazıhanesinde her 
şey dört köşe ve tam bir intizam içinde 
idi. Geniş koltuklar, kırmı7.ı like idi. Ce
sim yazı masası da pırıl pırıl parlıyordu. 

Perdeler pek güzel ve dümdüz idi. Yazı
hanede Eekiz fişli bir telefon ve bir takım 
makineler de vardı. Aı;ma saatle kfıtip kız. 
ayni intizamla çnlışıyorlnrdı. Kız ilk 7Jl 
~esine hemen koşuyor ve patronunun de
diklerini ayakta kaydediyordu. O da yük
sek sesle ı;ımki bir emri yevmi yazdırırmış 
gibi 'ert bir eda ile dikte ediyordu. Dik
kat ettim, koıtuıtuna yaslanmış olan pat
ronun gör.leri bir ara, karşısındaki kızın 

baC"aklarına lll~ti ve bir an tevakkuf etti. 
Ku: bunun farkına vararak eteğini a§ağıya 
çekti. 

Muhabirimin öğle yemelini beraber ye
mek huı:us.undakl davetini kabul etme
dim. Çünkü Almanın ikram edeceği bir şi
şe şampanyaya bedel malımın flyatlnı u
cuzlatmıya niyetim yoktu. Davetini red
dettiğimi görünce benden özür dileyerek 
zili çaldı, bir tepı;i içinde hafif bir yemek 
~etlrdiler: bir taraftan benimle görü«ilr
kt?n bir taraftan da bu kilçük kahvaltıyı 
yalayıp yutuverdi. 

Milıakereleriınlzin ikinci günü beni, 
yefil maroken ve yeşil ipekle döşenmiş bü
yük bir salona aldılar. Ortada hiç görme
diğim ce!ıımette bir masa vnrdı. Bu masa 
etrafında toplanmış beş kişi arasına otur
dum. Bu konferans beni ürkütmek için 
hazırlanmış bir §eydi. Benim muhabirim
den başka diğer dört kişinin görtıştilğümilz 
işten haberleri bile yoktu. Benimki, Alınan 
milletinin içinde bulunduğu müzayakayı, 
döviz bulınanın güçlüWnü izah ettikten 
sonra !peklerime istediğimden y\lzde yirmi 
eksik bir fiyat teklif etti. Muhabirimin bu 
lzahatı sırasında hazlrundan birlııl ''Ver
sııy!" dlve balhrarak gaıaplıı yüzüme bak
tı. 

IDevaror .t nncüde. 
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Alman Zihniyeti 

Nedir?. 
(Başı 3 üncüde) 

Muhabirimiz harp tamiratı için Fransa

Macarlar Fen eri 1-0 Yendi 
ya tediyeye mecbur oldukları. tazminattan 
dolayı Almnnlann altında ezildikleri ağır 
yükü, insanca manız kaldıklnn zayiatı ve 
nihayet günden gllne fenalaşan Fransız 
ipeğinin dilşkiln kalitesini bu arada izaha 
çalıştı. Ayağa kalktım ve çıktım. Otelde 

fener Çok Bozuk Oynadı, Muhteİif Gol 
de hemen trende bana bir yatak tutulma
sını tC'Jlbih ettim. İkJ saat sonra mllştcri-

Flrsatlarl n I lerim beni telefona çağırdılar. Sonradan 
öğrendim ki; oteli terkedip etmediğim 

Kaçırdı. Bu Yüzden de Maç Macarların Lehine Bitti ~k~;~~~~~a~;:11p~~r~d~~ı:~ 
· ıskontoyu yüzde be:;e indirdllcr ve alış ve
,rişte de uyuştuk. 

l 
Öğleyin ameleler sokakta iskeleler ü

zerine oturmuşlar, kuru ekmekle knrın
lnnnı doyuruyorlar ve karılarının bir te

l neke maşraba içinde getirdiği soğuk bir 

1 

çorbayı içiyorlardı. Ne çerez, ne çemen, 
ne yemiş, ne şarap! 
Akşam "Valglri" operasına girebilmek 

l 
için evvelfı kırk dakika kapıda sıra bekle
dlm. Bu esnada temsil tam vaktinde baş-
lamıştı ve uvertür birinci perdeden ma
dut olduğu için bütün kapılar açılmamak 
ilzere kapandığından benim gibi birkaç 
kişiyle birlikte ancak perdeyi kulıık ver
mek suretile kapının dışından dinledik. 
Temsil esnasında artistler bir locaya karşı 
reveramlar yapıyorlardı. Ru locada sabık 
veliahdin bulunduğunu öğrendim. Opera 
bitince, yüz kapı birden açıldı. Vestiyerde 
hiçbir telfış göze çarpmıyordu. Herkes bil~ 
ihtar sıraya di1ildi. 

Gece otele avdet fçln araba bulıımadım. 
Yolları da bilmediğim için gelen geçene 

yolumu soruyordum. Burada halk ne ka-
dar koŞUyor; yakalayıp lfıf etmek bir hayli 

müşkül. İlk sorduğum: 

- Ben de buranın yabancısıyım! dedi 
ve hemen kayboldu. İkincisi bana yan yan 

baktı ve hiçbir cevap vermedi. Nihayet bir 

polise müracaat ettim. Askeri bir tavırla 

Fenerin l. O mağlübigeli üe neticelenen dünkü maçtan bir görünüı 
< bana malCımat verdi: 

- Önce sağa. sonra sola sapın! Daha 

Macar Kişpcşt takımı dün !!<inci 1 dilen fırsatlardan istifade edilemedi 
ınaçını Kadıköyünde Fencrbahçeye Birinci devre l - O Fener aleyhine 
karşı yaptı. Macarlar çok fena bir o. neticelendi. 
yun o}'nıyan Fenerbnhçeyi 1 - O ikinci devre 
ycnmege muvaffak oldular. tk· · d ed M ı · -

Saat d
.. . "b b" ğ ıncı evr e • acar ar yıne gu. 

on ortten ıtı aren ır sa • ı b. nak h r d ,,, ğ b kl ze ır oyun oynadılar. Fenerbahçe.. 
!k 

1 
a ın e yaban yn mur, e enen lerile gol fırsatı kaçırmakta yanş et-

a abalığın toplanmasına mani ol- oyun ile çok fena idiler. 
muştu. Macarlar, Galatnsnraya karşı Bir türlü temposunu tutturamıyan 
çıkardıkları kadroyu muhafaza edL Fener muhacim hattı, adeta biribir. 
~arlardı. Buna m~kabil Fenerbah~e. le..,.üe gol farkı kaçırmakta yarış et
lıler Ali Rıza ve Omerden mahrum tılcr. 
olarak sahaya şu kadno ile çıktılar: Bu yüzden maç 1 • O Macarların 

Cihat - Orhan, Şevket _ Hayati, galibiyeti ile neticelendi. 
Esııt, Reşat - Küçük FikreL N~rJ, Yarınki maç 
Melih, Tarık, Fikret. Macarlar, üçüncü maçlarını y:ınn 

},. egôııe gol Taksim stadında lıtanbul ıampiyo. 
Oyun, Şazi Tezcanın idaresinde nu Beşiktaşa karşı yapacaklardır. Mi.. 

başladı. safir takımın bir günlük istirahatten 
Macarlar daha ilk dakikalarda sGnra Beşiktaşa daha güzel bir oyun 

derli, toplu bir oyunla Fener kalesi. çıkarması beklenebilit'. 
il'li sıkıştırm1ya ba~ladılar. Soldan a- Voleybol Karşılaşmaları 
çılan bir Macar hücumunda çok gü. Voleybol teşvik müsabakalarına 
zel bir pas alan merkez muhacim, dün Galatasaray klübü salonlarında 
mükemmel bir vuruşla topu Fener devam edilmiş ve Seylerl:-eyi ile Fe. 

ikalesi~.e ~oktu ve bu suretle Macar. nerbahçe arasında yapılması icap c
lara gunun yegane galibiyet golünü 
!kazandırdı. 1 den maça. Fenerliler gelmediğinden 

Fenerliler fırsat kaçırdılar 
Bu gol, Fenerbahçelileri canlılığa 

sevketti. Birbirini takip eden hücum-
larda Fikret, Melih, Tarık muhakkak 
denecek birer gol fırsatı kaçırdılar. 

Bu arada solaçık Fikret, sakatla. 
narak, oyunu terketmek mecburiye. 
tinde kaldı. Ve Tarık solaçığa Basri 
soliçe geçti. Bundan sonra da ~lde e-

Beylerbeyi hükmen f.taz:tnö.rak gru. 
punun birincisi olmuştur. 

San grup müsabakalarında da, 
Beşiktaş • Topkapıya, Süleyınaniye • 
Boğaziçine, Altıok • Eyübe, Alemdar. 
Dcğuspora, Kasımpaşa • Beyoğlu.. 

spora hükmen glllip gelmı§~rdir. 

Dünkü Kır Koşulan 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilen seri kır koşularının uçuncüsü 
dün sabah Şişli ile Tu~la harmanlal"l 
arasında büyük bir :ıtlet grupunun 
i~tirakile yapılmıştır. 

Çok heyecanlı geçen 3500 metre
lik müsabaka netlcesbde Galatasa
raydan Osman I<f.32 dakik;ı ile bi. 

rinci, Kalespordan Takfur ikinci, hal 
kevinden Galip üçüncü olmuşlardır 

sonra yarım sol ediniz! 250 metre gittik

ten sonra Abidenin önünden geçlnlzl 

Kendisine teşekkür ettiğim zaman dik 
dik yüzilnme baktı ve: 

- Te~ekkilr etmezler, söyleneni tekrar
larlar! dedi." 

Bu, Fransızın Almanyadan yazdığı 
mektup. Bir de bir Almanın Fransa.. 
dan gönderdiği mektup var. Onu da 
belki yarın tercüme ederim, 

. 

t~tanbul ,~Belediyesi· ·· llCinları 
lıhmin ilk 
bedeli teminat 

513,46 S8,51 

141,90 10,64 

~.oo 4,65 

12,ot. 0,90 

243,00 18,23 

388,00 29,10 

32,00 2,40 

IS00,00 45,00 

·' . 

Fatihte Hasan Halife mahııTies!nln Ocaklı sokağında 117 inci 
adada 45 kapu No.lu ve 256.73 M2. sahalı arsa. 
Fatihte Hasan Halife mahallesinin Ocaklı sokağında 117 inci 
adada 45 knpu No.lu ve 70,95 M2. sahalı arsa •. 
Sultanselimde Şeh Resmi mahallesinin Hüseyin Remzi soka
ğında 40 ıncı adada 37 kapu numaralı ve 41,34 metre murab
baı sahalı arsa. 
Fatih yangın yerinde Klrmastt mahallesinde 75 inci adada 6,32 
metre murabbaı aahalı arsa. 
Fatih Yangın yerinde Klrmastt mahallesinin DarOsşefaka so
kağında 75 inci adada 25 No.lu ve 60,84 M2. sahalı arsa. 
Fatih Yangın yerlnd e Kirmnsti mahallesinin Başmüezzin Da
rilşşefaka sokağında 75 inci adada 25 NoJu ve 64,75 metre 
murabbaı sahalı arsa. 
Failh yangın yerinde KirmasU mahalleslnde '75 inci adada 
21,91 metre murabbaı sahalı arsa. 
Ak.saray yangın yerinde Mimar Kemtılettin mahallesinin A
zimkô.r sokağında 26 ıncı adada 71 kapu numaralı ve 33,50 

metre murabbaı sahalı arsa. 
Tahmin bedelleri ile Jlk teminat mikdarlan yukarda yazılı arsalar sahlmak fize

re ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdür
li.liil kaleminde görülecektir. İhale 26-4-940 Cuma gilnü saat 14 de daimi encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü mu-
ayyen saatte daimi encümende bulunmala n. (2881) 

- Yok, bu akşam, hayır. 
Oteki, Barones Salikoff ve eski Oise Daline olan 

taalıhütlerit.i unutarak, ısrar etti: 
~- O halde yarın? 
- Hayır Dcar, hayır Yarın da değil. 
13u redleı onu ümitsizlendirdi. Fak.ar. kadim k&. 

rarında sabit kaldı. Sonra da, ansızın, bl:r acele i~i 
çıkmış gibi, ciclıksnlıyı kısaca selamladı, gitti. 

El LI 
RI E:er..ri Pierr~. geceyi Rene Lazsko ile Eldorado' .. 

da geçirdi. Dalgm, yakıcı, öfkeli idi. 1 
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1- Bugün Emft'i•l 
1 SİNEMALAR 1 ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tül' kiye 

Radyodifüzyon Postalatl 
Radyosu Ankara RadyosU 
Dalga Uzunluğu 

SA~AY 

MELEK 

iPEK 

TAKSi•· 
LAL~ 

ŞIK 1 

SAKA"".t 

AL KAZAR 
SUMER 

AKIN 

MARMARA 

ALEM DAP 

ı "Beyaz Hem.şfre'1 

' "Serenad" 

1 "Kraliçenin Elmasları" 
"Palavracı ~iltıhşorlar" 

' "YILMAZ ALİ" 
c "ATLAS EKSPRESİ" 

te Avcılara 
cTatıı Belb ve cÇi1· 

1 

1 ''TUZAK" 

1 "Casus avcıları .. 
1 "Aşk çocukları" 

1 cŞcyh Ahmeb 
cPastırmacıyanıı 

"ALEV ŞARKISI" 

.. Zafer dönüşü" ve 

T. A. P. Sl.7 m. 9465 Kes. !O lt1'• 
1648 m 1!!2 Krc l~Jn (C1f• 

Pazartesi, 15. 4. 1940 

12.30 Program ve memleket saat ayart. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Müzik: Muhtelif ııarkılnr (PL), 13.30-14.00 
Müzik: Knnşık müzlk (PL). 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18.40 
Konuşma (Umumi terbiye ve beden ter"' 

1 "Yaşa ve sev" 
cMemlıı• TURAN • 

ÇEM BERLITAŞ: "AYŞE" ve 
"Ümit şarkısı" 

ve biyesi), 18.55 Serbest saat, 10.10 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji haberler!, 
19.30 Milzlk. Çalanlar: Kemal Niyazi seY· 
hun, Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, tzzettiO 
Ökte. Okuyanlar: Mefharet Snğnak, AZiıe 
Tözem, 20.00 Milzlk: Saz eserleri. Nef. 
Hayri Tilmcr; viola: Cevdet Çağla; 1te· 
mençe: Ruşen Kam; küddüm: Nuri Halil 
Poyraz; 20.15 Konuşma (Fen ve tabiat 
bilgileri), 20.30 Müzik. Çalanlar: Kemsi MILLf 

"Zafer dönüşil" va 

' "Yaşa ve sev" 
"Ayşe", "KüçQk gan- Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, Fahri g:o• 

puz, İz7.ettln Ökte; Okuyanlar: Sadi Hoşse!• FERAH i gsterlcr" ve "PasU Radife Erten, 21.15 Konser takdimi: :Hali1 
Bedii Yönetken; Milzik: Radyo orkestra• 
sı (Şef: Dr. E. Praetorius), 22.15 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri; ziraat, eshaın .. 

Korunma" 
BEŞiKTAŞ t cCebclltarık Casusu• 
Beılktat Suıt• 

park 

Kadık!ly OPERA: 

cÇılgın Bakire• 

cŞehvet Kurbanı• 

cBüyük Can ve cMls-
lzmlr Karııyaka: ter Moto KnUller 

tahvilat, kambiyo nukut borsası (Fiytıt)ı 
22.30 Milzlk: Cazband (Pl.), 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

--0-

Ecnehi lstasyonlannaa 
1ZM1 R KOL· 
TÜRPARK 
IZMIR Yeni sı-

Klilbünde• 
•Sanzellze ve cGlln 
Batarken• 
cTarzan Maymun a-

Türkçe Neşri~·at 

nemı : dam• 

Belgrad: Saat 19 da klsa dalga 48; partf! 
Saat 19,45 de kısa dalga 40. orta daıgıı 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga ~o.55 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250, IZM IR E lhımra: cLore.l Hardinin Za

fer Dönüşü• Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, sı,5: , __ 
En büyük Dünya Yıldızlarının iştirakile 

__ , 
ALiCE FA YE ve DON AMECHE 

tarafından yaratılan 

HOLLYWOOD 
RESMİGEÇİDİ 

Fümi önümüzdeki Çarşamba ak§amı 

Sinemasında-1 EL E ·K 

BALSAMİN Kremleri - BALSAl\Iİı'l Güzellik eksiri • 
BALSAMİN Rimelleri - BALSA1\1İN Pudraları • 

BALSAMİN Rujları - F ARD BALSAl\iİN. 
En kibar mahfillerin kullamlıkları ve bütün dünyaca 

tanınmı§ sıhhi güzellik mii.stalızarlarıdır. 

1 
il 
1 

ifadelerine inut-ak ederek artık o ka:lmdan bnşka 
bir ~ey vr o kaci ınınkinden başka türlü düşünmez, on• 
dan ba~ka:;ı ıle veya ondan başka bir şey konuşmaz 
olduğu bir sırada bütün tabloları, Arap Dansöz, EbC· 
Laglıet Madonnası, Barones Solikoff, hatta eski Oise 
Vdlisi, hepsi, müphem, fakat münakaşa gôtürıneı bir 
surette ona benzedikleri sıralarda, bıı gece önünde 
c!ize geldi: 

- Van:a, seni seviyorum. 
Kadın ::.çini çekti: 

Kah\·cc1e b"J" çok kadınlar vardı; şu ayaklannı:ı . y aıan: 
dibinde olmak lazım gelen kadınlar. Ama hiç birin. 
de d<' böyle bir ı;eyi düşünen bir hava yoktu. 

Annie Vivanti ~o. 
- Hayır Dear, hayır, beni sevme! 
- Seni sevmemezlik edemem. Seni sevme:ıt na. Çeviren : SINANOGLU 6 

Bir ara Lcızsko ona sordu: 
- Yahu, tklıma gelmişken sorayım: Sen hicbir 

mektup filiı.n almadın mı? 
- Ne mekt;.ıbu? 
Rene muzıp bir bakışla baktr. 
- Bir kadından .. "X. Y." diye ımza atan b1r 

meçhul kadından ... Hani şu ilan canım. Hatırlam.yor . 

n:usun? 
Hcn:-i Pierre. kirpiklerini biribirine katarak: 
- Bir şey hntırlamıyorum, dedi. 
Dost.ı da daha ziyade ısrar etmcvi münasiD eör. 

medi. ,., 
Uçüncü . bı.lu~uşlarında, Henri Plerre, artık on .. 

oan bir öpücük istemek sırası geldiğini sa.ndığ1 za .. 
nıan, Vania: 

- Opı.ic;il:ter nefret ederim, dedt 
Bayan kadınların genel olarak sevmey! adet e .. 

dindiklcri çok şeyden nefret ediyord!!. 
- Opücuklerden nefret ederim, c;iç~lcrden nef.. 

re~ ederim, cocuklardan nefret ederlm. 
Henri PiP.rre. ona anormal ve ııavritabH sıörüncn 

bu ifadeler k:ır;ısında pek şaşmadı. Onun için, ço.. 
cuk bahsinde şu başkalarınınkinden b'lşka çocuk ta. 
nıyıp tanımadığım sormıya cesaret ettı: 

Baynn g\ildil: ' 
- Benimkiler var. Onlar nefret etmec!iğim biri., 

cilt çocaklnrdı.r. 
Henri rıerrt= büyük bir sürpriz kıar~ıstnd'1 kal. 

mıştı: 

~ Ya? Dfomek çocuklannız var! 
~ Evet, iki tane; dedi. Büyüdüler artık. Şimdi 

uzaktalar. Artık ne boyanmama, ne pudr:ılanmama . 
imkan kalmıyacak kadar itiyarladığıın zaman, onlar. 
la birlikte yaşamıya gideceğim. Bana taparlar. 

Henri p;ene. yine cesaret edip 1C.rdu: 

- E ... Kc.cenız? 
· Kadın yıne omuzlarını kaldırdı: 
:- Cezaird~dir. 
:-- DönJ1Jfy~ek mi? 
- Evet. evet. dönecek. Bana tapar: 
Ona göre, herkes ona tapıyordu. Bu. dotTU <b 

olabillrdi. Ama o, çok insandan çok ~eyden nefret 
etmekte devam ediyordu. 

~rtesi lfin3, ressamın stüdyosuna aııs·zın S?eJio 

te, orayı Artistik Klüpten gelişi güzel bahseden ne., 
şeli bir kadın grupu ile dolu görünce: 

- Kadın1'lldan nefret ediyorum, deJ\ 
Henrı P.icıre, bir başka gün, biri ona kur yap

mış, iki arkadaşım prezante edince, üzülmüş ve canı 
sıkıl.nış göriıncfü. 

- Dostlarınızı bana bir daha prezante etmeyi. 
niz, diye sôy!er.di. Erkeklerden nefrd ederim. 

O zaman, beriki, onu· avutmak v~ yatıştırmak 
için, hatta belkı de, ifadesini ve rengini değiştiren o 
acaip yüzü kendi~ini alakalandırmaya oaşladığı. !çın, 
bir portresini y:ıpmasına izin vermesıni diledi. Oteki: 

- Hayır, h&yır! Portrelerden 11~frct ederim, 
dedi. Por. ı C<' Hcrdec de nefret ederim. Hepsinden nP.~ 
ret ederim. 

Delikanh ı&ar etmedi. Düşündü: 
- Ne çekilmez kadın! 
Ama onun hayali, cümlelerinin vıı! tavtrlantım 

hatırası, on·.ı hc>r gün görmek ihtiyacı arttı ve mu
sallat old~t. 

VII 
Nihayet tanıştıklarından fiti ay :;('ınra, o. 

nun mutadı ohm biraz e:arip ruh hallerini. nozlannı. 

yattır. 

Obürü ona doğru eğildi; uzun ellerini omuzlııtl 
üstüne koydu. 

- Ya nstl!a. beni sevmek ölümdür, dersem? 
llenrie I-ıerre, istemeden sarsıldı; sonrn, aşık oı. 

n.asına ı·nğrr.er., gülümsemek arzusunu dı.ydll· 
Kadının bu sözleri ona pek melodramatik gibi gU
mişti. 

Otekl, deiikanlırun yüzünde düşüncesini okudu; 
içini çekti; ağır bir eda ile: 

- Bcni&ı milbalağa ettiğimi veya alay ettiğinıl 
sanıyorsu:. de,.;ı. Beni acaip ve ifratlı buJuyorsuP• 
lyı ama ynnı:ıyorsun. Benimle ne b tçun bir nıace• 
raya kapılmı:t OJacağını bilmeni istiyorum. Bana ıoı:ı. 
ra, sana önceden haber vermediğimi söıleme! 

Bir au su~tu, sonra yine başladı: 
:_ Şunu bilmelisin ki, hayatım boyunca aş1ct ta

nımamış biri c.eğilim. Erkeklerin beni sevdiJtlerllı~-. 
Cok sevdiMerıne inanırsın. 

Hende Pierre: 
- lnanırım, dedi. 
Bunu söyıerken içinde acı duymam1ş ııegtıt:P 

(Devamı var) 
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TAN 
ABONE 

TOrklye 
BEDELi 

Eenebt ---140Q Kr. 
150 • 

1 Seno !800 Kr. 

400 
6 Ay 1500 • 

1t S Ay 800 1t 

~ • 1 Ay aoo • 

~::1.~Uerarası posta ittihadına dahil 
~ memlekeUer için abone 
~eli müddet sıraslyle so, 111, 9, 
A.& liradır. Abone bedeli peslndir. 

dres değlııtirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
l>l1l UAvesl ltu:.ımdır. 

~~================= 
~ıı:ıy: i ~ i 1149494;I1 
Üsküdar • Şile Yolu 
l Gftlir EdUmelidir 
B İl' okuyucu yazıyor: 

ltıı ''Üsküdardan Şileye kadar u. 
h..ı.:ıı .işlek şose, çok bakımsız bir 
ttg· edır. Yol, yağmurun ve sellerin 
~t ~le bozulmuş, yer yer çukurlar 

is erıdekler açılmıştır. 
11la.ı lanbulun güzel bir gezinti yeri 
lİ) ."-lenıdağı yolunun bu fena va
tj~tı, otomobil ve otobüs seyrüsefe. 
&

11 
~~ imkansız bir hale getirmiştir. 

llı.ı Yllzden posta naklyatı da intiza. 
~1 kaybetmiştir.,, 

'ioıskuyucunun şikayeti yerindedir. 
\>e Uzluk, yolsuzluğa, intizamsızlığa 
~~Ulsüzlüğe sebep olur. Henüz 
1' gıç halinde iken az bir masraf-
1ı [apıiınası mümkün olan tamira. 
~ eınen yapmak, amme hizmetleri. 
bt Yolunda gitmesine ve yarının a
)aM.~sraflarındnn kurtulmamıza 

-'lUl:t edecektir. 

~al be * 
~ B ~ gazetede okuduğumuza 
~d ıore, mekteplerimizin bazıla. 
h ~ fakir talebeler menfaatine e~
)'l!ıPıyangoları tertip edilmiş, bu pi· 
ıer l~larda kazananlara verilmek ü. 
cı, ~krarniye listesine konulan e~yn 

?tt lebelerden istenilmiştir. 
~1;1'teplerimizdeki fakir talebeyi 
lt?.ıt tnek, okutmak ayrı bir dava o. 
~ll İşl ele alınmalıdır. Şimdiye kadar 
Stltıl e ıneşgul olan heyetlerin ve te
~p \illerin bu yolda attıkan adımı.ır 
'\. Yarıda kalmıştır. Yardım işinde 
feı:d.t 5 - • 
tlıeın ~1ret ,.e emekler, mevzii ''e 
h•ııt. Jtıı~etsiz semereler vermekten 
' hır işe yaramamış, bilakis bir 
lır, >'olsuz çalışmalara yol açmış. 

tak· 
bir t ır ~cuklan himaye heyetleri 
llııı d~lafta, Çocuk Esirgeme Kurtı
"bıı 1

d er bir tarafta, ayni mak~rıt 
~ 11 a çalışırken, bunlara ilaveten 
t~li~ekt~ı.· idarelerinin fazla gayret 
~ e Pıyangolar tertip etmesi, Iii. 
btitd~ı ..... ~.hluğu içindir ki, maarif 
~t l~gu. meseleye müdahale et
lılyr t hoyle yolsuz ve beyhude bir 

lli:ee l~n vermemiştir. 
t,~ &'ore, ilk \'e ortamekteplerde 
)''Ilı~' Yoksul ve gıdasız çocuklara 
f~Ue'cak Yardımı ve bunun için !lar
' Cek ~e.saiyi tanzim etmek za
~t~ Celnııştir. Faaliyeti teksif ede. 
o~ tn~·~~lhıanı arttırmak ve geni~ 

"'"tkılat k Ul'mak lazımdır. 

lrtıtih * 
~Korku 

) lınir cazetelerindcn biri, şu 
~•beri veriyor: 

ıı-11ı. ektepler beşinci sınıf inıtL 
°"•ceb tlı!n bu .sene umum talebe mii· 
~e~~-ınde aleni ynpılması düşünül. 
llllda ır. Bu suretle talebenin imti. 

"lılı i 11 duyduğu heyecan \'e korku-
~~lesi. istenilmektedir. 

'"tllfı eyyızter mektep müdürleri 
d.'ll :d~n değil, müfettişler tarnfın. 
~r. t~rıhtisas gözetilerek seçilecek. 
l1'ıle,.i ~a11ifa ayni mektebin mual-
Çotıık lunmıyacaktır.,, 

dtır it• .ve imtihan öyle iki me'\'Zlt· 
~lbı 1

' ~ırbirlcrine yakın olduğu gi). 
L· enıısf · ~tib· kır. imtihan, her cocuk isin 

\>llk 1 orkunç bir heyuladır. 
llılllıakicl"Jdaki haberin yanlış olduğu 
~tsısı :ktır_. Tanıdığı iki muallimin 
lll"dutu a ırntihan ''eren çocağıın 

bı~llli 
1 

heyecan ''e korku, talt"be ve 
l'ııı11s 111: ~~d:n mürekkep mektep ra
~unde nasıl azaltılabilir? 

"Yeni On Paralıklar 
}>· 

. 'f ~?>.t ;Yasaya Çıkanlıyor 
tlıl'a&a:y O paralıklar bu haf ta içinde 
\>~ ~i \çıkarılacaktır. Sarı r enkte, 
h~rı l'en·O paralıklar büyükliiğünde 
a..:ıı Ura ~ 0 nluklardan ilk parti 400 
~lrnak 1Ymetinde 160 milyon adet 
tetıı 20 tadır. Onluklardan sonra 
'<lllacaıtl:raralıkların bası!masınn baş.. ,. 

.ı\tıtde a .... -....ı~ 
~eı:ı. eı:ı. COcuk hayatlarını birbirine 

'<lilıun dü{:Umdür. 
~ iSMET INöNO 

o n n o ft' '*' ,., d 

r---------------------------------------------------------
I AHLAK BUHRANI NEREDEN DOGUYOR? l 
------------~-------------·--------------------·~---------------..,.1 

19 uncu Asırda 
Tekimülü Ve 

Ahlik 
Ahlik 

m 
I ngilterede sanayi fnkılab1r._ 

dan, Amerikacta esaret 
harplerinden, Fransada büyük ıh
tilalden sonra, tabü ilımlerin :te~ 
rakkisi, ve sanayileşme hareket. 
!erinin kuvvetlenme->i, kapitaliz. 
min inkişafile berab'!r yürür. İn
giltere derebeylik devletini yık. 
mı§, reformation mucadelelerinı 
yapmış, fakat klisen~n ahlak ve iç.. 
timai münasebetler üzerinde kur. 
duğu saltanata mani olmamıştı. 
Çünkü kliseyi istediği zaman dev
letin menfaatlerini korumakta va
sıta olarak kullanabiliyordu Bu 
sebeple İngilizler, Fransız ihtilali. 
nin, 1''ransız ansik!opedistlerin:n 
getirdiği yeni moral telakkilere ya
bancı kaldılar. Ahlak kanununu 
nefis aşkı, ferdin kahılıycti ve•zev
ki esası üzerine kurdular. İngiliz 
iktısat sistemindeki individualism, 
moralde de tesirini göstermişti. 

Mütefekkirler ahliı.k kanununu ta
bii bir hadise olarak telfıkki etti
ler, ferdin terakkisile cemiyetin 
yükseleceği esasıru kabul ettiler. 
Bunun neticesi olarak ahl{ık şart.. 
larile, menfaat şartlarını birleştir .. 
miye çalıştılar. 

Bu hususta Darwin'in de İngiiiz 
felsefesi üzerinde t>liyük tesiri ot. 
du. Darwin, diğerkamlık hissimn 
yalnız insanlara mahsus olmadığı.. 
nı, hayvanlarda da mevcut oldu
ğunu,ayni sebeplerden doğduğunu 
iddia etti. Dünya harak'!t ederken, 
cemiyetlerin tekamülit gibi bir ga. 
yesi olmadığını, gayenin, fertl'.?rin 
kendinde olduğunu, bütlin hare
ketlerin merkezi fert olduğunu, iş 
bölümünün de ancak ferdin saade
tiao lü.-•6. ~- , 'iibü~~ünel
mekanizmanın esası :eı-t olduğunu 

isbata çalıştı. Ferdin, harlci file. 
min değişmelerine karşı göstere. 
ceği kuvvet ve mukavemet üzerin. 
de durdu. Kuvvetlinin zayıfı eze
ceğini, kuvvet yapabilmek için za
yıfların birleşmesi zaruri olduğu. ' 
nu, cemiyetlerin ancak bu miiş.. 
terek kuvvetle yaşayabileccğinı 
söyledi 

D arwin'e göre ahlak kanunu 
bir hayvan impuls'ünde::ı 

başka bir şey değildir. Nefsi miı. 
hafaza, ve tekrar isti!1snl insiya.. 
kından doğar. Fert onun kuvvet ve 
nüfuzuna, düşünmeden itaat eder. 
Hareketlerimizin iyi, köti.l, faziletli 
veya günahkar olduğunu muhake
me etmeden kendimizi onun resL 
rine bırakırız. Mantık ve muhake. 
memiz işlediği zamandır ki, ahlak 
kanunlarını düşünebiliriz. Ahluk 
kanunu ve ahlaki muh!lkcme, va.. 
zife hissi, vicdan, bilgilerimizden 
değil, insiyak ve fev:i hareketle
rimizden doğar. 

Darwin'in ahlak kanunu da ah.. 
lak meselelerini halle kafi değildi. 
Ahlak insiyakı, civdan, :fazilet, iç. 
timai bir impuls :>larak izah ediL 
mekle, ahlak kanunu izah edilmış 
değildi. Hayvanlar alemi, insanla. 
rın moraline esas olı:ımazdı. İnsan. 
ların hareketlerini tanzim eden bir 
cemiyet mekanizması olduğu gibi, 
insan hareketlerini kontrol eden, 
bu hareketlere kıymet biçen, fert_ 
lerin biribiri1e olan münasebetle. 
rini hukuk, teşrii ve icrai kuvvet. 
lerle kontrol eden bir cP.rniyct ve 
iktısadi, içtimai tekamüllerle mü
temadiyen şekil değiştire:ı cemi;-.•(;:t 
bünyeleri vardı ki, bunları ferdi 
izah ile izah etmek mümkün rle. 
ğildi. Ferdin cemiyet şartları için. 
de inkişaf ettiği, moralini de ancak 
cemiyetin şartlarına göre inkişaf 
ettirdiği görülüyordu. 

On dokuzuncu asır ıç+ımaiyatçı. 
ları, .filozofları, iktısatçıları, l!hl5.k. 
çılan fertten evvel cemiyeti izah 
lüzumunu hissettiler. Fennin, tek
nik metodların: büyük sanayia tat
biki, istihsali arttırdı~ nisbctte, 
yeni aletlere, keyfiyet ve kıymet 
itibarile daha çok :nsan kuvvetine 
ihtiyaç gösteriyordu. 

Cemiyet 1 erin, fen. tek"1ik, 
ic;tihsal ve sanayi inkişafında gös
terdiği süratli terat~kılc:r cemiyet. 
lerin bünyelerini, ve içtimai şnrL 
lannı da değiştiriyordu. Münak:ıle 

Buhranı 
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vasıtalarının gösterdiği tekamül 
beynelmilel münasebet1er~ başka 

mahiyetler veriyor, milletler te. 
cerrütten ayrılarak, müşterek mü.. 
nasebetlere ~irişiyorlardı. 

Q n dokuzuncu asırdaki sana_ 
yi tekamülünıi!ı süratle ı. 

lerlemesi, istihsalin artması, btiyük 
sanayi milletlerini har.ç:erde pazaı 
ararruya sevketti. Bunun neti'::esi 
olarak müstemlekecilik siyasetı 

başladı, Afrika, bu büyült sanayi 
devletleri tarafından parça parca 
taksim edildi. Asyııdı, Avrupnda 
bir çok milletler esaret 'llt.ına gir_ 
diler. Kapitalist iktı.:;adiyatı ile be. 
raber doğan emperyalizm siyaseti 
de en büyük inkişafını 19 uncu a
sırda gösterdl 

Cemiyetlerin girdiği bu yeni ik. 
tısadi sistem, cemiyetlerı11 bünve
sini de tamamile değiştırdi. Bu de. 
ğişen iktısadi şartlar, cemiyetin i
çinde iktısadi o~duğu kadar içti
mai buhranlar doğurdu. 

Eskiden mevcut hukuk, din, 
siyaset, ahlah ~ibi 

müesseseler, bu temel değişik
liği karşısında mukavemet edemL 
yor. değişen içtimai ve iktısadi 
~)ara uygun yenJ bir tekil al
mak zaruretini hissettiriyordu. Tiu
nun neticesi olarak, on dokuzuncu 
asır içtimaiyatçıları, :;lozoflar •. bu 
t ekamülü izah için ferc!i değil, ce
miyeti izah lüzumunu hissettiler. 

On dokuzuncu asnn ba~larında 
istatistik metodlarının, içtimaiyat 
ve iktısat ilimlerinin ılerlemesi ile, 
büyük halk kütlelerinin faa!•yct-

!erini idare eden kanunları keşfet.. 
mek mümki.ın oluyor, insan faa. 
liyetleri üzerinde en kati tesiri gos. 
teren ik.tısadi zaruretler olduğu an. 
laşılıyordu . İstilalar, muhacerctlı>ı-, 
hayat seviyesinin değısmqsi içti. 
hayat seviyesinin değişn•esi, harp. 
ler hep iktısadi zaruretlere dayanı. 
yordu. Cemiyetlerin iktısaden de
ğişen bünyesi içtimai şartların de. 
ğişmesine ve huzursuzlukların da 
artmasına sebep oldu. 

Cemiyetlerin iktısadi meka
nizması, sistemi de~işmi:ı, fakat 
eski hukukun, ahlak ~anunlarınm, 
dinin insan münnsehetlcnn: ıdare 
eden kanunları değişmemi~ti. Mü
temadiyen değişen hukuk madde
leri. içtimai ve siyasi teşkilatlar da, 
bQ huzursuzluğun onıine geçemi. 
yor, günden güne cınayetler inti. 
harlar artıyor, izdiva:;lar azalıyor, 
insanlar arasındaki ahUıki müna
sebetler de değişiyordu. Her yrni 
keşif sakınılması mlimkün olmıyan 
değişiklikler yaratıyor, bunun!a 
beraber yeni ihtiyaçlar doğuy()r, 

zincirleme bir şekilde d .. vam edL'n 
bu icatlar ve değismelcr hayat 
tarzlarını o rkadar süratle değişti. 
rıyordu ki, artık eski kanunlar ve 
zihniyetlerle bu yeni tekamülün 
karşısında mukavemet imkanı :kal.. 
mıyordu. İnsan cemiyetini, hayvan 
cemiyetinden ayıran en büyük a_ 
ır.il de, insan cemiye~in\n t eknik 

değişmelerle mütemadiyen de$iş.. 

mesidir. Bunun içindir ki, hayvan 
cemyetileri, insan cemıyetlerini i
zahta esas olamazdı. 

LOKMAN HEKiMiN ö&OTLERi 
. ' ' . 

Çocuklarda Veremin Alametleri 
Ne kadar dikkat edildise de ço

cuk veremden korunulamadı.Bu da 
olağan şeylerdendir. Fakat bundan 
dolayı umudu kesmek lazım gel. 
mez. Bugün artık herkes biliyor ki, 
verem hastalığı tedavi edilebilir, 
büsbütün geçmese bile durdurula· 
bilir. Bazılarında kendi kendine 
durduğu da vardır. Ancak onun 
kendi kendine durabileceğine bel. 
bağlanamaz. Hastalığın alametleri 
belirince, çocuğun bünyesine yar. 
dım ederek, hastalığı tedavi ile 
durdurmıya çalışmak elbette daha 
iyi olur ••. Onun için, arasında hir 
veremli bulunan aile içinde çocuk
ları bir taraf tan - bütün dikkat. 
le - korumakla beraber bir taraf
tan da veremin alametlerini bile... 
rek, alametlerden biri anlaşılınca, 
hemen tedaviye başlıyabilmek ii
zere, uyanık bulunmak lazımdır. 

Verem hastalığının da - başkn 
mikroplu hastalıklar gibi - ipti
dasında bir kuluçka devri vardır. 
Bu devirde hastalığı anlamak he. 
men hemen hiçbir vakit kabil ol3. 
maz. Çocuk hiçbir hastalığa tutuL 
marnış gibi sıhhat halinde görii. 
niir: İştahı, ağırlığı yolunda, toın
bul tombul çocuk ... 

Kuluçka devri geçtikten sonra, 
çocuğun derisi arasına tüberkilin 
şırıngası yapılırsa, hastalığın baş. 
ladığı belli olur ama, hastalığa tu
tulan çocukların birçoğunda onun 
başladığı bile ancak bir iki günlük 
bir ateşle, yahut çocuğun hararet 
derecesinde intizamsızlıklar mey. 
dana çıkar... Bazılarında ateşin 
yüksekliği on, on beş gün sürer. 
Ateşli, fakat g'eçici başka bir hRS

talık gibi birkaç Ş?iln sıra ile her 
gün biraz daha yükselir, sonra gc. 
ne sıra ile her gün biraz alçalır. 

Çocuklarda verem hastalığını 
şüphelendirecek en mühim alamet 
ateşin yükselmesidir. Bu hastalı
ğa tutulmuş olan çocuğun öksür. 

mesi şart değildir. Bazısında - o 
da büyücek çocuklarda - \•nkıa 
öksürük, meşhur kısa kısa öksiL 
rük bulunur. Fakat hiç öksürmi. 
yenler de çoktur. 
Çocuğun iştahlı olmasına da bel 

bağlanamaz. İştahsızlık ta verem 
hastalığının mühim bir alametidir. 
Fakat verem hastalığına tutulmuş 
olduğu halde, iştahı artan çocuk. 
lar da vardır. 

Kimisinde iştah pek az derecede 
azalır. Kimisinde intizamsız olur. 
Bazı günlerde iyi, ban günlerde 
az ... Bazılarında da verem hasta. 
lığı, bayağı bir hazım hozukluğn 
gibi, kay ve ishal ile ha lar. 

Ateşin yükselmesi en mühim a. 
lamet olmakla beraber, ateşi ara. 
da sırada yükselen her çocuğu ''C

rem hastalığına tutulmuş diye mc.. 
rak etmek te tabii doğru olmaz. 
Hiçbir tarafında verem bulunamı. 
yan çocukların bazılarında da çok 
devam eden bir yorgunluk üzeri. 
ne ateş, akşam iizcri biraz yükse· 
lir. Fakat çocuk istirahat ettirilin
ce; ateşin yiik!!ekliği geçer .. Ate~i 
yükselen çocuk istirahat ettirildi. 
ği halde ve istirahat birkaç gün 
devam ettiği halde, yükseklik geç· 
mezse, o vakit .•• 

Ateşin yüksekli~ile beraber ~O
cuğun benzi solar, · iştahı azalır. 
kilosu da düşerse, o zaman beki. 
me muayene ettirmekte hiç geç 
kalmamalıdır. Hekim bir de Rönt. 
gen fotoğrafı isterse, onu yaptır. 
makta da gecikmemelidir. 

Hekim hastalığın başladığına 
kanaat getirip, teşhisini koyunca: 
tedavinin şekli de tabii onun bile. 
ceği şeydir. 

Veremli bir aile içinde büyütül
müş bir çocuğa karşı gösterilecek 
iyi bir ihtimam, onun hemen her 
1tün sabah, akşam hararet derece_ 
sini almaktu. 

Teknik vasıtaların tekamülü 
ile değişen teldımüliin sey. 

rl cemiyetlerın içtımai mekaniz. 
masını, teşkilatlarını da değiştir. 
miş, bir çok zıddiyetlerin doğması. 
na sebep olmuştu. On dokuzuncu 
11sırda zaman zaman meydana ge.. 
len rec'i " hareketlar, ıhtilalkr. 
harpler, bu zıddiyetleri-ı çarpışma.. 
sından doğuyordu. Cemiyetin bün.. 
yesi değişmiş, fakat eski, te1iıkkl
ler değişmemişti. 

O devrin filozofları bu içtimai 
huzursuzlukların, ahlaki bozukluk.. 
ların önüne ancak yüksek bir küL 
türle geçeceklerini zannediyorlardı 
Kültürün ilerlemesi, irf anm art.. 
masile yüksek bir ınsan cemiyeti
nin doğacağını zannetmek r.qdc.r 
bir hata olamazdı. Kiiitiırii olmı.. 
yan hayvan cemiyetlerinde nevı.. 

lerin biribirlerini öldürmeleri, in
san cemiyetlerine nisbetle ne ka. 
d1ı.r az olduğu , insan cemiyetlerin.. 
de teknik ve iktısadi tekamül n•s. 
betinde biribirlerini ne kadar bii
yük mikyasta öldürdükleri. insan 
cemiyetlerinin kültürle yükst'leı:ıi. 
yeceğinin en büyük delilidir. BL 
liıkis teknik ve kültür ilerlediği 

nisbette cemiyetler ıçindekı iktıcıa. 
di içtimai. ahlaki huzursuzluk ta 
arttı. 19 uncu asrın, istihsal sis
teminde, teknikte yaptığı .:ieği. 
şiklikler, ferdin egoizmine ve 
saadetine dayanan ah!lık kanunla
rile, sosyal şartlar ve kanunlar a
rasında bir zıddiyet halinde inkL 
şaf etti. On sekizinci asır filozofla
rının, Fransa ihtilalinin ideolojisini 
yapan ahlakçıların 3rad1klıı.rı ins.m 
müsavatı, hürriyet. kardeşlik, on 
dokuzuncu<asrın iktı.~adi ve teknik 
inkişafı içinde mahivetıni kaybetti. 
Ferdin hürriyetini kuV\ etle müda
faa eden içtimai bir sistem içinde 
içtimaı hürriyeti, içtima! mi.\sava. 
tı müdafaa eden nazariyeler çar
pışıyor, kanun karşısında kabul e.. 
dilen müsavat, morııl düsturlon, 
tatbikatta ne ferde, ne de cemiyete 
bunların hiçbirisini temin edemi
yordu. 

Q n dokuzuncu asır filozofian 
bu zıddiyetlen i7.aha çnlış. 

tıkları halde, cemiyetlerin inkişaf 
seyri durmadan ilerliyor, ıstihsal 
tarzının, hayat tarzının deği~mesile 
moral telakkiler de değişiyordu. 

Fakat insan cemiyetlerinde mo
ral kanunları bir adet ve itiyat ha. 
line geldiği için, eski moralin bu 
yeni telakkiler karşısında muka
vemeti, muhalefeti artmıştı. Yeni 
cemiyete göre ahlaki olan fiil, es. 
kilere göre gayri ahlakidir. İtiyat 
değişmelerine en güç brıyun eğen 
insiyaktır. Bunun içindir ki. bir 
çok ahlakçılar, ahlakın fıdetten i
baret olduğunu kabul ettiler. Bun
lara göre adet olan Lır şey ahlaki, 
olmıyan gayri ahlakidir. Ahlakı, 

adet çerçevesi içinde tarif te, ahlSk 
kanununun değişmiyeceğinı isbata 
kafi değildir. Adetlerın dahi za
man ile, cemiyet büny~lerınin ve 
hayat tarzlarının değişmesi!'? de. 
ğiştiği tarihi ve içtimai bir vakıa. 
dır. Bir zamanlar kadınln.nn ge. 
celik gömleğile erkeğe görünmesi 
ahlaksızlık iken, bugün deniz ma. 
yosile görünmesi ve denlzd"? bera
ber yıkanması ahlaksızlık <!eğildir. 
Ahlak kanununu, ad~t çerçevesi i. 
çinde izah edenler ~u kanunların 
ve adetlerin cemiyetin içinden çık. 
tığını , içtimai bir zaruret olduğu. 
nu, içtimai ihtiyaçlardan doğdu. 
ğunu, içtimai şartların dr.ğişmesi!e 
beraber değiştiğini hesap etmemiş.. 
lerdi. 19 uncu asrın mütefek
kirleri artık ahliıkı ne din. ne de 
tabiat hudutları içinde mütalaa 
etmediler. Ahlakın t:ımamile içti
mai mahiyetini tebarüz ettirdiler, 
ahlakı izah için cemiyetlerin geçir. 
diği iktısadi, içtimai tekamülü i
zah lüzumu üstünde durdular. Atı
lik buhranının ancak, maddeten 
değişen cemiyet bünyesile muvazi 
olarak değişmiyen ~ki müessese. 
lerin gösterdiği mukavemetten 
doğduğunu, zaruri tekamül karşı. 
sında bunlann static vaziyetlerini 
muhafaza insiyakının yın·attığı bir 
zıddiyet olduğunu izah ettiler. 

[Bugünkü ahlak telakkisini ve ide. 
alini gelecek makalede izah edece. 
i!im.J 

Kitap Muelul : 

En Büyük Derdimiz 
Yazan: Şükufe NlhaJ 

K ltapçıya soruyorum: 
- Hangi eserleri en fula sa 

tıyorsunuz? 

- Wçbirint.:. 
- Gençlik en ziyade hangisini 

kuyor? 
- Hiçbirlnl..: 
- Neden? 
- Kitaplar pahalı da ondan: 
- Peki, hiç mi okumuyor gençlik? 

Hiç mi kitap almıyor? 
- Alıyor ... Yirmi kuruşluk kitap, 

lardan. 
- Hangi kitaplar onlar. 
- İşte ... "Kadıköylü Fatma", "E 

renköylü Ayşe" filan gibi şeyler •. , - ....... . 
Vitrinde sıra sıra dizilip duran; 

gerek ·kitapçının, gerek muharririn 
satılmamasından şikayet ettiği 50, 
60, 70 kuruşluk kıymetli eserlere 
baktım, baktım. Bir de, "Kadıköylü 
Fatma" filin aribi eserlerin ne olma
sı lazım areleccği pek belli olan muh .. 
teviyatını düşündüm. t)zülmemek, 
hattiı i~yan etmemek kabil mi? 

Aileler fakir; çocuklanna kitap 
para~ı vermekten aciz-. Lisede oku. 
yan bir çocuğun eline, ders .kitapla. 
rından ba. ka, ayda bir kitao olsun 
alabilmesi için hic olmazsa (50) ku~ 
vermek lazım. Fakir bir bütçede ar
da (50) kunışun ne demek olduğunu 
bilenler bu memlekette az olmasa ge. 
rek ... 

Genç çocuğun okuma ibtiYltc• 
var... Mektep, boca, den kitanlan. 
nın dışında talebenin fikri. edebi in. 
kişafı için durmadan kitap tavsiye e. 
diyorlar ... 

Mektep kütnphanelert. 1000. 2000 
talebenin hangisine yetişir? Zavallı 
çocuklarda kitap hasreti, ekmek has. 
retinden daha derin... Onlar: elleri, 
kollan bağlı, her şeyi muallimden 
beklerler. Muallim ne yapstn? Nere. 
ye başvursun; hangisine kitap vetis
tirsin? 

Bu acıyı bilerek ve çocuktarm ya 
"Kadıköylü Fatma" ]arı. yahut gün
lük roman muharrirlerinin, ba ın. 
dan, sonundan kendilerinin haberdar 
ve mesut olmadıklan değersiz tefri
ka yavelerini · okuduklarını görerek 
içlenmemek. kabiJ mi? 
Şakaya gelir tnrafı yok: Mtadrı 

kaybolun, :ıivan olan bir genelik var 
ki, ruhu, zekası bunlarla ,·oi?"uTulur. 
!la, sonra onu nasıl kurtıtnrız? Ona 
da, mtllete de yazık değil mi? 

Şöphesiz, benimizin içinde, :n a. 
dığımız memlekete faydalı olmak 
anusu vardır; acaba hali, vakti ve. 
rinde olanlar, ara sıra mektep kii. 
tüphanP.lerine, her sınıf ve 5evh·c.. 
deki talehevi tatmin edehilet'ek • e. 
c;erler hediye etseler ... Yeryüzünde 
en favdah, en havrrlı: adlarını gök. 
tere kadar yiikseltecek bir iş yapmı! 
olmazlar mı~? 

Aydında Kesik Baş 

Tahkikatı ilerliyor 
Aydın, (Tan Muhabirinden) - Ge. 

çenlerde bir bostan kuyusu ıçinde bu. 
lunan kesik baş tahkıkatı adliyeye 
intikal etmiştir. Suçlulardan Ali ile 
Süley"man tevkil edilmiş, Neşet ser. 
b • • t bırakılmıştır. Ali evvelce cür. 
münü itiraf ettiği halde şimdi inkfıı: 
etmektedir. 

Süleyman da hadiseyi şöyle anlat. 
maktadır: 

.. _ Ali bana maktul Osmanla be. 
raber ormana gelmem için haber gön 
dermişti. Yanımda deveci olan Osma. 
nı alıp götürdüm. Ali bizı görünce 
bana: "Sen burada kal, ben O~mana 
bir şey söyliyeceğim" diyerek onu a. 
lıp götürdü. Bir kaç dakika sonras 
bir siliıh sesi duydum. Bir de ne gö. 
reyim, Ali, Osmaru tabanca ile vur. 
duktan sonra başını itesip merkebin 
torbasına yerleştiriyor. Beni görün. 
c~ "Gördün ya, sesim çıkarırsan se
nı de böyle yaparım" dedi. Bl!Il de4 
korkumdan hiç kimseye bir şey söy. 
lemedim." 

A \inin bundan evvel dört kişi da
ha öldürdüğü anlaşılmıştır. 

Şehrimize Gelenler 
Harp filosu kom11taru Amiral 

Mehmet Ali, dün sabarJd ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. A.. 
m1ral bir müddet burada kaldıktan 
sonra Ankaraya dÖTte<'ektir. 

1 sviçre ticaret heyeti 
Ayrıca İsviçreden dört kişilik res.. 

mi bir ticaret heyeti dE" gelmiştir. 
Heyet reisi Doktor Hans El.ırat'd, mev 
cut anlaşma esaslan dahilinde iki 
memleketin ticaret münasebetlerini 
arttırmak üzere hükumetle temasta 
bulunacağını söylemiştir. 

Alman matbuat attı§eBı. 
Alman sefareti Mat buat ataşesi 

Doktor Şmit Donoud, dün sabahki 
ekspresle Berlindcn ~elmistir. 
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Suriyeliler •. Düşmana 
Mukavemete Geçiyor 
Çöl iki hayat yaşnr. Gündüz alabil. ı sneli tepeciklerle bir dağ kuruluyor. 

diğine kadar durgun görünen bu sü- du. 
kuttan sonra, birdenbire ? genişlik Herkes, yüzünü gözünü sarmış ol. 
gece olunca kımıldar, mılyonlar::a mı.sına rağmen ince kum k" 
h tı b. "b" ·1 .. d l . b l san ı me. aya n ırı ırı e muca e csı aş a1. t ··r . 
O zaman her tarafta binlerce l,oncuk sama a .nu uz edıyor, ağızlarda, diş. 
. lbi ·· 1 ··ı·· "rt d lerde hır çıtırtı yapıyordu g goz er ço u o en erguvnrr pcr e_ · 
de siyah inci gibi parlar. Kuş ayak.: Kasırga daha şiddetlendi. Çöl, en 
lan kadar ince bacaklı kanguro !=l- kuvvetli devlerini koyuvermiştL Bu 
çanlar atlıyarak koşuşurlar, aç o!r mevhum devlerin müthiş kudretli 
kertenkele bir yılana saldırır. Yer pençeleri askerleri, atlan, çöp gibi 
köpekleri kumlardan küt burunları.. kapıyor fırlatıyordu. 
nı çıkararak durgun rüzgarlnrda rızı:t Ordu, dünyanın en büyüit kuvvet. 
kokusu ararlar. leri ile çarpışmağı bu tutulamıyan 

Çöldeki hayat membar, insanların kuvvetin hücumuna tercih edecek 
tckiımülleri üzerinde büyük bir tesir hale gelmişti. Ka~ır~nnın önünde uç. 
Y!pıyor .. Medeni memlE:ketlerde bil- mamak için herkes biribirinc sarılı. 
tun vesaıtten istifade ederek yetişen yor, artık gemlerini koparan hayva:ı. 
Alimler, şairler, nihayet feyizlerini lar .acı kişnemelerle etrafa d:ığılı. 
b~lundu~lan muhitlerd~ tanıtırlar, yorlar. Şlrkohun muntnzam ordusu; 
çol kendındeki tabiat ve hayat hoca · 
larile bir şair" alır dah" · feryatlar, çığlıklarla bır mahşer ye. 

• .. - - "ı .. -' _ .. ı yapar. ~C"- rini andırıyordu. 
kamulunu, buyukluğünu ona verdıği 
nur ile dünyalara yayar. 

Bunun için en yüksaı.t te~dliıtçı:n, 
en büyük şairi, en büyük siyasiyi 
en büyük askeri şark yetiştirmiştir. 

Ordu, gece yürüyü~üniı tercih eci:. 
yordu. Çölün koyu liıcivert örtüsiı 
muhariplerin mızraklarile deliniyor. 
du. Bu insan kütlesi tufandan cvele 
ait binlerce ayaklı canavar gibi ller. 
ledikçe, yuvalanna kaçışan irili u
faklı mahlUklar, muntazam yürüyen 
bu iri hayvanın meraklı nazarlarilc 
sanki cinsini araştırıyorlardL 

Çölde bir hoşnutsuzluk belirdi. 
Sanki harimine sokulanlardan mem. 
nun olmamış gibi idi. Kum denizinin 
üzerinde hiddetli çizgiler göründü 
Çölün kaşlan çatılıyordu. 

Muharipler ilerliyorlardı. 
Ilık bir nefes geldi. Kuvvetli bır 

fırtınanın köpükler üstünden katra.. 
tar koparması gibi çölü:ı rakit sathı.'l. 
drm ince bir kum tabakası bu sıcak 
nefesin tesirilc uçuştu. Tek başın:ı 

düşünür gibi duran kuru dikenler e
ğildiler. 

Ağırlık develeri, asıl götlerini gôl. 
gelendiren uzun kirplklerlnı yuma. 
rak ufuklara doğru mütevekkil b~ş. 
larını çevirdiler. 

Tabiatin değişikliğini insanlardan 
evvel anlayan hayvanlarda bir sin'r. 
lillk vardı. Kuvvetll ıtygırlar, mevzun 
endamlı kısraklar burunlnrından ho. 
rultulnr çıkardılar. 

Şirkoh yeğenine: 

- Salahaddin, dedl. Zannederim 
kl, korktuğumuza uğrayacağız. 

Salahaddin cevap vermedi. Zate:ı 
bindiği kısrak tehlikeyi her Nılile e. 
fendisine anlatıyordu. Kuyruğu di
kilmiş, kulaklarını mütemadiyen oy. 
ns.tıyor, kalem bacakları sinirli acl!m. 
tarla titriyordu. Salahacldi.1 pek gü. 
zel anlıyordu ki, Cedraniye'yi kendi 
baliıae bıraksa onu rUzgarın bile ye. 
tişemiyeccği bir sahlya kaçıracaktı. 

y nrnn saat sürmedi, çöl, hidde. 
tini gösterdi. Bir kum bulutu 

sis gibi yayıldı. 
İlerlemek kabil değildi. Bütün or. 

du olduğu yerde kaldı. Ağırlıklar in
dirildL Suriye ordusu boy ölçUşeın!. 
yeceğini anladığı bu müthl' düşmana 
mukavemete hazırla~1ıyordu. 

Fırtına, siyah kanatlı; utukl:ır k:ı
dar geniş bir kartal gibi orduya çul. 
landı. Kum taneleri askerin yüzünü 
kamçılıyor, atların 3çıkta kalnn °vü-• 
cudüne dokundukça en kuvvetli bir 
kırbaçtan, en keskin bir mnhmu:z:dan 
razla tesir yapıyordu. l:Iayvrmlar se
bebini anlayantıdıkları bu tedibJn 
şiddetinden kurtulmak için şahlant
yor la.r, sahiplerinin ellerinden diz. 
ginleri kurtarmıya çalışıyorlardı. 

Develer, üzerindeki nğırlıklarla 

S alahaddin endişe içinde idi. 
Eğer fırtma ~ir saat daha de. 

vam etse, ordunun harbe girmek de. 
ğil, Şama bile dönecek hali kalmıya. 
cağına katiyen hükmediyordu. 

Çöl nihayet sustu. 
Devler, meçhul ilahlarının, tedip 

etmek istediği başka sahalara koşar 
gibi muharrip adımlarla, ordunun lJ_ 
zerinden sekerek, korkunç homurtu. 
mrla uzaklaştılar. 

Fakat, Şirkohun mııntazam ordu
su görülecek halde idt. 

Bir çok hayvan teief olmuş, bir 
kısmı da etrafa dağılmış, kaybolmuş 
Ağırlıklar mahvolmuş, yiyecek deve. 
Itri ve bilhassa su tulumian ziyan 
v~ sebil olmuştu. 

Askerde pek çok yaralı vardı. 
Eğer ordunun bnş1•1cia Şirkohun 

çelik pençesi olmasaydı, kalblerdeki 
hoşnutsuzluk muhakkak dudaklar. 
dan fırlayacak, asker isyan edecekti. 
Fakat herkes biliyordu ki, tecrübedi. 
dl' asker, böyle şeylerfo şaka etmez, 
derhal müsebbiplerini öEimle tedip 
ederdi. Memnuniyetsizl!\c deruni bir 
düşünceden başka bir şekil alamadı. 

Bu felaketten sonra Şirkoh, bütün 
. emirleri, zabiUeri topladı: 

- Allahı tanla hazretlerin:? çok şü
kür ki, bize daha fazla kah har ve ceh. 
bar sıfatlarile tecelli etmedi. Yine 
gaffar ve gafur olduğtınu, uğradığı
mız beladan bizi kurtarmakla ihtar 
etti. Büyük bir varta at_lattık, bu, yl. 
ne bizim hatamızdır. Ordumuzun kuv 
vetine f azl& mağrur old~ 

Vaclbülvücut bize ufak bir ders 
verdi. Herkes vazifesinin başına geç. 
sin Yapabildiği kadar fırtınanın tah
ribatını telifi eylesin. Bir an evvel 
hedefimize erişmek için yürüyeceğiz. 

Emirlerin arasında Salahnddint çc. 
kemiyenler vardı. (Elariş) istikame
tini alarak Belbisten Kahire üzerine 
yürünmiyerek Süveyı1e arkadan in
rr.C' planının Saliihaddınin fikri oldu
ğtmu öğrenmiş1erdi. Uzun müddet 
Şirkohun maiyetinde bulunan emir. 
!erden biri cüretkarlık etti. 

_ Eğer emir Escdliddin, tecrübe
si:z. reylerle hareket edeceğine, mut
tasıf olduğu tecrübeye istinat etsey. 
dı bu vaziyete düşülmezdi, dedi. 

Tecrübesiz rey demekle, Salahad. 
din kastediliyordu. Şirkohun kaşlan 
çatıldı. 

- Benim reyimi tenkit mi ediyor. 
sun? Fikrime muhalif olanlara pE'k 
merhametsiz olduğuma çok defa şa
h\t olduğun halde nasıl olup ta buna 
cesaret ettin? 

Emtr sarardı. Arkadan gelecek 
emri biliyordu. 

-Ben emtrimln reyini tenkit et
medim. Bir fikir söyledim ve telr.'ıih 
ettiğim fikir size ait de~lldi. 

Her Memlekette 
Nazilerin Sıkı Bir 
Surette Kontrolü 

Lazımdır 
(Başı 1 in~ide) 

lantik denizine doğru sark.'llazdı. 
Norveç, müttefiklerin garantisini ka
bul etmemekle, ittifak çemberleri vü. 
cude getirmemekle, bir köşede infL 
rat politikası takip etmekle, hulasa 
A.ln;anyanın istediğini yapmakla kcn
dını gazaptan kurtaramadı. Bilakis 
bu iufirat, taarruzu kolaylaştırdı. 
Elde edeceği netice için bütün vası. 
taları mübah gören zamanımızın mu. 
azzam Makyaveli, vakıa Danimarka 
ve Norveç baskınında cünnümeşhut 
halinde yakalandı. Fakat düşünüyo
rum, acaba mücrimin daha bu dün. 
yada inandırabileceği devletler kal. 
mış mıdır, diye? 

Danimarka ve Norveç baskınları 
Alman siyasetinin mahiyetini bir ke
re daha ortaya atmıstır. 

B a~kınla~ın ortaya attığı ikinci 
bır vazıyet te, milletlerin ken. 

di vatanlarında Alman tebaasına 
karşı bundan sonra daha sıkı bir su
rette alıikalanmalarını icap ettirmek. 
tedir. Çünkü Norveç baskınında, 
Norveç limanlarında bulunan Alman 
gemicileri, ve şehirlerde turist namı 
altında toplanmış olan naziler tstilfı 
hareketinin askeri kuvvetleri vazife. 
lerini görmüşlerdir. Misafir bulun
dukları bir memlekette isti)a hare. 
ketine geçmek, oradaki misafirlik 
hakkını suiistimal ederek, çetecilik 
yapmak ahlak bakımından ziyade, 
Alman tebaasının bulunduğu her 
memlekette iç politika ve inzibat ba. 
knnından asla ihmal edilnıiyccck bir 
vaziyettir. 

Büyük Harptc.n sonra birçok mem
ketler, birçok Almanları mütehassıs 
diye, muallim diye, iş adamı, diye 
kendi memleketlerine kabul etmiş
lerdir. Naziliğin harici teşkilatı, bun
ları adeta Alman vilayetlerinde ya. 
şıyan nazi vatandaşları gibi telakki 
ettiğine ve onları bu bakımdan faa. 
liyete sevkettiğine şiiphe yoktur. Ni
tekim, yine bu sütunlarda neşrcdi. 
len bazı vesikalarda yabancı memle. 
ketlerde nazi faaliyetlerinin nasıl 
organize edildiği sarahatle zikredil
miştl 

TAN 

Bir lngiJiz Denizaltısı 
"A. Scher'i,, Torpilledi 

ffia!lt 1 ln<'fdel 
vetlerinfn perşembedenberi 19 Al. 
man tayyaresi düşürdiiklerı ve 1 Al
mım zırhlısı batırdıkları bildiriliyor. 

Narvik'teki deniz Jıarbi 
Yedi Alman muhrib.nin imhası j_ 

le neticelenen Narvik deniz harbinde 
takriben 1000 Alman bahriyelisi öl. 
müştür. Norveç sahillerin~e şimdiye 
kadar Almanlar 1 zırhlı, 4 kruvazör , 
11 destroyer, 2 tahtelbahir k:ıybet
mişlerdir. 

Reuter'in Stokholm'de:ı bildirdiği. 
ne göre, İngiliz donanmasının Narvik 
limanına karşı yaptığı har,,,.ket üze. 
rine Alman kıtaatı Narviki tcrket
rniştir. 

Churchill'in salı günü Avam ka
marasında Norveç sahilleri açığında 
ve Baltık denizinde cereyan eden ha. 
rekat hakkında izahat vereceği bildi
rilmektedir. İcap ederse, müzakera. 
ta çarşamba ve perşembe günleri de 
devam edilecektir. Bugünlerde bir 
gizli celse aktedilerek iktısadi harp 
veya harekatın sevk ve idaresi hak. 
kında müzakerelerde bulunulması ıh. 
timali de vardır. 

İngiliz donanmasının Narvikteki 
büyük muvaffakıyeti dolayısile Fran. 
sız Başvekili Reynaud, Chamberla. 
in'e bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

* Almanlar Narvikteki deniz harbL 
nin henüz devam ettiğim, biri Cro.s
sak olmak üzere iki t!"lgiliz destroye. 
rinln batırıldığını lddia ediyorlar. 
Halbuki bu haber tamamen asılsızdır 
Schetland adaları civarında Glascov 
tipi bir kruvazörün torpillendiği ve 
öeş tahtclbahirin batırıldığı hakkın
daki haberler de hakikate uygun de
ğildir. 

Almanya, donanmasımn 
üçte birini kaybetti 

Fransız askeri mahfillerinde hasıl 

olan kanaate nazaran Narvik muzaf. 
feriyeti, siyasi ve askeri sahada mü. 
him neticeler verecektlr. Bu mah
fillerde destroyerleri tahrip edilen 
Almanyanın donanmasının üctc bi
rini kaybettiği kaydedilmckte,dir. 

Diğer cihetten aynı malıfilleı de 
düşman tayyarelerinin uçmasına mü. 
snit yegane hnva meydanı olan Stıı. 
v anger tayyare sahasının bombardı. 
manı gibi hava hareketlerinin ehem. 
miyeti tebarüz ettirilmektedir. Bu 
hava meydanı İngiliz tayyarelerinin 
hflcumu neticesinde ciddl hasara uğ
ramıştır. Bu cihet, esasen Norv~te 

neşriyat yapan Alman radyo istasyo. 
nı: tarafından teyit edilmektedir. 

Bu mahfillerde Almanya tarafın. 
dan sarfedilen gayretlerin üç hedefe 
teveccüh ettiği söylenmektedir: 

1 - !sveç hududuna doğru; 
2 - Oslo ve Trondheım demiryo

lu imtidadınca; 
3 - Bergen istikametinde. 
Norveçte bulunan kuvvetlere ge. 

lince bunların 2 veya 3 fırka kadar 
olduğu, yani 35 bin kiiıdcn ibaret 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Londra malıafiline göre 
Londra, 14 (A.A .) - Reuter ajan. 

smın siyasi muharriri yazıyor: 
Londranın iyi malumat alan maha. 

filinde beyan edildiğine göre, İskan. 
dinavyanın Almanlar tarafından istL 
lası iki ııuretle tefsir edilebilir: 

1 - Danimarka ve Norveçln istlIAsı çok 
gentı bir taarruz plAnının ilk parçasıdır 

ve hedefi de mQtteflklerl 8!8lrtmak, Nor
veçe koşturmak, Norveç koylannda müş
kül harekeUere scvketrnek ve bu emada 
da bambaııkn mıntakalarda büyük kuv
vetlerle taarruzda bulunmaktır. 

2 - Danimarka ve Norveçln fstnAsı 

milnterit bir hAdisedir ve mevzii kıymeU 
için ynpılmıvtır. ·ı 

Eğer do~ru ise birinci faraziye, 
Hitler, pıüttefiklerin ötedenberi ar. 
zu e«egeldikleri bir şeye teşebbüsü 
bizzat kendisi yapmış oluyor. İki cep. 
hede harbetmek. Bugün müttefikler 
Almanya ile yalnız iki cephede değil, 
müteaddit cephelerde harbetmiye 
hazırdır. 

Eğer ikinci şık doğru ise, Hitlerin 
bu hareketi aklını kaybetmi§ birisi
nin hareketidir. Norveç sahillerinin 
Alman denizaltmarına iyi bir sığınak 
olacağını zannetmiştir. Halbuki, Nor. 
veç suları bitaraf iken her halde şim. 
dikinden daha iyi bir sığınak teşkil 
ediyordu ve Alman donanmasının 
büyük bir kısmının feda edilmesine 
değmezdi. 

Binaenaleyh, iddia edilebilir ki, 
Almanya garp istihkam .arının arka. 
sında durarak Rusya ve Balkanlarla 
ticaret münasebetler!ni takviye et. 
mek ihtimalini kaybetmiştir. 

İki cephede harp etmemek ı~ın 
Rusya ile yaptığı çok pahalı pazarlık 
boşa gitmiş ve Hitler bizzat kendisi. 
ikinci bir ceplie ihdas ~tmıştir. Hem 
de bir deniz cephesi. Yani adet faiki
yeti kendisi aleyhinde ve Battık de
nizine dökülen mayin1erln de göster
diği gibi yandan çevrilmek ve vurul. 
mnk tehlikesini gösteren bir cephe. 

Hnriçte bulunan naziler, haft.Amn 
muayyen zamanlarında muayyen teş. 
kilatın şeflerini ziyaret etıneğe, işit. 
tiklerini, duyduklarını, bildiklerini 
bildirmeğe mecburdurlar. Mühendis, 
tüccar, muallim muharrir, mürebbiye 
artist sıfatı ile muhtelif memleket. 
lere yayılan Almanlar, bu vazifele. 
rlnl yapmadıkça vatandaşlık hiz- •••••••••••• ~: t .-:.~ -.·, • ".. .. .. • ... • • • " • 

metlerini ifa etmiş sayılmazlar. Nor. 
veçe yapılan ani baskından, Norveç • 
te ·bulunan Alman tebaasının daha 
evvelden haberdar olmaları iktiza e
der. Bu geniş metl}lekette Alman te. 
baasının kendilerini seferber ederek 
misafir bulundukları memleketi zap. 
ta kalkmaları, toprakları üzerinde 
Alman tebansı bulunan devletleri 
teyakkuza, intibaha, faaliyete, inzi
bati yeni tedbirler almıya sevkede. 
cek bir sebeptir. 

İşte Norveç baskınından alınan 
dersler bunlardır. Bunun için, her 
memlekette nazileri kontrol altına 
almak lazımdır. 

Amiral Mouren. Pasif 
Korunma Hazırbklarını 

Mükemmel Buldu 
:.910tı 1 irC'ldc) 

ticari ve umumi tenviratı nuıltmak 
vesaire gibi tedbirlerin zamanı ge. 
lince tamamile yerine getirilmesi la. 
zımdır. Bu tedbirler en basit emnl. 
yet tedbirleridir. 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
ZiRAAT DANKASI 

Kuruluş larihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TürlC Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

- ~öktüler. Ordunun menzil kıtalan, 

paldumlan sökmiye, su tulumlarını, 
çndırlan üstüste yığnrak kum yağ. 
muruna kar§ı bir siper yapmıya uğ. 
raşıyorlardı. Bütün ağırlık develeri. 
daha şimdiden çöktükleri yerde u
ınnmışlar, burunlannı kumn soknrak 
hareketsiz duruyorlardı. 

- Biliyorum, Salfıhaddinl kastedi. 
yorsun. Bunda da hata ettin. Bu O'"

dunun benden sonra kumandanı o. 
dur. Onun emri de benim emrim de
mektir. 

Pasü korunma tedLlrleri almak 
için ziyaret ettiğim muhelif ş-ehirler. 
cıe muvaffakıyetle çalışan otoriteler. 
le bir kaç hafta beraber çalışmnk be. 
nim için çok zevkli olmuştur. Anka. 
ra, İstanbul, İzmir gibı ziyaret etti
ğimiz şehirlem gelince, bilhassa bu. 
ralarda meydana getirılen munzı.3m 
eserleri bu şehirlerin insıyatif ve te. 
r&kki zihniyetlerini imar planlarının 
tanzim ve tatbikine ayrılan büyük 
hastanın gösterdiği canlılık ve 
hayatiyetlerini hayranhkla tcmaşn, 
ayni zamanda büyilk şehirler arasın. 
an gilzel eserler meyd nl getiren bir 
banş mevcut olduğunu dn müşaha. 
de ettim." 

Ztroat Bankasında kumbaralı ve ihbanız tasarruf besaplanndı en 
u 50 lirası bulunanlara tenede 4 defa çekilecek kur'a ile aıagıdald 

pl&na göre lkraınlye dağıtılacaktu. 
" « lde' ı.ooo Llralıt 4,00G Lir• 

' ,. 500 • 2,000 •• 
' ;.; 250 ;; 1,000 ; 

Çölün sakin çehresi işmlzazlarla 
dolmuştu. 

Tabiatin hiddeti.kadar azametli ne 
olabilir? 

- Emir cüretimden dolayı beni af. 
fetsin. 

- Seni affetmek artık kimsenin 
elinde değildir. Herkese ibret olmak 
lizere seni idam ederdim. Fakat eski 
t\ir ıllth arkada§ımaın. Pek çok harr
lcrde bulundum. Kanını heder etmek 

Nazillide Hırsızlık Çoğalıyor 40 ,. ıoo ;.; 4.ooo· ; 
ıoo ti 1 .. , ;; ı.ooo ; 
120 ; • fO ;; ,,800 ; 
ıeo :. zo ; a.200 : 

DiKKAT: Hesaplarmdakl paraıar otr sene 1çmde M liradan qatı 
dOşmiyenlere ikramiye çıktığ> takdirde ~ 20 fazlaslyle venlec~kttt. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl(U. 1 Dl1lncikAnun. 1 Mart ve 1 Uuı.ırao 
tarlhlcrlnde ~kllccektir. 
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lsve~. Goetebor9 
iehrini de Tahliye 

Etmiye Başladı 
"'"' CBıışı t ıncidt1 

Harbin gösterdiği son inkişafiar ~ 
rnerikayı şimdiye kadar ittihaz et 
olduğu hattı hareketi yeni bir t~ 
ka tabi tutmıya scvkedcr. Arner e 
menfaatleri Groenland ve lslaJl 
meselelerinin çok fevkindedir.'' 

Nevyork Herald da şöyle ya ~ 
"Bugün de 1917 de olduğu gı~ 

Amerikan milleti harbe girınelt i dl 
rini reddeder. Fa.kat bugün 191 
olduğundan ·:fazla harbin Arner!lı 
menfaatlerini tehdit ettiği görülrtl 
tedir. Bu menfaatleri koruyacak ) 
gane şey müttefiklerin galip geJ.ıt1 
ve Almıınyanın ezilmesidir. Eğer,' 
merikanın menfaatleri onun anc 
harbe girmesile kurtnnlabileceği ' 
!aşılırsa, Amerikanın harbe gi 
fikrine alışmak lazımdır." 

Norveçteki Harekat 
. ~ 
Londra, 14 (Hususi) - Alınll1\, 

talarının ileri hareketine karşı ~~ı
veçlilcrin mukavemeti gitgide ~11 
maktadır. Havasın Stokhalınclen ~ 
dirdiğine göre, Alman kıtaları, fS'ı şf' 
hududunda kflin Kongsvingen'e "p 
mak üzeredirler. Holden şehri d~.tıf 
manlar tarafından ~nptcdilJilı~dl' 
Buna mukabil, Norveç kıtaları r;ı ~ 
vold'de muvaffakıyet kazanmış.ııır."' 
Almanlan cenuba doğru ~ekilrtl1• 
mecbur etmişlerdir. 

Alman tebliğinde deniliyor :ıd:,,,. 
"Trondhcim mıntakaııında Alman ıtı 61' 

tı hiç rahatsız edilmeksizin yerlcşınif:ı; 
vam etmektedir. Sahil lstihktımları • ~ 
mildafonya tamamile hazır bir h81e 
nubnuııtur. eı;l 

Oslo mıntak:ısının hlm:ıycsl bar et' 
süratle terakki etmektedir. Oslonu~~ 
nubunda Krlstlania koyunun meth or 
bulunan Fredrlkaad işgal olunmuştur· ıs> 
tonun cenubu garbislnde de Alman ıı:ı 
Köngsvigvlgerl ele geçirmişlerdir. ııı· 

''D:ınlmark:ıda dilşmnnın melhuz b1fwı!' 
raç hareketine karsı Jutlandın şl!Jl11 ed!Y 
en mühJm noktalar işgal ve tahkltıl ıı,.C' 
miştlr. Buralara ağır topçular yerlei 
mlrtlr.' 

/11giliz Kralının mesajı \'ıÇ 
İngiltere Kralı Gaorgc, r-ıor t• 

Kralı Hankon'a bir telgraf gön~~ 
miştir. Müttefiklerin Norveçe btı ol
kuvvetlerile yardım etmek üzere ııY 
duklarını bildiren bu telgrafta dC 
liyor ki: · ıııı.!' 

"Almanynnın tnammütlc ve zalirllcc 51• 
bi memleketinize yaydığı bu tchlilt~ı!e' 
atlcrde, Majestelerinin ve Norveç o"• 
tinin gösterdiği vakar, cesaret ve i~tfl \., 
dan dolayı, Majestelerine bizzat ~crı 0~ bütün Britanya commonwclth'inın 
hayranlığımızı bildirmek isterim. ıııt~' 

"Norveçln geçirmekte olduğu bU Dil 
han saatlerinde Norvcçe karşı de~J' 
ıempati ile mütehassis olarak Mnjest titıl! 
ne fUnU temin ederim ki h~k~rcı:li'' 
Frııneız hük(1meti ile tam ifblrlığt ?l oıl" 
de, Norveçc bütiln yardımını vcrmc:Wııd' 
redir. Du suretle Norveçlilerin ·y 111~ mücadele ederek, müttefikler, bu ntı f''I 
,şikenllği, Almanlar ne kad:ır çnbulC ıJ1l c' 
mıs ise o kadar cabuk sllmcğc yard 
deceklerdlr." 

• ~y 
Lahaye, 14 CA.A.) :..... Danl?Yl8dır. 

daki İngiliz, Fransız ve Polonya. stJsi 
lomatik heyetlerini hamil lı':ııııı~ 
tren, bu sabah saat yedide l{ope J'D' 
dan Lahaye gelmiş ve saat 10 dn 0 0o 
rise hareket etmiştir. Tren saat 2 
Pariste olacaktır. 

Taşovada Tütün Satışıa~tl" 
Erbaa, (TAN) - 1.3.l!l40 dn 9v 

yan tütün satışları çok jyi şart~~~ 
tında hızla devam P.tmektedir. ; o;,. 

1 d c:ıfl1 
Niksar, Tokat mıntaka arın n • 9ı:• 
ye kadar 500.000 kilo mahsul dı:ı~,r. 
bar edilmiş ve ~ama men. satu~ı~n:ııŞ

Fiyatlar on gundenlıerı çok ar 150 
tır. mahsul, görmez 10 kr. daJl 
kuruşu bulmuştur. l 01• 

Alıcılar: Ba§ta İnhisar idarcs erı1'• 
mak üzere Austr~-Türk, ~e~e~tlil" 
Türk, Baker Limıted, Turt 0ıı,ı1' 
Limited, Hakim oğullan, Şa?iÖııdetı 
!arı, Şehri Ayasun, Şevk~ ıı!Jİ"° 
Mustafa Tanoba ~irket ve fırtll 
dır. 

Mısırda Müdafaa Tabsis9'!ır. 
Kahire, 17 (A. A.) - Mısır ~!rır1' 

lar Meclisi, milli mildataa için ~ ılltJJl
milyon Mısır lirasına baliğ olaJl 
zam tahsisat kabul etmiştir. ' 

ya~ 
l\facaristanda Şeker ve 

Satışı Tahdit Edil~k(ıtl'l't' 
Budapcştc, 14 (A.A.) - J1:~ uııdcı> 

şeker ve yağ satı§UU paza~ guaer r>1 
itibaren tahdit cylemiştır. Utt•" 
adam başına verilecek şeker. Jll rıJldll 
hükumet merkezinde ve cıvıı 500 
bir kilo, vilayet şehirlerin~e S00 
gram ve diğer mıntakalnr n 
gramdır. bBŞlrııı 
Yağ ise, her hafta adanı ııdtdtltl 

Bir anda çöl tamamen ayn man
znralnr alıyordu. Dümdüz bir sahada 
anl olarak bir tepe yükselıyor, bu blr 
.ıtıhzada siliniyor. blraz ilerisinde sil, 

istemem. Yalnız artık seni görmek 
te istemem. Atına bin ve· derhal or
duvu terkct, Şama dön. 

IDevamı var) -

Nazilli, (TAN) - Bir kaç günden. 
beri burada bir çok htrsızlık vukaları 
kaydediliyor. Ezcümle kaymakamlık, 
ve nüfus d~ireleri geceleyin hırsızlar 
tarafından karıştırılmış, bir miktar 
e&a ve para agırılmLştır. Bundan 
başka posta telgraf müdürU ile sıtma 
mücadele memurunun da evleri so.... 
yulmuştur. 

1
240 gram verilecektir. Yağ tn. ,7-ır.,.1 
yalnız hUkumet merkezi ile cı\ 

111"'"'"'1111111111111 .. 111111111111111 ..................... ılllııllıılı...... ınünhasırdır • 
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KiBRiT OYUNLARI 

• 

1 ' 

ı. 

fi'llkarıdaki şekil, b ir urn:ey 
P.Qıigendir. Altı kirbitle yııpılmı§-

l3unu yapmak kolay. Faknt §iın. 
di, size güç bir şey soracağım. A. 
CabaJ>u altı kirbitle, kenarları e. 
§1.t altı tane üçgen yapabilh- misi. 
~ Güç bir şeye benziyor, değil 
~ · Ama, çalışırsanız yapab!lirsı. 
nııı 

k • Size, nltı kare yapmak için 
d~ç kirbit liı.zımdır; desem, yirmi 
~rt kirbit liızım; dersinız değH 
~? Halbuki altı kareyi l 2 k irbit. 

b 
de yapmak milmkündür. Yrıpın 

akalım! 

BlJNLARı EZBERE YAZ 
nı Şu kelimeleri, dikkatle, acele et. 
~en ve yalnız bir defa okuyun: 

C ?apolyan, Attila, Rcbenson, 
hcngiz, Timur, İskender, Seza:-, 
'"ıete. 

k Şillldi, gazeteyi bir tarnfa bıra. 
~P. bu isimleri ezberden de.!teri

e zı ı 
k:ı~altali~m:!-......-~,,. 
~lŞtır? 

a.ltl • Şu sayılan, bir defa görerek 
1nııda tutabilir m isiniz'? 

367 - 5 - 4092 - 13. 

DÖRDE BÖLÜP BİRLEŞTiR 

-

' 
1 

L_ 1 

~Ukarıda g6rdüğüniiz şekli dört 
a'Vf kısma bölüntiz. 

~~nra, bu dört kısmı, münasip 
d,._ lde birleştirerek bir kare mey 
-na getir' · l> ınız. 

Pı .arçnlan sert muknvvay:ı yıı
ll!r~sanız, dahn iyi yapabilirs1-

rvaz~n:zı 
Retminiz:i 

Dasaca9~z 
Üç hafta sıra ile, kiic;ük oku. 

yucularıınızdnn hize resim ve 
ynzı göndermelerini istemiştik. 

Yüzlerce yazı ile hcrnber pek 
çok resim aldık. Önümüzdeki 
hnfta, çocuk sayfamıza, yalnız 
hu kiiçiik okuyucuların yazı ve 
resimleri konacaktır. Artan ya. 
zılnrı dıı, diğer haftalarda ncş.. 
rcdcccğiz. 

Bakırköy Ortaokuldan 
Erdoğan· Gerginok 'a 

Resimlerinizi aldık. Çok gü. 
zcl. Aferin. N eşrcdcccğiz. 

BiLMECE , 
BULMACA 

Soldan saga: 
1 - İnek yeı 
:z - "tıyrtınTilun cvveıtd gtlL 
3 - Elektrik fenerinde bulunur 
4 - Suçunu bnğılamak • Bir 

uzvumuz 
5 - Üşüyerek tut:.ılduğu bir 

hastalık. 

Yukarıdan aşağı~ 

1 - Bir çiftçi aleti 
2 - aByramdan E:vveiki gün 
3 - Kilometre gibi bir ölçü 
4 - Suçunu bağışlamak 
5 - Islaklık, rutubet 

BU BULMACAYİ DOGRU YA. 
PANLARDAN YİRMİ BEŞ K!Şf
YE MUHTELİF HEDİYELEU YE-

RİLECEKTiR. 

Bilmccemizde Kazananlar 
Yarınki Sayıınızdadır. 

CEVAPLI MESELE 
MESELE - satıh ölçüleri ve 

irtüaları yükseklik) ayni olan bir 

GEÇTİGİ YOLU ÇİZİNI 

m 
o 

Adamın biri, daireyie gösteri. 
len evinden kalktı. Şeki1dt"! dört 
köşe olarak gördil~llnüz bütün 
dükkanlara uğradı. Bu dükkanla. 
nn bir kısmında alacaklı, bir kıs. 
mında da borçlu olduğu para.Uı.r 
yazılıdır. 

Evden çıktığı zaman, hl) parası 
yoktu. Bir alacaklı, 'Lir borçlu ol. 
duğu dükkana uğraya uğraya tek .. 
rar evine geldi. Bir de baktı ki; 
cebinde tamam yirmi bir lira.>ı vaı-

Adamın geçtiği yolu çizebilir 
misiniz? Sırayla hanei dükkanlara 
uğramıştır? 

fATLICI NEREDE? 
Bir sokak var. Sokağın her ikl 

tarafında dükkAnlar bulunuyor. 
Sekiz dükkandan dördü sokağın 
bir tarafında, dördü öi>ür tarafın .. 
dadır. Berberle kunduracı ayni ta. 
rafta ve birer uçta bulunuyor. Ki. 
tapçı tuha!iyecinin, tuhafiyeci ka
s hın yanında. Kitapçı terzi ile. 
kasap berberle karşı kar§ıya. Ter. 
zi ahçı ile kunduracının ortasın. 

dadır. 

Acaba, tatlıcının, yani sekizinci 
dükkanın nerede oldui!unu bulabi. 
lir misiniz? , 

BİR BÜYÜK HARF YAPIN 

Bu şekli parçalayıp yapıştırarak 
hem bir büyük harf, hem de tam 
bir dört köşe yapmak mümkün. 
dür. Harf yapmak için ikiye, di5rt 
köşe için üçe böleceksiniz! Yapınız 
bakalım! 

üçgenle bir diğeri dörtgen var. A- * 6 kibritle şu sayılan meydı-
caba, bu ikisinin tabanları arasın- na getiriniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
daki nisbct nedir? 9, 10. 

CEVAP - Değermi dörtgenin 8 - Pariste Belgraddan daha ça. 
tabanı, üçgenin yarısıdır. buk mu akşam olur? 

~~-------------------~~---~~--------------------------------~ ~· ~ ....•.••.......................•. 
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TAN 'ın Resim Müsabakası ~ 

NeOlmaklstigorum? 
Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mü.. 

hendis, kimt asker, klml ressam, klmi berber, kimi başka bir fCY olma. 
yı kurar. 

IJliyüyilnce ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak btcdifiniı teri 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber hlzc gan
deriniz. Ynptığınız resim, çoruk sayfamızda basılacaktır. Size 
bir de güzel hediye vereceğiz. 

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

Bu SAYJl\IIZDA RESil\ILF.Jlt BASiLARAK HEDİYE KAZANANLAB 
e 132 - Mersin NüzhcUyc mahallesi N o. 10 Besim Akbaş e 133 - Taksim Ayas. 
paşa Yarasa sokak No. 8 Nezahat Schmen e 134 - Edirne Mimar Sinan caddest 
Sıhhat ccz :;ıncsinde A. Hallcvi • 135 - EUlzıj orta okul 320 Muhslıı Parlar • ' 
136 - Samsun orta okul sınıf 1, şube 7 Ahmet e 137 - Vefa lilesl ıırut 8 Oıımaı 
Taşsöker e 138 - Burs."l ikinci orta okul suu1 2 Turan Çcllkelll e 139 - Davutpaşı 
orta okulu 394 Hnyri Ayıclgll e 
HEDİYELERiıuiz PAZARTESİ, PERŞEMBE Gt.lNLERf VERİLMEK. 
TEDİR. İSTANBULDA OTURl\llYANLARINKİ POSTA İLE GÖNOF .. 
RİLECEKTİB. 

Bilmece • Bulmncn 
Resim l\fUsabakası 

KUPONU 
15 NİSAN 

JİTE BUNU 
BILMIYOA DUM J c .. 

ESKİ BİR ÇİN ADETİ KUMLARI PAY ETSİNLER 
Bazı Çin memleketlerinde, at. 1 

!arla atlıları temsil eden kağı ı -~ ,.__ 
- Bu muharebeler, hep Ai'rL 

kadaki sömürgeler yüzünden olu. 
yor. mankenler yapılır. Buntnr, ccna 

ze matem günlerinde alay halinde 
giden insanlar tarafından taşınır 
ve merasimden sonra yakılırlar. 

SİHİRBAZ PARMAKLARI 

- Peki baba, Afrika nep çöl 
memleketi değil mi? Orad!lkı kum 
lan çuvallarla bir 1ana, bir bana 
diye paylaşsalar da, muharebe et. 
meselcr olmaz mı? 

Bazı iptidai kabileler de, din~ 
merasimlerinde büyii!ü ve karku. 
tan bir tesir yapmak için, sihir_ 
bazlar sivri, keskin ve uzun par. 
maklar taşırlar. Nasıl, siz bile gör 
seniz korkarsınız, değil mi1 

GERDANLIK NEREDE? 

Birinci gangster - Görmesek, 
dün gece dansettiğim kadının ne 
güzel bir inci gerdanlığı vardı. 

İkinci gangster =::: Hani nere~ 
de? Göstersene! DÖRT l\IETRE UZUNLUK 

Bazı Afrika fillerinin o kadar 
büyük kulaklan vardır ki, insan 
bu kulakları görünce, onu~ meş.. 
bur hortumunu bile unutur. Söy. 
lendiğine göre, bu kulakların yük
sekliği tamam dört metreyi bu. 
luyormuş. 

SİSMOGRAF BALIKLAR 

Japon alimlerinin bulduğu bir 
cins balık vardır. Bu balıklar. :ı:el. 

zele hareketlerini bir sismoğraf
tan daha iyi haber vermektedir. 
ler. 

Daha zelzele başlamadan bir. 
kaç saat evvel, balııdar, bareket. 
siz kalmıya başlıyor v~ zelzele ge
çer geçmez, yine eskisi gibi hare
kete ba~lıyorlarmış. 

Tıpkı bu balıklar gibi, birçok 
tabii hareketleri, daha olmadan 
hisseden hayvanlar vardır. Mese. 
ltı, fırtına olacağını, daha birçok 
hayvanlar olmadan anlamaktadır. 
lar. 

YERELMASI PEYNİRİ 
Siz, hiç yer elması peyniri duy. 

muş muydunuz? Bu, bildiğimiz 

peynir gibi yapılmakta, sonra, !çL 
ne yer elması karıştırılmaktadır. 

EVET-HAYIR 
Şu ualleri okur okumaz, kısaca, 

evet, yahut hayır deyiniz: 
1 - Ufuyan bir arslanın sesini 

1500 metre öteden duymak müm. 
kün müdür? 

2 - Alfabeyi ilk !>ulanla= Sü. 
ınerler midir? 

3 - Fil 150 sene yaşar mı? 
4 - Devekuşundan başka, boyu 

iki metreyi bulan kuş var mıdır? 
5 - Patlıcan kabaktan daha ev. 

vel mi yetişir? 
6 - Tarihte gelip, geçınl' fn_ 

sanlar içinde baklaya tapanlar oL 
muş mudur? 

7 - Yazla beraber, evv~ll tah. 
takuruları mı meydana çıkar, si. 
nekler mi? 

8 - Biz, l\.filiit senesini kullana
lı on sene oluyor mu? 

YALAN SÖYLÜYORMUŞ 
- Amcacığım, sana uzun yaza .. 

mıyorum. Çünkü Kaya, arkamdan 
bakarak yazdığım yazıla::ı okuyor. 

Kaya - Yalan söylüyorsun. Ar. 
kandan bakıp yazdığın yazıları o. 
kumuyorum. 

lı-·•nı --· n•M••n--nMHI__. 

ıTILSIMLI PABUÇLAR! 
1................... ·-··-·· ... -·i 

l\fASAL 

Geçmiş xamanda, çok zengin bir 
Çin prensi vardı. Bu prens, kızını 
kaybetmişti. Bir gün, sarayına bir 
çocuk geldi. Bu çocuğun ad!: Baht. 
sızdı. 

- Günlerdir dağlarda aç gezi. 
yorum. Açlıktan öleceğim. Bana 
yardım ediniz! dedi, prens: 

- Şimdi, köpeklerimi tistütıe 
saldırtırım. Defol! diye onu kovdu 

Çocuk yorgun, argın yola düş. 
tO. Yolda bir kocakarı gördü. Ka.. 
dın ondan yiyecek istedi. Bahtsız. 
akşama yemek için sakladığı tek 
elmasını ona verdi. Kocakarı, o 
kadar çok memnun oldu ki, he. 
men ayaklarındaki papuçlan çıka. 
rıp ona verdi. 

Bunlar, tılsımlı papuçlnrdı. On
ları kim giyse, her dileği yerine 
gelirdi. Bahtsız: 

- Ah, ~urada bir hazır !ofra 
bulsam da, karnımı doyursam! 
der demez yiyecek, içecek dolu bir 
sofrayla karşılaştı: 

- Oh, bir de şımdi prensin 
yoksul hale dli~hiğıinil görsem; 
diyerek, karnını doyurdu. Tam bu 
sırada, prensin sarayına da çok 
güzel bir kıt gelmişti. Kız, tıpkı 
onun knybolnn kızı:la bon1iy:>rdu. 
Prens onu, görünce, sevincinden 
ne yapacağını bil~medi. Kız: 

- Babacığım. Hani sizin güzel 
bir aynanız vardı. Biraz onu bana 
verir misiniz? dedi. 

- Fakat o, benim tılsımlı ay. 
namdır. Eğer kaybedersem, çok 
yoksul hale düşerim. Malım, mül. 
kilm yok olur .. Kız: 

- Yine vereceğim, diye ayna. 
yı aldı Almasile gözden kayboL 
ması bir oldu. 

Artık prens, yo~ulluğa düş. 
nıUş, sokaklarda dilenmeğe başla. 
mı~tL Bir ı!Ün. l'Olda. kocakarıva 

Anlatan: İlhan TEK 

rasiıadı. Ona derdini açtı. Kcoa. 
karı dedi ki: 

- Kız senin aynanı alıp Baht. 
s1za verdi. Bahtsızı bulup, gön'ii. 
nü alırsan, yine eski haline kavu. 
şursun! 

Prens, eline bir sopa alarak, ye. 
şil ovaları, zincir gibi uzayan dağ. 
lan aşmıya başladı. İn, cin, dağ, 
taş, ne görse, kimi görse; hep 
Bahtsızı soruyordu. 
Kırk gün sonra, güzel bir tesa. 

dilf, onu Bahtsızla yüz yüze getir. 
di. Çocuk: 

- Böyle nereden nereye? diye 
sordu. Prens, başından geçenleri 
anlatarak, Bahtsızı aradığım soy. 
ledi. Çocuk kendisinin kim oldu. 
ğunu bildirince; prens, onun a. 
yaklanna kapandı. Ben yaptım, 
sen etme! diye yalvardı. 

Çocuk, hemen cebinden aynayı 
çıkardı. Prense verdi: 

- Al, fakat bir daha, insan kal
bini kırmamayı öğren! dedi. 

Prens, aynayı alır almaz, önün. 
de kendi eski sarayını, bulutların 
içinde kızını gördü. Kızla Baht
sız. evlendiler. Üçü de mesut ve 
bahtiyar yaşadılar. 

,-Kn~IETLİ FİLl\fLER 
Sönmüı veya 'IÖnınemiş her 

hangi bir volkanın üstünde uç. 
mak gayet tehlikelidir. Fakat, 
Kraneri karla örtülclüğil zaman, 
bu tehlike yok olur. Cenubi Amc. 
rikadaki Şimborazo, karla örtülü 
olduğu için tayyareciler, tistOnde 
tehlikesizce uçmuşlar ve milmkiııı 
olduğu kadar yavaş uçarak, pc-k 
çok kıymetli filmler tekmJslcrdir. 
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,_ Yavrunuz, Saadetinizdir ••• -· 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatın trpkı bir yavru gibi sınc. 
sinde yetiştirdiği saf ve normal ııda ile mümkündür. Her anne tab!atın 
insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden ist~adeyi reri bırakma
malıdır. 

APA MARKA 

GER ' 

Çelikten en yeni modelini takdim 
ediyoruz 

Hassas _ Sailam • Zarif 

ve 15 sene ıarantilidir. 

FIATI 55 LİRA 

SİNGER SAATLERİ 

Mağazası İstanbul, Eminönü Cad. 8 

ılfllll9•. ANKARA. İÇİN-'\ 
BiR SAATÇi USTASI 

ARANIYOR 
Tekliflerin CZ) rumuziyle 176 

posta kutusuna gönderilmesi. 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SACLARINIZOA HIC KEPEK 

G>a BIRAt<MAZ ~~ 

~biMis\ ~~~ 

ı Bir tecrübeden sonra neticeye 1 
.., l-ı;>TF.,. ... t ~~t><'Pkc:ini7.. , 

.. 

İnkıbazı defeder, 
sızlık, 

kinlik, 
gaza 

hazımsızlık, 

bulantı ve 

karşı fay· 
dası vardır. 

•• •• 

iştah· 
• 

ŞiŞ• 

Mtistahzaratmda bu hassa tamamen mevcuttur. 1 ı w~_. .................. mı'\• 

Her yemekten sonra bir tath kaşığı 
yarım bardak su içinde köpürte
rek ahnabilir. Hasan ismine ve 

beşiktaş ÇAPA.MARKA Tarihi tesisi 1915 ........................................ ., __ .. .... .. _ -
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralii, Kırıkhk 
j ve bütün ağrdarı-

"' ' ' ı 11ızı derhal keser 
~ t 
~ t 
~ ·~ 
" ~ 

icabında günde 3 kaçe 
alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız: 

GÖZ HEKiMi 
NURi FEHMi AYBERK 

Haydarpaşa NOınune hastanesi göz 
mOtehassısı İstanbul belediyesi kar
şısında saat (3) ten sonra. 

markasına dikkat. 

Telefon: "321" 

DEPOSU: 
giden 

' 'HASAN 

ı.:
trol Limited Ştl. I Bah~ekapı, 

Telefon Santralı T 
Numarası 22762 dir. ramvay 

Beyoğluna 

durağı karşısında 
~~~~~~~ ~_.:._~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~·~~~~--::' 

·- Devlet Oemiryolları ve Uryıanları ·iş1etme U.ridaresi jl~.rilafr. 
0

Muhammen bedeli 19000 lira olruı 25 adet pıilzometre 30-5-940 Perşembe gWlU 
saat 15.30 da kapalı zarf usulU ile Ank:ı rada İdare bina~ında ııatın alınacaktır. 

Bu işe glrmek isteyenlerin 1425 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tljl vesikaları ve tekli!lerin1 ayn1 gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri Uzımdır. 

Şartnameler parası:ı: olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydnrpa::;ada Tesel-
lüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2898) 

· Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Ucreü 55 lira olan ve Garp lisanlarından bilini iyice bilen bir daktiloluk açık-

., __________________________ __ 

1 
Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüaü ilanları ____ _____. 

15 Nisandan 22 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

Karadeniz hattına 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tan) ,.e 
Pazar 16 da (Kadcş). Galata rıhtımından. 

tır. Arzu ~enlerin Tıp Fakilliesi kalemine müracaat etmeleri (2956) .. _.;::.:___:__~~~~~~~~~~~~~~ NOT: ı fi Nisan 940 Salı günü İstanbuldan kalkacak 
postad;ın itibaren Karadcnız hattında yaz progrrunı 1 
tatbikatına başlanacaktır. Postalar eskisi .gibi İstnn
bıılrlıın Pazar l 6 da, Salı ve Perşembe 12 de kalkıı
c:ıklar, fakat İstıınbula birer gün e\•vel donecck
l<'rdir. 

femamen cevız a~acendan mamul IDk• 

k"tu içinde. Avrupa lambalar~le mDc~h· 
hez, yDkaek evNfh bir ahlzedlr. 

GRİP - NEZLE NEVRALJİ 
BAŞ - DİŞ - KIRIKLIK 

- Kalorifer Malzemesi __ , 
franıada "St~. G~n~rale de Fon derle Ualne d' Antolgne" fabrlkuını• 

TOrklye 

mUmenllf 
' N. ŞOR ve GESAR ve Ortakları . 

firmasıdır. 

Mezktlr fabrikanın :mamultıtı olan meşhur CHAPPEE !narkab kalorifer kazanı 
ve radyatörlerin tedariki için aIAkadarlann Beyoflund.a İstikW caddesinde 302 
numaraya müracaat etmeleri. Tel: '44934. 

SoGUK ALGINLIKLARI 
ve AGRILARI 

iMA 
' 

TFSKIN EDER 

~11111 -.. TAN Gaxet~u~i 1111~ -.. -= ---- -----Fivatları ----E 1 .lnci sayfa santimi 
:2 
- • 1 • 

:3 - ' ' • 

• 

... 
= 4 ' 1 ' S iç sayfalarda , 
~Son sayfa -E Dikkat: -

-----
400 = ... 
250 = 
200 = 
100 = -
60 = -40 = ------- -- -- -E l - 1 santim: 1tazetenlD tnce : 

5 yazısile 2 satırdır. E 
: ! - llanıann fiyatı gazetenin 5: 
= tek sütunu uzerıne tıesap- -= lanmıştır. E 
: i - Kabn yanlar da ~azetede S 
: kapladığı yere göre santım· : 

= '" ilk fi lilT : 
;iıııııııııııııııııtııııııııııııııııııııır. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dnn 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karava. Divanvolu No 104. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden ~ 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins, miktar ve tlyaUan ya

zılı )uz talebe entari ve baslığı pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
2258 lira ve teminatı 338 Ura •O kuruıtur. İstekliler bu entari ve başlığa ait şart
name ve nOmunelerl Maarif Madürlilğü YardlrektörliiğOnde görebilirler. Pazarh
tın 18 - Nisan - 1940 Salı rünU gaat 14 de Maarif MUdilrlülünde toplanacak ko-
misyon İnarit~tlle yapılaca!ı i!An olunur. (2845) 
Eıyanın cinai Miktarı Beher takımın fiyatı YekQn 

1 
Lira Kr. Lira 

Bartın hattına 

lzmlt tı•ttına 

Mudanya hattına 

ih ndırma hattına 

Kmr•bTga hattına 

1 mroz hattın• 
Ayvalık hattına . 

lzmlr ıD,.at h•ttına 

\1 erıl n hattına 

NOT: 

Salı 18 de (ttlgen), Cumartesi 18 de (Antalya). 

Sirkeci rıhtımından. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 

rıhtımından . 
P;ı1.artcıı\ Salı ve Pazar 9.50 de Çarşamba. Per· 

scmbe ve Cuma 15 de (Sus). Cumartesi a,>Tıca 13.30 

d:ı (Trıık). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). Ga· 
lata rıı.tımındnn. Aynca Car.Jamba 20 de (Antal· 
ya), C:umartcsl 20 de (Ülgen). Tophane rı.hU· 

mınd::ın. 

Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıhtımından 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından 
Çarşanıba 15 de (Kemtıl), Cumartesi 15 de (Sas

det). s;ı-kecl rıhtımından. 

Pazıır 11 de (İzmir). Galata nhtımından. 
Sılı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Erzurum). Sir-
keci rıhtımından. (3000) 

\'apur se!erlerf hakkında her türlQ mal(lınat aşağıda telefon numarıılan 18' 

zıb Acentelerlmi:ı:den öğrenilebilir. 

Galata nhtımı, Limanlar Umum 
MüdürlilğO binası altında 42362 

Galata Baı AcentellQI 

Galata , Şube AcentollAI Galııta rıhtımı. Mıntaka Llmaıı 

reisliği binası altında 401S3 

qf~k,.el Sube Aef'ntf'llllf - ~lrkl"l'f. Vnll'11 ~ıılnnıı 2214 r 

İst. Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ordu için yaptırılacak olan seyyar mutbah nOrııunesl i?l'lmlsllr. ;:,ın..,._....- ~ 

mir kapıda M. M. VekAletl muayene komisyonundadır. Yapmağa talip otanlaı:.e 
nilmune!<lnl görmek üzere hergQn mezkOr komisyon ba$kanlığın:ı mOracaııtlart lif'" 
ayda kaç adet ve beherlnl komple olarak kaç kuruşa yapabileceklerine dair tPk 
lerinl 17-4-940 akşamına kadar Tophanede levazım Amirliği satınalma komi~~ 
nuna vermeleri, aksi h11ldtt bu tarlht,.n 11onrıı tPklif kabul edilmlv('('ı>ktir r2R __ 

Dr. Hayri Ömer Sahibi ve Neşrivat MfidiirO aaJLI 
LOtfi OÖRr>ONCC 

Ga7.etecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
· Kız talebe en-

~-----· ·------------------.. r tari ve baslıfl 
1%00 takını 1 88 

ZtıhrevT ve elit hastalıkları mUtehaa· 
aıaı. Öğleden sonra Beyoğlu Ağaca
mi .karşısında No. 13~ TelP.fon: 43!'18!1 

!?256 j ...................... 
BasıldıtJ yer 'tAN mathaa51 

ç$f 


