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Balkanlarda faaliyet arttı ! 1 

MÜTHİŞ BİR FACİA! 
Almanya Bulgaristanı Balkan Kartalda düğün gecesinde 
devletlerinden ayırmıya calışıyor pathyan esrarengiz bomba 
Alman Ajarısırıırı Verdiği Yal'arı Haber 5 kisiyi öldürdü, 16 kisiyi de yaraladı 
D. N. B. ajansı: ''Yunan hududunda Türkler 
tarafından yapılmakta olan mühim tahşi
dat Sofyada endişe uyandırmıştır.,, Diyor 

C NUBiNORVE-' 
ÇINTAHLiYESI 
KARŞISINDA 
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ı 1 

-
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S. Vels'in 
beyanatı 

Vaziyet henüz 
pek kararsız 

hadiseyi anlatıyor - yaralı kadınlardan biri .. Müttefilıler, tutunamı• 

yacaklarını anladıkları 
bir yerı/e, beyhutle bir 
inat 11• ıuara kapılma· 

dan felıilmslıle iy · t
miılerdir; fÜnlıü alı•İ 
taktirde ya fsna bir 
majjlübiyete ufrayacalı; 
yahutta a::dm ;ı;ayiat 

oerecclılerdi. 

ttaıy~nıar mÜtttfi~leri Kin ve ı.:.18 tehdıde devam cdıyorı R ançlık şüpheleri top
VAŞİNGTON, 5 (A.A.) - llfat- ~ J 

buat mümessillerine beyanatı:< l lif ıya n adisenin mahiyeti nedir ? 

Yazan: ABiDiN DAVER 

M 
üttelikler, Andalsnes
den sonra, Namsoo'u 
da tabliye ettiler. Ce

nubi Norveçteki harekat, böyle
ce Almanların muvaffakıyeti ile 
oetirı-lenmiş; şimdi, yalnız de • 
mir limanı Narvik mıntakası 
müttefiklerin elinde kalmıştır. 
Almanların, Namsos'un cenu -
bundaki Norveç topraklarında 
büsbütün bakim olmaları, bir 
gün meselesidir. Almanlar, bu
radaki Norveç kuvvetlerinin mu-

1ngiltcrenin ..ırıraeniz üsll!'tinden: MALTA 

Amerika, İtalya ile yaptığı 
temaslara devam ediyor 

bulunan 5umner Vcls Avrup? ı 
harbinin yakında başka mınt;-
kalara da yayılmak istidadırı 
gösterip göstenmediğini s.<ıran bir 
gazeteciye bu husustaki fikrin' 
söylemekten imtina etmiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
----<>----

AM~PIKAN vAPuR
1

u iLE irA~YAYA Go~. Be ı ç ika 
DERiLEN ÇOK MOH M VE GiZLi EVRAK NFDIR B . . 

SOFYA, 5 (A.A.) - D. N. B. tahşidat. Bulgar hükumet mer - 1 aş ve kılı , 
bildiriyor: kezinde şiddetli bir endişe uyan· ! 1 

Y11,11an bndudunda Türkler ta- dırmışhr. Siyası_. m~hafil, Türki Dün Be!cilrn. ~ ın sulh ve 
.:rafından yapılmakta olan mühim (Arkası 3 uncu sayfada) . - ~· 

· 'harp. vaziyctıni anlattı 

ROMANYA VE YUNANİSTANDA le!f.YaK~i~L~u~u~A~jliyenc~~~~ 
çi:ka Basvekili Pierlot ezcümle 
demiştir ki: 

kavemetlerini kırdıktan sonra, lk • / k tt "d b 
haritada iri başlı , beli ve vücudü ı mem e e e qenı en azı 

«Aznıimizden dönmemiye ka
rar vermiş bulunuyoruz. Bütün 
komşularımızla bizi bağlıyan sulh 
paktını bize bozdurabilecek olan 
yegane şey, hududumuza bir ta
arruz ve11ahut memleketimizin 
şerefi ve emniyeti ile telif edi
lemiuecek bir harekettir. Ancak 
o zaman harbedeceğiz ve o za
man ancak istiklalimizi ve ara
zimizi olduğu gibi bırakacak bir 
sulh akdetmek üzere silahları

mızı bırakacaı)ız. Belçika. bir tah
kim edilmiş hatlar şebekesidir. 
Düşman. burada, çabuk bir neti· 
ce bekliııemez.• 

dar, kuyruğu büyükçe bir bay - __ • 
vana benziycn Norveç arazisinin 
kafa kısmını tamamile ele geçi
receklerdir. Almanların, Norve
çin isgalile takip ettikleri hedef
lerin çoğunu tahakkuk ettirdik -
!erini de redde çalışmak mana - 1 
sız olur. 

Müttefikler, cenubi Norveçi 
neden terkettiler? Fikrimizce se
bepler şunlardır: 

l - Almanların Ballıktan Kat
tegat boğazı ve Danimarkadan 
Skagcrrak boğazı yollarile Nor
veçe yaptıkları askeri nakliyat 
tamamen kesilememiştir. Bö)·le
re Almanlar, Norveçe müttefik
lerden daha çok ve daha çabuk 
asker ı:etirmiye muvaffak ol -
muşlardır. 

2 - Müttefiklerin asker nak
liyatı ve bilhassa ihracı, Alman 
Norvec; üslerini ele geçiren ba
va kuvvetlerinin taarruılarile 
çok güçleşmiştir. 

3 - Esaslı liman tesisatından 
n1ahrum olan bu fiyor 'a çıkarı
lan kuvvetler, Norveç arazisinin 
dağlık olması yüzünden sür'atle 
kafi derecede yapılamamış ve 
miııtelik kuvetler sıkışık, dar va
dilerde mütemadi Alman hava 
hücumlarına uğramışlardır. 

4 - .Memleketin asıl müdafaa 
kuvvetini teskil etmesi ve müt
tı:Likler tarafından sadece takvi
re edilmesi icap eden Norveç or
~.usu, çok hazı.ı:lıksız olması, ga- ] 
ıl cıvlanması, ıhanctler \'C be -

ceriksizlikler yüzünden seferber
li<>ini sür'atle ikmal edip vaziye
~ hakim olamamıştır. Yalnız 

arvik' teki Norveç tümeni ta-
lArk~ı 3 üncü sa11fada ) 

ABİDİN DAVER 

ihtiyat tedbirleri daha alındı 
Sovyet - Yugoslav ticaret müzake:-e!eri ~E\'am ediyor 

BÜKREŞ, 5 IA.A.) - Rumen 
Ajansı bıldirivor: 

Salihiyetli Rumen mahafilm
de söylendiğine göre, Romanya
dakı ecnc,bikrin ikametine müte
allik olan tedbirler, sıkı surette 
tatbik edilmektedir. Fakat İn
giliz ve Alman tebeasının, top-
lu bir h~de tevkifi ve hudut ha - B • · ı 
ricine çıkarılması mevzuubahis 1 aşvek 1 dün An

döndü 
değildir. J 

Tunanın Karnavoda köprüsü ü- ı k Q r Q Y Q 
zerindeki münakaliıtta her hangi J 

bir sabotaj hareketinin önüne =====""'-'====== 
Dr. Refık Saydam garda 

= harareti~ _ karşıla~dı ~ 
1 

gecınek üzere, geceleri, her cins 
ııeminin geçmesi yasak edilmiş
tir. 
ATİNA, 5 (A.A.) - Neşrolu-

Rumen Başveıcııi Tatareako (Ark~ı 3 üncü sayfada) 

Narvik'te şiddetli 
muharebeler oluyor 

r 

Müttefikler va Almanların Norveçe 
asker sevkiyatı devam ediyor 

ALMAN KITAATI RÖROSA GiRDİ 

ANKARA, 5 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam refakatinde
ki zevat ile birlikte bu sabah sa
at 10 da Ankaraya avdet buyur
muşlardır. Savın Ba~vekilimiz 
istasyonda Büyük Millet Meclisi 
reisi Abdülhalik Renda ile Heye
ti Vekile azaları, Cumhuriyet 
Halk Partisi umumi katibi doktor 
Fikri Tüzer, Parti erkanı ve bir 
çak meb'uslar Riyaseticumhur u
mumi katibi Kemal Gedeleç, ser
yaver Celiıl, hususi kalem müdü
rü Süreyya Anderirnan, Hariciye 
Vekaleti umumi katibi Numan 
Meneınencioğlu. Ankara vali ve 
Belediye reisi, Emniyet müdürü 
ve V ekiı!etler erkanı tarafından 
karsılanmıstır. 

T hk k d d LOYD CORC 
. a i -at eva~ e iy _!~ HÜKUMETİ 
infilakın bir kaza eseri olması da [ TENKiT ETTİ 
kuvvetle muhtemel görülüyor ı 

- · ·- -

j 

İnfiUik esnasında yaralananlardan beşi .. 

Evt!lki gece Kar~al ~a~asına ta- j Köylü ili gencin _hayatlarının 
bi Sanıandıra nahıyesının Kurna ı ibu en mes'ut gecelerınde; şen du
lköyünde tertip olunan bir kına ı ğün evini !kanlı bir facia yerine ( 
gecesi eğlentisi tüyler ürpertici çeviren ve 6 bedbahtın ölümü 12 
ibir hadise ile nihayetlen.miştir. ( Arkruı 6 ncı sayfada) 

11

1111 AFRODIT GiBi EDEBi, ARSEN 1 
llU LÜPEN KADAR MERAKLI 

[ Per-vtrı ile Ayterı J 
- Yazan: SiS _____ _. 
........ iiiiiiiiiiiiiiiôiiii;;iil;iii;iiii;;;iiôiöii;;iiiiiiii;ii ... ii;;;;;ii;iiii;iii;;;iOiiiil 

Aş~, Cinayet, ihtiras Romanı 

/:.•ki tliplom at harbin 

•c11k 11e İdare tarzının 

defiıtirilmesini istıyor 

LONDRA, 5 (A.A.) - Ro,·ter 
Ajansı bildiriyor: Llovd Gcorg('. 
Londrada rıkan Sundav Pictural 
gazetesinde nesrettiği bir maka
lede. ·hükumetin si,·asetine ,.e Laı 
bin sevk ve idare tarzına şiddet
le hücum etmektedir. 

Lloyd George, ·bu makal<-sin
de diyor ki: 

•Norveç fi11askoru ba~ımı:a, 
akla gelmedik ü:üntiiler aça('Uk
tır. Norver karasularıııa ıııayn 

dökmiye karar ver1neden ernel, 
Norveçte Almanlara tekaddüın 
etmemiz lazımdı. Halbuki muka
bil taarruza geçtikleri zaman h 
mukabil darbe11i karşılaıııı~a lıa
zır bile değildik. 

(Arkası 3 iincii saııfada) 

Bakırköyünde 

Dün sabah 
Sayım yapıldı 

Sayım neticesine 
göre Bakırköyün
dc 32.423 kişi var 

Dün sabah Bakırköyünde tec
rübe mahiyetinde bir nüfus •a
yunı yapılmıştır. Sayım tam bir 
intizamla yapılmış ve 8 de baş
lıyarak 12 de neticelenmiştir. 
Sayımdan şu netice alınmıştır: 

Kadın Erk. Yek. 
Bakı.nköy merkez 7589 9157 16746 
:y eşilköy • 2048 2360 4408 

• köyleri 1699 1920 3525 
Mahmutbey 
ve köyleri 2192 5552 7744 

32423 
Sayım bittikten sonra, gazete

cilere ve sayım tertip heyetine 
(Arkası 3 üncü saııfada) 



~SAYFA-! 

BOYOK TARİHİ ROMAN · 1sa lııım;ıııllllfıı 

Yazu: M. Sami Karayel 

Davut paşa parayla Sipahilerden 
yakasını kurtarabilecekmiydi?. 

- Yoldaşlar, Davut paşa tutul
du. Emir padisahındır. Artık, 

Davut paşa hakkında bir söz sir/· 
lemeyiniz. başkalarını istemek i
çin sohbet etmeyiniz .. 

Yeniceri ağası, kurnazlık edi -
yordu. Fakat, ağanın bu hita
besi üzerine Yeniçeriler, Sipahi· 
ler dağıldılar" 

Çünkü, Davut paşanın karısı 
Yeniçeri ağalarına, Sipahi ileri 
gelenlerine el altından torbalar 
dolusu altınlar verdiriyordu. 

Altın, ağaları birrbirine dü
şürmüştü. Hatta, cellada bile 
iki torba altın ver<liler .. 

Ertesi gün Davut paşanın ida
mı için divandan emir çıkınca, 

cellatlar paşayı alarak çeşme ö
nüne getirdiler, bası açı.Jı:. arka
sında bir entari vardı. 

Davut paşa, diz çökmüş ve şiln
şiri felaket başının üzerinde gö
rü.1-nekte bulunm~ iken Sultan 
Osornanın katli haıkkında ikazas -
kerin verdiği fetvayı ve mezuni
yeti mutazammın Sultan Musta
fanın hattını koynundan çıkardı. 
v~ a~ııyarak: 

- İşte, fetvalar.'.. Padişah ira-
desi .. Dedi. 

Bu sırada, ağalardan bir kaçı: 
- Durunuz!. 
Bunlara ımukabil, diğer bir ka· 

çı; 

-Vurunuz!. 
Diye hağırıştılar .. K!uloğlu na

mında bir Yeniçeri derhal cel
latların yanına !koşarak Davut 
pa;;ayı elinden tutup mevkii si
yasetten kaldırdı. 

Davut paşa, bağırıyordu. Elin
deki kağıtları göstererek: 

- Ben bu temessükler ile şer
an katlettim. (1) 

Diger taraftan da, ağalar cel-
\ıitlara: 

- Çalına!. 
- Urroa!. 
- Ur!. 
- Dur ibakak göre!kL. 
Diye nara atıyorlar, hucunı

lar ediyorlardı. Nihayet, cellat 
kılıcını kınına koydu. 

İş rezalete binmişti. Yeniçeri
ağaları (zabitleri) fazlaca para 
aldıklarından Davut pa,.ıyı hi
maye ediyorlardı. 

Nihayet, paşayı celladın elin· 
den aldılar .. Bir ata ibindirerek 
kapıdan du;arı çıkardılar. Orta 
camie götürdüler. 

Yeniçerilerin bu hareketi, si· 
pabileri isyana sevketti. Sipahi
ler pa.şayı Yeniçerilerin elin -
den almak için hücum ettiler. İki 
asker birıbirine girdi. 

Yeniçeriler, şöyle diyordu: 
- Bu, mfısumun ne günahı 

vardır!. Elinde fetvalar ve, padi
şahı ma fermanı vardır. $er • 
an katleylemiştir. idamı doğru 
degildir. 

Sipahiler de: 
- Katlolunmalıdır .. Katil Da

vut paşadır .. 
Fakat, sipahilerden de birço

ğu Yeniçeriler tarafına ve fikri
ne geQmi·ti. Davut paşa, para kuv 
vetile yakasını kurtara-caktı. 
Malı Peykerin adamları da 

durmadan çalışıyorlardı. Onların 
ist~ikleri Sultan Mustafarun 
katli ve yahut hal'i idi Ortalığı 
ıkarı.ştırıyor lardı. 

EDESi ROMAN:'2-' l 

Davut paşayı, orta camie ge
tiren Yeniçeriler, hemen Davut 
paşaya kavıuk, kürk, şu bu giy
dir<iiler .. Veziriazam kılığına sok
tular .. 

Davut paşa, lkur1nılmuştu. Hat
ta, Yeniçeri kararile veziriiizam 
oldu. Emirler ver.nüye, Yeniçe
rilere rütbeler tevziine haşladı. 
Koca Bektaşi arnav:ut, yakasını 
yine ..bektaşi ocağının e!ebaşıla
rile kurtartınıştı.. Yeniçerilerin 
kimisini kethüda, kimisini çavuş
•başı, kimisini tezkereci nasbeyle
mişti. 

Sipahiler, orta camide tekrar 
Yeni~erilere hücum ile Davut 

paşayı ahnak istediler. Zabitler 1 
araya girerek ayırdılar .. 

Bu sırada sadrazam, cell.iidı di
vana çağırarak: 

- Da\<l;t paşayı kim kaldırdı. 
Dive sordu. Kurnaz cellat, tor

ibalar dolUS'l.l para aldığı için Ye
niçeriler diyecek yerde: 

- Sipahiler. Devletlı1m! .. De
di. 
Bım.un üzerine divanda hazır 

buluno.n Sipahi zabitleri atıla -
rak: 

- Yalan söylüoxor devletlti .. 
Yeniçeriler .. Kaldırdılar .. Dedi. 

Divanda bulunan KazaSk.er de 
vak'ayı Sipahi zabitleri gibi an
lattılar .. Ve, onları tasdik eyle
diler. 

Faı}sat, divan ve, ve=ıazam 
•bir şeye ikarar vermeksizin ız • 
tırap içinde daihklı. 

Veziriazam Gurcü Mehmet pa
şa, sarayına gitti. Bu sırada ka
pıcılar kethüdaü Ahmet ağa ve
ziriazamın huııuruna gelerek: 

- Devletlı'.lm, irade buyurur
sanız.. Davıut paşanın kellesini 
şimdi orta camie gidip alır.un.. 
dedL 
V~iilzam derhal: 
- PE!kfila!. Seni lbu işe memur 

eyledim .. 
Deyince, Ah.met ağa, maiye

tine iki yüz cür' eflkar ve, şeci 

kap171 alarak, cessurane bir hü
cum ile orta ı;aınii bastı. 

Yeniçeriler kaçışınışlardı. Ah
met ~a. camiden içeri girdi Da- . 
vut paşanın yakasından yapıştı. 
Dawtpaşa, daha hlılil emirler 

verip duruyordu. Paşayı çalya
ka ederek bir arabaya attı. Za
vallı Sultan Osınanın ıınahpus 
olduğıu Y edilkule zindanına gö -
türdü. Kelender oğlu da orada 
idi. 

Ahmet ağa, cellat olmadığın
dan, cellatlık vazifesini de ken
di görerek her iki haini elile 
ikatleyleyip ve laşelerini ayakla
rına .birer taş bağlayıp denize 
attıtıı.ı. 

( 1) Naima tarihi 

-BİTI'İ-

lran lzmir fuarına iştirak 
ediyor 

İran hükı'.ımeti bu sene İzmir 
Fuarına büyük bir pavyon inşası 
suretiyle iştirak edecektir. İran 
büyük elçisi bu maksatla İzmire 
.giderek Fuar sahasında berabe
rinde İran general konsolosu ol
duii;u halde tetkikler yapmıştır, 

BAŞTA ESEN, . _ 

l · KAllAK~>:,E_Ll 
-8-

- Anne karnını aç! .. 
- Hazır. 
- Aman yiyelim anne ... Ye -

mekten sonra yatıp şöyle rahat 
bir ııyku uyuyayım. 

Annemin gözleri perdelendi. 
Alnı kırıştı. Kaşları çatıldı. Se
vincimin ve kederimin Nermin
den geldiğini anlıyor. Kederlen
digim zaman üzülüyor, fakat se
'indiğim zaman daha fazla üzü
lıı yor. Ncrıninden korkuyor, be
ni elinden alacak diye korkuyor 
ve bu korku ile, beni N erminden 
ayırmanın, beni N erminden so
ğutınıınm çarelerini düşünüyor. 

Hr:ellili: SELAMI iZZET 
Annem Nernıini neden istemi

yor? Nermin annemin çok eski 
dostudur. Fakat aralarında aca
yip bir seviye farkı vardır. Ne.r
min anneme göre lüzumundan 
fazla alafranga, annem N ermine 
güre füzumwıdan fazla' alatur • 
kadır ... Nermin benden çok bü
yüktür. Nermin duldur. Ben he
nüz evlenmek çağında değilim. 

Bence hiçbir ehemmiyeti ol
mıyan bu sebepler Nerminle ev
lenmeme mani teşkil etmez. Ben 
ancak Nerminle evlenirsem 
mes'ut olurum. Annem de bu 
hakikat karşısında nihayet boyun 
eğer ... 

- Yemeğe buyurunuz. 

iKDAM 
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Bu yıl içinde ,-5· ah-te .. -" 24 saatte iki as pırın 
yapılacak gara/ama 
as/alt yollar satan bir şebe- hadisesi oldu 

ke yakalandı 
Vali dün muhtelif yer· 
lerde tetkikler yaptı 
Belediye reisliği, 1940 mali yılı 

içinde şehrimizin muhtelif semt~ 
!erindeki yolları yapmak için 3-00 
bin liralık bir fevkaliiıde tahsisat 
ayırdığını yazmış ve bu para ile 
yapılacak olan yollardan bazıla
rını haber vermiştir. 

Vali ve Belediye reisi Lı'.ıtfi 
Kırdar; dün yanında Belediye 
yollar şllbesi müdi.irü. Nuri ol
duii;u halde bu hususta bir tetkik 
gezisi yapmıştır. 

Neticede Sürpagop mezarlığı i
çindeki yollarla Taksim ııneyda
runı Taksim bahçesine birleşti

ren caddenin, •raksim - Tarlaba
şı - Tozkoparan ve Taksim - Sı

raserviler caddelerinin haziran -
dan itibaren asfalta çevrilmeleri 
için icabeden direktifler yollar şu
besi müdürü.ne verihniştir. Ayrı- ' 
ca; Bayezit ımeydanı ile Sultan
ahmet meydanı ve Yeni postaha
ne önünden Yerli Mallar pazarı
na kadar uzanan cadde ile N u
ruosmaniye - kapalı çarşı ara
sındaki caddenin asfalta tahvil 
olunması icin projeler hazırnma
sı bildirilmiştir. 

Esasen bu son kısım caddeler
deki elektrik ve hava gazı çu
kurları geçen yıldan açılıp nok
sanları izale edildiğinden asfalt 
yollar faaliyetine evvela Nuru
osmaniye • Kapalı çarşı cadde
sinden 'başlanılacaktır. 

VİLAYET 

Yeni Halkevf binaları 
Geçen yıl inşasına başlanılan 

·Kadıköy Halkevi• nin Cumhuri
yet bayramında res.miküşadı ya
pılması için inşaat faaliyetine 
hız verilmiştir. 

Y arı.m milyon liraya mal ol -
makta bulunan bu bina İstanbu
lun ilk modern ve nümune hal
kevini teşkil edecektir. 

Bir kilo aspirinde 
35 lira kar edilmiş 

Almanyadaki bir aspirin fab
rikasının mamuJatını taklit e
derek sahte aspirinleri piyasa
JDlZ.,a süren bir şebekenin tek
mil efradı polis tarafından ya
kalanmıştır. 

Geçen haftalarda ele geçiri
len bu şebeke mensuplarına i
laveten bu kere bir kaç eczacı 
ile kimyager de suç üstünde ve 
cürmümeşhut halinde tutul -
muşlardır. Tekmil şebeke ef
radı bu sabah polis tarafından 
aılliyeye teslim olunacaklar -
dır. 

Polis; şehrimizde 4,5-5 lira
ya bir kilo ası>irini mal eden 
bµ şebekenin halkımıza, 1 ki
loda 35,5 lira karla 40 liraya 
sattığını da tespit etmi~tir. 

Bu sebeple; şebeke efradı 

hakkında hem salıtek:irlık ve 
hem de ibtikarla balkı dolan
dırmak suçlarından dolayı da 
ayrıca ceza verilmesi talep o
lunmaktadır. 

___ Q 

Alm:.ı oyadan.ge
lenler anlatıyor 

Gıda azlığı devam edi
yor, iskarpınleri tahta 

Bu hadiseler de kin v& 
kadın yüzünden 

Son 24 saat içinde • Kartal fa
ciasından başka - şehrimizde iki 
yaralama vırk'ası daha olmuştur. 

1 - Galatada Karaoğlan soka· 
ğında dolaşmakta olan Halid ve 
Cemal isimlerinde iki kişi bir 
ıkadm meselesinden kavga et -
mişler, bir aralık hırsını yene
ııni ven Halid, .büyük bir bıçak çe
tkerek Cemali muhtelif yerlerin· 
den tehlikeli surette yaralamış
tır. 

Halid, vak'ayı müteakip kaçar
ken polis tarafından yakalanmış, 
yaralı da hastahaneye naklolun
muştur. 

2 - Tahtakalede Hamal Der
vis isır.inde biri, geç vakit Ke
resteciler caddesinden geçmekte 
iken, Mehmet isminde biri önü
ne çıkmış ve Derviş ile araların
da eski bir kin meselesini taze
liyerek üzerine atılmış ve Der
visi başından ve boynundan ol
mak üzere bir kaç bıçak darbe
siyle yaralamış, vak'a yerine ye
tişen polisler Dervişi derhal Cer
rahpaşa hastahanesine kaldlr • 
mışlar, kahveci Mehmet tev
kilf edi1miştir. 

Osküdar Adiiye binası 
Üsküdarda insa edilen Adliye 

sarayının tesellüm muamelesi bu 
hafta icinde yapılacaktır. Ay ba
şmdan itibaren Üskıüdar Adli
yesi bu yeni binada ise başlıya
caktır. 

Almanyada bulunan talebeleri- ! l K T 
1 

!! A T 
mizde.n. Nureddin Emre, İktısat j 
tahsılını ı km al ederek dun sabah-
ki konvansionelle şehrimize dön- Demir beyannımesi ver-
müstür. .. dd f' b'f' 

Mumaileyh, Sirkeci istasyonun- me mu e 1 1 ıyor 
da kendisiyle görüşen gazetecile- Ellerinde demir stoku bulunan 
re AL'Ilanyadaki talebelerimizin tekmil eşhasın aylık beyaname 
iyi bir muamele gördüğünü söy- vermeleri için verilen müddet bu 
lemiş ve bilahare gıda, melbusat akşam nihayet bulmaktadır. 
buhranından bahsederek: Öbür sabahtan itibaren kont-

•- Kadınlar için ayakkabı buh- rollere başianılacak beyar.name 
ranının önüne geçmek için Al- vern1iyenJ veyahut yanlı~ bevan

name dolduranlar Adlıyeye tes
lim olunacaklardır. 
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Tiyatro Tarihimize Başlangıç 

Türk sahnesinde Türk kadını 
VE 

Darülbedai' deki kargaşa1ık 

Tiyatromus tam on .. n• hallıa lcuru ekmek 
y•ıılirdi ııe ırınıfınııla döndü, döndü alfabe okudu ... 
Ramasan aylarırtda bir ilci leıelclcül peyda oluyor, 
bayram •rlHİ bu l•ıelıılııüll•rin yerinde yeller e.i
yordu... 1914 ten lcalma bir tahıriırat paylaıılıyor 

falııat yerine ırarf cdilmiyor'du. [* J 

j Yazan : Selami İzzet Sedes 1 

1
918 de Darülbedai Letafet 
apartımanından Beyoğlu

na Hamalbaşında büyük 
bir eve taşındı, Reşat Rıdvan 
Bey de rejisör tayin edildi. 

Talimatname vardı, heyeti e
debiye tamamdı, fakat 1 harp de • 
vam ettiğinden, aktörlerin bir -
çoğu .da silah altında bulunduk
larından temsil verilemiyordu. 
K~nunuevvelin 24 üncü günü 

idare meclisi Ertuğrul Muhsinle 
Şadiyi cserkeşliklerinde11> dola
yı mi.iessescdcn çıkardı; bir kaç ı 
ay sonra Şadi tekrar g•lrdi, Muh
sin Almanyaya gitti; gündüzleri 
sinema fabrikalarında, geceleri 1 

de «Lessing. ve cDoyç Kunster 
Teatr. da çalıştı, sahne tekniği
ni ameli olarak öğrendi. 

28 Kfuıuııusanide askerlikten 
dönen büyük Behzat Darülbe -
daie girdi. ~tartta Muhsin Al -
marradan geldi, tekrar Darül
bedaie kabul edildi fakat nisan
da kendi hesabına başka bir sah-[ 
nedç İpsenin .Hortlaklar> eseri
ni oynadığı için idare meclisi ka
rarı ile bu sefer •Sureti kat'iyye
de ihraç. edildi ve tekrar Al -
manyaya döndü. 

1917 - 1918 senelerinde Darül
bedai Münir Nig:irın cTavsiyena
me. Erttlğrul Muhsinin cUçu
rum. Ahmet Nurinin cDörtçi
har., cOdalık. Reşat Nurinin 
•Tatlı sır. Hüseyin Suad.in cKun· 
dak takımları•, •Kayseri gülle
ri>, cKirli çamaşırlar> Halit Zi· 
yanı.» cFiruzan:., cFare-., c.Kft ... 
hus. eserlerini sahneye koydu. 
Şehremini vekili tayin edilen 

Süleyman Kani Bey Darülbcdai
in mütemadiyen adapte e&~rler 
oynamasını tenkit ve dünyaca ta
nınmış eserlerin tercüme edile
rek sahneye konmasını tavsiye 
etti. Bıı tavsiye yerine getirile
medi. Fakat 1918 de ilk Türk ka
dıııları Tiirk sahnesine intisap 
ettiler. Bunlar Afife, Behire, 
Memduha, Beyza, Refikadır. 

1919 da cTatlı sır. ve •Üveyi 

sanat ınektebi vaziyetini tama· 
men kaybetmişti. 

Raı;it Rıza ile İbnirrefik Ahmet 
Nuri Bey arasında _çık.an müna
kaşa yüzünden en değerli sanat· 
karlar Darülbedaiden ayrılarak 
İsmail Faik Beyin kurmuş oldu
ğu c Yeni sahne. ye girdiler. Bu· 
rada (Amca Bey) piyesinde Beh· 
zat Amca Bey rolünü ibda/ etti. 
(Harap Yurt) ve (Yağmurdan do
luya) piyesleri de bu sırada oy· 
nanmıştır. 

Birkaç ay sonra Ertuğrul Muh· 
sinin_ Almanyadan avdeti üzeri
ne ve Ramazan münascbetile, ay· 
nlan sanatkarlar tekrar Darül
bedaie döndüler. Yalnız Raşit Rı· 
za dpnmedi. cCehcnnem. •Ka -
sırga. «Ceza kanunu. ilk defa bu 
mevsimde oynandı. Ramazandan 
sonra başta Ertuğrul Muhsin ol
mak .üzere yine bir ayrılma oldıL 

1 Teşrinisani 1921 de Darül -
bedai nizaınuamesinin tadili ka
rarlaştı. Bu tadilatta idare ınec
isi ile heyeti edebiye birleştirile
rek Darülbedaiin idari, edebi, 
temsili bütün işlerinin 14 kişi
lik bir meclis tarafından tedviri 
esası kabul ediliyordu. 

Bu anlık Ertuğrul Muhsin yüı 
elli lira aylıkla artist ve rejisör 
olarak Darülbedaiye girdi. Raşit 
Riza, Muvahhit, Galip, Behzat 
tekrar müesseseye girdiler. Eli
za Binemeciyan'ın da Ramazan 
tenıs;tlerine iştiraki temin edildi 

Fakat müessese bir türlü karı
şıklıktan kurtulamıyordu. Niha
yet san'atkilrlar idareyi ele al -
nıak istediler. Aralarında bir pro
je hazırladılar. Bu projeye göre 
Darülbedaün artistlerden nıürek· 
kep bir heyeti uınumiyesi olacak 
bu lı,eyet kendi arasından üç sa
natkar intihap ederek bir idare 
heyeti teşkil edecek, Darülbedai 
bu :ı:tare heyeti ile hunların se
çeceği bir murahhası mcsul ta
rafından idare olunacak. Heyeti 
edebiye olarak da yine artistler 
kendi aralarından 6 kişi seçecek· 
ler. Diğer taraftan Prost planına 

·ı:(Öre Taksimde bu yıl inşası ka· 
rarlastırılmış olan yeni •<Beyoğ
lu Halkevi• ~inasının; ibu yıl 

yapılmasından vaz ııeçilmiştir. 

manııada takunyayı andıran tah· 1 
ta iskarpin moda ohnuştur. Gıda ' 
azlığı devam ediyor. Ölmiyecek 
kadar yiyecek verilmektedir. 
Yağı alınmamış sütler yalnız has
ta ve çocıık!ara tahsis olumnuş

Dün 8000 kilo 
yogurl geldi ' kardeşler. de Perihan adında bir 

Türk kızı rol aldı. 
cArtistlerin bu kararı 11 sanat

kar ııi'ııııına Ertuğrul Muhsin im· 
zasını havi bir mektupla idare 
meclisine verildi, 

BELJ:DIYK 

Temizlik teşkılatı 

yurtlan açılıyor 

Belediye reis muavıni Lıitfi 
Mcsoy şehrimizdeki temizlik a· 
melesi ile temizlik müdürlü~ 
teşkilatında çalışan elemanlar i
çin Beyoğlu, İstanbul ve Üskü
dar semtlerinde 3 modern yurd 
inşasını temin etmek üzere dün 
bu semtlerde tetkikler yapmış
t!l'. Neticede; •Hürriyeti Ebe
dive tepesi• ile •Langa• ve Üs
küdar •$eınsi Paşa• civarında 
3 münasip saha bulunmuş ve bu
ralarda; vatakhaneleri, banyola
rı, lokanta ve istirahat salonla
rını havi 3 büyük •temizlik teşki
Jatı yurdu• inşası kararlaştırıl
mıştır. 

Oturduk. Annem sordu: 
- Züppeyi gördün mü? 
Derhal anladım, fakat anla -

mamazlıktan geldim: 
- Züppe de kimdir? 
- Benimki ... Nermin .. 
Münakaşa kapısı açmak iste

miyorum. 
- Bir arkadaşımla randevüın 

olduğunu söylemiştim. 
Annem güldü: 
- Senin başında Kavakyeli e

sivor!. .. İnandım mı sözüne sa -
nıyorsun. 

- Neden yalan söyliycyim? .. 
- Eğer sen bir arkadaşından 

gelseydin sorardın. 
- Ne sorardım? 
- Şefikayı ... 
- Ha, sahi!... . 
Kendimi tutamadım, bu ni -

dayı fırlattım; sonra kulakları -
ma kadar kızardım. Annem ıs
rar ediyor: 

- Nerede demiyorsun? .. 
- Nerede? 
- Gitti! 
- Bırakmamalıydın. 
Annem cevap vermedi. Hiç ko

nuşmadan yemeğin sonunu ge
tirdik. Yalnız arada bir, tabak 

tur. 
Et ve yumurta haftada iki defa 

yeniyor.» 
Demiştir. 

Danyal Bedizin Sam
sundaki konferansı 

SAMSUN, 5 (Hususi) Cum -
huriyet Halk Partisi Genel Sek
reterli4inin tertip ettiği 'kıonfe -
rans serisinden olarak Ankara 
tarih, Cof:rafya Fakültesı Doc.enti 
Danyal Bediz tarafından dün ak-· 
şaın Halkevi salon und::ı ·~elzelenin 
sel:.epleri ve neticeleri mevzulu 
bir konferans verilmiştir. Kon
ferans büyük bir aliıtka ile ain -
lenmiştir. 

Mersin Halkevı temsil 
kolu seyahati 

MERSİN, 5 (Hususi) - Mer
sin Halkevi temsil kolu on altı 
kişilik bir kafile halinde Urfa ve 
Gaziantopte temsiller vermek ü
zere :;.Lriınizden ayrıl.m1"tır. 

delfistirildiği fasılalarda: •Beu -
dim geçen ay sevgili sandalla de
nizden ... diye mırıldanıyorum. 

Yemekten sonra kahve iste -
ıncdiın, odaına çıktun, yattım ve 
derin bir uykuya daldım. 

• •• 
Gözümü artığını zaman saat 

dört olmuştu. Kalktım, saçları
mı tararken aklıma Şefika gel
di. Zavallı Şefika! .. O da beni 
seviyor. Fakat ne ümitsiz bir sev
gi im ... 
Aşağıda annenle görünnıeden ı 

sokak kapısına yürüdüm. Arkam
dan seslendi: 

- .Cay istemiyor musun? 
- Hayır. 

- Akşam yemeğe gelecek mi-
sin? 

- Belli olmaz. 
Yiirüyorum. Başımda sabiden 

Kavakyeli esiyor. Dudaklarım
da, dilimin ucunda, Kuşdili çal
gılı bahçelerinde diıılediğim ve 
nefret ettiğim bir şarkı var: cHer 
nereye gilı;eın, aynaya baksam, 
karşımda sensin! ... Bu adi, ba • 
yağı güfte sanki bir saheser ... 

Dürı sabahki konvansionelle 
Trakyadan şehrimize 8000 kilo 
yogtırt getiri1miştir. 

Bu yoğurtlar için konvansionel 
fri.gorifik \'e hususi bir furgon i
lave edilmiştir. Bu sevkiyat bu
gün devam edeceğinden piyasada ı 
yoii;ur peyder pey bolasmaktadır. 

----·0----
Manisalı san'atkarlar 

Turgutluda 
MANİSA, 5 (Hususi) - Hal

kevi gösterit ıkolu gençlerinden 
bir grup bugün Turgutlu Halke
vine gitıni.,lerdir. Gençler orada 
Belkis piyesini temsil edecek -
ler ve oradan Salihliye geçecek
lerdir. 

---o----
Gürııüşhane emniyet 

binası 
GÜMÜŞANE, 5 (Hususi) 

Dü.n şehrimizde emniyet binası
nııı.. te.ınel atma merasimi yapıl
rnıştır. Meras;mde vali ile viliıyet 
erkiıı:ıı ve kesif bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. 

Nereye gitsem, nereye baksam 
ka,.şımda Nerminin hayalini gö
rüyorum. işte alçalan güneşin 
sularda bıraktığı yaldızlı iz Ner
nıinin sarı saçları ... İşte yollarda
ki iskarpin izleri onun bıraktı
ğı izler ... 
Karşıdan Fatma ile Necmi gö

ründüler ve uzağımdan geçtiler. 
Beni tanınuyorlarmış gibi selam 
bile vermediler. 

Umurumda mı benim? .• Madem 
ki Nermin yanlarında yok, de
mek beni bekliyor. Koşuyorum:. 
Kapıyı Nermin kendisi açtı. 

Hemen boynuna sarıldım, öpüş
tük. 

- Öyle göreceğim geldi ki ... 
Evet içimde aylarca görüşme

mişim gibi bir iştiyak vardı. Ko
lumla belinden kuşak aldım mer
divenlere doğru yürüdüm, ' 

- Nereye gidiyoruz? 
- Yukarıya, yatak odana. 
- Neden salonda oturmuyo. 

ruz? 
- Deniz pek görünmüyor. 

CArka.'I """l 

1921 de Ferah tiyatrosunda oy
nanan •Kırık kalb. eserinde Şa
ziyeyi ilk defa sahnede gördük. 

1923 -le çevrilen cAteşteıı göm
lek. filıninde Bedia Ştatser ile 
Neyire Neyir rol aldılar. 

Mrcit Padişah devrinden 1917 
sonuna kadar Türk tiyatrosunun 
en mühim hadisesi Türk kadmı
nı T..iirk sahnesinde görmek bah
tiyarlığına erişınemizdir. Yoksa, 
Tiirk ti~·atrosu müstakar bir şe
kil alamamış, dünyaca tanınan 
eserleri sahneye koyamamıştır. 

1919 senesinde yeni çıkarılan 
eserler sunlnrdır: Üvey kardeş
ler, Ratibe (Tahsin Nahit), Ya
malar (h.üseyin Suat), Binnaz 
(Ynsul Ziya). 

1920 de Darülbedai artık eski 

İLK DEFA BAŞVE

KİL GÖREN ŞEHİR 

Başvekil Refik Saydam pet
rol mıntakasıru tetkikten isti
fade ederek şark vilayetleri
nin çoğunu da ziyaret etti. Bu 
meyanda, Kemah'ın da adı ge
çiyor. 

Nanemolla: 
- Kemah .. ı biliyor ınnsnn?. 
Diye bana, sorduktan sonra, 

ilave etti: 
- Ona, ömründe ilk defa 

Başvekil gören şehir •• de diye· 
bilirsin. 

ALMANYADA YAÖ .. ÇIKAR-

MAK İÇİN YENİ USUL MÜ? 

Almanyada tahsilde bulu " 
nan talebemizin yıkarup te -
mizlenebilınesi ıçm Maarif 
Vekaletinin talebi ile Hey'e· 
ti Vekileden talebeye sabun 
gönderilmesine karar veril -
miş. 

Nanemollaya: 
- Demek ki, Alnıanyada ta

lebenin yıkanıp, yağını pasını 
akıtnıası için bile sabun bulu
namıyor .. 

Dedim. 

İdare meclisi artistler tarafın· 
dan azledilınekte olduğunu gÖ -
rünce fe,,I~lade hiddetlendi. En 
kıymetli sanatkarların müesses& 
den ihracına karar verdi. 

Qarijlbedaiden ayrılan sanat
karlar Savni Riza Beyin riyase
ti altında toplanarak (Türk ti
yatrosu) firması altında faali • 
yete başlamışlardı. Muhsin Bey 
Almanyadan dönmüş. Raşit Ri
zanın iltihakile (Türk Tiyatro
su) bjr müddet Ferahda, bir müd· 

(Arkası 6 ncı sayfada) 

[*] Bu ıbahse dair olan diğer 
illl.akaleler l, S, 15, 29 tarihli nüs
ihalarımızdadır. 

- Türkiyeden sabun gön -
derileceğine nazaran, herhal
de halk da talebe gibi sabun 
bulamıyor ... 

Diyerek, sözlerine devam 
etti: 

- Acaba, insanlar yağ çı
karmak için yeni bir usul mii· 
keşfettiler, dersin. Malilm ya 
insanlar kirlenmeden önce 
yağlanırlar. 

KIVAMINI BU-

LUNCIYA KADAR 

Tasviri Efkar, bir fıkrasın· 
da bir tenkit veya tarize cevap 
verirken: 

•- Yeni gazeteler kıvam • 
!arını buluncıya kadar .... 

Şeklinde bir cümle kullanı· 
yor. Nanemolla bu cümleyi 
okuyunca: 

- Hakikaten öyle. Henüz 
Tasııiri Efki\r da, Ebuzziyaza· 
de Velid de kıvamlarını bula· 
nıadılar •• 

Dedi. 
- Kıvam nasıl bulunur?. 
Diye sordum. 
- Buldukları zaman misal• 

terini sana gösteririm .. 
C~abıru verdi. 

A. ŞEKİl' 
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de t~ lt n1anzara ve istihaleleri mu are e er o uyor lkı' Alıran bo""lu""gWu'"nu""n giioteriyordu: 
Topraklan dcınir... Dcınirdcn 

PARİS, 5 (AA.) - İsveç ga
ıtetelerinin Norveç hududundaki 
muhabirlerinden aldıkları haber
lere ,göre, Narvik mıntakasında 
şiddetli muharebeler vukua gel
mektedir. Alman motörlü kıta
ları. Namsosa girmiştir. ::'lterkezi 
Norveçte Öotcrdal mıntakasında 
çete çarpışmaları devam etmekte
dir. 

STOKHOLM, 5 (A.A.) - Nor
v~ aiansının öğleden sonra neş
rettigi bir tebliğe )!Öre. Alman kı
taları sehri bombardıman ettikten 
sonra Rörosa girmişlerdir. Bir 
A!ıman tayyaresi, şehre yedi in
filak bombası atmıştır. Şehrin 
deniz mahallesindeki evlere isa-. 
betler va.ki olmuştur Bundan 
sonra Alman tayyarecileri, ma
kineli tüfek ate,;i açmışlardır. 

Sivil halk, schir kenarındaki 

mahallere çekilmişlerdir. İn;anca 
zayiat olmamı.ştır. Rörosda birkaç 
ı;ıündenberi hiç bir Norveç aske
ri bulunmamakta idi. Saat 13 e 
doi!ru, ilk .motoı;iklctli Alman kı
tası şehire gir.mi:; ve takviye kı
talarına intizaren istasyon civa
rında yerleşmiştir. 

LONDRA, 5 (AA.) - İn,giliz 
radYQsu, Almanların Narvik'in 
şimali şarkisinde adım, adım ge
ri püskürtüldüklerini bildirmek
tedir. Liman tenha denebilecek 
bir rnziyettedir. DG.,."'nal'ın sa
hil boyunda tahaşşüt ettiği a.1-
laşılmaktadır. Şehrin etrafında 

mıittefik kuvvetleri Alman müf
rezelerini muhasara etmektedir
ler. Osterdalda Norvcçliler düş
mana yeniden mühim zayiat ver
dirınişlerdır. 

Di_ğer cıhetten Norveç kıtaatı
nı Gratnnger etrafında cereyan 
eden muharebelere iştırak etmiş
lerdir. Saat 14,30 da Norveç cep
hesinden Londraya ııelen son ha
berlere göre halihazırda Norveç
lilerin elinde bulunmakta olan 
Roeros bu sabah Alman tay
yareleri tarafından şiddetle bom
bardıman edilmiştir. Diğer taraf
tan Norveç müfrezeleri, Norveçin 
cenubunda düşman tazyikine mu
kavıon.ct etmekte berdevamdırlar. 

Müttefikler çekildikten sonra, 
Almanların, vakit kaybettikleri 

haber verılmektedir. Alman
lar, Norveç kıtaatını sür'atle ku
şatmışlardır Ve Norveçliler, hiç 
bir mukavemet l!Ös!emıeden tes
lim olmu>lardır. 

Goteberg'ct011 alınan bir telgraf
ta bildirildi.~ine göre, Almanlar 
,·apurlar ,.e tayvarelerle munta
zaman Norvece asker sevkine de
vam etmektedirler. 

H vapurdan mürekkep bir ka
file gôrülınii$tür. Beynelmilel 
suların üstünde de bir hava fa
aliyeti ır,'lşahede edılmişse de, 
ecnebi tayyareleri Isveç toprak
ları üzerinden ve bilhassa Strom
stad ve Lykesil üzerinden uçmuş
lardır. 

3 mayıs ak ·amı Gotcborg ci
varmda kain Hocloe adası açı -
ğında 6 - 7 nakliye vapurundan 
mürekkep bir kafile görülmıiştür. 
Bu kafileye 8 muhrip ile bir tay
yare refakat etmekte idi . 
FARİS, 5 (A.A.) - Faris as

keri mahfillerinde, No-ı;Neçteki 
müttefik kuvvetlerin yeniden tah 
şidi, hadisesiz bir tarzda devam 
etmektedir. 

Faris askeri mahfillerinin bil
dırdlğine göre, müttefik kuvvet
lerin Alınan kuvvetlerile teması 
temitıi ilerledikçe vaziyet tavaz
zuh etmektedir. 

LONDRA, 5 (A.A.) - Norveç 
Hariciye Nazı.rı K.oht, bu ak.şanı 
Londrada radyo ile bir nutuk 
söylemiş ve denliştir ki: 

Bir:kaç gün için Londrada bu
lunuyorum. Burada, müt<·ca\·iı. 
kuvvetlere karşı bize y ardLITI ya
pılmas;nın en iyi yollannı sala · 
hiyettar dairelerle müzakere cde
ceğım. Buradan Pansc geçmek 
niyetindeyim ve oradan da, mü
cadeleye de\·am etmek ü~ere Nor 
vc1;e döneceğim. 

B. Koht, bundan sonra Aln:an 
istilii~ına tekaddüm eden hadise
leri tckrarlamıs ve sö7Jcrini ~öy~ 
le bitirmiştir: 
Alınanyanın memleketimize 

hücumunun çok evvel hazırlan
mış olduğu hakkındaki kanaati -
mizi hiçbir şey değıştırenıcz. Garp 
devletleri, Norveçi Alman tazyi
kinden kurtarmayı ıkcndilerine 
bir namus meseleşi yapımşlar .
dır. 

S. Vels'i~ beyanatı 
( Ba~tarafı 1 inci saııfada) 

Sabah alınan telgrafların v:ızi
Yeti dünkünden daha başka bir 
~okilde gösterip göstermediğı su
ali kar. ı~ında kalan Sü.mner V ds 
cevap vermekte tereddüt etmiş 
fakat rnziyetin henüz pek ka • 
rarsız olduğunu ilave etmişt.ı. 

M_µsolini tarafuıdan Filips'e ve
rildiği iddia edilen teminattan 
sonra serdt!dilen bu mütalea, bu 
t"minatm Amerika hükümeti -
nın Musolininin sulhcuyane tar· 
zı hareketine ınarunaktan uzak 
oldujlwıa dair elde edilen ilk ı·es
ıni delildir. 

NEVYORK, 5 (A.A) - Ameri
ga .bandıralı Vaşington vapuru
nun İtalyaya hareketi iki saatten 
fazla bir müddet tehir edilmış -
lır. Bunun sebebi, Vaşingtondan 
gclm..ş olan ayni vapur kumpaıı
Yası '!lem urlarının mühim oldu-\ 

ııu beyan ettikleri üç posla 
r• tasın.n vapura yetiştirilebil
ın, 1 r. Vapurun kaptanı Man
ıuııg, seyahat esnası.oda muha 
•emat sahası genişlediği takdirde 
takfuecıifocek hattı hareket hao:
kında mahrem emirler aldığını 
soylemiştir. Vapurda 74 ü AmL~ 
tıı<an tebeası olmak üzere 227 yol
cu vardır. 
isKENDERİYE, 5 (A.A.) -

Fransız - İngilız filoları kuman· 
c!anlarile Mıs.ır resmi makama!: 
arasında ziyaretler teati edilmiş
t,r Mısır makamatı, kumandan
lara hararetli bır tamda kat>u1 
ı:ostermişlerdir. Hava tehlikesme 
karşı müdafaa ekzersizleri bü -
"Uk bır muvaffakıyetle cereyar. 
etmiştir • 

ROMA, 5 (AA.) - D. N. B. 
i\ıansı bildiriyor: 

ltalyan matbuatı, İngiliz harp 
gemilerinin Akdenizde tecem

.üünü, propaganda tedbiri ola
rak tavsif etmektedir. Popolo Di 

Roma gazetesi, bu manevranın 
jtaly~yı korkutamıy;.cağmı, fa
kat İtalyanın Büyük Bri tan yayı 
bu teccmmüc kararını vermiye 
sevkeden şeyin ne oldukunu pek 
iyi anlıyamadı,qını yazmaktadır. 
Bu gazete diyor ki: 
•- Eqer bu manevranın he

defi Akdenizde bir taarruz hare
keti ise bu takdirde Fransa ve 
İ nqiltere, bu manevranın çok teh
likeli olduğunu, zira İtalyanın 
her ihtimale karşı hazır, hem de 
tamamen hazır olduııunu unut -
mamalıdırlar.• 

Messegero gaıctesi, İng i liz fi
losunun Akdcnizde tccemmü he
defi ne olursa olsun, İtalyanın, 
hayati menfaatlerini, her şey pa
hasına müdafaa hususundaki kat'i 
amıini asla deı<iştirmiyeceğini 
sciyjiyerck diyor ki: 
•- Müttefiklcrın kararı, ita!

ya'}ı hiç bir surette korkutamaz. 
Fakat eger bu tec·emmü bir ta
arruza ba§lamak maksadiyle ya
pılm4sa, İtalyanın mukabelesi 
seri ve ınüessir olacak, bu da müt
tefikleri, çok agır mağlı1biyete uğ
ratacaktır.• 
Diğer taraftan, avni gazete, 

dunvayı korkutmak ve teltışa 
düsürmek maksadivlc İngiliz mat
buatı tarafından yapılan manev
ralardan bahsedi~or. Eğer Büyük 
Britanya, Daily Telegraf gaze
tesinin inandırmak istediği gibi, 
bir tek top atmadan İtalyayı 
Akdenizde boi!"mak istiyorsa, bu 
takdirde bu p!an İtalyan topları 
tarafından mahvcdilecektir. 

Giornale gazetesi: •Büyük Bri
tanyanın İtalyayı ve Y~goslav
yaııı istihdaf ede" te News Chro
nicle tarafından if~~ edilen har
bin maksatları, lnailterenin Bal
kanlardaki maksatlarını gizlemi
ye matuftur.• Diyor, 

BALKANLAR VE ŞARK 
::::::--===:=:=====:::::::::::::· =-- KOMŞULAR iMi Z DA 

Yunanistan Kralı Makedon yada 
/.iı.. Tİ.' A, 5 (İKDAl\I l\luhabirindcn) - Kral, Myrrina -
~ Çayaf:zı şimendifcrinin küşat resminde hazır bulunmak 

iizere Makedonyaya hareket etmiştir. Kral, hareketinden 
ev\'el Mctaksası kabul eylemiştir, 

h ·· •• k ·· t ·· ld ·· fabrika ... } abrikadan silah ... Siucumu pus ur u u lalıtan öliim ... Ölümden toprak ..• 
P ARİS, 5 (A.A.) - Havas A- .Meşhur devri daimci Con Ah-

jans·, askeri vaziyet hakkında şu ınedi bir tarafa bırakalım da 
tafsilatı veriyor: biz gelelim simdi Cemal Nadirin 

.. '1..ı.:manlar uu sat.ah, mutaddan yarıda bırakını~ olduğu bu n1an-
daha geniş mikyasta bir ufak ta- zara \'e istihalelcrin mabadine: 
arruz vaomı,;lardır. Bu taarruz kü Topraktan nebat... Ne~attan 
çük bir hücum müfrezesi tara- hap·an ... HaJvandan insan ... ln-
fından bir mevzie tevcih edilm;ş' sandan muharebe ... Muharebe -
değil, bir buçuk kilometrelik ccp-1 den ölüm ... Ölümden yine top -
he ü2erinde yapılm..:, bir taarr..tz rak! ... 
hareketidir. :11.::.'üm a, topraktan ye~illik, 

Dün saat bir buçukta, .oldukça ot tışkırır, onları koyunlar, ke
şiddetli bir topçu hazırlığından ciler. inekler söıniirtür, onları da 
sonra, mevcut ikı bölük, yani ,ak- i.nsanl:ır a'riyetle gövdeye indi
ribeıı 300 ki:;i tahmin edileb;l~n rerek can besler. Sonra günün bi
bir Alman kuvveti, Fransızlar ta rinde, bunlar, insanlardan bazı -
rafın.ı.Jan işgal edilmekte olan kil- !arına az gelmiye başlaymca: 
çıik bir koruya taarruz etmiştır. •Biri yer, biri bakar, kıyamet 
Otomatik silahların, müteakib('Jı ondan ,kopar!. 
rnzıyetten haberdar edilen top· Dedikleri gibi, arada bir kıya-
çunun baraj ateşi altına alınan mettir kopar. Tabii bunun da 
Almanlar Fransız me\-zilerile te- alt tarafı malum ... Yani dünya
masa dahi geç.nıiye muvaffak ola- da (Hayat) denilen şey Con Ah-
madan, hissedilir derecede za) •- medin makinesi! gibi bir deni 
at vererek, olduıkça intizamsız daimden ibaret ... 
bir ricatle gerilemişlerdir. Saııa- Dönsün, dursun bakalım, el -
hın dördüne doğru. Fransm m~f- bet giınuıı birinde 
rezelerinin yaptıkları isti~af- - A~·inei devran bir suret gös-
larda, boş saha~a ne ölü ne c;e terir! 
yaralı bulunmuştur. Almanlar.n - O, günün biri dediğin de ne 
bunları alıp götürdükleri anlı. - zaman gelecek? 
ş:lmıştır. Yalnız bu müfrezele•·, Derseniz onu da zamaııın asri 
arazi üzerinde terkedilmış bırçok kaşifülguJubu Necip }'azı! Kısa 
silah ve kanlar içinde üniforma- küreğe ~orun! 
!ar bulmuşlardır. OS. IAN CE:.\lAL KAYGILI 

Cenubi Norveçin 
tahliyesi karşısında 

1 Başmakaleden devam) 
ınamile seferber olma~jınkiinı-
nı bulabilmiştir. 1 

5 - Bidayette mahdut kuvvet
lerle Norveç ordusunu takviye e- ı 
derek fazla asker \"C fazla zayi
at \'Crn1cdcn Norvcçc h5kin1 o
lahileceklerini uman müttefik- ı 
lcr, bunun n1ün1küıı olmadığını 
görınüşlcr ve Norveç seferinin 
kendilerine pahalıya mal olaca
ğını görünce prestij ınesclelcrini 
de bir tarafa bırakarak zararlı 
bir mücadeleden vazgecmişler -
dir. 

6 - '.\lüttefikler, İtalyadan bi
hakkin şüphe ettikleri için, hem 
Norveçte, hem garp cephesin -
de, (Ve bilhassa bu cephenin İ
talya ve İsvicreye müteveccih 
kısımlarında) hem de Akdenizde 
ku~vetli bulunmıya güçleri yet
miyeccğini düşün~rek bu cephe
lerden en az nıühiıuıni olan Nor
vcçi bırakmayı daha doğru bul
mw;laı·dır. 

l\lüttefikler, üstün Alman ha
\.'a ve kara kuv\'etlcri karşısın
da, bir mağlübi~·ete uğramad~~ 
cenubi Nor\·cçi tcrkctınekle ıyl 
etınişlerdir. Çünkü z~rarın ne -
resinden dönülürse kardır. l\luh
telif şartlar ve sebepler yüzün
den muvaffak olamıyacakları bir 
yerde tutunmıya çalışmak ve 
sahile sıkışıı> ka 1,•ııak cok yanlış 
olurdu. Bu tahliye kararları, tam 
as~rccdir ve harp san'atiniıı 
ıırensiplerine uygundur. Denile
bilir ki, ınadem ki, bcccrcn1iye - [ 
ceklerdi; öyleyse, neden ihraç 
yapt.ılar? Vaziyetin böyle bir ~e-, 
kilde inki~af edeceğini önceden 
tahmin edemezlerdi de ondan. 
Harp, başından sonuna kadar, 
meçhuller ve beklenilmiyeıı ha
diselerle doludur. Evdeki paza -
rın en çok çarşıya uymadığı 5ey, 
harptir. Harpte yüzde yüz mu
vaffakıyet ümidile hiçbir hare -
kete baslanamaz. Bazan yüzde 
yüz emniyetle başlanan bir ha
reket bile mağlubiyetle netice -
lenebilir. Bazan mm·affakıyet ü
midinin az olduğu bilindiği hal
de, birçok sebeplerle ve bir defa 
talii tecrübe etmek için, hare
kele geçilir. Bizzat harp, hare -
ket ve hamle demektir; hep kat'l 
muvaffakıyet ümidi aramak la
zımgelirse hiçbir şey yapmamak 
lfızınıgelir. Buna Almanların 

Norveç harekeli en iyi misaldir. 
Büyük bir cür'etle te~ebbiis edi
len bu hareket, mu,·affakıyet 
ümidini, sadece, cür'ette araınış 
ve muvaffak da olmuştur. l\Iu -
vaffak olmaması ihtimali de pek 
çoktu. 
Alnıaıılarm cenubi Norveçi ele 

geçirmekle hangi hedeflerini ne 
dereceye kadar tahakkuk ettire
bildiklerini tetkik edelim: 

1 - Almanlar, Norveç kıyıla
rını, deniz ve hava üslerini işgal 
etmişlerdir buralardan ımali 
İngiftereye daha yakın mesafeden 
akmlar ve hücumlar yapabilir -
lcr. Fakat, onlar, bunu tenıin et
mekle İngiltereyi, mahvolmuş 
addetmek eıı bih iik manasızlık 
olur. Alnıanlar, sadece İngiltere-

~·c daha 3·akın ü~ler temin et -
mi~lerdir. Meseliı Sylt adasın -
dan Skapa Flov"a ut·an Aln1aıı 
tayyareleri gidiıı ı:cı'me 1600 ki
lometre kadar mesafe katettik
leri halde Bergcn hareket üssü 
olunca hu mesafe 1000 kilomet
re kadar hir şey tutar; 600 kilo
ınetrelik bir cksilıne ,·ardır. 

2 - Alınanlar, Norveç sahille
rini ellerine geçirmekle Atlaı; Ok
yano~unun Norvcc denizi deni -
Jeıı kısınına vt> bt~radan Okya -
no>lara a<'ık bir kapı temin et
mişlerdir. Fakat, ablukayı zaif
latan bu kapı, :Soneç z'!!!_ıanın
da yine \'ardı. Norl'erin bitaraf 
suları, Alman ticaret ,:e harp ge
mileı;inc öyle emin bir geçit olu
yordu ki, Almanlar, Nor\'eçin 
garp limanlarını bile bu emin 
yoldan geçirdikleri, anbarlarma 
asker saklı vapurlarla elde etti
ler. l\tüttefikler, Norveçin elin
de iken denizden ve havadan hü
cum edemedikleri bu kıyı sula
rına şimdi rahatça saldırabilir -
ler. Bu itibarla Norl'eç bitaraf 
iken •nte\'cut ''aziyct ile Norve
çe Alınanların hakim olduktan 
sonra vııkua gelen değişiklik, 
müttefiklerin biraz lehine tef
sir edilebilir. Fakat, müttefikler, 
bu !.. 'ılam hakim olabilselerdi, 
vaz.t 'l·t, kendileri için, elbette 
çok istifadeli olurdu. Bu itibarla 

· zararları düne nazaran değil, ya
rına nazarandır. Yani kapıları 
kazanacaklarını ümit ettikleri 
seydendir. 

3 - Almaııyaııııı cenubi Nor
veçi i~gal etmekle elde ettiği en 
büyük kaLanç, İS\'e('İ tanıaıııile 
kendi emrine ram etnıiş olnıası -
dır. Artık, İı.veç, Almaıı~anın o
nını;;ığı olmıJa ıııahkümdur. Fa
kat, bunun taınan1ilc tahakku -
ku da, lıir ~arta muallaktır. Bu 
da, mi.ittcfikJcrin, Narvi.k'ten de 
çekilerek Norvcçi kiııııilen Al -
maıılara bırakmıya \'e İsveçle 
bütün irtibatlarnıın kqsilnıesinc 
razı olmaları şartıdır. 

4 - Dcnıir nıeselcsine gelin• 
ce. mütt;ıfikler, Narvik nıınta
kasında kalsalar da kalmasalar 
da Almanya, demiri Nan•ik'ten 
değil; kışın donan Lülea ve İs
veç kara yollarından almıya 
meclı_urdur. Eskisi gibi kıyı kıyı 
nakliyat son derece güç ve teh
likelidir. 

5 - Almanların prestiji yük
selmiştir. Bunun İtalyayı hare
kete getirmı:ı;i tehlikesi artmış
tır. 

l\lüttefiklerin Narvik'te kalmak 
istiycceklerini zan ve tahmin e
diyoruz. Nardk'iıı cenubunda 
Norveç arazinin son derece dar
),,•. tığı Bodö ınmtakasında, İS>
ve~lc deniz arasındaki Norveç 
topr!!.]darı, bazı ~·erlerde, takri
ben 25 kilometrelik bir şerit ha
lini alır. :.\Iüttefikler, buralarda 
bir müstahkem hat \'Ücude geti
rebilirler. Fakat bunun iciıı, müs
tacelen Narvik'de Almanları im
ha ctınc!t."rİ \'C ora)Q İJİre }'er -
le mcleri lüıımgelır Bunu yapıp 
yapmıyacnklarını >akında güre
ceğiıa 

ABIHİN DA VER 
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KARAY EL 

._ Tefrika No. 3 ~~~~J 
Deli İbrahimin tahta çıkışı; nüfuzu saltanatı 
eline alaca~ından, Mahpeykeri sevindirmişti 
İste: artık hepsi bitıınişti. Haş

metile, zorbasile herkesı yıldı
ran Dördüncü Murad müzeyyen 
saray odalarından birinde şal 
altında cansız yatıyordu. 

Sarayda vaveyla koparanlar, 
ahu figan edenler Dördüncü Mu
radm yakini ve ebediyyen efen
dilerini kaybettiklerinden dolayı 
rahatları kaçacak olanlardı. 
Şimdi asıl mesele şehzade İb

rahimin hazırlıklarını görmekti. 
Sarayın mum zivaları ile aydınla
nan odalarında, salonlarında i -
pek şalvarlı, zarif \'e müzeyyen 
serpu:;lu, incili çcpkenli iç oğlan
ları bir oraya, hır buraya ocyir
dip duruyorlardı. 

Şehzade İbrahim, mahpusta ge
çen hayatının verdiği tesirle ak
len \'e bedenen zayı.f idi. Kaç de
falar ölüm tehlikesi geçirmi:;ti. 
İbrahimin validesi Kö,;em Mah 

Peyker Sultan olmasaydı. Çok
tan katlolunup kardeşlerinin 
yanına gömülecekti. 
Şehzade İbrahimin sağ kalma

sına yegane sebep, tek başına 
olması idi. Eğer, Murad, karde
si Ibrahimi de öldürmüş olsaydı. 
O vakit, Osman oğullarının sal
tanatı ebediyyen nihayete ere -
cekti. Çünkü, Muradın vefatın
dan sonra, tahta çıkacak adam 
kalmıvacaktı. 

Dördüncü Murad, bir kaç ke
re kardeşi İbrahimi öldürmiyc 
tevessül eylPdiği zaman.. Vali
de Mah Peyker, Feryat ile: 

Arslan.~ ... Ne istersin bu 
delı ~n• .. Eğer, bu kardeşini de 
ortadan yok edersen maazal a >ı 
Osmanlı oğullarının saltanatı 
ebediyyen ni:"! ::ıvetc erer.. ~ 

Diyerek, Muradı katilden geri 
kordu. İste, İbrahim, ancak bu 
sebepten dolayı hayatta :kalabil
mişti. 
Muradın ölümü, Mah Pcvkeri 

sevindi~mi:;ti. Çünkü, deli ve 
cılız olan Sultan ibrahim tahta 
cıkacaktı. Kendisi saltanatı ele 
alıp hükümler sürecekti. 
Kızlar ağası haremi hümayuna 

girip valide dairesine gelince, ca
riyelere seslendi: 

- Valide Sultan hazretleri
ni ııörmek dilerim .. 

Cariyeler kosuştular.. Mah 
Pcykere haber verdiler.. Zaten 
Valide Sultan haber bekliyordu. 
Giyinip kuşanmı:; kendine çeki 
düzen Vct'miş hazırdı. Kızlar a
ğası huzuruna çıkar çııkmaz sor
du: 

- Ağa, ne var?,. 
- Sultanım, kapı ağası, şeh-

zade İbrahim Sultanın huzuru
na l(iderek nöbeti saltanat ken
dilerine geldiğini tepşir ve taht 
odasına götürmek istemiş, fakat 
şehzade hazretlerini odalarından 
taşra çıkarmıya kudretyap olama
mu;lardır .. 

- Veziriazam nerede 0 •• 

- Divaııı hümayun dairesin-
de ... 

- Yanında kim var .. 
- Silahtar ai!a kulunuz .. 
- Niçin kendileri uidip al -

mazlar? .. 
~ - ........... . 

- Ne istiyorlar şimdi? .. 
- Sultanımm, sehzadc hazret-

lerini taht odasına ı.ıirmelerini 
niyaz e\·lerler .. 

- Kapı ai(asından korkmuş o
lacaktır... Hiç kapı ağası gön
derilir mi? .. 

- Kendisini idanıa gelmiş zan
netmiştir. 

- Hele, dur biraz da gide
lim .. 

Dedi. 
Başına bir şal örtü örttükten 

sonra, rum asıllı olan Mah Pey
ker kaç göçe o derece riayetkar 
o!.madan haremi hümayundan 
şehzade İbrahimin mahpus ol
duğu daireye geçti. 

Sehzadcnin mahpus olduğu 
dairenin demir kapıları açıktı. 
İbrahim odanın bir köşesine çe
ıkil miş titriyordu. Ölüm bek
liyordu. Karsısmda dört beş ca
riye el pençe divan durmuşlar
dı.. 

Şehzade cariyelere telolşlı, te
laşlı: 

- Kızlar ... Bu kapıyı neden 
örtmezler ... 

- Şehzadem, taht odasına teş
rif buyuracaksınız?. 

- Ben, saltanat istemem .. Kar
des>m sal! ol.sun .• 

Diye feryat ediyordu. Bu sıra
da !.'!ah Peyker Valide Sultan i
çeri girdi. 0.ğlunu telaslı, heye
canlı feryat ed~r ııördü. Sükü
netle ,·anına yaklaştı. İbrahim 
validct:ni görünce mulıiyimleş -
mişti 

Mah Peyker, oğlunun sırtını 
ok~ıyarak: 

- Arslanım, başın sağ olsun .. 
Gel çık!.. 

Dedi. Kapı a~ası da ~·anında 
idi. Şehzade İbrahim, validesi
nin bu sözlerine mukabele etti: 

- Bir yere gidemem validem .. 
- Arslanım.. Biraderin vefat 

etmiştir .. Nöbeti saltanat senin
dir .. 

- İstemem ben, saltanat ... Ya
nımdan gidiniz... Bcnı aldatı -
yorsunuz?. 

Diyordu. Mah Peyker, Kapı 
ağası, cariyeler yemin ediyorlar
dı: 

- Arslanım! .. Vallahi vefat 
etti. 

Kendisini yeminlerle inandır
mak, ikna etmek istiyorlardı. Fa
kat imkiını yoktu. Şehzade kapı
dah dışarı bir adLITI atmıyordu. 

Mücadele epeyce uzadı. Valide 
Sultan oğlunu ikna cdomiycce
ğini anlayınca, Kapı ağasın .. işa
ret etti: 

Koluna gir zorla gÖtÜrelim .. 
Bunun üzerine Kapı ağası şeh

zadenin sol koluna, Vaıide Sultan 
sağ koluna ı<irdiler .. Sürüklerce
sine odadan dışarı çıkardılar .. 
Şehzade İbrahim batırıyordu: 
- Validem, bırak beni ... Kar

deşim sağ olsun ... Bana tacı sal
tanat gerekmez .. 

( Arktısı V<lT) 

Romanya ve 
Yunanistanda 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nan bir emirname ile sulp veya 
mayi halindeki mahrukatta ve 
bunların bilr assa evlerdeki ban -
yo veya sair hususi hizmetlerde 
istimalinde tahdidat ihdas et
miştir. 

MOSKO\'A, 5 (A.A.) - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor· 

Saliihi yettar kaynaktan haber 
verildigine göre, Yugoslav iktısat 
heyetinin. Sovyet Hariciye ko
miserligi ile yaptığı müza'kere
ler devam etmektedir. 
Müzakeratın mevzuu Sovyet

ler Birligi ile Yuı::oslavya arasın
da bir ticaret ve iktısad muahe
desi ile kliring anlaşması ve 
YugoslavyadrJti Sovyet ticaret 
mümessilinin istikbaldeki vazi -
yetidir. 

Amerika, ltalya 
(Baştarafı l inci ... yfada) 

ye tarafından ittihaz edilmiş olan 
askeri tedbirlerin çok ciddi bir 
hadise te~kil eylediğini söyle -
mekte ve Bulgaristanın bu yol· 
da bir hareketi icap ettirecek biç 
bir tahrikte bulıınmamıs olduğu• 
nu ileri sürmektedir. Türk aske · 
ri hareketleri, şüphe yok ki, ~ar
ki Akdenizdeki İngiliz faaliyeti 
ile alakadardır. Sofyada, Türkiye 
taraCmdatı ittihaz edilmiş olan as 
keri tedbirlerin İngiliz hüküme· 
ti tarafmdan ilham edilmi~ bıı
lunduı{u zannedilmektedir. 
HAVASIN VERDİÔİ HABER 

SOl'YA, 5 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Yunan hududunda Tlirkler tıı
rafmdan yapılmakta olan mühim 
tahsidat, Bulgar hükümet mer
kezinde bazı endi~elcr uyandır -
mıştır. So(ya siyasi mahfilleri, 
Türki)·enin ittihaz ettiği askeri 
tedbirlerin, Bıılgaristanın hattı 
hareketinin bunları kat'iyyen hak 
lı gösterecek bir mahiyet göster
meme~i sebebile, ehemmiyetsiz 
telakki olunmamasını söylemek -
tedir. Bu tahşitler1 her halde şar
ki Akdeuizdcki lngiliz faaliyeti 
ile aliıkadardır ve bir İngiliz ta
lebi üzerine alındığı sanılmakta
dır. 
A.'<ADOLU AJANSININ NOTU: 

Havas v~ D. N. B. Ajansları
nuı \'ermiş oldukları bu hava
dis, baştan aşağı uydurmadır. 
Bilakis terhis vakti .ııelen efrat, 
tehir olunmaksızın, rnuntaza • 
man terhis edilmektedir_ 
SCIFYA, 5 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: İne il terenin Ankara 
büyük elçisi Sir Hughe Knatch
bull - Hugensen, Bulgar kralı ta
rafından kabul edilmiş ve İn,giJ. 
terenin Sofya elcisinin tertin etti
ği kabul resminde, Bulgar Baş
vekili, Hariciye ve Harbiye Na
zırlarivle eörüşınelerde bulun
muştur. 

Siya~i mahafiller, bu münaı;e
betlc Ingıliz veyahut İngiltere
mn F.::t efiki kıta1arının ;ı3ulga
r • ndan muhtemel müruru me-

le ,yJe a'fıkadar sondai!ar va
pıL ıs olmasını mustabad gor
.memektedir. 

SAYFA--3 

snyasô 
va~nvet 

Siyasi rollerin 
harpteki tesiri 

YAZAN: H. NURİ IR.11~ 

H 
arp harekatı, muha • 
riplerin siyasi saha -
!arda dahi fevkalade 

faaliyetlerini intaç eylemekte -
dir. Trondheiın civarında Oslo
dan gönderilen Alman kuvvetle
rinin bitle.şrneleri üzerine An
dalnes ile Namsosta bulunan Noı 
veçin merkezi linıanlarına müt
tefik devletlerin asker ihracının 
durdurulması, hatıiı evvelce çı
karılnıış olanların geri alınması 
hadisesi ile karşıla~ıldı. 

l\1ister Çemberlayn bu ciheti 
Avaw Kamarasındaki nutkun • 
da anlattı ve ayni zamanda Ak
deniz hanasında aldıkları ted
birleri de izah etti. Garbi Akde
nizin İskenderiye, Portsait li • 
manlarile, şarki Akdenizin Hay
fa, Kıbris bahri üslerinde topla
nan lngiliz ve Fransız donanma
sına karŞ,J, İtalyanın da 12 ada 
ile diğer limanlarında ayni su
retle \"e daha evvel tedbirlerini 
alnuş bnlunduğu anlaşıldı. Yine 
l\1ister Çemberlaynın nutku gös
terdi ki, müttefik devletler Nor· 
verte devamlı harbi istilzam et
tiren yeni bir cephe açmak iste
memişler, deniz ve kara kuv\'et
lerile hava silahlarını, İtalya te· 
cavüzi tehlikesine karşı Akde -
niz J;,wzasında tahşide başlamış· 
)ardır. 

İtalva hakikaten tecavüz har
bine başlıyacak mı! Başka bir 
~aman olması daha ınuhten1el 
olarak bu harbe müdahale ede
cek. Fakat İtalya, hazırlıkları, ted
birleri, tehditleri, siyasi faaliye
ti ile Almanyaya };ne mühim hiz· 
metlerde, yardımlarda bulundu. 
Müttefik d~\'letleri :Sorverte 
cephe harbine devamdan ,·azge
çirmj!kte, kun·etlerini Akdeniz 
mıntakasında tahşit eylemelerin· 
de amil oldu. 

Tecavüz harbi nerede olacak 
şimdi? Akdcnizde mi, Balkan -
!arda mı? Dolanda, Belikçaya, İs
viçreye doğru mu? Bu ciheti kat'i 
~arzda kinıse ke~tireıuiyor. Yine 
lngiltere Ba~vekilinin söylediği 
gibi, Alman~·anın Avrupadaki 
merkezi \·aziyetinden istifade ile 
yapması muhtenıcl teca\·üz ının
takalarında müttefik devletler
den başka alakadar hükiımetler 
dahi tedbirlerini şimdiden al -
ınışlardır, kısmi seferberlikleri
ni, hudutlarının tahkiınatını ta
n1aırJamışlardır. 

Vaziyet cenubu şarki Avrupa
da, Balkanlarda, Akdenizde ol
duğu kadar, garbi A nupadaki 
bitaraf küçük memleketler hu -
dutlarmda dahi ciddidir, gergin
dir, Fakat tecavüz silalılarıııın 
ne zaınan, nerede, ne tarzda pal~ 
!atılacağı belli değildir. Muhak
kaktı.ı- ki, her tarafta mukabele 
tedbirleri tamaınlanmı tır 

HAMiT NURİ m:llAK 

Bakır köyünde 
(BG.§tarafı l inci sayfada) 

Yeşilköyde bir ziyafet verilmiş· 
tir. 

BUGÜNKÜ TOPLANTI VE 
KONTROL 

Bugün saat 16 da vilayet sa
yım komitesi reisi ve azaları İS· 
tatistik umum müdürü ile birlik 
te Eyüp kaymakamlığında top -
!anacaklardır. Içtimalardan son
ra da tekmil Eyüpte bir numara
taj kontrolü yapılacaktır. 
Diğer taraftan şehrimizde va 

tekmil memlekette umumi tah· 
riri nüfusun 20 teşrinievvelde io 
ra olunacağı dün ıkararlaştırıl • 
m1.5tır. 

Loyd Corc 
(Baştarafı 1 inct sayfada) 

N orveçe gönderdiğimiz kuvvei 
seferiyenin efradı alelacele top
lanm~tı ve en Lüzumlu teçhizat
tan mahrumdu. Bunun mukad
der neticesini gördük. Bütün 
bunlar, salahiyetsiz ve sersem 
insanlar tarafından yapılan ic
raatın müessif hikayesidir. Mil
let her fedakarlığa katlanmı,. 
ya hazırdır. Fakat muvaffakıyet 
kazanacak vaziyette degi!dir. ÇiLn 
kü, resikiirda bulunanlar yalnız 
11ıemleketin mukadderatını idare· 
den aciz değil, ayni zamanda za,. 
yıf ve mecnundurlar. Resikiirda 
bulunanların, harbi daha ener
jik bir şekilde sevk ve idare et
mek üzere sarfettikleri gayret 
akim kalmıştır. Parlamentonun 
müdahale etmesi ve zimamdar
larııı başaramadık1an bu vazife
yi onun deruhte eylemesi lıizım
dır. Eğer parlamento müdahale 
etmiyecek olursa, millete karşı 
ilıaneti ı·atanıyeyi irtikôµ etmiş o
lacaktır. Harbi sevk ve idare ile 
mıikellef teşekkül ve memurlar, 
cnerıik bir StLreııe deıliştirilmP.
lidır.• 
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Talha ile Zübeyr, bir anda ôki
beti n fecaatini idrôk ettiler 
(Ali) bütün miışkülatı yene -

rek mümkün olduğu kadar sür'
atli davranmasına rağmen, asi
lerin kafilesine yetişemedi. Çün
kü. onlar en kestirme yollardan 
ilerliyerek çölleri sür'atle geç -
ırnişler ... (Basra) ya vararak, kuv
vetlerini arttwmak için derhal 
tesehbüslere _girişmişlerdi. 

Emevilerin bütün becerikli a
damları kabileler arasına yayıl
rruı;lardı. Bunlar, avuç, avuç al
tın saçarak muharip topluyorlar 
ve kuvvetlerini arttırıyorladı. 

Yalnız, (Bsara) şehrinin halkı, 
vaziyetten memnun dej!ildi. Hat
ta (Basra Eıniri, Osman bin Ha
ııif) asileri şehire kabul etmek 
istemedi. Fakat artık umum 
!kuvveti (30 bin) kişiyi bulan ko
ca bir orduya mukavemeti gö
züne kestiremedi. Halkı bitaraf 
kalmıya teşvik etti. 

Asiler, şehire yakın bir yeri 
ordugah ittihaz ettiler. Talha ile 
Zübeyr, askerlerinin büyük bir 
Jnsmını burada bırakarak ken
dileri bir kaç yüz atlı ile şehire 
l(irdiler. ~j!ruca Osman bin Ha
ni!'in sarayına gittiler. Şehrin 

derhal kendilerine teslimini iste
diler. 

Osman menfi cevap verdi: 
- Ben, ehli islam arasına gi

ren bu ihtilaftan nefret ediyo
rum ... Madem ki, başta ikiniz ol
duğunuz halde (Ali) ye biat edil
miştir. Şu halde, vahi sebeplerle 
ona kılıç çekıniye lüzum görmü
yorum .. 

Talha ile Zübeyr, Osmanın sa
rayını kendi askerlerine çevirtti
ler. Onu muhasara altına alarak 
halktan t~rid ettiler. 

Sonra, şehrin her tarafında 
tellallar bağırttılar. Halkı, cami
ye topladılar. (Talha) mihraba 
f(eçti. Uzun bir hutbe söyledi. 
(Ali) yi Halife Osman'ın katli 
ile itham ederek: 

- Katiller ve katilleri himaye 
edenler. hilafet mevkiini işı:(al 
edemezler. (Ali) nin hilMet mev
klinde kal:ınası caiz değildir. Ben, 
onu (hal) ediyorum. 

Dedi. 
Halk, Talhanın bu sözlerini bü

yük bir hayretle dinledi. Her -
kesin yüzünde, bariz bir hoşnut -
suzluk belirdi. O sırada halk ara
sında (Haris) isminde bir adam 
JYerinden fırladı: 

- Ya Talha ... Ve ya Zübeyr!. 
Yaotığınız ışin ne kadar tehli
keli olduğu11_u biliyor musunuz? 
Allaha .kasem ederim ki, siz, eh
li islamı nifak ve şikaka sürük
lüyorsunuz. Resulüllahın ruhu -
nu rencide ediyorsunuz .. 

Diye bağırdı. 
Bu adam, asi askerler tarafın

dan derhal yakalandı. Sürüklene
rek camiden çıkarılıp atıldı. Mem
lekette, kendi aleyhlerine bir is
yan çıkmasından korkan Zübeyr'
ln müdahalesi imdada yetişme -
seydi, zavallı Haris derhal par
çalanacaktı. 

Bir an süren bu karışıklık geç
tikten sonra, Zübeyr mihrabın 
önüne gelerek halka hitap etti: 

- Ey Basralılar!.. Biz buraya 
kendi düşüncelerimizle ıı;elmedLk. 
Ancak, sizin davetinize iştirak et
tik. Senelerce size valilik eden 
(.A:bdullah bin Amr) Mekkeye 
.ıeldi. Sizin selam ve ihtiramla
rınızı getirdi. (Ali) ye biat et
meyip, bizim tarafııımzdan inti
hap olunacak bir Halifeye itaat 

edeceğinizi söyledi. Bızi alıp bu
raya getirdi. Fikrinizi açık söy
leyiniz. Bizi mi, yoksa (Ali) yı 
mi tercih edeceksiniz? .. 

Dedi. 
Abdulah bin Amr'ın adamları 

ve Ernevilerin propagandacıları 
derhal yerlerinden kalktılar: 

- Halife Osman'ı ı;ehit eden 
katillerden nefret ediyoruz. Biz, 
size taraftarız. 

Diye, bai:ırmıya başladılar. 
Fakat buna mukabil, Basra 

Emiri (Osman bin Hanif) in tav
siyesine riayet edenlerden, fırla
dılar: 

- Biz de, ehli islam arasına 
nifak sokanlardan nefret ediyo -
ruz. Gizli ihtiraslara filet olmak 
istemiyoruz. 

Diye haykırarak, ötekilere kar
şı tehditkar bir vaziyet aldılar. 

Birdenbire caminin içi karıştı. 
Yer, yer kılıçlar ve hançerler par
ladı. Allahın mukaddes mabedi, 
tanı ıınanasiyle bir maktel halini 
alacaktı. Ve bu müthiş kıtal, ca
mi kapılarından taşarak şehirde, 
kanlı bir ihtilal başlıyacaktı .. 
!Bu ihtilfil be.iki şehir hudutları
nı da aşarak kr/Jilelere kadar ya
yılacak, Basra havalisi al kan
lara boyanacaktı. 

Talha ile Zübeyr, bir anda a
kibetin f~aatini idrak ettiler. 
Kendilerini hezimete uğratacak 
olan böyle bir hadisenin önüne 
geçmek için derhal halkın arası.
na girdiler. Yay gibi gerilmiş 
olan sinirleri, bin müşkülatla tes
kin edebildiler. 

Bu hadise, böylece geçti. Fa
kat muhaliflerin reisleri, vazi
yetin alacağı şekilden emin dej!il
lerdi. (Osman bin Hanif) in, halk 
üzerinde büyük bir tesir ve nü
fuza malik olduğunu sıörüyorlar
dı. Ve bu zat saj! oldukça, bura
da muvaffakıyet kazanmanın pek 
güç olacağını da hissediyorlardı. 

O ;,ece, bir içtima aktedildi. 
(Osman bin Hanif) in katline ka
rar verildi. 

Bunun üzerine, şehre bir mik
tar daha asker alındı. Kale ka
pıları kapatıldı. Emir Osmanın 
sarayını muhasara eden kuvvet, 
bütün şiddetiyle sarayın kapıla
rına dayandı. 
Osmanın sarayında, bir !kaç 

muhafız vardı. Fa:kat Osman bu 
kuvvet ile, asi askerlerin tazyi
kine tahammul edemiyeceğini an
ladı. Sarayın muhafızları, şid
detle müdafaaya devam ederler
ken, o gizli bir yoldan kaçtı. Bir 
ikı gün şehirde saklandı. Sonra, 
bir kolayını bularak, şehirden 
çıkıp hayatını kurtardı. [l] 

Osman, (Emirü:lınüminin, Ali) 
nin büyük bir kuvvetle Basraya 
doj!ru geldiğini evvelce haber al
ıınıstı. Buna binaen derhal Medi
ne yoluna atılarak, o taraftan ge
len orduyu aramıay başladı. 

{ Ar.t,.JS1 var) 

[1] Bazı riı•ayetlere nazaran, 
(Osman,) ı tutup Aıışenin huzuru
na götürmüşlerdir. Ayşe kendisi
ni ajfetmiş, şehirden çıkanlarak 
serbest bırakılması için emir 
vermişti. 

Yurttaş! 
Y1.;.-dunu seven, işini de sever! 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 
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Ali Avni baba, ölüm döşeğine 

yattığı zaman Mehmet Aliye 
mürşit vasi)·etlerini yapmış, son .. 
ra da etrafına birikerek gözya~ı 
döken muhiplerine, dervislerine: 

- ~lehmet Ali babayı kendi 
postuma oturtuyorum. Bu der -
giihın babası odur. Hayri, gözü
mün öniinde niyazınızı yapın? 

Ernrile ilk mevzii bıati yaptır
mıştı. 

hte. dede; mürşidinin tensibi
le Şahkulu Sultan tekkesi pos
tuna )·erlc~ir ~·erle~mez, çocuk
luihinu, gençliğini idrak ettiği bu 
tekkenin inıarına giri mi , tek ... 
kenin ,:aridatını, niyaz paraları
nı, zengin ınuhiplerin teberrüle-. . ..,. 

İyi, kötü, 27 yıllık icraattan 
sonra, dedelik sıfatile birlikte 
göçen Mehmet Ali llilmi dede ba 
banın ölümü, meydana getirdiği 
teessürden başka bir çok hadise
ler de doğurmuştu. 

323 yılının Kıinunusanisinin ilk 
haftasında, bol karlı bir perşem
be günü dede, ensesindeki şir

pençe yarasına tatbik edilen 
ameliyatı müteakip gözlerini ha
yata yummuş, beka diyarına gö
çetıni ti ... Ameliyata kabahat bu-j 
)anlar oldu .. Fakat, o zamanın 
en me hur hekimi Alman dok -
toru Friç, daha dede ağırlaştığı 
zaman muayene için çağırılmış, 
o: 

Bu.Ya-

iKDAM 

ASKERLDK Buruşuklukları 

Muhariplerin Norveçte 
karşılaştıkları guçlükler 

ve lekeleri 

NAS 1 L 
T emizlerrieli ? 

Norveç arazisi ve kıyıları 
müdafaaya çok elverişlidir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Norveç arazisi iklimi ve kıyı -
larının hususiyeti lher iki muha
rip tarafa güçlükler arzetmekte
dir. 

Alman hareket ordusu, belli 
başlı üsleri elinde bulundurmak
tadır. Deniz üslerine, inceden in
ceye düşünülerek hazırlanan 
bir piırun tam bir muvaffakıyeti
Ie, hakim olan bu ordu, memle
lketin can damarlarını teşkil eden 
ırnüıhlm yol ve demir yollarının 
llıir veya iki başını tutmaktadır. 
Şimdi her iki uçtaki kardeş kuv
vetin elele çalışmasına sıra gel
miştir. Norveçteki hava üsleri 
işgal ordusurnın istifadesine açık
tır. Çok dağlık, örtülü ve kapa
lı ıbu kutup diyarında ımüstah
zar bir hava üssünü - İngiliz ha
va filolarının donmuş bir sıölden 
istifade ettiğini öğrenince - biraz 
daha artan bir ehemmiyetle tak~ 
dir etmemek mii.mkün mü? Yıl
dırL!Tl ordusunun bu üslerden kal
'kaıı. filoları, deniz ve havalardan 
gelen darbeleri karşılamaktadır. 
100 kilogramlık bombalar da ta
şıyabilen bir hava ejderinin, he
le asker taşıyan nakliye gemile
rine karşı oyruyacağı rol düşünü
lürse, hasmından önce vaziyete, 
araziye hakim olan tarafın ka -
zancı anlaşılabilir. Almanların 
bu yakaya 1600 t a y y a r e 
geçirdiklerini propaganda meka
nizmaları yaydı. Henüz tedafüi 
llıava siyaseti takip etmek rneobu
riyetinde bulunan Alman ordu -
sunun tali ehemmiyeti haiz bir 
cephedeki vazifeye böyle muhip 
hava mev'kileri ver~eğini aklı 
selim kabul edemez. Bununla 
beraber, son zayiattan sonra açık 
denizlerden el ceknıiş olan bu 
ordunun, yalnız denizlerden ve 
ılıavalardan tevcih edilen savlet
lere cevao vermek için değil, Fi
ordlarda kapalı kalan harp ve 
ticaret 11eınilerinin semasını ko
rumak ve karada intizar vaziye
ti alan birliklerini desteksiz bı -
rakmamak için de burada ve ,Da
nimarkada nisbeten mühim bir 
kuvvet tahsis etmiş olduğurı.da 
şüohe edilemez. 
Britanyanın hava taarruzların

dan bir cihetten masuniyetini te
min eden keyfiyet, mütearrız ha
va filolarının uzak uçuş meydan
larından kalkmasıdır. Fransa :ve 
ya A1manyaya karşı vaziyet büs
.bütün değisik ve tehlikelidir. Nor
veç hava üsleri, kıyıların müda
faasında ve oynak muharebelere 
hava kuvvetlerinin iştirakinde 
büvük tesiri haizdirler. Bundan 
ötürü, İngiliz taarruz filoları için 
Norveçte ve Danimarkadaki tay
yare meydanları önemli hedefler 
teşkil ettiler. 

Müttefikler, açık denizlerin hiı
ıkimidirler. Ancak nakliye kafi
leleri, hususiyle ihraç vaziyetine 
girdikleri anda, yukarıdaki üs -
!erden kalkan tayyarelerin lbrun
balarına maruz kalabilirler. 

Nakliyat yolları hakkında kat'i 
ımalümatımız yoJı:tur. Fansadan 
.kalkan bir me\•kibin şimal deni
zinde esaslı tevakkuz tedbir
leri alması kat'i bir zarurettir. 
Esasen Manştan geçiş de bunu 
jcabetmektedir. 

Çanakkale harekatı sırasında 

ra kangren olur kapanmaz! 
Demiş, hakikaten de dede ame

liyattan sonra çok geçmeden ve
fat etmisti. 

Dedenin vefatı, lllerdivenköyii 
dergahında büyük bir mateme 
vesile oldu ... Kar, - tıpkı Rengi
giiliiıı 3 sene evvel düşkün edil
diği geceki gibi - yine Merdiven
köyünü kaplamış, şiddetli bir ti
pi ve fırtına kimseyi dışarı çıkar
rnıyan bir tahakkümle etrafı ha
raca kesmişti .. 

Dcdcnin nereye defnedileceği 
ayrıca bir mesele oldu. Göçme gü
nü tekkedeki bütün dervişler, 
dedenin mührünü alarak birer 
babalık icazeti tanzim etmişler, 
mührü basarak her biri birer ye
şil sarık sarmışlar, baba kesil -
mj~Jcrdi. 

Kar yüzünden tekkenin ha -
rıçla alakası kesilmişti.. Daha 
hayatta iken, annesini de def -
netliği tekenin mezarlıkların -
dan Sancaktar babanın bulun -
duğu mezarlıkta dede, kendi lah
dini hazırlatmı tı .. Her biri bi -
rer baba olan tekmil dervişler 
dedenin nereye defnedileceğini 
münaka a a kol'uldular., Dede-

müttefikler Anadolu kıyılarına 
yakın adalardan istifadeyi dü -
şünmüşlerdi. Boğazı kapayan 
adalar, daimi ve çok elverişli üs
lerdi. Norveç yakınlarında bu 
menfaati okşıyan vaziyetler yok
tur. Shetland ve Scapaflov 300 : 
400 kilometre uzaktadır. 
Almanlar Sund'dan istifade eder, 
İsveç tooraklarını ele geçirmek 
d'edakfu;J~ı ,!{öze alırlarsa, tak
viye ve ikmalde büyük kolaylık
lara mazhar olabil~eklerdir. Bu 
sebeple Alınan ordusunun Nor
vecteki duruımu, İsveçin mukad
deratı üzerinde müessirdir, de
mi<tim. 
İhraç noktalarının intihabında 

!harekatın müteakip inkişaflarını 
dikkat 11özünde bulundumıa:k 
mecburidir. Norveçte müftıirn 
stratej>k üsler Alman kuvvetleri
nin elindedir. Çok sarp, çetin ve 
müdafası kolay olan Fiordlara a
teş altında saldırmak için iıcil 
ve mücbir sebepler ~örmiyen 
müttefiklerin, şimdilik burala
rını karadan da tazyik etmek ü
zere, civar noktalara kuvvetler 
çıkardıkları anlaşı:lınaktadır. De
niz hirkimiyeti bir memleketin 
mukadderatında en büyük ehem
ımiyeti haiz olduğuna göre, hatta 
.karaların zay>f müdafaalarını de
niz cephesinden Jmıınak, her za
man uvııun 'bir düşünce sayıla
maz. Trondheiın Fiorduna da 
Narvikteki gibi, denizden bir gi~ 
riş hareketi yapıldığını Ajanslar 
bildirdiler, ıfakat bu. teeyyüd et
ımedi. Trondheim gibi, yakın 
harekatın talii üzerinde rol oy
nıyan üsler, zayiatın mukabilin
de de olsa. bir an önce tutulımak 
lazım gelir. 

Norveç arazisi ve kıyıları ımü -
dafaaya çok elverislidir. Teşeb -
!büste hasmına tekaddüm eden 
taraf, muvaffakıvete doğru ge
niş ad;mlar atrrnış olur. Alman or
dusunun, ötedenberi arzettij!irn 
gibi, büyük bir enerji ile şimale 
doi!ru arazi kazan:mak 1stemesi -
nin sebebi, ihraç kuvvetleri ye
tismezden evvel müsaid müdafaa 
mevzileri ele geçirmektir. Vazi
fesini müdrtk bir ordu Norve -
çin kapalı , engelli ve örtülü ara
zisinde uzun müddet yıpratıcı 
rnuharnbeler verebilir. Bir İngiliz 
Nazırı da Norveç macerasının u
zun sürecegıne işaret etmişti. 
Bu fırsat yerli kuvvetlerin elin
de idi. Yazık ki arzın bu donmuş 
diyarında, dhanın keşmekeşle -
rinden uzak, mütevekkil ve asü
de, bütün >htiraslardan azade ya
şıyan Norveçliler. münevver ve 
~ürbüz çocuklarını tam vaktinde 
teslim ve tavzif etmesini bile dü

Bu yeni ve Cilt hüceyre
cazlp gü· !erinden çıka

rıhnış ve genç 
zelllk re- ve sağlam bir 
ç e t e s 1 n 1 cildin unsur-

• !arına !müşa-
tecrUbe e- bih yeni ve 
diniz. kıymetli cev -I'.·------ her hülasası: • 
cBİOCEL> tabir edilen ve Vi-
yana üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif 
ve genç hayvanlardan gayet 
itinalı bir tarzda istihsal edi
len bu 'kıymetli cevher, cildin 
unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kremi terkibine karış
tırılımştır. Bu 'kremi her ak
şam yatmazdan evvel kıulla -
nıruz. Siz tıyurken, cildiniz 
bu !kıymetli cevheri mas eder. 
Her sabah uyandığınıııda cil
dinizin daha açık, daha taze 
ve daha genç olduğunu göre
ceksiniz. Gündüzleri de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kolay 
tarzı tedavi sayesinde her ka
dın 10 yaş daha genç görüne
bilir ve genç kızların bile gıp
ta nazarile seyred~eği şayanı 
hayret bir cilt ve bir tene ma
lik olabilirsiniz. Tokalon kre
minin müıımir neticeleri ga
rantidir. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

Adres: Babıii.ll Cataloğiu 

7oku,o l<liteslnde No. 43. Tel 23891 

şünememişlerdi. Medeniyet asrı- ma:ınurelerini de ezebilir. Bir 
nın bitaraflara bahşettij{i hakla- müstahkem kale ateş makinesi
ra dayanarak aşiyanesinde emin nin bu milliyet devrinde hasmın 
ve mes'ut yaşanaca((ını sanmak, işaret ve iradesiyle işliyebilece
serao ardından koşmaktır: ·Zehi ğine, beı,er bunca terakki merha
tasavvuru batıl, zehi hayali mu- leleri geçirdikten sonra da şahit 
hal!• Norveçlileri, bu medeniyeti, oluyoruz. Bu gaflet y(izünden
insaniyetin anücesscm timsalle- dir, ki bugün müttefikler bir çok 
rini yakından tanıyoruz, bu baht- güçlükleri ezmek mecburiyetin
sızlar bilmiyorlardı ki o yüksek dedirler. Bugün icin mütearrız 
s~iyye ve seviye muhiti kendi iharekatının siklet merkezi, şi- ı 
sinirleriyle çercivelenmiştir. Men- rnale teveccüh eden ordudadır. Müt 
faat ve ihtiras bu a.Ioınde bir hu- tetiklerin de ona göre ted'bir ala-
dut çimnek de müımkün olama- cakları muhel<k o•tır; Vaziyetin 
yınca, önce ateş silindiri kendi inkişafını bekliyeliır.. 

niıı naşı mevdanda bırakılamaz
dı .. Nihayet dervişler el birliği 
ile şu karara vardıJar: 

- Dedeyi lahdine defnetmek 
imkansız .. Kar kalkmcıya kadar 
da beklemek olmaz. İyisi, dede
yi tekkenin alt katındaki çok sev
diği 3yinicem meydanına, sağ -
lığında postunu serdiği çıraklı -
ğın yanındaki köseye defnedelim! 

Ve .. Böyle yapıldı. Dedenin 
tekfin i§i başarıldı. Arakiyesi 
başına tığbendi boynuna, beline 
sarıldı. Kendi dervişlerinin eli
le ayinicem meydanına gömül
dü. 
Şimdi tekkedeki dava, Merdi -

venköyü babalığı postuna kimin 
oturacağı meselesi oldu .. 

Her biri baba olan dervişler 
arasında Köse Nuri ile topal Tev
fik baba post davasına düşmüş
lerdi .. 

Fakat, dervişler bunların hiç
birini posta layik görmüyor: 

Postun lıiviki, dedenin çırakçı
sı Ahmet babadır! 

Diyorlardı. 

Çırakçı dervi~ Ahmet, dede 
göçtüğü gün Zahanboluda bulu
nuyordu .. Dede, her sene çırak-

çısını, eline muvakkat bir baba
lık icazcsi vererek dışarı yollar, 
memleketin muhtelif semtlerin
deki muhiplerinin başını oku -
mıya, niyaz ve (Hak Allah) top
Iamıya memur ederdi. Döniişte 
icazesini alırdı .... 
Derviş Ahmet yine bu memu

riyetini ifa etmek için Zahan -
boluya ~itmişti .. Dedenin def -
ninden yedi gün sonra Derviış 

Ahmet, Ahmet baba sıfatile tek
keye avdet etti. Elindeki dede
nin hakiki mührü ve kendi el 
yazısile tanzim edilıniş icazeye 
dayanarak münhal posta otur -
mak hakkını ileri sürdü .. Der -
vişler kabul ettiler .. Dedenin mu
hipleri de Ahmet babanın icaze
sinin sahih olduğunu kabul ede
rek bu hakkı tasdik ettiler. Ah
met baba, Mehmet Ali Hilmi de
denin yerine Merdivenköyü der
gahı babalığına geçti, dedenin 
postuna oturdu .. 

Yine dedenin göçüşü ile inhi- l 
lal eden dede babalık makamına, 
Hazreti Pir postuna kim otura
caktı? 

(ATlcası 1Jar) 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keseı 

lcal>ında günde üç keşe alınabillr. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

-- Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden : 

3780 nll!IJlaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı karama • 
menin J sayılı k.araı:ru:ı göre teı;ıeı.'ı.kül eden 

" Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, 
Mırluı:ııi Z ONGU LDA K'ta dır. 

iBirlikteıı kömür aJrnak istiıyen miist..ıhlik!ıEır.iıı 15 maYJ.S 1940 
tarihine kadar İstanbulda Tophaaııeck> İskelie cadıdesimde 28 numa
rada ve 15 mayıs 94-0 tarih>nden Wt.iba<ren de doğrudan dojtrnya 
Zonguldakta SATIŞ BİRLİÔİ MERKEZİNE müraea.at eyileınelıer1İ 
!Qzımdı:r. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1 - Kömür ahcıla:r:ımn kömür ibedelını'; pe5inen ödRııelmi 

şaı-tltıT. 

2 - Kömürler Havzada F. O. iB. olaıra'k teslim editecektir. 
Tu~af &d:rcısi: Zonguldaık-Sat.ıkömür - Telefon: 145 Zoıı.gulıdak 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler malı 

rulü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşaj!ıdaki şartlarla ve 
\)eşin para ile mübayaasına karar verilmiştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi ma;ıs nihayetine kadar İstaJYbul de
po.suna teslim edi:lıniş bulunacakıır. 

B - Bu :müddet zarfında getitilen afyon depoya giriş sırasiyJe 
11ıuayeneye tabi tutulacak ince ve kabası tefrik edildikten soıır 
usulü dairesinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakip tartıs 
ve kat'i tesellümü yapılarak bede1leri ödenecektir. 

C - Hikeıni muayene neticeçinde mağşuş bulunan afyonla! 
mübayaa edilmiyecektir . 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış ola 
!arın beher morfin derecesi .40. kırk kuruş ve kaba toplanmış ol 
!arın beher morfin derecesi •30• ~tuz kuruştur. 

E - İstanbul haricinde bulunen mütevassıt veya zürra elleriJl· 
de bulunan afyonlarını bizzat İstanbula getııımedikl!'ri ta'kdird 
afyonlarmın iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedelle 
tinin tahsili için noterden musadOOk bir vekaletname ile İstanbulrl 
münasip !(örecekleri bir mutemedi vekil tayın edebilirler. (3620) 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~--

Böbreklerin ça~ak kudret'ni arttırır. Kadın, erkek idrar zor1uJ<l3' 
rını, eski ve veni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sı~ 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hal~erini Piderir. Bol idrar te
m:n eder. İdrarda kum~ııırın, mesanede taşların tesekkü'iÜne mani ol 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNlJJ' 

1 O.Oenizyolları U. MUdürlUQU ilanları 
6 Mayısdan 13 Mayısa kadar 

Muhtellf hatlar• kalkacak vapurların lalmlerlı 
kalk•• gUn ~· •••tlerl ve k•lkacakları rıhtı mi•' 
Karadeniı bat&ma 

Bartm batbna 

İzmll ballına 

Mudanya hattuu 

Bandırma ballın• 

Karablca hatlma 

İmroz hattına 

Ayvalık haltına 

İzmir sür'at hattına 

Mersin balbna 

- Salı 12 de (Ankara), perşembe 12 de 
(Aksu) ve pazar 16 da (Güneysu). Ga· 
lata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Ülgen), cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur) 
Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, per· 
şembe, cuma 16 da ve pazar 8,30 dJ 
(Sus). Ayrıca cumarte'i 14 de ve pazar 
19 da (Trak). Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 dC 
(Trak). Galata rıhtımından. Ayrıca ça~ 
şamba 20 de (Saadet). cumartesi 20 d 
(Ülgen). Tophane rıhtımından. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı· 
mından. . 5 

- Çarşamba 15 de (Kemiil). cumartesı 1 
de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtrrl1' 11' 
dan. 

- Salı 10 da (Kadeş), cuma 10 da (V' 
zurum). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda tele' 
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği 

Galata Şube Acenteliği 

Acenteliği 

(3666) 

Galata rıhtım, Limanlar U!lllı~ 
Müdürlüğü binası altında. 423 

Galata rıhtımı, Mıntaka Lirl19(. 

Reisliği binası altında. 40
133 

22140 
Sirk~i, Yolcu Salonu. 



6 _:_ MAYIS 1940 

Şık ve masrafsız giyininiı: jva~a;: NAZAN s. SEDES j Her şey para ile değildir 

Kabul Günlerinde s 
Şermin: Beyoğlu, 
Emprime ~ ile l>ii.

yük kenaTlı şapka giyebilirsi
niz. Her tü:rlii. emprime moda
dır. Yıdmz Viıicudu""'*" iri
liğine göre gi11eceQiniz empri
meyi seçebtlirsiniz. 

Misafirlerinize i ram 
ıedeceğiniz sandviç
ler nasıl hazırlanmalı 

Nevin Ym": Adana. 
Şişman olmanız verw keril

miş ve önden büzülmüş esvcıp 
giymenize bir sebep değtldir. 
Ancak karnınız ve mideniz var
sa o zaman ~ bir model se
ciniz. 

Neriman: şı.ıi. 
Yapacağınız lôeivert veya 

siyah esvabı boncukla süsle -
mek çok modadır. Bilhassa be
vaz mat boncuk çok beğeni!i
vor. 

FAYDALI 
- BiLGİLER 

* Büy;ük parça halindeki deniz 
tuzu bazan sizin için Q<ık faydalı 
olabilir, 

Bir litre suda bir kaşıık ttızU e
ritiniz. Ve bununla ııargara ya
'Pınız. Saıbah akşam burun de
liklerinize bir kaç damla damla
tınız. Böylece · grip'in önüne 
ııecmi<; olurı;unuz. Bu tuzlu su 
ile ııt>zıere banyo yapmak ta da
ha net, iyi gümıek için faydalı
dır, 

* Gözlüklerin camıru temizlemek 
ve parlatmak için onları arada 
sırada biraz aırunoniaque karış
tırr1mış su ile siliniz. Sonra iY!
ce kurulayını.z. Tekrar eski be;
r~. temiz hallerini al<llklarını 
ı:oreceköiniz. 

-* Süpürfifelerin bozulan uçları
nı büyük bir kaba kaynar su ıw
Yara·k siipürgeyi 1Yı.ıharına tutu
nuz. &z. bir müddet sonra tekrar 
eski hallerine avdet ettiklerini gö
receRsiniz. * Deri eldivenleri temizlemek 
Onlara yeni blr hal veı:ımek içi~ 
~ iyi bir cila ile onları fıl'ça
k Yınız. Sonra kuruıımya bıra-
ıruz .ve iskaııpinlere yaptı.ğınız 

ıııbı bır bezle iyice parlatınız. Bu
n.u _arka a.rJtaya iki dala yapabilir
sınız. * Zamk yapmak için iyi bir re
çete: 
Ateşte bir tencereye ıbir m>ktar 

11.n ve su .koyunuz. Unu suda, i
Çlne perça parça kesilmiş bir baş 
harımsak ilave ederek iyice ezip 

alled:iniz. Yarım koııulukta o
lu~ca ateşten indirip yapıştıra .. 
ca.~ınız yeri yapıştırınız. 
'İr Bir yemeği çabucak soi;;ltrnalt 
lStiyorsamz büyük bir kabın içine 
~u doldurarak yemeği tencere ile ' 

eraber suyun içine koyunuz ve 
suya bir ııniktar tuz ilave ediniz. 

-------------------------B ir çay verdiğiniz ,..,,.,ın aşagıda naıııl yapılacağım yazdığı
mız sandviçlerle misafirlerinizi gayet iyi ağırlıyabilirsiniz. 

1 - ince, ince ekmek dilimleri kesiniz. Ve üzerlerine evveld ha
fif tereyağı sonra ançeviz ezmesi sürünüz. Sonra haşlanmış yumur
taları. halka, halka kesip her dilimin üzerine arka, arkaya gelmek 
üzere üç parça halinde koııunuz. Bu yumurtalann üzerine de bM
takine bir tane öbürüne iki ve daha öbürii.N.e üç tane olmak üzere 
birer zeytin koyunıız. 

Tabii bu şekilde sandoviçi>e.-e göze hoş görünecek biT hal wr
mek sizin zevkinize bağlıdır. Chılan daha güzel bir şekilde de süs
!iyebilirsiniz. 

2 - Ekmek dilimlerini kabuklannı çıkararak dört köşe, kesi
niz. KaraciğeT ezmesi ile onlara kubbeli bir şekil vererek örtünüz. 
Ve bir leöşeden brr köşeye çapTazlama gel.ecele bir şekilde_gayet iyi 
kıyılmış maydanozla birer çizqi çizerek süsleyiniz. 

3 - Tereııağlı ekmek dilimlerinin üzerine ince bir dilim jambon 
örtünüz. Bunun ü.aerine de yumurla sarıBtnı ezerek ve beyazlarını 
ovalıyarak biribirine karıştırıp kiiçW/e bir köfte haline getirdikten 
sonra koyunıız. Bu köftenin üstünü de gene ince uzun kesilmiş iki 
salam parçasını çaprazlama 'k<>yarak süsleyiniz. 

4 - Terevağlı ekmek diliminin üzerine hafifre hardal sürü
nüz ve salamları bir papyon kravat şekline koyup bir kordelil man
zarası gösteren bu salamın ortasına da ince bir dilim 11umurta be
yazını bağlı bir şekilde koyarsınız. 

5 - Tereııağlt ekmek dilimlerinin üzerine bol mayonez sürersi
niz. Artık bunun üzerine başka bir şey koymıya lüzum yoktur. Gö
ze daha hoş görünmesi1li temin edebilirsiniz. 

6 - Tereyaiilı çavdar ekmeğinin üzerine çapraz 11ani bir köşe
den bir köşeye qelebilecek bir şekilde bir sardalye baliğı koyarsınız. 
Iki tarafına da kıyılmış yumurta beyazı serpersiniz. 

Emprime esvap[ 

• ' 

Çiçek modası 
Bu sene çiçek çok modadır. Ha

!cikaten de zarif bir buket bazan 
bir elbisenin beline, yakasına, 
boynuna takılarak o elbiseyi çok ı 
daha şık ve güzel gösterebilir. ' 

Buketi kendiniz de evde yapa
bilirsiniz. Çok masrafsız çıkar 
ve eğer itinalı bir şekilde yapar
sanız çarşılardakinden çok daha 
iyi olabilir. 

Elbiselerinizden kalmış bir ta
kım renkli parçalardan bu çiçek
leri yaparken istifade ediniz. Me
sela krep dösin, tafta, vual dö 
Sıuı kalın olmamak sartiyle ipek 
kadife Bütün bu kumaşlardan 
bu buketi yapmak mümkündür. 

Buket koyulu açıklı üç renk 
çiçekten teşekkül edecektir. 

Çiçekleri saplara iliştirdikten 
sonra bu sapları yana doğru ite
rek biraz kıvırırsınız. Ve bütün 
çiçekleri saplarına iliştirerek renk 
!eri biri-biriyle qii.zel bir ahenk 
vücude getirecek bir şekilde top
lar ve diplerinden qene yeşil ya
hut koyu kahve renqi ipekle sı
kı, sıkı sarıp bağlarsınız. 

Şifon esvap 

Çok renkli esvapl ~ 1 ı 
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.e!;tcivert ton ii.st:m.:ı bir çok 
ta !erden olan bu emprime es- l 

P 0r11a1ı..ra ile süslenmiştir. 

1 

~ 
Siyah üstüne beyaz çiçekli emp-

' Time olan ve .Parisin en meşhur ' 
terzisinin modeli bulunan esva
bın yakasında beyaz organtinedn 
bir fiyango vardır. 

~ lÜJ:ı&eU on il< 
tavsly;eUeırl=== 

Cildi muhafaza için 
neler yapm.anız lazım 

1 - Yüzün eıı. çabuk buTU$an 
kısmı qöz kenar/arıdır. Buralara 
- cildiniz ister yaglı, ıster kuru 
olsun - geceleri ya tarken zeytin
yağı sürmeniz çok faydalıdır. 

2 - Pürüzlü bir dirsek daima 
çirkin görünür. Bunun önüne 
geçmek için yumuşak bir fırça 
ile dirseklerinizi fırçaladıktan 

sonra gliserin sürüni.iz. 

3 - KMlarınızı almadan evvel , 
hafif vazelin sürerseniz tüyleri 
acımadan ve kızarmadan kolay
~a almanız mümkün olur. 

4 - Geceleri yüzünüzü temiz
lemeden •ıatmamıya bilhassa dik
kat ediniz. 

Bu 'l/aZ en çok gi]Jeceğini;;: es· 1 

vap şifondaıı olacaktır. 
Modelini qördüğiinüz bu qüzel 

çay esı;abı, Cl(;ık mari sifandan 
yapılmıştır. Yakasrndaıı belmc 
kadar farbala konmustur. 
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6 Mayıs P•z•rtesi 

12,30 Pogram ve memleket 
sa.at ayarı, 12,35 Ajans ve metP.
oroloji lıabcrleri, 12,50 Mti.'!lk. 
Muhtelif şarkılar (pi.), 13,30/H.
Müzik: Karışık program (pi.), 

18.- Program ve m~w.lek.et 
sa.at ayarı, 18,05 Müzik: Uı•er
tür ve opera aryaları (pi.), 18,30 
Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef: 
İbrahim Özgür), 19,10 Müzik: Ka
dın geçit konseri - 8 okuyucu sıra 
ile, Çalanlar: Kemal N. Seyhun, 
Ruşen Kam, Cevdet Çağla, Fahri 
Kopuz, Hasan Gür, izzettin Öl,te, 
19,45 Memleket saat ayarı, A.iaııs 
ve meteoroloji haberleri, 20.
Müzik: Fasıl heyeti, 20,30 KonU<
ma (umumi terbiye ve beden ter
bi11esi), 20,45 Müzik: Çalanlar; 
Reşad E.rer, Kemal N. Seyhun, İz.. 
zettin Okte, Fahri Kopuz, Oku -
yan; Nebile Raif, 21,10 Konuşma, 
(Fen ve tabiat bilgileri), 21,30 
Konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken ve Müzik: Oda müziı)i -
Beethoven: Y aylt sazlar kuarteti 
(Opus 95, Fa Minör), Ulvi Cemal 
Erkin: Yaylı sazlar kuarteti, Ça
lanlar: Licco Amar (Birinci ke -
man); Enver Kapelman (ikinci 
keman l; Mesut Cemil ( viyolon
sel), 22,30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri; Ziraat, E$ham -
tahvil<it, kambiyo - nukut borsası 
(fiyat), 22,50 Miizik: Cazbant 
(pi.), 23,25/23,30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Yeni Netriyat: 

İslam medeniyeti 
tarihi 

Kanaat Kitabevi kağıt ve c!i
ğer matbaa levazımının paha -
lann1ış olmasına rağmen, kıy -
nıetli ve faydalı neşriyatına de
vam etmektedir. Durmadan y<
ni kitaplar neşreden bu mucsse
se son günlerde profesör doktor 
,Y, Barthold'un c. İ.sliım ınctll'ııı
yeti tarihi. adlı kitabını da ;.,ti · 
şar sahasına çıkarmıştır. Profesör 
doktor M. Fuat Köprülü tarihçi
miz, esere bir başlangıç ilr: hlr 
izahla ve düzeltmeler kısmı ila
ve etmiştir. Böylece prolt·sOr 
Barthold'un cİslıim medeııiyetı 
tarihi~ nin türkçc tercüınesi, a.>
hndan daha büyük bir kıy nıe: 
kesbetmiştir. 300 sayfayı gc~cıı 

güzel bir cilt ve renkli bir ku -
pak içinde bulunan bu kitabm 
kıymeti 2 liradır. İslam medeni
yeti tarihini öğrenmek istiyenlc
rc bu güzel ve kıymetli eseri 
tavsiye ederiz. 

FAR .. ABİ 

Meşhur Türk alimi •Farabi• 
nin hayatı, fikirleri ve eserlerin
den parçaları ihtiva eden bu ki
tap Kanaat Kitabevinin Anka -
ra Kütüphanesi serisinden 38 in
ci kitaptır. Hilmi Ziya tiken il,, 
Kıvamettiıı Burslan tar:ıfıncian 
yazılmış olan bu eser Farabiyi bi
ze pek güzel tanıtan ilmi bir ki
taptır. 230 sayfadır. Fiatı 75 ku
ruştur. Tavsiye ederiz. 

İ'>TANBUL ABİDELErtİ 

Yedi Giin neşriyatından olan 
.İstanbul abideleri. güzel ~ehri
mizin heıısi birbirindeıı güzel a
bidelerinin bir tarihçesidir. Ki -
tap alfabe sıra,ile Beyoğlundn
ki Ağacamisinden başlıyarak ca
mi, ınescit, türbe, sar.a\•, köşk 
çeşme, sehil, hamam gibi 8~ ka'. 
dar Türk abidesinden bahset -
mektedir. Ayrıca metin harici o
larak bir taraflı basılmış güzel 
resimlerle de süslüdür. Fiatı yüz 
kuruştur. Tavsiye ederiz. 

" Nl>\A~ . .. 4 • 5. 1940 
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1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 150,55 
100 Frc. 2.0047 
100 Liret 7,65 
100 lsviçre Th 33.6440 
100 l"lorin 79,8977 
10-0 Belga 21.99375 
100 Drah.mi 0.97 
100 Leva 1.8125 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 13,4350 
100 Pengö 27.2 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.54 
100 Yen 35,18 
100 İsveç Kr 31.005 
100 Rtbble 

Eslıom ve Tahvilat 
3ıvas - Erzurum 2 19.64 
Sivas - Erzurum 3 19.64 

lrr:.tiy~~ .srlhibi ve .Ne :lyat Di· 
rek en.. ı.:. İZZET B .'dı>;, ytr: 

:SO.' ll:i.C.lt F öasımevı 

SAYFA S 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

N~u?.C~n ~n= ~-~~~em '::liyet r l!~~~j~in~~~~; 
dırlar. Uzun _boylu, sar~, gay~t si.innektedir. Drondheim'dir. Kendi adiyle anı· 
beyaz tenlidirler. lltsenyetle sı- Kralın pe'k az ve mahdut ic- lan :fiyorun en dibinde bulunan 
yaıb.. sııçlı ve do~al olan !:s- bu, şehir, ayni zamanda Atlantik

1 

veçlileroen brakisefal o}ma]da ve rai saJ.alıiyeti vardır, Teşrii kuv- Qkyanosuna açılan bir limandır 
mavi t!l).zlerinin balloşları caıılı vet, iılı:i ımeclise ayrılmış olan ve 55,000 nU&ı&u Ve on ikinci asır~ 
olmakla ayrılırlar. umu.ıni inühabatla seçilen Stor- dan kalına bir kilisesi vardır ki, 

Nocveçin şimalinde ise Finler ~e aittir, İçtimai bakmıdan Norveçteki bütün binaların en 
ve Laponlar sarı uıktandır. Nor- <pek ilerlemiş olan Nol'Veçliler pek dikkate şayanıdır. Balrkçıhğı, 
veçin bütün l!ıalkı sahillere ve hür yaşıyan insanlardır. bahriye tezıır-Tuları, k&ğıt ve mu-
cenuba üşüşmüştür. Memleketin •kll'l/Va fabrikaları meŞhurdur. 
dıihili boştur. Norveç ve İsveç EN ÇOK OTOMOBİL NERE- Bu şelıire 1926 - 1931 yıllarında 
ha1kının ihtilat etmesi, ayrı ırl<- DE VAR? resmen Nidaros ismi veril!ITlişti. 
l hal. d k 1ın 'b bepledir En başta ve 15 milyon otomo- Q 1 h .ar ın e a ası u se . s o şe ri 
Ikı memleket bütün bir tarih im- ,bil ile Amer.ika gelir. İngilterede 
tidadınca lbiribirine sırtını d'ön- 1,843,000, Alınanyada 968,000, İtal
müs ·gibidir. Ancak deni2'JCilik yada 300,000, Kanadada 1,120,000 
sayesinde münasebette bulunur- otamobil vardır. 
lardı. Brezilyada ise, Birleşik Ameri-
Meşlıur şehirleri şunlardır: .kanın en büyük hül<Uınetlerin -
Oskı, (225,000) nüfusludur); den •biri olmasına ra~en, ancak 

Stavanger (46,710 nüfuslu); Ber- 128,000 otomobil vardır. 
gen (96.000) ki burası münevver FRANSANIN NÜFUSU 
şehridir; Fikri hayatı pek inki 1881 da Fransanın n ü f u s u 
ai'f etmiştir; Tronclhjaın (55,000) 
Narvik (99,000). 38,218,900 idi. 

O zamandan 1906 senesine ka-
Norveçliler iyi tahsil görmüş-

lerdir. Memlekette ümmi yok
tur. Bunun bir sebebi de ihti
mal uzun kış "eceleridir. Ahali 
!k.onferanstan konferaru;a gider. 
Umumi dersler veriliı'. Kitap ve 
gazete sürümü nek ~ktur. 

Lisan Cer.men menşelidir. Hal
kın münevver kısmı Fransızca 
bilir. Resmi din Proteslandır. 
Norveçte anca'k 300 katolik var
dır. 

Norveçte Danimarka haneda -
nından Oldenbourıı - Sondenbo -

dar ancak bir milyon arttı, yani 
39 milyon oldu. 1936 da Fran-
sanın nüfusu: 41,005,068 idi, yani 
otuz sened1! iki milyon arttı. 

Dev adam 
Çocuk sordu: 
- Canbazba""1lin dev adaını 

sizsiniz ha? Fakat, nasıl olur! 
Boyunuz benden bile kısa .. 

- OlabiFr. Çünkü ben dünya
nın en küçiik dev adamıyım! ... 

Norveç krallığının Almanlar ta
rafından işgal edilen ve en meş
hur li:manı Oslo, Skajerrak bo
ğazında Kristiyanyund fiyorunuı 
sonundadır. 253,000 nüfusu var
dır. (Eski ismi Kristiyanya idi.) 
Üniversitesi, ıınensuc:ıtı, ipekı;ili
ği., birası, izabehancleri, sabun -
cul~ ve keresteciliği meş'lıur -
dur. 

İngiltere ve Fransarun başlıca 
limanlarına, Kopenhag'a Ha:nı • 
buııg'a, Stokho1m'a kereste, ba
lık, maden, ayna ve deri ihraç e
der. 

Oslo 1048 tarihinde Loen suyu 
mansabında tesis edildi. 1397 d1' 
üç Skandinav devletini 'birleşti
ren Cahnar ittihadından sonra 
Norveçin merkezi oldu. 1567 de 
bir yangın neti.eesi harap olduysa 
da Danimarka •kralı dördüncü 
Christian tarafından 1624 te ye
niden inşa edildi. Ve ona izafe
ten eski adını aldı. 1924 ten iti
baren eski Oslo ismi iade edildi. 

\ 
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Güneşi Yakalıyan Tavşan! 
Son saat 

llb:metçi; hashlnın başmda, 
uşağa sordu: 

- Mösyönün son saati gelyor 
gaHba! Ne yapmalı acaba? .. 

Saati durdursak ... 

İki arkadaş 
Yarın ne vakit geleyim .,.. 

ve? 
- Öğleden sonra .. 
- Öğleden sonra yağmur ya-

ğarsa ? .• 

- Eğer öğleden son~a yağnıur 
yağarsa, öğleden evvel gelebi -
lirsin! 

ı.,;;;:;-........ ~""'1'.~~~~J~~ 
MAYIS BİL:IIECELERİMİZ: 1 

5 harfi• '·, vilayet atlıyım. 1.2 J 

harflerim karanlığın düşmanıdır. 
1 

1,3 harflerim herkeste vardır. 
Bas ve son harflerim zaman ifa
de eder. Bildiniz mi ben nere
siyim? .. 

HEDİYELERİMiZ: 
Bilmecemizi doğru bulanlar

dan birinciye; Bir kol saati, 2 nci
ye 5 lira, üçüncüye büyük bir al
büm ve ayrıca 100 okuyucumuza 
da muhtelif hediyeler vereceğiz. 

(Bilmece müddeti mayıs so
nıına kadardır). 

Kazananlar 
Nisan aııı bilmecelerimizde 

hediye kazananların isimlerini 
qelecek lıafta neşredeğiz. 

S olindtr Dayı yumurtayı çok ı 
S"1.'er. Bir yün bir taııuk aldı, 
kuluçk-ya yatırdı. Altma da bir 
sepet yumurta koydu. Tavııkça{ıı
zm karsısına ge\erek 

- Haııd, bakalım, s~ııdeıı cici 

- «üçük Hlk&ye -

Tavuts, Amerika Hintlileri a
rasında yaşıyan bir tavşan ismi
dir. Tavuts. çok zaman evvel, bu
gün ı?(irdüğünÜ'z gibi kilçük cüs
seli ·bir hayvan değildi. Dünya
daki dört ayaklı malıliıkların en 
büyüğü ve en muktediri idi. Her 
gün ava gider, her sabah hava 
aydınlanınca gene ava gitmek 
üzere ~okağ:ı çıktı, fakat, yolun 
üstünde büy :ik ıbir ayağın izleri
ni ı;:ördü. 

Annesine: 
- Benden evvel kalkııp ava 

ı;riden ve yolun üstüne benim 
aya[(ırndan büyük izler J:ııraıkan 
bu mahlük kimdir?. 

Diye bağırdı. 
Tavuts1un annesi oğlunun hey

betinden Jwrkuvordu. 
- Arslanını, dedi, 'buralarda 

senden büyük kimseler yoktur. 

iMerak etme!. 
Fakat, iri cüsseli, mağrur tav

şan üzüntüsünden çıldırıyordu.. 

Ertesi sabah ayni izleri yolun üs
tünde gene buldu. Bir çare dü
şündü. Bir gece ıkaranlııkta kal';-tL 
Yolun en dar verine kendi yayı
nın kirişlerinden bir tuzak kur
du. Sabahleyin yola çıktığı za -
man ıbir de ne ~rsün? .. Tuzağa 
güneş yakalamnanllii mı?. 

Tavuts hiddetle baj!ırdı: 
- Her sa'bah benim yolumun 

üstüne o büyük i:zleri bırakan 
'ydin' sen mı .. 

Güneş: 
- Evetıbendiım, dedi, haydi gel 

şu kollarıım.ı çöz sonra ıpiş:man o
lursun ! .. 
Mağrur tavşan bir müddet dil

şündükten sonra, belindeki han
çerini çekti ve yay kirişlerini 
kesmiye koştu. Fakat, hararet 
o ıkadar fazla idi ki. bir anda vü
cudunun yarıs.r erimişti. 
Güneş tekrar yalvardı: 
- Haydi benim cesur tavşa-

cici civciı;ler isterim. Onları ça- ı 
buk büyüt de bana güzel yumur
talar yumurt!asınlar emi? 

Dedi. Aradan bir kaç 
aecti. ııumurtalardan 

zaman 
bir süri 

- İngltlzcoden -

rom, göreyim seni!. Bir hamle 
daha yac... Şu tuzaktan beni 

kurtar. 
Tavutıı bir daha atıldı. Fakat, 

,gene kirişleri llte!mıiye muvaf
fak olamadı. 

Geriye çekildiği zaman vücudu 
eeki vöcudunun dörtte l:ıirine in- ' 

ııniııti. Bu esnada tel3şla annesi 

geldi: 
- Oğlum, Güneşi azat edelim, 

Yurdumuz ateşten yanıyor, bir 
ay sonra hiç bir şeyimiz Jcahnı
yacak dedi. Mağrur tavışan bu 
defa canını disine takaralt gü
neşin üstüne atıldı ve bir ham

lede kirişleri kes~i. L:ikin,. fıeriye 
döndü,ğü zaman, vüeudu o kadar 
<;ol< erimi<;ti ki. cılız onman fa
relerinden farksı.zdı. Büyilltlü
ğünden yalnız bir sey kalımıştL 
Admlla güneşle boy ölçüşen tav
şan hu yollardaki izleri sahiple
rini araştınını.ya töVlbe etti. 

t. F. S. 

Hangisi akıllı ? 

Baba - Eğer ushı durursan, 
sana yep yeni bir 1:ıes kuruş ve
receğiın. 

Çocı.ık - Uslu dwıına:ı:s.:ı.ı, bi
raz eskim.iş on kuruşluk verir mi
sin?! 

civciv değil, ördek çıktı Her qün 
tavuk yumurtası bekliyen Silin
dir Dayı bu hıidise karşısında 

ş~kınhktan tavana kadar zıı>

ladı! .. 




