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~Cikimiyet -Çocuk: 

l 
8ayramı Kutlandı i ·lngilizler Taarruza Geçti 

illi Hakimiyet ve Çocuk Bayramı, dü.11 1 
. memleketin /zer taraf mda olduğu gi- • 
~. şehrimizde de merasiml.e kutla11mıştır. : 
'&tuhtelif semtlerde ve meydanlarda toplan- i 
1ıl<ır yapılmış, çocuklaı· için müsamereler : 
ee eğlentiler tertip edilmiştir. Bayrama ait : 
bUtu11 tafsilat, resimleri ile birlikte iki11ci i 
fflyfamızdadır. Aşağıdaki fotograf, dün sa- : 
6aJı Taksim meydanında yapılan toplantıya J 

·T rondheim'in Şimal Kısımında 

tlit bir intıbm tesbit ediyor. : 

Şiddetli Çarpışmalar Başladı 

ALMANYA 
Balkanları 

iSTİLAYA 

-J,- Ankarah -·--

Ve Fransızların Daimi , ..... Çankayada 
Ziyaret Ettiler 

Tehdı.dı· Altındadır J: s•A;:~:;::w<::~~u: c~~:m~:~~~ 
'' ~l~~ba:ı:;:~l:-~:.k ;~:::meı; K~~ 

Hazırlanıyor 
~ . 
Qzan: JJI. Zekeriya SERTEL 

~ bnanların istila planları ma-
lıim.dur. 

Daha 
1 
hımu erkônı ile muallimleri olduğu 

" Bu Vazı·yet~ halde Çankaya koşkUnc giderek Ciim-
hurrejsJ İsmet İnönU'ne sevgi ve say

Akdenizde gııarını teyit ve izhar etmişlerdir. 

Bir ltalyan Gazetesi 

Fazla Tahammül Edilemez, Biz, ~~ir memleketi işgal edecekleri za-
~. ilk önce o memlekette bulunan T E • + 
~i teşkilatlarını faaliyete geçirir. am mnıye ve Hürriyet istiyoruz.. Di·yor 

Milli Şef ,.e Bayan İn6nil yavruları 
buyuk bır şefkatle knr§ılnmışlar ve 
kendilerile nyrı ayrı alakadar olmuş
lardır. Çocukların Çankaya köşkü zi
yaretleri esnasında B~veldl Doktor 
Re!ık Saydam ile Hııriciyc Vekili Şük
rü Saracoğlu da Rclsicümhurun refa
katinde bulunuyorlardı. 

~İstiladan bir müddet evvel de 
~ kıyafette zabitler, gestapo ajan-

gönderilir. Bu suretle o memle. 
· dahilden fe'ht için lazım gelen 
lık yapılır. Ordu yürüdüğü 

Milano, 23 (A.A.) - (D. N. 
B.) Gazetta Del Popolo şu satır
ları yazıyor: 

yanın tersine olarak tamamen Akde. 
nizde bulunmakta ve müstemlekele. 
ri ile bütün dünya ile münakalesi bu 
deniz vasıtasile yaplmaktadır. 

1 Almanların lsveci. 
(igneyecekleri 

Endisesi cogaldı 
Baltık Civarında Alman T ahşidatı Var, lsveç 

Sahillerindeki Mühim Noktaların işgali ihtimali 

Öne Sürülüyor, Müdafaa Hazırlıkları Arttı 
Londra, 23 (Hususi) - İngiltere harbiyesi bugün neşrettiği 

bir tebliğde diyor ki: 
J ''Müttefikler, Norveç kuvvetlerile müştereken askeri liare-
1 kata devam ediyorlar. Cenupta Norveçlilerle beraber askerleri
: miz Alman tazyikine mukavemei etmektedirler. Trondheim'in 
1 şimalinde kıtaatımız mukabil taaıTuza geçmiş ve bu hareketi 
şiddetli bir müsademe takip etmiştir .. 

Hava Nezareti de bugün şu tebliği 
neşretmiştir: 

"Evvelki gece İngiliz tayyareleri 
Norveç ve Danimarkada bulunan 
düşman t\nva üslerine yeniden taar
ruz etmişlerdir. 

"Oslo civarında bulunan KjeUer 
111e orneou liava meydan arı bom.. 
bardıman edilmiştir. Yangın bom. 
baları Fornebu'da birçok yangınla. 
rın çıkmasına sebep olmuşlardır. 

"Aalborg'a yeniden taarruz edil
miştir. Evvelki gece yapılan akınlar 
esnasında dört İngiliz tayyaresinın 
düşürüldüğüne dair Almanlar tara. 

1 fmdan verilen haberler doğru :ieğil. 
dir. Yalnız bir tayyare ı.issüne dön. 
memiştir. 

Trondheim cİı'al"mdaki vaziyet 
Bu tebliğler haricindeki haberh:r 

muhtelif kaynaklardan gelmektedir. 
Bu haberlere göre, Narnsos'da kara. 
ya çıkarılmış olmaları muhtemel bu
lunan İngiliz ve Fransız kıtaatı, Nor 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) Norveç Kralı Haakon 

~n dahildeki teskilat ve ajanlar 
\,.faaliyete geçer. fçinden ve dışın
~ hücuma uğnyan memleketın 
~afaa kabiliyeti kırılır ve istila 
~ ikesizce, hatta kan dökmeden 

"Norveç koylarında muhare
beler cereyan ettiği şu anda İn
gilterenin ve bilhassa Fransanın 
gözleri tekrar Ak&nize çevril
miş bulunmaktadır.,, 

"Ayni Akdenizde İngiltere iki met
hali, Süveyşle Cebelitarlkı, merkez.. 
de Maltayı, şarkta Kıbns, Mısır ve 
Filistin sahillerini; Fransa ise, Su
riye sahillerinden başka Fas'dan Tu. 
nusa kadar Afrika sahilini elinde tut. 
maktadır. Bir sıra hava ve deniz ÜS
ieri İtalyan karasularını ve bizzat 

Mckteplilel' mUtenkıbcn Büyuk Mil· ı 
let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile B ı 
~arşaı Fcv~ ca~mağı da köşklerinde U gar 
zıyarc~ etmışlcrdır. BaŞvekili Filov 

Balkan Sulhünün idame 
Edilebileceği Umidinde 

l>ılır. 
Şimdi İtalya yalnız hüriyet ve em

niyet istiyor. Fakat İtalya Atlas de. 
nizinde sahili olan Fransa ile İspan.. (Sonu SR. 6 Sü: 4• 

~~\>usturyada böyle oldu. Çekoslo. 
~ayı işgalde ayni metot takip 
~· Polonyanm işgalinde en miı
ı...~ rolü, evvelce Polonyayı içinden 
~tıniş bulunan Nazi teşkilatı oy. 
~ · Danimarka 24 saat içinde bu 
- ede kan dökmeksizin işgal edildı. 
4~eçe, kimsenin haberi olmaksızın 
"il.lan askerleri böyle çıkarıldı. 
)k~İııaenaleyb bir yerde Nazi teşki
~%.ın faaliyete geçtiğini, oraya Na. 
~~bit ve ajanlarının turist veya 
~car sıfatiyle akına başladığını go
' ce o memleketin de istila edil. 

it uzere bulunduğuna hükmederiz. ,,. 

Harp Konseyi Dün 
Norveç Elçisinin de 
lştirakile Toplandı 

S on günlerde Alman ajanlannın Müttefikler Arasındaki İşbirliğini 
\I> . bütün bi~araf me~l~~etlerd~ .., 
~b hırden faalıyete geçtıgını, Nazı Mahiyette Kararlar Alındıqı 
te ıt ve gestapo memurlarını~ gı~l1: 
tı:ı~ı.ı memleketlere akın ettiklerını Paris. 23 (Hususi) - Müttefiklerin 
~~Yoruz. Hol~n~a~a. Be1~1rnda, yüksek harp konseyi dün ve bugün 

ı:ı anlarda aym hadıseye şahıt olu- Pariste sekizinci içtimaını yapmış
~li l'\ı.ı.. Budapeşteye hergün trenle 1 tır. Toplantıya Fransa namına Pol 
h 'l.lerce Alman znbiti gelmekte Be - Reynnud Daladier. Laurent Egnac 
ti~~l Otelleri Alman zabit ve ajanla-ı General Gamlin ve Amiral Darlan, 
lq e dolmaktadır. Romanyada ı e , İngiltere namına Mister Chamberla. 
1ı.qlsacti teşkilatı takvıye etmek ba- in, Lord llalifax. Churchill ve bazı 
~~~'Yle ~emlek~tın her t~rafın~a İngiliz generalleri ve amiralleri işti· 
~qı a~ açıga faalıyete geçmışlerdı:. rak etmişlerdir. Fransanın Londra 
~ittı ga.rıstanda Nazi nufuzunun ha. sefiri Corbin de bu içtimada hazır 
Yoıt bir rol oynadığına ise şüphe 1 bulunmuştur. 

tur. 1 İçtimaın en belli başlı vasıflaından 
b , biri ilk defa Norveç namına bir mü. 
O u manzaraya bakarak Alrnan- 1 :qıessilin de toplantıya iştirak ederek 

~~ ların Garpta ve Balk larda lb1' eç'in de müttefikler manzume. 

Genişletecek 

Bildiriliyor 

birden taarruza ITTı iltihak ettiğini göstermesidir. 
(Sonu· · {Sonu Sa. 6 Sü: 5) General Gamelin 

~ 

Erzincanda Şiddetli 

Bi~ Zelzele Oldu, 

Birçok Evler Yıklldı 
Erzincan, 23 ( A.A.) - Dün 

saat 14.52 de dipten gelen ve 
yarım dakika kadar süren şid
detli bir zelzele olmuş ve birçok 
evleri yıkmıştır. Hasarat tesbit 
edilmektedir. 

Narvikteki ilk De11i2 

Harbine Ait 

Tafsilat Neşredildi 
Narvikte, 1 O Nisan tarihinde. İn

giliz ve Alman filolnrı arasında ce
reyan eden ilk deniz muharebesıne 

ı 
ait tafsilat İngiliz Bahriye Nezareti 
tarafından bir bülten halinde neşro. 
Junmuştur. Bu tafsilatı yedinci sayfa 
mızdrı bulacaksınız. 

Y ugoslavyada Tevkifler 
Londra, 23 (Hususi) - Belgrat.. 

tan alınan haberlere göre. eski Baş. 
veka doktor Stoyadinoviçin başvc

kilHği Cleyrinde Belgrat polis müdiır
lüğiinü yapan zat ta bugün tevkif o. 
lunmuş ve Sırp kövlerinden bırine 
nefyedilmiştir. 

Sofyadaki Alman Elçisi Türkiyeden Hiçbir 

Almanın Çıkarllmadığını Söylüyor 

Bulgar Başııekili Filov 

Sof ya. 23 ( A.A.) - Bulgar 
Başvekili Filov, halen Eyalet
lerde bir tetkik seyahati yap
maktadır. Filov, Şimali Bulga
ristanda Ugarçin köyünde bin
lerce köylii önünde bir nutuk 
c::öylemiş ve demiştir ki: 

"Diınynnın trajik hadiseler geçir
diği bu zamanda. bizler. Bulgaristan. 
da, inhiraf etmeksizin sulh ve bita. 
raflık yr:ratıc·ı ekonomik faaliyet ve 
kultürcl terakki ve milli birlik siya
setini takip eliyoruz. 

"Memleketimiz. başlamış olan 
harbe !'Ürüklenecek mi? Herkesin 
bizqen sorduğu sual şudur. 

''Aziz köylüler, size şurasını -temin 
etmeliyim ki, yalnız Bulgari!'itanda 
değil. fakat. Balkanlarda da daha u. 
zun mı.irldet sulhten istüade Ptmek 
icin esaslı ümitlerimiz vardır. 

"Sundan katiyetle eminim ve bunu 
bilhassa tebarüz ettirebilirim ki. bi. 
zim için sulhün bozulmasını intaç e. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 6) 



2 

Çoraplarına Dair! .. 
Yazan: Naci Sadullalı 

G azelelel'lmlzln zamnn zaman baş aay· 1 nDkte budur. Fakat, bOyDk memleket me-
falarında "büyük birer mesele" ha· seleleri arasında yer almasını acı bir gU• 

llne sokarak günlerce Uzerlnde durdukları lümseytıte karşıladığımız kadın çorapları 
bazı mevzuları dUçUnUyorum da, hayret işi, huıuıt hayatımızın hakikaten en muz. 
duymaktan kendimi alamıyorum. min meselelerinden biridir. Her kadın, ko-

Daha b rkaç ay evvel, bir delikanlının caaından evvel, çorabından oikAyete baş• 
bir tek yazısı, memleketin kerti ferli üde· far. Her kadın, aevglllılnden evvel çora· 
ba ve ıüaraslle, lnkfpf sahası arayan kör- bını dütünüyor. Ve bir kadın için müna· 
pe lstıdatları b irbirine katmıı, haftalarca ııebetslz bir yerde çorabının kaçması, lltı· 
&liren mlınakaşalara, anketlere mevzu olan kının kaçmaından blle beterdir. Kııdına, 
şu malüm: "Eski edip, yeni edip" mesele· züğürt bir Atıkla evlenmesini tavsiye e· 
s nf doğurmuıtu, din . Size vereceği cevap ıudur: 

"- Bırak fU musibeti: Onun kazancı, 
Gazetelerde IUzumundan fazla bOyUtOlen benim corap parama blle yetlfmezl" 

birbirinden kltçük meselelere başka mlsal-
Fakıt, ıu çorap derdini, uaslı surette 

ler ararsanız, ılze, EmlnönU meydanı me· tedavi eden bir tek kuvvet vardır: Tabiat.• 
se'eslni, Taksim gazinosu meselesini, ondU· 
lasyon maklnelerl meealeılnl, doktorların Yaz gelince, ayağından çorabını fırla· 

tan kadın hem kendi baıından. hem ko· 
vizite ücretleri meeeleelnl, beklrlardın 
vergi alınması meseleslnl ve nihayet, Uı caaının başından en bUyUk derdi ıtmıı o· 

1 
lu~ 

Alman, talyan, Fransız, Amerikan, lngl· Dün Galatasaray ilk kısmı tarafından rerilerı müsamerede 
alkışlanan yavrular bfrarcıda 

Bm;11önii Halket'irıde kimsesiz, yoksul çocuklara 
muhtelif lıediyeler tevzi ediliyor llz gızetelerlne kadar ııçrayın Afrodlt me· Bunun içindir l<l, bütün erkekler yaz 

ıelealnl hatırlatabllırlm. Nihayet, dOnkU mevıimlnl iple çekerler: ÇlinkU çorap der
''TAN'' sUtunlarında, ıu ıerlevhayı glSr· dinin çkllmez kahrından kurtulmak uğ· 
dUm: rundı en mUtea11ıp ıoftalar bile, kadınla· 

"- Kadın çorapları tıt de mesele oldu!" 

Göruyorıunuz ya? '1 Meıele", 

tam mAnııalle ayıOa düıtüt 

nihayet, 

rın açılmuına tarafdar oldular. 

Fakat bence, plyaeaya yalnız iki çeolt 
kadın çorabı çıkarmayı dUıUnenler hata 
edlyorlır. ÇUnkU, bıılarına bin çetlt şıp· 
kayı blle az bulan kadınlar, ayaklarını 
yalnız iki çeşit çorap glyme~e razı olurlar 
mı? Onlar, dUtmanın ayı!ia baktı!jını bll· 
mlyorlar mı? Allmallah, bu hlddetle, on· 
ların ıyıklerındın ekıllteceğlmlz bUtUn 
çorap Çefitlerlnl bizim batımıza örerler! 

Çocuk Bayramı, Dün Memleketi 
• v Akıl, koıkocıı mllletlerln blrblrlerl· 

nln bııtarına çorap llrmeye çıbıla· 

dıkları bir &ıradı, bizim kadın çoraplarını 
mesele edlılmlz karı111nda ilk akla gelen 

Her Köşesinde Sevinçle Kutland 

Tefrika No. 37 
Yazan : Theodore Felstead 

23 Nisan Çocuk Bayramı, dün 
rnenıleketln her tarafında co kun 
bir ne e içinde kutlulnnmıştır. Bu 
miina ebctlc şehrimizin muhtelif 
semtlerinde de toplantılar yapılmış, 
müsamereler verilmiştir. l\Iinimini. 
ler Taksimde, Sarnyburnu parkında, 
Fatihte ve muhtelif kazalarda hazır. 
lanan eğlence meydanlarında geç 
\•akitlere kadar cğlcnmi lcr, hir kıs. 
mı da otobüs ve tramvaylarla ehir. 
de gezintiler yapmışlardır. Gece Hal. 
kevlcrinde tertip edilen müsamere. 
lcrin hemen hepsi parlak geçmiştir. 

Bir Sterlin Mukabili 
Y a'pılacak Bir iş 

Potsdam'a elektrikle işliyen tren 
ler yarım saatte varıyordu. Çok şi.. 
rin bir kasaba idi. Ben de yolda 
kaybedeceğim zamanı tasarruf ir;in • 
buradaki Palast oteline geçtim. 

H ergün yemeğimizi baş ca. 
susla birlikte yiyor ve ko. 

nuşuyorduk. Kendisinden ilk lsLl'. 
diğim hatıra Ernst .va'uısı idi. 
Baş casus, dumanları f1deta sa. 

lonu dolduran bir şekilde sigara. 
sını çekti ve anlattı: 

- Mister Erncs hadisesi vuku 
bulduğu ırada lngilt~redc bulun. 
saydım muhakkak ki, bu hadiseyı 
önlerdim. 

Mesele şuydu: 
Gc~en Büyük Harpten bir kaç 

sene once başcasus Stein Hauer, 1n 
giltcrede idi ve bu sırad3 Karl 
Gustav Ernst namında bir berber_ 
le tanışmıştı. 

Bu adam basit ve miilevaziydi. 
Steln Hauer bu ada!nla nasıl tanış.. 
tıgını şöyle anlattı: 

- Bır sabah Caledvin yolunda 
yürüyordum. Ernst'in dukkanı gö .. 
zilmc çarptı. Ve traş olmak üzere 
bu dükkana girdim ve kendislle 
konuştum. Konuşma neticesinde 
vardığımız karar şuydu: Kendısi
nc her ay bir İngiliz lire.sı vere_ 
cektim. Bunun mukabilinde Ber
linden gönderilen bir takım büyük 
zarfları postaya verecekti. 

- Aylık bir tek sterlin mi ola. 
caktı? 

- Evet. Çünkü daha fazlasını 
veremezdim. Başkaları tarafından 
zımncdildigi gibi, elimde binlerce 
altın yoktu. Gerçi bir, iki defa ca. 
suslugun faydalı olduguna inanan 
~cflerle beraber çalıştım. Ve bu::ı. 
lar her arzumuzu tatmin ed1yor
lardı. Fakat daha sonra başımıza 
geçen bır şef, lngilterede casusluk 
işlerıle meşgul olmıya lüzum gor. 
medigini bildirdi. Bu yüzden eli. 
mc para da geçmez oldu. 

Iştc bu sırada Ernst ile tanıŞ
tım. Ve ona her ay bir sterlin ve. 
receğimi, bunun mukabilinde do 
kendisine gonderilecek zarfları 
postaya tevdi etmesini söyledim. 
Ona bu mektupların bir ticaret 
muessesesi tarafından gönderıldi. 
ğini ~oylemiştim. Mektupların 
zarflarına yen!dcn adres yazmıya 
da lüzum yoktu. Onun yapacağı 
is. bu mektuplan, posta kutusuna 
atmaktan ibarettL Ona daha faı:
la para vermiş olsaydım, belki de 
şüpheye düşerdi. .. 

- O halde şüpheye dilşm~ış 

miydi? . 
_ ~·· """ b·r ~"Y söy1cr.:cmış-

. .•• vıı.ı bu tun sovlcdiklerimiz. 

Almarı baı casusu 
Guatav Stein Hau.er 

mektupların ticari mahiyette ol.. 
duğu idi. Ben de Londraya geldik. 
çe bana gönderilen mektuplar için 
ayni adresi vermiştim. 

- Peki, Mister Ernst, bu mek .. 
tupların sizin ajanlarınıza hitaben 
gönderildiğini bilmiyor muydu? 

- Hayır. Onun bütün bildiği 
şey, bir ticaret müessesesinin mu. 
haberatını kolaylaştırdığı idi.,, 

S tein Hauer'in sözünü burada 
keserek, İngilizleri bu sıra. 

da Ernst'ten şüphelenmeğe sev. 
keden amilleri anlatmak lazımdır. 

1911 senesinde bir Alman z:ıbiti 
Londraya gelerek, birinci sınıf o. 
tellerin birine inmiş ve eğlenceli 
bir hayat yaşamıya başlamıştı. 

Biltiln bunlarda bir zarar yok. 
tu. Fakat onun, herkes uyuduktan 
sonra başka işlerle meşgul olduğu 
nnlaşılıyordu. Sonra bu znblt, 
vaktile Almanya İmparatorunun 
ycveri olarak ta gelmiş oldu~u i. 
çin, başka bir kimsenin girebile. 
ceğl yerlere de giremiyordu. 

Onun ilk ziyareti sırasında şUp. 
he uyandıran bir nokta, sık sık ısu. 
a) sormasıydı. Bu yüzden ikmci 
ziyareti sırasında, peşine iki gizli 
memur takılmış ve onun her ha. 
reketlni tarassut altına almıştı. 
Birkaç gün zabitin hal ve tavrın. 
da şüphe verecek bir şey görUL. 
medt. Fakat bir akşam, onun gece 
yansına doğru otelinden çı.karnk, 
bir taksiye atlayıp, Londranın Si. 
mal tarafına doğru gittiği göze 
çarptı. 

(Devamı var) 

DUnkü merasim ve müsamerelere 
ait tafsilatı a af,'lya sıralıyoruz: 

Eminönünde 
Bayram münasebetile, dün sabab 

ilkokul talebeleri, öğretmenleri ile 
birlikte, Gülhane parkına giderek E. 
bedi Şef Ataturkün Sarayburnunda. 
ki heykeline çelenk koymuşlar ve 
hep bir ağızdan İstiklal marşı soyle 
mişlerdir. Mi.itenkıben muhtelif ta 

i lcbeler tarafından manzumeler okun. 

'
muş, yavrular Atatiırke ve Milli Şe. 
fimize karşı beslemekte olduıdı:trı 

. sevgi tezahi.iratında bulunmuşlardır 

1 
Gülhane parkındaki şenlikler, çok 

can~ı olmuş, öğleden sonra kukla o. 

1 

yununda bulunan yavrular, bir gen. 
cin gosterdiği eğlenceli numarııları 

j seyrederek eğlenmişlerdir. 
1 Çocuk /( iitÜTJlıanesimle , 
. Çocuk Esirgeme Kurumunun Dil vanyolundaki okuma odasında da 
: dün saat 15,30 da bir merasim ya. 

1 
pılmıştır. Merasimde vali muavini 
Hahik Nihat Pepeyi hazır bulunmuŞ
tur. Doktor İhsan Sami, küçük bir 
talebenin kendisine tcrkettiği masa. 
da çocuklara ve davetlilere vali ve 
Esirgeme Kurumu adına teşekkür 
etmiş, onların bayramlarını kutlu1ı
yarak, Kurumun faydalarından hah. 
setmiştir. Birinci ilkokul talebelerin. 
den Uğur Sayıner duygularını an. 
latmıştır. İlhan Sayıner de çok gü. 
zel bir memleket şiiri okumuştur. 

Toplantı diğer bazı çocukların htia. 
be ve şiirlerile nihayet bulmuştur. 

Çocuk sergisinde 
Bundan sonra yavrular, yeni açıl

mış olan sıhhat sergisine gitmişler, 
sergiyi gezdikten sonra, hazırlanan 
blıiede ağırlanmışlardır. Davetliler, 
hu~usi arabalarla '.\ cyazıttaki İnkı. 
lıip müzesinde açılan çocuk kitapla
rı neşriyat salonunu da ziyaret et
mişlerdir. 

Çocuk edebiyatı nümuneleri ile 
eski yıllarda Arap harferile çıkan 
gazeteler görülmüş, çocuklara bu. 
gtinle yarın arasındaki farklar iz.ah 
edilmiştir. 

Fatih meydamnda 
Dün sabah Fatih kaymakamlık bi

nası önünde de 3000 çocuğun iştira. 
kile büyük bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda Çocuk Esirgeme Kuru
mu şubesi namına azadan Tevfik 
Maral ve Halkevi ndına SaUıhattin 
Ar birer nutuk söylemişler, bugiı
ni.ın ehemmiyetini tebarüz ettirmiŞ
lerdir. Bundan sonra iki talebe, mu
kabelede bulunarak şiirler okumuş. 
lardır. Şeker dağıtılmasını m:iteakıp 

ÇO<.'uklar itfaiye bandosunun çaldığ1 
yurüyüş marşına ayak uydurarak, 
etrafı dolduran binlerce halkın Ö
nünde geçit resmi yapmışlar, alkıŞ
lanmışlardır. Akşam, Fatih Halke. 
vinde bir müsamere verilmiştir. 

ŞU}li Halkeııinde 
Şişli Halkevinde, ilkokul tnlebe

lcrinden 400 muhtaç çocuğa, Halke
vinin sosyal yardım kolu tarafından 
elbise. avakkabı. t'ÖP"fü:liik manto 

Sarayburnunda, Fatih 
Ve Taksimde Yapılan 
Merasim Parlak Oldu 

Yavrularımız, Sabahtan Akşama Kadar Eğlenerek 

Bayramlarını Coşkun Bir Neşe içinde T esit Ettiler 

Jıli11imi11i kızlarımız Taksimdeki geçit resminde 

ve çorap dağıtılmıştır. Büyük komi- başlanmış, Boğaziçi ve Işık liseleri 
te azahırı olan Bayanlar, çocukları talebeleri güzel danslar yapmışlar 
ellcrile giydirmişler, hediyeler da. ve çok alkışlanmışlardır. 
!,rıtmışlar ve çocukları sevindirmiş- Beyoğlu Halkevinde 500 kişilik 
lerdir. Ayrıca bir heyet Kağıthaneyc b:r çocuk grupuna temsil verilmiş. 
giderek, oradaki çocuklara da eşya tir. Ayni temsil cumartesi günü y.ine 
dağıtmışlar ve pasta ikram etmiş. tekrarlanacaktır. 

lerdir. Ayrıca Darüllicezedeki çocuk- Konser 
lora da şeker yollanmıştır. ı . 

~· li H lk · · t kk"' .. Ulusal Egemenlık bayramı dola.. 
~.ış. a ~vının eş? uru yısile öğleden sonra saat 14 ten 
Şışlı Halkevındcn: 23 Nısan çocuk 16.30 a kadar Taksim abidesi önün. 

bayramı mü~nasebetile ylıvrul~rı~ı- de şehir bandosu tarafından konser
za hazırladıgırnız eşyanın yetıştlrıl- ler verilmiştir. 
mesı hususunda büyük gayret göste. .·• •• 
ren ve bunlardan 50 takım elbiseyi Kadıkoyurıde 
parasız diktiren müteahhit Keçeci Kadıköy kazası dahilindeki bütün 
znde Bay Salih Fuada ve göğüslük ilkokullarda, saat dokuza kadar teb. 
ve çoraplarımızı temin eden Şişli rik merasimi yapılmıştır. 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ayak- Saat dokuzdan sonra, bütün okul. 
knbıcılarımızı çok zarif bir surette lar talebesi Kadıköy stadına gitmiş
ve gününde yetişriren Sümerbank lerdlr. 
Beykoz fabrikasına ve çocuklarımı. Buradaki merasime, saat 10.30 da 
zın sinemasını çeken İpekfilm sttld. bandonun da iştirak ettiği İstiklal 
yosuna teşekkürlerimizi sunarız. marşile başlanmış, müteakıben, and 

Çocuk balosu içilmiştir. 
Saat 14 den 18 e kadar Maksimde Nutuklardan sonra güzel bir geçit 

resmile merasime son verilmiştir. 
bir çocuk balosu tertip edilmiş, ha- Ü 
lode (1100) çocuk ailelerile birlıkte skiidarda 
hazır bulunmuştur. Bunlara pasta, Üsküdar iskelesinde toplanan bin. 
limonata ikram edilmiş, kukla oyna. le.rce çocuk ve halk ta saat onbirde 
tılmış ve çocuklar tarafından muh. Halk Partisi binası önünde tezahü. 
telif şiirler okunmuştur. Ayrıca bir rat yapmışlardır. Evveliı İstiklal 
giirbüz çocuk mi.isabakası tertip e- marşı söylenmiştir. 
dilmiş, kazananlara muhtelif hediye. Çocuk ve Milli' Hfiltimiyet hayra. 
lcr verilmiştir. mır.ın ehemmiyetini tebarüz ettiren 

IJ1 üsamereler bir nutuktan sonra okul çocukları 
şiirler söylemişlerdir. Merasimi mü. 

Galatasaray lisesinde de, mektebin 
ilk kısım talebeleri tarafından saat 
15 te bir müsamere verilmiştir. Mü. 
samercye İstiklal marşı ile başlan
mış. 23 Nisan marşı okunmuş ve 
bundan sonra da Miklcaz tarafından 
verilen konser zevkle dinlenmiştir. 
Daha sonra iki monoloğ okunmuş, 
'Zeybek oyunu oynandıktan sonra bir 
perdelik Kamp isimli bir fantezi pi
yes temsil edilmiştir. 

Fransız tiyatrosunda saat 14 te 
verilen musamere de parlak olmuş. 
tur. Miisamereve İstiklfıl marsı ile 

tcakıp çocuklar otobüs ve tramvay. 
larla gezdirilmiştir. 

Boğazda ve Adalaı·da 
Çocuk bayramı Boğaziçinde, Ada

larla Kartal, Şile kazaarında da par. 
la:t şekilde tesit edilmiştir. Toplan. 
tılarda hitabeler iradedilmiş, şiirler 
okur.muş, marşlar söylenmiştir. 

Öğleden sonra çocuklar, semt semt 
g(\7eI'ek eğlenmişler, akşam üzeri 
Halkevlerinde verilen müsamereler 
de bulunmuşlardır. 

Cocuk haftası devam etti~i icin. 

bugün de muhtelif kazalarda top 
tılar yapılacak, çocuk eğlenccletill 
devam edilecektir. 

Beyoğlu Akşam Sanat 
talebelerinin güzel bir hedi!lf" 
Beyoğlu Akşam Kız Sanat ın~'° 

bi talebeleri 23 Nisan çocuk bar; 
mı münasebetile 200 parça kUÇ 
kız ve erkek çocuk elbise ve Ç~ 
şırı hazırlamışlardır. Talebenin bbıJ 
yük bir itina ve zevk ile yaptığı~ 
elbise ve çamaşırlar, mektep mü~ 
liiğü tarafından Çocuk Esirg "" 
Kurumuna verilmiş ve birçok 1' 
rularımız sevindirilmiştir. 

Ankarda ı.. 
Ankara, 23 (TAN) - Milli 11~, 

miyet ve çocuk bayramı burada 
büyük merasimle kutlanmıştır. 11 İlkmekteplerle ortamektepıerdcıt 
sec:Jen çocuklardan mürekkep b 

j{tl· 
grup başarında Çocuk Esirgeme 
runıu ve Maarif müdürlüğü er~~ 
olduğU halde Ataturkun mu.Jııit !( 

kabrini ziyaret ederek bir çelÇJl 
koymuşlar ve Ebedi Şeflerinin 111~· 
nevi huzurlarında tazim ile cğilrtl11 

!erdir.· 11 
Saat 10 da da ilkmekteplerin 5~ •• 

sınıf talebeleri ile ortamcktepletı i 
scler ve sanat mektepleri talebelc~ 
grup grup Ulus meydanına geıerc , 
znfer abidesi etrafında kendile'111~ 
aynlan yerleri almışlardır. . 

... )ti" 
Saat 10.30 da mızıkanın ıştır .. 

le soy len en tstiklôl marşını · mute•; 
kıp, 1 Çocuk Esirgeme Kurumu ııdıll 1.1 

abıdeye bir çelenk konmuş ve btl~ 
yine mini mini yavruların hep t7•:" 
Iikte söyledikleri çocuk marşı ttı1'1P 
eylemiştir. .1 

Dundan sonra nutuklar söylenııı; .. 
ve hitabeleri çocuk marşı takip e~ 
miş, bütün mekteplilerin abide ~ 
nünde yaptıkları bir geçlt resmi~d~. 
sonra merasime nihayet verilınlŞ 

Yurtta bayram 
Ankara, 23 (A.A.) - Yurd\lr. 

muhtelif yerlerinden aldığımız ene 
graflar Milli Hakimiyet bnyra~_.:.1' 
çocuk haftası başlangıcının bUJ..-11 
bir sevinç içinde kutlandığı, yapıl•1, toplantılarda en heyecanlı ifadele~ 
rejime ve büyüklerimize karşı ~ ~ 
sılmaz )lislerin izhar edildiği bildtf 
ınektedir. t"' 

İz'.1,lirde yapılan merasime Js~',ıc 
bul Universitesi gençleri de iştırte· 
etmişler ve bu suretle İzmirdeld ,. 
zahüratta günün en büyük beye' 
nını yaratmışlardır. 

Sırrı Bellioğlu 

Hakkındaki Tahkikctt 
ı;eı 

Sabık Kocaeli Mebusu Sırrı i1 
lioğlu hakkındaki tahkikat evrı1<~1e, 
zerinde Ankarada yapılan tetl<!, )Ü 
bitmiş. evrak dün Emniyet Miidildı.Jo 
ğüne iade olunmuştur. SırrınıJ\ ed' 
ruşması buradaki askeri mahl<CJ11 
vaoılacnktır. ~ 

~---·~---------__,, ____ ::;:....--
TAK V l t.4 

·-~~~~-------------
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CI ve Harp 
: Ömer Rıza DOGBUL 

'-!ya harbe girecek mi, girmi. 
tecek nıi? 
dt P ild tarafm, yani Alman. 

ı .nıüttefiklerin de en çok 
•ttıkleri nokta budur. 

lada İtalyanlar müttefik 
. için, Almanlann hiç oL 
ltalyanm vaziyetinden e. 

t 
0lınalan icap eder. Fa
lıiyetin bu merkezde oL 
lnlaşılıyor. Gerçi İtalyanın 
0krasilere karşı bir takını id. 

~le~i sürdüğü görülmektedir. 
U ıddialar, Almanyanın iddia.. 
farklıdır. 

ttı BUyük Harpte İtalva müt .. 
t' ,, 

Gb!n safında Ye Almanyanm 
·~·etine yardım eden amiller :a idi. İtalya geçen harpten 

1 
.larak çıkmış ise de nedense 

ili tatmin edilmemiş saydı. Ve 
den kendini tatmin etmek is. 

b§İstanın ilhakı, Arnavutluğun 
it. n yüzdendi. Fakat bunların 
itayı tatmin etmediği, Cibuti, 
~ R:orsika vesaire lehinde yapı. 
I lyan tezahürlerinden anlaşıl. 
~Qlyan • Alman askeri ittifakı 
\Yanın demokrasilerle boy öl. 

niyetinde olduğum~ aparık 
. şti. . ::. 

1~ aydır, müttefiklerle Alman. 
~ harbediyorlar. Bu müddet 
. tt. göze çarpan nokta, İtalyanın 
. bıuhariplik vaziyetinden ayrıl. 
tl.'ltenıediği idL İtalyanın bu va. 
eQ ayrılma ihtimali ancak 
e:r nıüliıkatından sonra miila. 

edilir oldu. Daha sonra Alman. 
. No?Veç ile Danimarkayı na. 
11 tecavüz kurbanlan listesine 

ı:• ~zerine bu ihtimal biraz da. 
aruz eder gibi göründü. 
tu:ı, bilhassa bu sırada İngiliz 
bıasınm çok ağır zayiata uğra. 

a dair Almanlar tarafından ıs. 
·l•Pılan propagandadan ileri 

1 söyleniyor. 
t~anıar tarafından yapılan ve 
.~e ısrar edilen neşriyata göre 

~ 1 donanması aşağı yukan ya. 
"~isti" ve 11riılc ko"lculıtrııak hiT' 
. Ohnaktan çıkmı§hr. Tayyare 

ı- •le donanma krivveti karşılaşın. 
YYarenin isabetli bombaları İn. 
""ketinin mesnedi olan donan. 
~eniz diplerine yollamıştır. O 
lngiltereye fazla kıymet ver. 

e Yer yoktuı, Ve onun Akdeniz 
etine güvenerek bir §ey başara. 
~ Banmak, bugünün realiteleri. 
~.:~ değildir." 
ı.."'llltl yukan bu mealde olan Al. 

Propagandasının İtalyada iyi 
it dığını gösteren bir alamet, 
M~~ ınatbuatının, İngiliz mağlU. 
-"ilden bahsetmeleri ve Alınan 

an.dasına en geniş ve en 2öz 
Jırıcı yeri vermeleri idi. 

are - Zırhlı Davası ~ 
/ 

•lbuki İngilizler Alman iddia. 
larının tam zıddını ileri sürü. 

• İngilizlerin anlattşıııa göre, 
ta..._ tayyareleri ve tahtelbahirlel'ı 
:~Pışan İngiliz donanması en bil. 
~llferi kazanmış ve tayyarenin 

)t_ .aya gelip gelemediğini, hatta 
oqqen Amerikanın da en büyük 
~ ·yeti donanmaya vermeyi ka. 
· tı:rdığanı bildiriyorlar ki, bu 

'nin doğruluğunu kabul etmek 
!~"'dır. 
:ıtiliz donanmasının kıymet ve e. 
daii'Yet bakımından sıfıra indiği. 

r yapılan neşriyat, henüz bo~ 
ediyse de boşa gitmeğe mahkfim 
b~ için İtalyanın vaziyetinde 
ı~a olunan tahavvül ihtimalle. 

ıı.,._ ~e yakında bertaraf olacağı 
~İliyor ve İtalyanın gerek Al. 
~ ,,llropagandasının mahiyetini, ge. 
~~ ~Yyare • zll'hlı" l'ekabetinin ic. 
~~i.i süratlc kavnyarak gayri 
ı 11~pliği muharipliğe tercih ede. 

1) S()yJenivor. 
~~de italyanm harbe girmesi, 
-ı,~e ve tahtelbahirln zırhlılara 
qJı· çalıp çalmadık.lan meselesinin 
~ile bağlı kalacaktır.Bu meselenin 

~ d: .. haUedileceğini tahmin her hal. 
ktu sayılmaz. 

~'rnleketimizde Yüz 
Cezaevi Yapılacak 

~a~~ara, 23 (TAN) - Adliye Ve
t~i ~ trtemlekette 100 kadar ceza 
ql'la Şası için bir kanun projesi ha. 
~'t\ ltıaktadır. Bunun için lfızun o. 
rlı~ara 1,5 milyon lirayı bulmak

h·t' : :Su para, Milli bankalardan 
t l', ~t~raz suretile temin edilecek
'-lah · tUtraz için Maliye Vekaletine 
~l 1Yet veren proje önümüzdeki 

et'<ie :meclise verilecektir. 

TAN 

TÜRKİYE 
• 

ıl\N~.qR.q 

.. 

, ............................... ! 
Altı Devlet Akdenizde : 

Manevra Y ap,yor 1 
A lb devletin deniz kuvvetle•i. J 

3 

f"iEK • 
Her Sabah Öten ! 

Yazan: B. FELEB 
• 

i ki türlü kari var • 
Birisi müsamahakar ve in. 

san ölçiiliidür. 
Hergün yazı yazan muharrirde11ı 

hcrgiln yazılabilecek şeyden fazlası· 
nı i~tcmez. Hatta sırasında: 

- Her gün az çok bir şey buluyor. 
sunuz! Doğrusu iyi gayret! Diye onu 
teşvik dahi eder. Bö)lcsine canım 
kurban! 

Öteki öyle değildir. 
O, her giin bir nükte, bir espn, 

Akdenizde veya ona yakın 
yerlerde manevralar yapmeğa baş. 
lamışlardır. Sovyet donanmasının 
Karadenizdeki manevraları bitmek 
üzeredir. İspanya donanması Cndfa:
dcn mechul bir semte hareket etmi..; • 
tir. İflılyan donanması Adriyatikte 
manevralar yapıyor. 

Akdeniz içinde uzanan hat. miit. 
tefiklerin devriyelerini göstermek
tedir. Akdenizdeki İngiliz üsleri bi. 
rer siyah mustatil, Fransanınkiler 

birer siyah daire, İspanyanınkiler 
+, Sovyetlerinkiler birer orak çe. 
kiç, Yunanistanınkiler birer X işa.. 
reti ile gösterilmiştir. italyan üsle. 

1 
bir incelik hulasa nadide ve naşinide 
bir şey istn. Yağma mı var? 

Her sabah yumurtlanabilen, nük
tenin yumurtadan fazla kıymeti o. 
lur mu? 

• 
ı:As \ 

' . 
' • , 

.-. 

CHAİR. 
' -· 
·'\. 

\ 
M ı.sı,e 

ri ise birer siyah müscllesle işaret. • 
lidir. i 
............................... 

İngilterenin 

Yeni Yıl 

Bütçesi 
1 

Bir Amerikan Amiraline Göre: .Almanyadan 

Japonya ile Amerika Kaçan Bir 

A d H Çek Kafilesi 
rasın a arp ~ 

,Yeniden Bazı Vergiler 

ihdas Ediliyor "Gayrıkabili içtinap,, tır ~~ş~liks;i~~ruE~riG~~: 
Londra, 23 (A.A.) - Avam Kama. 

rası Maliye Nazın Sir John Sim.onun 
nutkunu dinlemek üzere gelen mu
azzam bir sam.iln kütlesi ile dolmuş. 
tu. Maliye Nazın Sir John Sim.on 
ikinci harp bütçesini takdim etmiş. 
tir. Nazır ayağa kalktığı zaman hara.. 
retle alkışlanmıştır. Maliye Nazırı 
demiştir ki: 

"Geçen sene, bir milyar 933 mil
yon olan fevkal8.de !bütçeden 116 mil. 
yon İngiliz lirası tasarruf etmiye 
muvaffak olduk. Fevlfalade bütçe i. 
çin 500 milyonluk bir ınunzam tah. 
. t u ooilin1~ti. Bu p a an 

100 milyon artını§!ır. Geçen sene 995 
mi!yon olarak tahmin edilen varida. 
tın 54 milyon fazlasile tahakkuk et
tiğini söylemekle bahtiyarım.. Mü. 
kellef kendisinden vasıtasız vergi o. 
larak istediğim.iz arttırılmış vergiyi 
müsaraatla ödemiştir. Y a1ruz kazanç 
vergisi bir senede 390 ve gümrük 
400 milyon varidat getirmiştir. Hal
buki rökor senesi olan 1914 deki va.. 
ridat 59 milyon idi. 

Sir J ohn Simon geçen seneki mas. 
raf yekCınunu vermiştir: 

Bir milyar 817 milyon. Bunun bir 
milyar 49 milyonu vergi ve takas
lar la, 768 milyonu ise istikrazlarla 
temin edilmiştir. 

Surtakse tabi olan asgarl kazanç 
haddi 2000 den 1500 sterline indirile. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Bahri ha.. 
rekat reisi muavini Amiral Taussig, 
ayan meclisi hariciye encümeninde 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Uzak Şarktaki vaziyet, milli men. 
faatimizi açıkça tehdit etmektedir. 
Uzak Şarktaki vaziyetin değişmesi 
yüzünden çıkması muhtemel bir har. 
be sürükleneceğimizi tahmin ediyo. 
rum. Japonyaya karşı tek !başımıza 
muharebe etmek vaziyetinde kalma
mız icap ed~r." 

Hatip, Fransa, İngiltere ve Holan.. 
danın Amerikaya yardım etmeleri ve 
Büyük Okyanu • · üs1 · e 
merikan gem.ilerinin istifade edebil: 
meleri için bu üç de'1fletle uzlaşma

lar yapılması teklifini ileri sürm~o:_ 
tür. 

Amiral Taussig, sözlerine şu suret. 
le devam etmiştir: 

"Harp, bir deniz muharebesi şek. 

cektir. Tütün, ispirto, kibrit üzerin· 
den vergi alınacak ve mektup ve te. 
lefon ücretleri arttırılacaktır. Bazı 
yiyecek maddelerinin toptan ticaret 
muameleleri üzerinden yeni vergi. 
ler alınacaktır. 
Nazır sözlerini bitirirken 1941 Mar 

tında bitecek olan bu yıl zarfındaki 
masraflar hakkında bazı tahminlerde 
bulunmuştur. Masraf iki milyar 667 
milyon olacaktır. 

linde olacaktır. Biz Japonyayı istila 
edemiyeceğimiz gibi Japonya da A. 
merikayı istila edemez. Fakat Japon. 
ya, Filipinleri istilaya teşebbüs ede. 
cektir." 

Hatip, netice olarak, Filipinlerde 
zapt ve teshiri kabil olmıyan bir de. 
niz üssü ve hiç ara vermeden yeni 
zırhlılar inşası teklüinde bulunmuş.. 
tur. 

Hariciye Nazırının cevabı 
Amiralin sözleri Hariciye Nazırı 

Hull'ün nazan C:Jikkatini celıtietmiş.. 
tir. Amiralin bu sözlerle Amerika ile 
Japonya arasında harbi gayri kabili 
içtinap telakki eylemesi ttzerine Hull 
matbuata verdiği cevapta: hükfıme. 
tin tamamile muayyen bir harici si. 
yaseti bulunduğunu ve Taussig'in 
kendi şahsi noktai nazarını beyan et. 
miş olacağını söylemiştir. 

Kanada ' Başvekili Rooseveıt'i 
Ziyaret Etti 

Warm Springs, Georgesie 23 (A. 
A.) - Kanada Başvekili B. Macken. 
ziee King bugün buraya gelerek Re
isicümhur Roosevelti villasında ziya. 
ret etmiştir. Roosevelt Kanada Baş. 
vekiline hararetli bir kabul göster· 
miştir. 

Almanyadan kaçan Çeklerden mü
rekkep 54 kişilik bir kafile daha, dün 
sabah şehrimize gelmiştir. Bu kafi.le 
de Suriyeye gidecektir. Şimdiye ka. 
dar şehrimizden bu suretle üç bin 
kadar Çek geçmiştir. 

lsveç Sefareti 1"/aslalıatgüzarı 
İsveç sefareti maslahatgüzarı M. 

Tiber dün sabahki Avrupa ekspresi 
ile şehrimize gelmiştir. ~'.t. Tiber, on 
gün evvel şehrimizden Italyaya git
mişti. 

Polonyalı fabrikatör 
Polonyalı bir kumaş fabrikatörü 

olan mühendis M. Stater, dün sabah 
Avrupadan şehrimize gelmiştir. Mü. 
hendis, kendisinden evvel gelen oğlu 
gibi, Sümerbank fabrikalarında ça. 
hşmak arzusundadır. 

M. Stater, Polonyadan ibir kaç gün 
evvel ayrıldığını ve orada artık iş 
yapmrya ve normal şartlarla çalışını. 
ya imkan kalmadığını söylemiştir. 

Pariste' Yeni Tevkifat 
Paris, 23 (A.A.) - Paris zabıtası, 

gizli bir komünist teşkil8tı meydana 
çıkarmıştır. Bu teşkilatın mUhim 
harp sanayii müesseselerinde müte
addit şubeleri vardır. 74 kişi tevkif 
edilmiştir. Mevkufların hepsi de &.s
keri mahkemeye sevkedilmişlerdir. 

- -·---

HADİSELERİN içvuz,u 
• 
' 

• 

• 

ıngııterenm naroi Balkanl.aı·a yaymak isteme
diğine dair Miater Clıamberlain'in beyanatta 
bulunması üzerine, /ngilterenin mutlaka harbi 
yaymak istediğine dair yapıl.an Alman propa .. 
garıdası bir hayli sarsılmış ve Nazist diploma
si, Balkanlarda mevki edinmek 'için yeni manev· 
ra/,ara girişmiştir. 
Bu manevranın mahiyetini anlamak içill şu va 
kalara dikkat gerektir: 

• 
Son haftalar içinde Alman matbuatı, Macaristanın Ro-
manyaya k81'ŞI ileri sürdüğü iddiaları müdafaa ediyor. 
du. Macaristanda dolaşan Nazist "turist,, ler, Macar ri
calinden Doktor İmredy'nin tezini takviyeye çalışıyor. 
Iardı. İımedy'nin tezi, Macaristanm Transilvanyayı 
istirdadı mukabilinde Almanyaya boyun eğmesidir. 

Doktor Göbels tc kısa bir zaman önce söylediği bir nu
tukta Macaristanın metalibini miidafaa etmişti. 

* Fakat Alman matbuatının ve Alman propagan. 
dasının bu hattı hareketi takip ettiği sırada gö
ze çarpan bir nokta daha var. O da Berlinin bü· 
tün BaJ,kanlardaki elçiliklerine, Romanya ilt 
Macaristan arasında vahim bir ihtilaf çıktıği 
takdirde Almanyanın, M acaristana gayriresml 
surette müzaheret göatermesine rağmen, derhal 
Romanyanın yardımına koşulacağını blldirmiı 

olmasıdır. Hedef Balkan devletlerine, Almanya .. 
nın Çenubu Şarki Avrupada statükoyu muhal a· 
:za lehinde ol.duğunu göatermek. Ve böylece müt. 

• 

• 

tetikleri, Balkanlıların gözünde itibardarı dü
ıtii.rmP.Jdi.r 

• 
Fakat Almanya Romanyayı bu şekilde sıyanet eimiye 
kalktığı takdirde bunun vereceği ilk netice, İtalyanın 
Bükreşte kazandığı itibarı diişiirıncktir. Hatta bir rirn. 
yete göre, Almanyanın Romanya Elçisi, İtalyan Elçisi
ne, memleketinin Romanyada daha fazla nüfuz sahibi 
olmasına tahammül edemiyeceğini bildirmiştir. .. 
Almanyanın bu manevradan ne kastettiği, ltal
ya tarafından anla~ılmıştıı-. Maksat, ltalyanuı, 
BaJ,kanlarda Almanya ile birlikte /ıareket etme
sini temin etmek ve /talyayı Jıarbe sifrükle
mektir 

• 
Vaziyetin bu merkezde olduğu ve AJmanyanın Avus • 
turyada ihtiylitlan yeniden silah altına davet ettiğine 
dair şayialar neşredildiği bu sırada Yugoslavya Sov- · 
yet Birliği ile münasebetlerini düzeltmek kin l\loskova • 
ya bir ticaret heyeti gönderdi. 

• Londramn siyası mahfillerine göre, Yugoslav-
yanın bu kararı bu sırada vermiş olmasımn ma
nası, ltalyan manevralarından k01·kmadığını an
i.atmak, ayni zamanda Bulgaristana karşı bir 
jest yapmaktır. Çünkü Bulgaristan, Balkan dev· 
letlerile olan muamelelerinde, Sovyet Bfrliği ile 
münasebetlerini en mühim koz olarak kullanı
yordu. Bulgaristanın Sovyet dostluğunu, yalnız 
nefsine münhasır saymasına imkan kalmamıştn·. 

Onun kıymeti seyrekliğindedir. 
Ilem espri den ' len, nükte denilen, 
mazmun denilen §ey zorlamakla elde 
edilmez. Aksırık gibidir. Gelince de 
tutmamalıdır. Sonra Urkcr bir daha 
semtinize uğramaz . 

Lfıkin bunu ona nasıl anlatabili· 
riz? O: 

- Çcyrci:ri ''erince, nüktemi iste. 
rim. Der. 
Hakkı var. Niikte zenaatine girme. 

meliydin. Bu yola girince parayı ve. 
ren malını arar. 
Bazı yerlerde saatle danseden 

"Taksi kız,, lara bcnzemiyeliın. Bize 
de kariler gelip: 

- Al paranı! Yap espriyi! 
Demesin! Diye korkuyorum. lçlm 

titriyor. Başkasının hesabına düşün
mek. başkasının hesabına nüktedan. 
lık etmek ve · başkaları okusun da 
eğlensin diye yazı yazmak hazan o 
kadar güçlcş:yor ki. 

Onun için yazılannı kendilerinden 
ha kası okunııyan bir ~akım yazıcı. 
Iara o kadar imreniyorum ki: Sor-
mayın. 

Se edi Olmıyan 
Gayrimenkullere 
A•t ir Karar 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin· 
den) - Adliye Vekaleti senetsiz ola. 
rak tasarruf edilen ve tapudan gayri 
tasarruf vesika ve belgeleriyle teda. 
vul gormüş olan gayrimenkullerin 
bulundukları mahallerde tapuya tes. 
cil olunmaları ve :sahiplerine krokili 
bir kayıt sureti verilmesi hakkında 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Bu layiha esaslarına göre, hilkimler 
bu gayrımenkuller üzerindeki ve ka
nunen tapuya kayıt ve şerhi iktıza 
edeı;ı bilumum· hak ve mükellefiyet. 
lei tesbit ve hudutları tahdit ve bun
ların yeni kutüklere tescilini emre. 
decektir. Bu iş için ibraz edilecek 
vesikalann kontrolü kabul ve tesci
le ait her turlu muamelelerini yine 
hakimler yapacaklardır. 

Hakimler altıkalıları ve ehlivuku. 
fu dinliyerek ve ihtilaf vukuunda 
ifadeleri zapta geçirerek gösterilen 
vesikayı tetkik edecek, nizalı işlerde 
tapu kayıtlan muteber vesikalara 
şahitlerin iladelerine göre tayin edi· 
lecektir. Yapılacak ilan gününde 
mahallinde hazır bulunmıyanlar ve 
şahsi ikametgahı meçhul olanlar 
hakkında gıyap karan verilecektir. 
Fen memurları arazinin bir krokisinJ 
yapacak, ileride hudut ihtilafına 
meydan vermıyecek surette lüzum 
göstereceği en az üç noktaya masa. 
riii devletçe tesviye edilmek üzere 
sabit işaretler konncakbr. 

Şehir ve kasabalarla köylerde u. 
mumun intifaına tahsis kılınmış bu. 
lunan mahaller dahi tefrik ve tesbi1 
olunacaktır. Yapılacak tetkikat neti· 
cesinde kımsenin mülkiyeti altında 
bulunmadığı anlaşılan ve devletin hu 
susi mülkiyetinde bulunmıyan ve 
menafii umumiyeye tahsis edilmi; 
bulunan arazi, hakiki zilyedleri na. 
mına toprak bedeli aranmaksızın 
kaydolunacaktır. 

Arazi üzerinde çalıştıkları mfid. 
detçe maaşlarından başka hakimlere 
yevmiye beş, hakin1 namzetlerlne1 

memur ve fen memurlarına üçer ve 
katiplere ikişer lira tazminat verile· 
cek ve harcırahları umwni hükümle. 
re göre tesviye edılecektir. Mahal. 
linde bulundurulacak ehlivukuflara 
birer lira tazminat verilecek. bu yev· 
miye ve tazminatlar bir tevkifata ta. 
bi olmıyncaktır. 

Tapulama esnasında hakimin ka. 
nuni emirlerini ifa etmiyen veya bu 
tatbikatın ıcrasına müşkülat göste
renler hakkında bir liradan yirmı 
beş liraya kadar hafü para cezası ve 
rilecektir. Bu işlerin tesviyesi husu. 
sunda yapılacak her türlü muamele
den dolayı harç, resim, damga, tay. 
yare pulu alınmıyncaktır. 

Hangi sahalarda tapulama ameli 
ycsi icra olunacağı tapu ve kadast~ 
umum mtidürlüğünün tekliii üzerim 
Adliye Vekaletince taviTı nlı•""",,ı,.+ ... 
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Demirsporlular 
G. Sarayldarı 
3 • 2 Yendiler 

An.kara, 23 (Tan Muhabirinden) -
Burada yapılan milli küme karşı
laşmalarında en iyi derece alan Ga
latasaray, Ankaranın en kuvvetli ta
krmlarından biri olan Demirsporla 
bugün 19 Mayıs stadında hususi bir 
nıaç yaptı. 

Türk Futbolünün 
Yükselmesi Yolunda 

iki Mühim Karar 
Jak Şeri 

Yapılacak 

İle Tekirdağlı, 
, 

Müsabakanın 

Kara 

Galibi 
Ali Arasanda 

Güreşecek Hakem Nepdetin idaresinde başlı. 
yan oyunda, iki takım su kadrolari-
le sahaya Çıkmıştı: • 

Galatasaray: Osman - Adnan, .r'a
ruk • Celal, Enver. Mu.sa, Bülent, 
Buduri, Gündüz, Süleyman, Salim. 

Demirspor: Hilmi _ Şevket, Gazi
İsmail, İbrahim, İbrahim - Zeki, Or _ 
han, Orhan, Arif, Salih. 

Oyun, büyük bir hızla başladl. İ
ki takım da çok fazla enerji sarfe_ 
diyorlardı. Da1dkalar ilerledikçe 
s~rtleşmekte olan oyun, Demirspo. 
run hiıkimiyeti altına girmiş bulu. 
nuyordu. 

Sarı - Kırmızı müdafaa tevali 
etmekte olan Demirspor akınlarını 
kesebilmek için haddinden fazla ça.. 
lışrnıya mecbur kalıyordu . Orhan u. 
zaktan çektiği ve kalenin sol köşesi. 
ni bula:ı;t güzel bir,-;>Şütle topu, Gala. 
tasaray ağlarına takarak ilk Demir. 
spor sayısını yaptı. Bunun üzerine, 
bir an için bocalıyan Galatasaraylı. 
lar yavaş yavaş topaı:Ianarak ayni 
tehlikeli akınlarla hasım kalesini 
tehdide başladılar. Fakat, bu sırada 
Galatasaray kalesine Orhanın ani ve 
sıkı bir şütü ile yaptığı ikinci gölü 
hakem ofsayd saydı. 

Bunun üzerine yeniden hareketle. 
nen oyun, bu defa Galatasaray le
hinde cereyan edryordu. Hücumları
nı her an biraz daha sıklaştırma!;ta 
olan Sarı • Kırmızılılar, Gündüz ve 
SüJeymanın müşterek gayretlerile 
beraberliği temine muvaffak olJ.ı
Iar. 

Bundan sonra, her iki taraf ta· i
kinci bir sayı elde ederek, üstünlüğü 
temin edebilmek ü:iere büyük bir 
gayret sarfma koyuldular ve bu 
yüzden lüzumundan !azla.mütekabil 
sert bir oyun oy~~nmıya başlandı. 
Bunun neticesi Galatasaray merkez 
muavini Enver sakatlanarak :;ahayı 
terke mecbur kaldı, yerine Haşim 

girdi ve birinci devre de 1 - 1 be
rabere bitti. 

İkinci devrede Demirspor, takı
mında bazı değişiklikler yaparak sol 
açığa, Zekiyi ve sağ muavin mevki
ine de Maraton İbrahimi getirdi. 

Bu devre Galatasarayın hakimi
yeti altında başladı. Ve henüz birkaç 
dakika olmuştu ki, Galatasaray, Gün 
düzün ayağile ikinci gölü yoptı. 

Oyun, gittikçe sertleşiyor, öyle ki, 
hakemin sık sık müdahalesi bile bu 
sertliğe mani olamıyordu. Bir aralık 
pek ziyade sıkışan Galatasaray kale. 
si onünde, bir şandel üzerine husu
le gelen karışıklıktan istifade eden 
Orhanın ayağile ikinci bir gol daha 
yapıldı. Ve bu suretle de yen~den 
beraberlik teessüs etti ise de oyunda 
asap bozukluğu ve sertlik son had-

İstanbul , Ankara ve İzmir futbol a. 
janlar.~ Ankarada bir toplantı yapa. 
rak T~rk fu.t~o:ünün yükselme yo
luna gırı_nesı. ıçın alınması lazım ge. 
len tedbırlerı tesbit etmişlerdir. Bu 
arac;ıa hakem meselesinin halli için 
de Ingiltereden bir hakem getirile. 
rek bir kurs açılması ve bu kursta 
hakem yetiştirilmesinin temini kabul 
edilmiştir. Verilen ikinci mühim bir 
karar da, antrenör olarak getirilecek 
ecnebi futbolcuların kendi takımla. 
rında lig maçlarına iştirakine müsa
ade edilmesidir. ' 

Bu toplantıda tesbit edilen her iki 
karar, Genel Direktörlükçe esas itL 
bariyle kabul edilmiştir. 

Ancak klüpler antrenör olarak ge. 
tirecekleri futbolcuları resmi müsa. 
bakalarda oynatabilecekler ise de 
Türk futbolüne bir sistem sokmak 
için memlekete getirilecek bu antre
nör mahiyetindeki futbolcuların ay. 
ni memleketten olması şart konul
muştur. 

Klüplerin getirmiye mezun olacak 
lan üç futbolcunun aylıklarının ya.. 
nsını Genel Direktörlük verecektir. 

Merkez istişare Heyeti 
Beden Terbiyesi Genel Direktörfü

ğU merkez istişare heyeti bundan 
sonra her ay muntazaman Ankarada 
toplanacak ve bütün spor işlerimizi 
mürakabesi altında bulunduracak. 
tır. 

Mısıra gidecek f utbo/,cüler 
Bazı refiklerimiz futbolcularımı

zın Mısıra yapacakları seyahatten 
vazgeçildiğini yazmaktadır. Dün An 
karadan avdet eden İstanbul Futbol 
Ajanı Hasan Kamil Sporcl bir arka
daşımıza bu seyahat hakkında şun

ları söylemiştir: 

- Futbolcularımızın Mısıra yapa. 
caklan seyahat için Genel Direktör
lükle temas ettim. İcap eden bütün 
tedbirler alınmıştır. Mısır seyahatine 
yalnız Fenerbahçe değil, Galatasa. 
raylı futbolcular da iştirak edecek 
ve kuvvetli bir kadro ile gidilecektir. 
Milli küme maçlarının teahhura uğ. 
ramaması için takım buradan üç Ma. 
yısta hareket edecek, bu suretle yal
nız mahalli müsabakalar tehir edi. 
lecektir. 

hafta İstanbula gelecektir. Bu pehli
van bundan evvel de İstanbula gele. 
rek yalnız Kara Ali ile bir güreş yap. 
mış ve berabere kalmıştır. 

Dün matbaamıza gelen eski Tür. 
kiye şampiyonu Kara Ali bize şunla. 
rı söyledi: 
"- Şeri ile güreşmek üzere İstan

bula geldim, fakat onunla Tekirdağlı 
Hüseyin güreşmek istediğinden be. 
nim güreşmemi kabul etmiyor. An
cak, ben kendisiyle güreşir ve onu 
yenebilirsem benim Şeri ile de karşı. 
!aşabileceğimi ileri sürüyor. Halbuki 
güreş hakkı bende idi. Çünkü, bu 
güreş geçen sene berabere kalan mü
sabakanın revanşı mahiyetindedir 
Maamafih ben Tekirdağlının bu 
teklifini kabul ediyorum ve onunla 
istediği yerde, istediği zaman güreş. 
m.iye hazırım.,, 
Şu halde Jak Şeri ile müsabaka 

yapacak olan güreşçi Kara Ali -
Tekirdağlı güreşinin galibi olacak
tır. 

ithalatta 
MüşkülCit 

Görenler 
Ticaret Odası Umumi Meclisi bu. 

gün mühim bir toplantı yapacaktır 

İçtimada Eyltilden itibaren piyasala. 
rımızda miktarı azalmış olan mallar 
ile Almanyadaıı ith~l edilebil~ğı~ 

kanaat iyle taahhüt edilmiş muhtelif 
diğer malzemeyi vakit ve zamanında 
tedarik edemiyen müteahhitlerin va
ziyeti bu toplantıda tetkik edilecek
tir. Bir çok müteahhitler inşaat, tesi. 
sat, tefrişat ve imalat için akdettik
leri mukavelenamelerin icaplarını 
ifa edememişler ve hatta müşkül va. 
ziyete düşmüşlerdir. 

Müteahhitlerden bir kısmı da taz. 
minat vermek suretiyle zarara uğra. 
mışlardır. Ticaret Odasına vaki mü
teaddit müracaatlar üzerine vaziyet 
tetkik edilmiştir. Jak Şeri ile güreşmek de 

bir mesele oldu Ticaret Odası idare heyeti, bu hu
susta verilen raporu bir kaç celsede 

A vrupanın tanınmış profesyonel tetkik ederek karar verilmek üzere 
güreşçilerinden Jak Şeri önümüzdeki Umumi Meclise göndermiştir. 

Harp başlangıcından itibaren it. 
dini bulmuştu. Bir aralık Galata- halat güçlüklerile karşılaşan piya. 
saray kalesini adamakıllı sıkıştıran salarımızda istenilen malların mik
Demirspor, bir gol daha yaptı ve tarı azalmıştır. 
maç 3 - 2 Demirsporun galibiyeti Meclisin bugün vereceği karar gü. 
ile bitti. ı nün mühim iktrsadi kararı olacaktır. 

TAN 24. 4. 940 

Küçük artist fakat büyük san'atkar 

S H İ R L E Y T E M P L E ' in 

KDCöKl~cnPRciôbNSES 
B U G Ü N Matinelerden itibaren 

Kadıtöy OF>~~.A. SiVEMASINH 
BAŞLIYOR ,.. ......................... _________ ~ 

B tı G ü N Çocuk Bayramı Münasebetile 

i p E K 2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 
Sinemasında 

1 -FİRAVUNUN KIZI 
( Türkçe Sözlü ) HAROLD LOYD LUI 

Dayanılmaz derecede güliinç sahnelerle dolu büyiik komedi. 

ANKARA RADYOSV 
Türkiye Radyosu Ankara fU 
Türkiye Radyodifüzyon l'05 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. 31.7 m. ll465 Kes. •" 

1fl41'1 m il!? Kr• 

Çarşamba, 24. 4. 1940 

2 • B A ş ç A v u ş M E D E N 12~3~~3~j:~~~:::ı:o:~::e::~c~~:: ~ 
· Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi.), ~-3 /> 
Insanı heyecandan titreten müthiş v e mtıazzam bir mevzu , Müzik: K iirük orkestra (Şef: NccıP 

harikulade hareketli ve canlı film. Fransızca sözlü 18.00 Program ve memleket sııııt 
Baş Rollerde: ALAN CURTİS - FAY HOLDEN -WALLACE BEERY 18.05 Müzik : Fasıl heyeti, 18.55 rJ' ııı 

Bugün seanslar: Saat 2 de başlar. Geceleri saat 8 de 2 film birden kuyı.ın : Mahmut Karında~; 19.lO _Me 

. • 
saat ayarı, aj ans ve m eteoroloji Jı . el ••••••• ı 19.30 Konuşma (Dış politika h~dı5 

llllJr•••••••••••••••••••••--••••• ._ 19.45 Muzlk. Çalanlar : Hakkı Dcrıtl 8 
' rif İçli, H asan Gür, Hamdi Toka>'· e 

Yarın Akşam SARAY SINEMASI Üfler; Okuyanlar: Sadı Hoşses, Radi e ~ 
ten: 20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeıı10 nımu tarafından). 20.30 Temsil, 21·3 

SACHA GUİTRY - LUCİEN BARROUX 1 zik: Riyasetictimhur Bandosu. 22·~~ 
JACQUELİNE DELUBAC'ı ve diğer 20 Fransız Yıldızını 1 ıeket saat ayarı, ajans hnbcrterı: ı 

ı 
esham - tapvıUıt , kambiyo - nukll r 

Xlll LOUIS 'den 111 NAPOL YON 'a kadar sası (Fiyat) , 22.35 M üzik: Cazband _pŞt 
· 23.25 - 23.30 Yarınki program \ c !< 

5 Asırlık Fransız tarihinin muhteşem )Jİr Safhasını ... Kralların Aşıka
ne ha)'·atlarmı ... POMPADOUR'u .. DU BARRY':n .. İhtilali .. 

İmparatorluğu .. tas,·ir eden 

ŞANZELiZE 
1\luhte~cın, Zengin, ku\·vetli ,.e ehemmi~·etli ~ahescrinde takdim edi:ror. 
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" ~~ Saat 9 da ~· 44' 

s;nemada Telefon: 21359 1 Mü~ Nu;;tfİn 
Bugün saat 10 dan itibaren ı ve Arkadasları 
Devamlı seanslar ·Suare Tam 9 da Mevsimin SON KONSERİ 
~GUNG-ADİN~ ı-~~:;;:"~y~e,;,~~i ~:;::.::kılar 

(Fedailer Alayı) rM"A"'n-""M A'"'n #A; 
Türkçe sözlü Orijinal sesli ~ ; 
DİKKAT: 2 DEVRE HEPSİ ~ _.,..,,,~ ..r,,. 1 

BİRDEN Sinemasında 
Not: Filmlerimizi bütün İstan. DİKKAT: Localar satılm1şhr. I 

bul halkının Fevkalade takdir j Biletler az kalmıştır. Büti.in, 
ettiği son sistem verler numaralıdır. 
Filtre Cihazlı - Mirofonik '-ı Telefon; 23680 ••• 

Şehzadeba~ı 

tertibatlı Makinelerle göster. 
melde olduğumuzu 

Açık Teşekkü~ 

Ecnebi Radyolarında Tiir1'~c 

Şeh.!r 

Nis 
Roma 
Roma 
Lond!"a 

Neşriyat 
Türkiye 
saatile Tulümcvç 

19.45 250 metre 
20.56 245.5 " 
20.56 31.15 " 
18.55 19.62 1• 

31.32 
Arnavutluk 19.20 38.22 " 
Yugoslavya 20.30 49.18 " 

31.56 

~~ 
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~ 
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İsmail Efendinin VefO 
Münasebetile 

J{O 
Geçende vefat eden Beyaı1t.1 ( 

. " Hirhan .. ı:i 'R.o.f~... v..;a;a .. <> ,.,. 1~~ 
fendinin vefatı) hariçte btl teeı' 
ilim adamları tarafından biı. be~· 
sürle karşılanmıştır. Bu münaS~ofe• 
Fransada College de France etofe• 
sörlerindn Louis Massignon J1le~· 
sör Şerefettin Yaltkayaya şıı 
tubu göndermiştir: 

l'ek muhterem meslekdaşım, ,-e! ' 
Pek aziz İsmail efendi dostumuıt111 5erıt' 

tını hüzün ve elemle duydum. 1909 ııııı~ 
sindenbcri Beyazıtta onun yanwdll 4t1 
müddet çalıştığımı hatırlıyorum. 11~eııf·' 
görüşümde omm ilim ve iıtanınııı 15tJlll' 
lığinc ve derin malı.1matından edileJl Hassas Sinema müşterilerimize 

bildirmekle kıvanç duyarız. <;ok sevgili babamız armatör Pa- delere hayran olurduru. iJ11İ ~· 
şabahçeli Cemal İnalin hazin ölümü, Akrabasına, kederlerine pek sanı ~t' 

YENi NEŞRIY AT : 

e YENi ADAM - Yeni Adam'ın orta 
oyununa ayırdığı 278 numaralı sayısı dol
gun bir şekilde çıktı. * MABETTE BİR GECE - Samiha 
Ayverdi tarafından yazılan güzel hikaye
lerden mürekkep bir eserdir. 50 kuruş fi
yatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. 

rette iştirak etlig~imi soylemenizi riC• hepimizi dilhun etmi§tir,. Onun ara~ 
ı:nızdan ebediyen üfulü dolayısile ce. 1 im. 

En dos tane hissiyatımla .• 
naze merasiminde bulunmak, çelenk Louis MASslGfllot11~d,~ göndermek, mektup ve telgrafla acı- Kollej dö Frans profesö~ 
!arımızı paylaşarak taziye lıitfunda _ _ . ~·· g, 
bulunan bütün dostlarımızla Şirke.ti larımızın iğlağı için kıymetli. 
Hayriye idaresi ve bankalar erkfını- tenizin tavassutunu rica ederıt ~ 
na ve meslekdaşlarına müteellim Merhum Paşabahçeli Cemal ~ 
kalbımizle sonsuz minnet ve şükran- ailesi namına oğlu Ferit~ 

-- Rica ederim, oturun! 
Fakat .ziyaıetçi yeniden itizar etti. 

Bunun üzerine ikisi de, biri öbürünün karslSlnda' 
ayakta durC:dar. Ressam, sönmüş ol.nakı,1 beraber 
kendi üstüne dkilmişe benziyen o ba~o'.ltaı1 acaip bir 
ıstırap. duyuyordu. 

E LI ı• 
- Sen de mi, sen de mi körsün? Körsün, tı~ 

de benden daha korkunçsun. Oyle iken o kadın seti 
öpmüştür. . 

Başım eğdi, alnını parlak kafa tasının düzlii~1: 
ne dayadı. O vaziyette, artık gözlükleri görünt1'il• 
yordu; dalgah esmer saçları ile süslii genç başıfl 
dan başka bir şey görl.inmüyordu. Bir an sıikuttan sonra genç kör konuştu: 

- Siz benim adımı biliyordunuz, degil mi., 
Ve gd..m• tekrarladı: 
- Adım Valter Schmidt'tir. 
Hanri Piyer elini uzatarak mırlldanaL 
- Çok bahtiyarım. 
Sonra, ötekinin bu jesti göremediğini anlıyarak, 

hakir bir hüzün duydu. Eli yanına düştü. Valter 
Şmit devam etti: 

- Siz, eğer yanılmıyorsam, bir portre yapıyor-
sunuz. Benim tanıdığım bir bayanın portresini.. 

- Barones Solitof mu? 
Obürü kuru kuru cevap verdi. 
- Hayır! .. Bayan ..• 
Adını söylemekten iğreniyormuş gıbi bır an te-

reddüt etti: 
- Bayan Foska ..• 
Ressam, hatırlamıyormuş gibi yaptı: 

- Foska mı? 
Obürü sabırsızlandı: 
_Nasıl tanımıyorsunuz? Bana Bayan kendi de. 

aı ise! .• Siz bir Madonna resmetmektesiniz ki, Ba
yan Foska Valesky'nin portresidir. 

M d ı E t doö-n1T. Bir _ Ha, Laghet a onnası... ve , 0 • -

Bayandan, bir ahbaptan ilham alarak yapıyorum. 
Ama Bayan bana asla modellik etmiş değildir. Hem 
adı da Foska değildir. Adı Vania'dır. 

'Kör, sinirli sinirli omuzlarını silkti~ 
- Vania veya Foska ... !kisi de ~ird~. .. . . 
Hanri Piver. delikanlının mavı ızozlüklcrının 

1 
Yazan: Annie Vivanti No. 

üstünde ince kaşlarının çatıldığını gördü. Içi acı ve 
merhametle doldu: Bir an için muhatahmu:ı lrntii 
macerasını unutmuştu. 

Daha büyük bir tatlılıkla sordu: 
- Pekala! Size ne suretle hizmet edebilirim? 
Genç ziyaretçi yavaş sesle: 
- Her şeyden önce, dedi, o portreyi görmek is

tiyorum. Nerededir? Beni yanına götürün! 
Bir kırmızı dalga şakaklarına kadar çıkmıştı. 
Hanri Piyer, onu elinden tuttu ve yandaki stüd

yoya götürdü. Bu stüdyoda, bir sehpa üstünde, 
Laghet Madonnası, okşayıcı bir gülüşle gülümsü. 
yordu: Yeşil uzun gözleri ile pembe renkte nazik 
burun delikleri ile, Dorin dudak boyası ile retuş e. 
dilmişe benziyen yarı kapalı ağzı ile bir Madonna ..• 

Kör, alçak sesle, ve muşambanın kenarına par. 
mağmm ucu ile hafifçe dokunmak için eğilerek: 

- Nasıldır? Bana tarif edin! 
Hanri Piyer, modern ince başın arkasında şöyle 

bir resmedilmiş hafif, bulutlu fecirden başka mu
kaddes hiçbir şey o}.tnıyan eserini seyrederek: 

- Ayakta duruyor; omuzlarinda denizaşırı 
renkte bir manto var. Saclarında ı;ines. ,gözlerinde 

Raı· il 
1 

14 Çeviren: SINANOGLU 
gölge var. Elinde bir kafa tası, sarımtrak bir kafa 
tası tutuyor. 

- Kafa tası mı? Bu da ne oluyor? 
Hanri Piyer g}ildü: 
- Bilir misiniz: Resim sanatinde, iyi bir kafa 

tası daima efesini yapar. 
Sonra düşünceli, düşünceli tablosuna bakarak 

ilave etti: 
- Hem zaten eğer bu kafa tasını ellerinin ara

sına koydunsa, onu bu vaziyette gördüğüm içindir. 
- Böyle mi gördün? Ne vakit? Nerede? 
- Bir gün buraya geldi; onu etajerin üstünde 

gördü. Aldı; elleri arasında .. Böyle .. Bir müddet tut
tu. Sonra onu öptü. 

Obürü, elini boşluğa doğru uzatarak, sözünil. 
kesti: 

- Buraya ver, bana ver! Bana da ver! 
Hanri Piyer, dediğini yaptı: Sarımtrak kafa ta

sını etajerin üstünden aldı ve onun avuçları içine 
koydu. Oelikanlının uzun elleri, kafa tasını, onun 
boş göz oyuklarını araştırarak okşadı. 

Sonra o mEş(ım sevin üstüne eğilerek mırıl. 
dandı: 

Hanri Piyer dü§ündü: 
- Olüm ve ilham dolu ne güzel tablo! 

11
, 

Obürü hafifçe kızarmış alnını kaldırdı; ressıı~., 
- Yoksa siz de mi, dedi, siz de mi körsi.irıtiı· 

Benden ve bu kafa tasından daha kör? 1' 
Parmaklarının arasında beyaz akisli, yuvsrlıı. 

ı-
k af a tası ile elini kaldırdı. Sonra başı ile tablo11l 
şaret ederek: Viı 

- Uçiimüzden yalnız o, her şeyi görüyor. 
karanlıkta bocalıyoruz. O, bize bakıyor ve gülii1°r~ .. 

Hanri Piyerın bakışları, kafa tasının göz oY't.ldll 
larından delikanlının mavi gözlüklerine, orad.ııJl:ııti
tablodaki kadının deniz mavisi gözlerine gitti. 
yadaki gibi, bir derin azap içinde idi. . . te-

Sonra, ınuka.vemet edilmez acaip bir itl§111 
0 

.. 

siri ~!tında, solgun delikanlıya doğru sarkar.ııJc~. 0uıı 
ları birbirinden ayırmakta olan o ölüm scmbolüll 

üstünde, alnından öptü. ıdiğı 
Bir saat sonra, uşak patronunu almıya ge 51" 

zaman, iki genç, biribirlerinin ellerini uzun ıızıl11 

karak ayrıldılar. 
Kör. kapının eşiğinde durup~ yeı-
- O halde, mutabıkız: Ona hır şey soyıeını 

ceksiniz, dedi. 
Hanri Piyer, alçak sesle cevap verdi: 

- Hiç bir şey. . dedi-
. - Yarın bana geleceksiniz, değil mı? ~ aa 1/ 

vor musunuz? 
- Vaadediyorum 
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l'lirklye ....____ Ecnebı 

'4oo Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
~&O " 6 Ay 1500 " 
40() • 3 Ay 800 n 

~ " 1 Ay 300 " 

lıtnıetıernrası posta ittihadına dahil 
lııuyan memleketler fçın abone 
~eli muddet sıra ıyle 30, 16. 9, 
ı\: lıradır. Abone bl:'deli pcsindir. 

res değıştirmck 25 kuruştur. 
~\iap ıçın mektuplar 10 kuruşluk 
Plıi ilavesı lazımdır. 

• 
ilde Bulunduqumuz 

D ün. Hakimi~ eti l\1 illi~ e ve Ço· 
cuk Bayramının birinci giinü 

hugiiniin memleketin her tarafın 
toşkun bir ne§C icinde kutlandığı
bildiren haberlerden de memnuni. 

öğreniyoruz ki idrak ettiğimiz 
bayramın büyiik manas.nı. ehem· 
tetini ve kıymetini kanamıyan 
l'atandas kalmamıştır. 

&!illetin hakimiyeti. i tibdadın 
kumiyeti Jemcktir. Ve o istihda. 
ınahkümiyetini uzun yıllar tat

. bulunduğu içindir ki, Tiirk mil
, kazandığı hakimiyetin kıymetini 

iyen, ve kendi a aletine varasan 
liyakatle kavrıyacakhr. • • 
~uk Bayramımıza gelince. bu

l llkü Türk yavrusunun varlığında. 
~k milleti, istikbalinin bayramını 
laınaktadır. 
~uklarımız kendi bayramlarını 
~darken bizler de onların sıhhat. 

ile, ve ne elerine bakarak. varını 
~iyetle düşünmenin saadeti.ni ta
l'oruz. 
lıti büyük bayramını bir arada ya. 

\ıi akta olan Türk milleti, mazisinin 
~ lfin istıraplarını unutacak derece· 
'ıı bahtiyar bir istikbale namzettir. 
'ıı ~~tanda, tek yoksul Türk y8\·ru. 
ı. .• rormiyeceğimiz gün, bugün kut
'lltiımız Çocuk Bayramının en bah. 
)•rını ve en piirüzsüziinii yaşamış 
~ tağız: Ve temenni ediyoruz ki. o 

Yram, bugiinlere çok yakın olsun! 

&aıık Günleri Yapılmalı! 
G eten yılın ugünlerind~ , mez-

1-ıı bahada 35 - 40 kuruşa satı. 
eti, halk 45 - 50 kuruşa yiyebili

~du. Halbuki, on zamanlarda. 
~ bahada 45 - 50 kuruşa f ırlıyan 
~ ~ka ancak 60 - 70 kuruşa satı. 
~ılıyor. Viıkıa. bu tereffüiin sebep· 
~I • hepimizce malumdur: Son zeL 
te eler, seylaplar yüzünden, sehre 
._ıe~ ka aphk hayvan miktarının 
-:lı azalması , fiyatları tabii olarak 
tırmıştır. Fakat hu emrivaki kar

~da tedbir almak, \C et fiyatları. 
düşürmek nıiimkiin değil midir? 

4-lli~ce, bunun en basit çaresi. haffa· 
hır, hatta iki gün, et satışını ya. 
~ etmektir. Ve beledi) e, bu kararı 

~
'tnıeklc. çok isabetli bir tedbir al. 

sayılır. 

., · tanbul, balığı bol bir c;ehirdir. 

.._lık ta. kafi derecede mugaddidir. 
~ lıugün. sularımızda avlanan halık
._~ Yabancılara satılmaktadır. Fakat 
~lekette hol miktarda istihlak o-

ınaınası yüziinden yabancılara cok 
~ fiyatla satıldığı için, hu ihracat, 
L. Jnlekete büyiik bir gelir temin e. 
~emektedir. Kaldı ki, memlekette 
"'lık istihlakinin arttırılması, ibra
~ fiyatlarını da yükseltebilir. Ciin. 
~ ~ takdil'de, satıcılar, kendilerine 
ti~len her fiyatı kabul etmek mecbu 
)etinden müstağni kalırlar. Ayni 
~nda halk. hem balık eti Yemi o. 
~·-hem de bu suretle, me~lekette 
~ınası muhtemel görünen et buh· 
~ha meydan kalmaz. Et fiyatları. 
~halkın aleyhine olarak hergiin bi. 
't daha yiikselmesi tehlikesi de, ay· 
•· ledbi sayesinde kendiliğinden orta. 
~ kalkmış olur. Bunun içindir ki, 
~balık giinlcri yapılması husu un. 
it teklifimizin dikkatle nazarı 
.~hare alınmasını bir defa dahn te. 
-...ıni ediyoruz! 

~akir Çocuklan ...........__ _____ _ 
~eşhir Etmiyelirr ...........__ ______ _ 
ft ocuk Bayramı münasebetiyle, 
~ yine gazetelerde intişar eden 
,:tı l'esimlerin altlarında u kabil 

"1leJer okumaktayız: " . d - Dün giydirilen çocuklar ... Dun 
0Y1ltuJan çocuklar!,, 
,ı!enuz minnet tanınuyacak ~aşta 
lltı- Yavruların bu şekilde teşhir e. 
'tılerine ne bakımlardan, ve ne 
tU ? aleyhtar bulunduğumuzu bu· 
b\.~e kadar kafi derecede tekrarla. 
~tık: 
\· .\rtık o masum yavrular ale hine 
.~~ hamiyet teşhirinden ,·azgeçsek, 
.. ~len iyiliklere, daha şayanı tak.. 
..,;:ır asalet kazandırmış olmaz mı. 

TAN 
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Bana Kaptan 
Karışır! 

Paşa 
V a~tile içkiyi yasak etmişler. 

. 

Içki yasak edilmekle ayyaş 
kurtulmaz. Hele Bekri Mustafa! Bu 
yasağa rağmen Bekri Mustafa ka. 
fayı çekmiş çekmiş, evceğizine gi
derken ayağı kaymış ve bir su cu. 
kuruna düşmüş. Bu hadise gece 
oluyor. Asesbaşı da kola çıkmış, 
dolaşıyormuş. Bakmış su çukuru
nun içinde bir adam. Yaklaşmış: 
feneri tutmuşlar. Bekri Mustafayı 
tanımış: 

Yazan: B. FELEK 
- Bire imansız! Yine mi zık. 

kımlandın? Padişah yasağına kar
şı mı gelirsin~ Nedir Bu hal? Hem 
içmişsin, hem de su içinde sızmış. 
sın! 

Diye bağırıp çagırmıya başla. 

yınca Bekri Mustafa kafasının du. 
manlı olmasına rağmen şöyle de. 
mi~: 

- Yooo! Ağam! O kadar ileri 
gitme! Sen bana karışamazsın! 
Bak benim dört tarafım su! Bana 
Kaptan Paşa karışır! Sen var, yo. 
luna git! cevabını vermiş. 

Vermiş de dinlemişler mi? Um. 
marn! 

Ben 'bu fıkrayı Almanların Nor. 
vecteki vaziyetlerini etüd ederken 
hatırladım . 

İlk günlerde Norveçlilerin gaf
leti, bir kısım nazilerin hiyaneti 
ve Alman propagandasının ,gayre. 
ti ile Norveçe çıkan 50 lbin Alma. 
nm bugünkü hali çukura düşmüş 
Bekri Mustafadan · farklı değildir. 

Dört tarafı su. Önünde arkasın
da, sağında solunda Norveç. İngL 
liz ve Fransız kuvvetleri. Memle

sulh olduğundan bahsedişini be. 
ğenmedim. Sayıklama alametidir. 
Ateşi var galiba! 

Geldiğini söylediği bahar hangi 
bahar? Havanın soğukluğuna gö_ 
re ilkbahar olmadığı muhakkak. 
Yeni gömlek giydiğini söylediğine 
bakılırsa bu bahar, gömlekçi Be. 
har olmalı. Hesap görnliye gelmiş
tir. 
Güneş açmış. sokağa çıkmış ve 

herkes gibi rahat imi~. Zavallı 

genç! 
Muhakkak Talimhane tarafında 

bir apartımanda oturuyor ki; hem 
biraz güneş almıya. hem de başı_ 
nı dinlemiye sokağa çıkmış. 

Benim bu şiirden anladığım 

bunlar. 

Dalgmlık Olacak! 

G elelim ikincisine: 
O. daha derin, daha içli. 

Ekmek dizimae. 
Yıldızlar uzaJ<ta, ta uzakta .. 
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. 
Öyle dalmışım ki sormayın, 
Bazan şaşırıp, ekmek yerine 
Yıldız yiyorum. 

Vaktile manası anlaşılmıyan 
SQzlere. şiirlere "tasavvuf" derler. 
di. Eğer bu şiirde de bir tasavvuf 

manası yoksa delikanlı hakikaten 
dalgın imiş. Ekmek yerine yıldız 
yemiş! Yıldız yenir mi? Her hal. 
de yıldiz şehriyesi olacak. 

Bü münasebetle şu iki dalgınlık 
fıkrası hatırıma geldi: 

Birini Fransız romancısı mer _ 
hum Jul Vern'in yazdığı bir se. 
yahatnamede okumuştum. 

Hikayede (Paganel) adında dal. 
gın bir profesör var. Birile tavla 
oynuyorken susayor. Bir bardak 
su getiriyorlar. Suyu içip zarları 
tablaya atacağı yerde dalgın1ıkla 
zarları ağzına atıp suyu tavlanın 
içine döküyor. 

. _,,-- tı I; .::::-=-(~ ~~ ~ 
;rrh~,~-~ --it4 

ıı~ - ( ----= ft lı ~ 
Şu anlatacağım fıkra bundan da 

baskındır. 
Zengince bir adam kahyasile bir 

sandal gezintisine çıkmış. Yanla. 
rmda bir sepet de şeftali varmış. 
Biz bunu daha münasebetli şekle 
sokmak için vapurla Bursadan ge
liyorlarmış diyebiliriz. 

Efendi, kahyasından bir şeftali 
soyup vermesini istemiş. Adamca. 
ğız da çakısını çıkarıp bir şeftali 

ket halkı düşman. Yiyecek içecek, 
mühimmat, takviye kıtaatı ancak ,
tayyare ile gelebiliyor. O da ta
kipten kurtulabilirse. Bir tarafta 

LOKMAN HEKjMjN öGOTLERİ 
harıl harıl gemilerle karaya çıkan 
müttefik kuvvetleri tankları, top. 
lan, maxi.fieli tüfek:leri. cephane
leri, zahireleri, ote tarafta tayyare 
ile gelecek imdatlar ... 

Hani küçüklere: 
- Uslu oturdun da bak karga sa

na çikolata getirdi! dedikleri gibi 
bir şey. 

Artık Norveçteki Almanlara 
kimse karışamaz. Ne Her Hitler, 
ne Her Göring, ne Her Ribbentrop. 
ne her Gôbels .. ne de herkes! On. 
lara karışsa karışsa Kaptan Paşa ı 
karışır.. , 

Çünkü zavallılar etrafı su bir 
cukura düştüler. 

Şiir, Ne Latif Şeydir! 

E lime bir sanat ve edebiyat 
mecmuaı;ı gecti. Kapağında 

bir güzel resim var; içinde de şiir. 
ler. şiirler. Şiir güzel şeydir. Bu
nu bizim vaktimizde insana bedii 
bir heyecan veren söz. diye tarif 
ederlerdi, bilmem şimdi de öyle 
mi 

Size bunlardan birkaçını nak
ledeceğim: 

Mesela şu; 
Fransızca bir ı::.uıı .,, c11. 

ILLUSION 
Eski bir sevdadan kurtulmuşum. 
Artık bütün kadınlar giizel. 
Gömleğim yeni 
Yıkanmışım, 

Traş olmuşum. 

Sulh olmuş, 
Bahar gelmi~ 
Güneş açmış. 
Sokağa çıkmışım, insanlar rahat; 
Ben de rahatım. 

Şairi tanımam. Hatta: 
''Aldanma ki ıalr ıözu elbette yaıancıır. • 

Diye bir eski şairin şahadetine 
rağmen şözlerini yalan olarak da 
kabul etmem. 

Bir sevda geçirdiğini söylüyor. 
inanınm. Geçmiş olsun. Korkulur 
ki bir yenisine tutulmasın. Çünkü 
bütün kadınları güzel gördüğüne 
göre cihanşümul bir sevdanın arüe 
gününü yaşıyor. Gömleği de yeni 
imiş. Allah versin. Biz muharrir 
ve şairleri temiz giyinmiş gördük. 
çe memnun oluruz. Çorabı nasıl a. 
caba? Ondan bahsetmiyor. 
Yıkanmış da. Güle güle kirlen. 

sin. Halk hamamlarının faydalan 
görülmeye başladı. 

GÜNDEN SONRA.H 
Yeni doğduğu vakit vasati Ü<: İ:i. 

lo gelen çocuk iiç dört gün ağırlı· 
ğmdan birer parça kaybeder. Be
şinci gün, kaybetmi · olduğunu 

telafi etmiyc başlıyarak onuncu 
gün gene ilk giindeki ağırlığını bu
hır ... 

On günden sonra hergün birer 
parça artmakta devam eder. Fakat 
mütemadi~·en a)·ni nisbette değil. 

On günlük olduktan sonra, üç ay. 
lık oluncıya kadaT günde 25-30 
gram. Altı aylık oluncıya kadar 
20 - 25 gram. Dokuz aylık olun
<:ıya kadar günde 10 - 15 gram. 

Bir yaşından iki ~·aşına kadar, 
ilk altı ay iç.inde yani bir buçuk 
yaşına girinciye kadar günde, 8, 
bir buçuk yaşındrn iki yaşına ka. 
dar da günde sadece 5 gram ... Daha 
sonra. otuz a~·hk oluncıya kadar 
hergiin ağırlığının artması nisbeti 
hep 4 ile 5 gram arasında kalır. 

Bunlar da, şüphesiz. hep vasati 
sayılardır. Memedeki çocuk anne. 
sinin hergiinkii haline. hergün o
nun kendine \'ereceği gıdaya göre 
az veya çok biiyür. Siitleri bol an. 
nelerin çocukları elbette daha bü
yiik olurlar. 
Çocuğu sık sık tartmak iyi ol. 

makla beraber hergün ağırlığının 
kaideye uygun olarak artmadığı 
anlaşılınca merak etmiye hiç iii
zum ~·oktur. Bu kaide nazaridir. 
Pratik olarak ehemmiyetli olan ı:ey 
çocuk beş aylık olunca ağırlığının 
doğduğu zamandaki ağırlığına nis
betle iki misli, bir yaşına girince 
de ağırlığının gene doğduğu za
mandaki ağırlığına nisetle üç mi\. 
1i olmasıdır. 

Bir de doğdukları vakit normal 
sayıdan biraz daha ağırca olan ço
cuk daha yava~ büyür. Bunun ak-

sine olarak. doğduğu vakit normal 
sayıdan hafif olan çocuk daha ça
buk büyür. Bu kaideyi hesaba kat. 
ına)'I unutmamalıdır. 

Bu hesaplara göre. doğduğu va
kit üç kilo gelen bir çocuk beş ay
lık olunca altı kilo, bir yaşına ge. 
lince dokuz kilo, bir buçuk yaşın. 
da on bir kilo, iki yaşında on iki 
kilo. otuz aylık olunca da 13 kilo 
gelmelidir... Fakat bu nazari sayı 
hemen hiç bir vakit gerçek olarak 
bulunmaz. Tatbikatta görülen ı,ıey 
bu vasati sayıların ya üstünde, y~ 
altındadır. Şu kadar ki tatbikatta 
bulunan sayılann da nazari sayıya 
ıöre muayyen bir nisbette olduğu
na dikkat edilmiştir: 

O nazari sayının üstünde bulu
nan sayılar daima beş yüz gram. 
altında bulunanlar da iki yüz elli 
gramın içinde. Yani, bilfarz, yaşı. 
na göre on kilo gelmesi icap eden 
biı çocuk ya on buçuk kilo, yahut 
on kilodan 250 ıranı eksik gelir .. 
Böylece nazari sayıların teşkil et· 
tiği münhani ortada olarak onun 
500 ıranı üstünden ve 250 gram 
altından geçen iki miinhani arasın. 
da kalan boşluğa "hayat yolu .. der. 
ler. Bu hayat yolunun içinde bir 
ağırlıkta bulunan çocuk normal 
demektir. O yoldan dışarı ~ıkarsa 
o ' 'akit kendisinde bir hastalık ara· 
nılmabdır .. 

İki yaşından sonra da cocuk diirt 
yaşına kadar senede vasati olarak 
bir kilo, beş ''e altı yaşlarında se
nede bil' buçuk kilo. yedi yaşından 
on yaşına kadar da senede iki kilo 
artar: Demek ki günde 3 - 5 
gram 

On yaşından sonra. işe büliığ 
zamanı kanştığından o vakit kız 
çocuklarla erkek çocukların büyü. 
meleri nisbeti haylice değişir. 

1 
l 

soymuş. İnsan hali bu. Şeftaliyi so. 
yarken ağzı sulanmış. Bir taraftan 
soyulmuş şeftaliyi efendisine ver. 
miye, diğer taraftan da ağzına bi
riken salyayı denize tükürmeye 
hazrlanırkcn tersi dönmüş ve şef. 
taliyi denize atıp efendisinin su • 
ratma tükürmüş. 

Dalgınlık bela şeydir. 
Bütün bu şakalardan sonra oe. 

nim yazdığım şu şfüi okuyunuz. 
Ötekilerden baskın değil mi: 

Kunduralanm ayağımı sıkıyor, 
Sağını sola giymişim. 
Yeni boyatmıştım, onları. 
Ayağımı değiştirmeliyim. 
Erenlerin saiı solu olmaz, 
Kunduraların sağı solu olur. 

Fena mı şimdi bu? Allahaşkına 
söyleyin! 

Aman Söylemeyin' 

B ir eroin kaçakçısı yakalamı~ 
lar. Adını yazamam. Beraet 

ederse yakama sarılır. Yalnız şu 
kadar söyliyeyim: Bu yüzden 600 
bin lira kazandığı söyleniyor. 

Bu ne bolluk yahu! Bu kadar pa
rayı nereden kazanmış. 

Herifin Dereıbeyine: 
- Ya dayak ycmemişsın, ya sa. 

yı bilmiyorsun ağam! dediği gibi, 
ya para kazanmamışlar, ya sayı 
bilmiyorlar galiba. 
Eğer inanacak olsam ağzımın 

suyu akacak. Söylemeyin Allahaş. 
kına! Aklıma fena şeyler geliyor. 
Bu ne bolluk böyle! 

Kuyuya İnmek Meselesi 

Q nun ipile kuyuya inilmez! 
deriz, değil mi? Bir ada

mın sözüne itimat edilemiyeceğini 
anlatmak istersek bu sözü tekrar. 
larız. Yani insanı yan yolda hıra. 
kır demektir. 

Bir kere insan kuyuya inmeğe 
karar verdikten sonra ipin sağlam 
olup olmamasının ne ehemmiyeti 
olur Yarı yerde koparsa "Cup!" 
diye suya düşer, ağır ağır ineceği 
kuyuya çabucak kavuşmuş olur. 
Mesele kalır, kuyudan dışarıya 
c1kmaya! Ona da Allah kerim! 

Zaten kuyuya inmek isteyen, o. 
rada kalmayı göze almalıdır. 

Kuyuya dair en güzel sözü Nas. 
rettin Hocadan işitmişizdir. 

Hocava: 4 

- Bu minareleri nasıl yapar. 
lar? diye sormuşlar. 

- Kuyu kazıp tersine çevirir
ler~ cevabını vermiş. 

Minareye cıkmak isteyen, kuyu. 
ya inmekten çekinmemelidir. Ku. 
yuya inerken de kendi ipi yoksa. 
başkasının ipine sağlamdır, çürük. 
tür diye kusur bulmak revayihak 
değildir. 

Bir gün Nasrettin Hoca. kuyu. 
dan su çekerken ay'ın aksini suda 
görmü . 

- Bire aman! Ay kuyuya düş. 
müş; çıkaralım! diye çengeli at
mış. UğraŞlrken cengel kuyunun 
taşlarına takdmış. Hoca asılmış 
kurtaramamış. Biraz daha asılın. 
ca; ip kopmuş, Hoca. sırtüstü ku. 
yunun başına serilmiş. O sırada 
gökteki ayı görünce: 

- Çok şükür! Epey zahmet çek. 
tim ama, şu ay'ı da kurtardım ya! 
diye memnun olmuş. 

İnsan kuyuya düşmeye görsün, 
elbette bir kurtaran bulunur; (tabii 
eceli gelmemişse!) 

Traş olmuşum diyor, demek Nu
..rullah Ata ile ıtörüanıüi. Yalmı. 

v edal.tı$ma esnasında dal.11ınlığın ne tieesi! 

rg_,::mm~ 
" Bizim Deniz 11 2 ı.. ı.. Lt o 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Roma şehrinin teessüs yıldönü 
mü münasebetiyle İtalyan ıa 

zetelerinden Tevere gazetesi şöylf 
yazıyor: 

''Tarihte milletler daiına "ilerle. 
mek veya geride kalmak,, ltaranna 
varmışlardır. Bugün İtalyanın karaı 
vermesi lazımdır. Menabii ve kuvvet' 
artmıştır. Fakat hayati sahası değiş. 
memiştir. Kapılan yabancı bir dev. 
letin işgalinde bulunan bir denizdf 
kapalı İtalya, kudretine uygun ola· 
rak yayılmak imkamndan mahrum. 
dur. Karar saati gitgide yaklaşıyor.,, 

Karar saati 1Z yi çaldığı dakikada 
İtalyan donanması Akdenizin İtal
yan denizi olduğunu, haşmetli İtalya 
Kralı ve Habeşistan İmparatoru E. 
manuele ilhak edildiifni, İtalyaıı 
radyosu, Balkan Yanm adasının Ce· 
nup kısmiyle, Afrikadaki bir kısım 
müstemlekelerin, Mısır ve Filistiniıı 
İtalyanın hayat sahası olarak siclh 
kaydedildiğini mi ilin edecek? 

İtalya senelerdenberidir bağmyor 
Akdeniz, bizim denizdir. Yabancı bb 
devletin bizim denizin kapılan olu 
Cebelitank ile, Süvey§e sahip olma. 
sına müsaade edemeyiz. Yabancılaı 
dışarı ..• İtalyanın benlmsedifi bu de. 
nizin bir kenanna haJDletle yerleşer 
Fransa, Afrikadaki müstemlekeleri. 
ne giden deniz yolunu inhisan altms 
almak istiyen bu devlete, "Koca de 
niz sade senin mi, ya ben neliğim?,. 
Diyor? .. İngiltere, Hindistan yolunu 
kesmek istiyen bu sese, zırbblannL 

dritnotlannı. süper dritnotlannı gös 
tererek, asırlardanberi elinde tuttuğu 
beratla, "yolumu kesme, sana başka. 
sının kesesinden istediğin kadar ih. 
san vereyim,, eliyor. "Hayat sahas· 
mı istiyorsun, al sana Habeşistanı 
Yetmedi mi Adriyatik sahilinde Ar· 
navutluk, Dalınaçya da va1' .• ,, Hatta 
bu sulbü muhafaza için çalıştıkları 
günlerde Lord Rothenner Filistin ve 
Irak mandasının İtalyanlara veril. 
mesini teklif edecek kadar alicenap. 
lık ta gösteriyor. İspanya harbinde. 
ademi müdahale komisyonu ile, ltal. 
yanın lştihasını doyurmak için sesini 
bile çıkarmıyor. Fakat ne etmeli ki 
Büyük Roma hulyalan içinde Afrika 
müstemlekeleri bire. kannca gibi 
küçülüyor, Balkanlardan alınacak 
hisse imparatoduiun diıleri arasında 
bir ekmek kırmtısı gibi kayboluyor. 
Süveyş, Irak, Fffistm. ve daha çok 
büyük lok~alara sahip olmak için. 
Akdenizin ltalyan denizi olmasından 
başka çare kalmıyor. 
. Karar saati yaklaştığı bugünlerde 
Italya hükümeti Akdeniz hüimiye· 
tini milletlere tebşir, Vatikan kilisesi 
de beşeriyetin saadeti namına bu de
nizin Katolikleştiğini Hırisüyan ale
mine ilan mı edecetir? .• 

Bu kadar hissei şayiab bir denizi, 
de\·Jetlerin elinden koparırken, bu 
denizin kaç imparatorluğu yuttafu. 
nu, dibinde hurda halinde yatan de
mir zırhlardan gayri, kaç tane tacın 
ve tahtın yattığını hesaplamıyorlar 
galiba ... 

Ne denizleri, ne topraklan payla
şamıyorlar ... Ne insan kölelm, ne ha. 
yat sahaları kafi gelmiyor... Yeryü.. 
ziinde bu kadar İmparatora, Krala, 
hu kadar müstakil millete ne liizum 
var. Bir \'e iki devlet bunlann hepsi 
benim diye ilin etse, bu bir \anecik 
insan cemiyetini idare edecek lider 
mi bulunmaz? 

Bir karikatür mecmuasmcla bir 
fıkra okumuştum. Çocuk coğrafya 
dersinde muallime soruyor: 

- Pek ala topraklan devletler 
taksim etmişler. Kendi topraklan 
sahasındaki denizleri de taksim et
mişler. Fakat göklerin hududuna na. 
sıl çfaip te benimdir diyebiliyorlar? •. • 

Muallim: 
- ·Göklerin huduttan da devletle. 

rin ınesahai sathiyeleri hududu ile 
çizilir, cevabını verince çocuk: 

- Demek, bu gökler de devletler 
arasında taksim edilmiştir. O halde 
Allaha yer kalmadı. diyor ..• 

Bu gidişle devletlerden kütlelere, 
İmparatorluklardan milletle.re yer 
kahnı~·acak. 

Üniversite Tarihi 
Tesbit Edilyor 

'l'ürk Üniversitesinin hangi tarihte 
başladığını tesbit etmek ve mümkün 
ise Üniversitenin bir tarihini yazmak 
üzere Rektör Cemilin riyasetinde 
toplanan bir heyet, bu hususta teL 
kikat yapmak üzere aynca blr ko. 
misyon teşkil etmiştir. Bu komisyon 
Profesör Şerefettin Yaltkaya, Mük
rımın Halil, ve Doktor Süheyl. 
den mürekkeptir. Komisyonun vazi. 
fesi Üniversitenin medrese ile mi 
yoksa Tanzimattan sonra mı başla 
dığını tesbit etmek ve Üniversitenin 
bir tarihini hazırlamaktır . 
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i ilino uarında Türkiye Pavyonu 
r uza Geçtiler 

(Bıı§ı 1 ın~igel 
vr.ç l.uvvotıer le tc ril\i mcşL\i cdorok 
T. ondjem istı ·ametinde cenuba tloğ
ru ılerlcmektedirler. 
A~ Jli ınomb dan bildirildiğine h

r muıt fıklor, Alman tayyaNle.r ... 
nm bom"Qnrdımanı vo mitr lyoılcri ... 
nin t i ile i~aç cdilmpkte olrne.\a. 
rına rağnı n hahhazırda bi.itün de. 
m{rypl\tnu ve 'l'rondjem'e gidon di~ 
g r butün yollı:m kontrolleri altlllda 
bulundurmaktadır. 

Mı.ıttcfllderln mengenesi, ~imal~ 
d n ve c nuptan Tre.ndhjem'i sık1~
tırmaktır. 

l\l\.ıtoha !iıslnrın kııti hükmüne gq. 
re, Troııdheim etrafmdnld muhare. 
beter on derece muhim, belki do 
kıttı m hiyette olacnktır. 

O lamm ŞimnUnde vuku bulan 
muharebeler do mUttefiklorin geni§ 
olçude i tiralderindcn l>ahsalunmnk~ 
ta v buna dııir de bir çok haberler 
verılmckte ise "ele bu haberler henüı 
re men teeyyüt etmemit§ir. Fakat ıı
lıpan :trnb rl re ~öre Almanlarla bu 
ccp}ıçclc yapılan temns O.slorıun şek. 
sen mil Ştmıılindedir. 

l' azipet miittefiklcrin 
le/ıindedir 

Pariste beslenen kanaate göre 
Norveçteki vaziyet mtittefiklerln le. 
hinde olan bir cereyan takip ediyor 
ve bu yüzden İsveç'in maruz kaldığı 
tehlike nazarı dikkate çarpıyor. Fran 
sız askcrt mahafiline göre bugünkü 
vaziyet şu merkezdedlrı 

1 - Alman tayyare istasyonları 
muvaffakıyetle bormardıman edil. 
mfştir. 

2 - Almanlar hava faaliyetini 
gevşetmişlerdir. 

S - Müttefik kıtaat Norveçte ka
raya ihraç edilmiştir ve bu ihraç ha. 
reketl normal surette devam etmek. 
tedlr. 

4 - Norveçe ihraç edilen kuvvet
ler muvaffakıyetle ve önceden tesbit 
edilen plAn mucibince ilerlemekte· 
dirlcr. 

5 - Bu muvaffak1yetlerin en mü
himmi, İngilizlerin Oslo, Hamar ve 
Elvcrum'dakl Norveç mevzilerini 
takviye etmiş olmalarıdır. 

İngilJz kıtalarının, Cenubi Nor. 
veçc de herhald vardıkları ve mUt
tefiklerln yakında Narviktcki vazi
yeti tenvir edecekleri söylenmekte. 
dir. Dı er tar.aft n Pari mahafill, 
Norveçe dair olarak Stokholm'den 
gelen haberlerin ihtiy"tla telakki e. 
dilmesi lüzumunu hatırlatmaktııdtr. 

İngiliz donanmasının Narviki tah
ripten çekindiği haber veriliyor. 
Stokholmdcn verilen haberlere gö. 
re, burada 1000 • 1200 Alman var. 
r' r. 1sveçe giden d mt:ryolu üıcrindc 
de 1" zı Alman kıtalnrı bulunduğu 
nnl §ılıyQr. 

., Alman tebUğfoe gÖJ"e 
Alınan te'bllğl berv<:çhllıtldlr: 
İnglllzlcr, bunqan evvelki günler

de olduğu gibi 22 Nisan(la da Alman 
kıtaatının i~alinde bulunan Narvilc 
mıntakasına asker ihracına tesebbus 
etmemi lerdir. Buna mukabil İngiliz 
deniz kuvvetleri şehri ve limanı ye. 
nid n bombardıman etmişlerdir. 

'l'rondheim etrafında karargah 
kurmu§ olan Alman kıtaatı, hafif de. 
nir; kuvvetlerinin de yardımlle, şlma. 
li rki istikametinde 100 kilometre 
ilerlemf!ılcr, orada bulunan düşmanı 
püskürterek Namsos'dan cenuba ~L 
d n yamacı kapamışlardır. 

Bir orveç avizosu, Varsdal hali. 
cinde batırılmı tır. 

Bergcn ve Stnvanğer rnıntakasın .. 
da, bu s hirlerlp çivarına yayılmıs 
bulunan ~Qrvcç müfrezelerllç milsa,. 
dem ler d vıını ediyor, 

Alm nlar, yeniden top iğtinam et
mi lerd"r. 

O lo ı:ılmalinde, Alman mıntakala. 
n. Ramdy ve Lillehnmmer mevkilo. 
rinde arazinin sarph!~ına ve düşman 
mnnlal rına rağmt'n, harektıta devam 
ctml !erdir. Tayyare filolnrı, hareka
ta muvnff klyctle iştirak etmi lor. 
d"r. Ilİ" Norv 9 tayy resi tahl'ip e
dilmi tir. 

Alman harp tavyaresi r:ı.ılnrı, 
Norv ç ~arp sahilinin orta kısmı a. 
cıklannda ve And:\l&nes deniz mınta
kasında. y niden İngiliz harp ve nek. 
1 ve remilerinc t:\nrruz {!tmişler ve 
c;iddetli mukavemete r1ttm n btr tor. 
pido ve muhr'bi ile bir İngiliz nak. 
Jive gemi ini batırmı lardır. Diğer 
bir muhribe de orta çapta bombalar 
i abet etmis, t.rıkrlben 5000 tonluk 
bir nakliye gemisi bir yangın netice-

,....,.,, • ..,......, mu:.Wr.w:rr.ur~.-..... 

inieyyubt 
Ynzıl rımızın çokluğu )·iiziinıtcıı 

im 1efriknm17.ı bu"\in ko,·QmP.~ık 
Ol ın ucular1m1zın bizi mazur gore 
c 1 lcrini umnrız. 
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ı;inde harap olmuştur. Dombıuıs ve 
Grong garları bombi\lanmı tır. 

Norveçl11 beyaz kittıbı 
Norveç bir beyaz }(itQp neşretmiŞ

tir. Bunda 9 nisandı. Oslodaki Alman 
şefiri tarafından snbah saat be te 
R&riQlye NQıırına bir ml.lhtlra veril
diği, )'ıQlbukl daha önce Almnnlıırm 
Narveoin b zı mıntak larınn asker 
thrac ettikleri bildirilmektedir. 

Sefirin verdiği muhtırada ise, 
muttcfikler tıırofındım Narveçln 1 • 
gali mukarrer oldugu cihetle Alman. 
l:ırın harp :sonuqa kadar Norve~in 
müdafasını deruhte ettikleri ve her 
türli.ı mukavemete mukabele cdıfc. 
ceği yazılmaktadır. 

İsveç Tehlikede 
Londra, 23 (Hususi) - İsveç gazc. 

telerinden Svens~a Dagbladad'ın, 
Almanların Trondhcim civarındaki 
bir köyde Narv~ç kachn ve çoculda
nnı bombardıman ettiklerini yazma
sı, Alman radyolarının İsveçe kar~ı 
tehditlerde buhınrnalarına sebep ol. 
muştur. HugUn Alman rndyQşu de. 
mistir ki: 

"Jsveç mafhuntı, son zamanlarda 
Almanyaya karşı meydan okuy n te. 
caviizlerrle bulunınnktadır. Alman:ı,·a 
şimdiye kadın• bunu kayd ile iktifa 
etmiştir. Fakat İsveç matbuatının 
timdi dehşetli propagandasına sayfn. 
lar tahsis ettiğini görmektedir. 

"Almanya. askerlerinin erefleri
nin kırlmasmıı tahammül etmlyecek. 
tir. 

"Almanya İsveç makamlannın bu 
vaziyete nihayet vereceklerini üırıit 
~tmPk i-:tiyor." 

Finlanda endişe duy11yor 
Helsinkiden PPlP11 haberler~ pöre 

finlanda mahafili 1sveçln mukncMe. 
ratı ile derinden aUıkadar olmakta. 
dır. Bu mah(l.fil, Almanların Nor
veçtekl vaziyetlerinin çok müşkülle. 
eceğl ve Norveç ile olan pıüpakale. 

lcrini temin ve bütün Botniyada yo. 
lu serbest tutmak üzere lsveçtc sev
külcE!yş no"ktal@nnı afocaklşn günyn 
ynkm olduğu mütalaaınndadır. 
Almanların böyle bir t~ebl:ıüsU 

Baıtığın anahtılrı olan Aaland adala
rının kor.trolü mesPleslni tekrar (lr. 
taya cılrnracaktır. Buzların erimesi 
Baltıkta seyrüseferi kolttylastırınc~ 
bu ihtimaller artacaktır. J)u takdlrr!e 
öyle Umit ediliyor ki, FinlAnda ile ts. 
yeç var.lyetl11 hnklı kılacağı bütün 
\edbirlcri alacaklardır. 
Di~er taraftan su da epemmiyetle 

knvdedilivor ki. Almı:ın donanmasının 
2ayıf dü~Us olması !sveç deııiz ku '
vetlerjnln ehemmiyetini qolayısilc 
l\rttırmıştır. 

Ayni mallafildc beynn olunuvor ki, 
bazı memleketlrrln zayıf ve karar
oıızlık ~östermi!$ olmaları ve müste\1

-

lilcre karşı mukavemet edecek verde 
Qunlara istediklerini almitğa "'ijsnade 
cıtmeleri ve ancak <;ok ızcç kalÇhktan 
oıonra teessiifler izhar eyleme\(.'ri bu 
içC' .. kufarı kuvvetlpnrHrmPktedir. 
Almanlar lıazı rlık yapıyorlar 
Fnkat İsveç hııkumoti Alm nlann 

İ~eç yçılQy}Q münakale yııprnahmna 
iınkfm vermiy ccktif. Alınan bUtiin 
tedbirler bu gayeyi istihdaf ediyor. 
İsveç hükumeti, icabında müttefik. 
!erin tam yardımiyle karşılaşaoıığına 
~anidir. 

İsveç hi.ikiımeti tarafından bugi.in 
qeşredilen bir k rnrname ile Waerm· 
land ve Dalslnnd eyaletleri hus\l~İ 
~ir müsnadenamesi olmıyan ecnebi
ler için memnu mıntaka addedilmiş. 
tir. Yalııı~ Norveçlilerle Finlandalı· 
lpr bu eyaletlerde yerleşebilecekl~r
qir. 

Stokholmden verilen bir haberde 
cteniliyor ki: 

Almanlar Baltık Denizinin Alman 
sahillerinde büyük askeri hazırhklaıı 
yapmaktadırlar. Almanyanın bn kn 
taraflarından Meme\ arazisine ve Do .. 
ğu Pusyasına 11\Uhim miktarda kıtııat 
ve mühhimmat gelmektedir. Bu H· 
manhırcta bul~nan ve §lddctli ncıa
ret a\tındn t\ıtulıın şivil aha\i uzMk
lııştırılmak üzeredir. 

Bu haı:ırltkların pedefi meçh~l ol
makla beraber, J\lmanyaya kom u 
Baltık memleketleri J\lmanlqr tara
fından kendilerine knrşı hiç bir hare. 
~ette bulunam1yacağına kani olduk
lıın için hiç bir endişe goster"'cmtık. 
tedirler. 
llelçikada müdafaa tedbfrleri 

rl 
(füışı 1 ;ncide' 

bulunduklarına hlikmcdebilir mi. 
yiz? Bütiın bu emareler Hitlerin bl.İ
yük taarruza başlamak iızere oldu. 
ğuna birer deli) add dilebilir nıi? 1 fi 

Sovyet - Fın sulhündenbcri Al 
manyanın yaptığı diplomatik tanr. 
ruzıa:, İtalyan matbuatının neşriyatı 
da, bılhassa Balkanlarda, yeni hadi
selere intizar lazım geldigini göste
riyor. Şimqi Alınan matbı.tııtı da Bııl 
knnlarda müttefiklerin ekopomik tl\
arruzu kar ısında zaaf gosterccck o
lan bu küclik devletleri Almanyanın 
ccıillımdırrnakta gec:ikrniyeccğini bil
diriyorlar. İngiliz si •asi mahfilleri-

1 
nin kannatine f(Ör~ de Almanya He. 
İtalya bu defa Balkanlarda müşterek 
bir harekete karar vermislerdir. Al
manya Tuna üzerinde mutlak kontrol 
sahibi olmak için Macaristnn, Yugos· 
lavya ve Romanyayı ya tazy.k. ya 
isgnl edecektir. Sovyetleri tatmin 
için Besarabyanın Sovyct orduları 1 
tarafından işgaline göz yumacak, l t 21 inci beynelınilel Miliino • ı- __.-
İtalynnın da bu vesile ile Dalrnaçya : • 
sahillerini isgal ederek Adriyatiğe : Fmm 12 Ni anda açılını·! :ı Yu·· lcsek Harp Konseyı· 
t h

. 
1 

t fır. Fuarda Türkiyeden başka 
aırıamen sa ıp o masınçı ses çıkar- • 
mıyacaktır. İtalyanın son giinlcrde • Roman~ a, Yugosla\•ya, Bclçlkn, 
müttefiklere kafa tutmıya, ttalvnn ! Brezilya, Estonyn, Fransa, Al. • 
matbuatının tekrar Akdeniz hakimi- : ınnnyn, Holnnda Hindi tanı, ı D •• p • t T ) d 
yetinden bahsetmiye baslnmış olma. : ~lan~uko, Holanda, i panyn. ! un arı s e ''Alman hoiı'kupetlleaAlnm, a,n :rniıUe· 
lan bununla izah ndilmektcdir. ı l 'içre \'C 1\Iacnristamn resmi * : pavyonları vardır. Tiirk pavyo. (Başı ı incide) 

Bütün bu zevrıhire bakılırsa Al- f nunda palamut, tiitiin, Yum ur. :ı Norveç mümessili, Paris sefiri idi. ti arasında bir fark gözetilmek iSte-1 t ta, kitre, pamuk, tiftik, ynpak. t ! manyanın Balkanlarda tııar. t Polonyanın mümessilleri de içti nlyor. Bu, çok tehlikeli bir temııY ı • 
ruza geçmek üzere bulunduğuna : hah \'e çiniler b:lhassn alakayı mada hazır bulunmuşlar ve Polonya ctür. Alman milletinin mağlup oldıl· 
hükmetmek lazım gelir. : cclbctmcktcdir. Yukanki re· J Ba§'.•ekill General Sikorski ile Harici. ğunu anlıyacağı gün mlınasız c;Ölle! 

Fakat bu hükmü vermeden evvel : s·ın, Tiirk pa\'yonunun ha. • ye Nazın Zaleski Fransada yerleşen ve zahiri vaatlerle yakla acak de~I· 
hadiselerin son günlerde gösterdiği : ;~!!~n görüniişiinü tcı;bit celi. S Polonyayı temsil etmişlerdir. Uz. Onu muharebe meydanında ınot· 
inkisafı da göz önünde bulundurmak • S Ne~redileıı ı·esmi tebliğ lup edeceğiz. 
• d ••••.-.••• ••••••••••••• ... • • •• bir lazım ır. İçtlmaları mi.itcakıp neşrolunan "Almanyanın yüzü mazide de ; 

Almanya Norveç! kolaylıkla işrıal [ resmi tebliğde deniliyor ki: çok defalar çirkin olmuştur. Fa1'
9 

edeceğini umuyor, ve Finlere yı\rdım f Q / Y Q s Q h ille f İ ''Müttefiklere taahhütlerini zama. o çehre hiçbir :zaman bugünkiı elle· 
için askeri sevkiyat yapmayı mah- nında ifaya ve menfaatlerini her tür ri taze kanla boyanmış caniler çtet~· 

D ' "' 'T' h d •t lü hasmane icraata karşı müdafaaya .sinin idaresindeki kadar nefre • 
zurlu bulan müttefiklerin bu defa da ar m l ' e l ımkan vermek maksadile halen mut. yandırıcı olmamıştır.,, 
Norveçe yardıma kaşmıyacrıklannı tefik hukumetlerin dikkatini çeken Garp cephesindeki harekat 
tahmin ediyordu. Bu tahlnini tahnk- Alt l n da dl r.. siyasi ve askeri bütün meseleler hak Garp cepheşinde Mozcl üzerı~d: 
Jıuk etmiş olsaydı, o vakit belki Gnr~ kında umumi nokta! nazar teati edil. topçu faaliyeti olınuS,tur. Vosges d 
ba veya Cenuba da saldırmıya teşcb <Rn•" 1 inri•lf'l miştlr. A!man devriyelerinin harekatı pııli· 
büs ve cüret cdt'bilirdi. İtalyan sahillerni tehdit etmektedir. Harbin umumi sevk ve idaresine ~iırtülmüştür. Fransız tayyarelerı ~: 

"Fransa ve İngiltere, Umumi müteallik bütün meseleler gözden ratından tahrı'p edı'len bı'r Alman tıı,) 
J.'.':akat Norv~te kuvvetli bir mu~ · iid"· H r l.e k zanı n ZQ.!erd• t.al nın .S g.ı .U..«ın wnr.a. orluıldo.dnütt yar sı Hel ika "1lrazısrn düşınQŞ' ' 

kavernete uğradı. Müttefikler evvela hissesıni tanımaktan müstemir bir fikler arn ında fiili bir teşriki mesai .Rün İngilterenln şurk ve cerıub~ 
Almnn donanmasına büyuk bir dar. sur~tte istinkaf etmişlerdir. Fransız te:nti~ine matuf yeni kararlar veril. şar]\i !iahillerinde müteaddit Alrrıııde 
Qe indirdiler. Sonra da kısa bir za. ve İngiliz ricali, tefevvuk oyunların. mış::> ır. . tayyareleri görülınüş, fakat hepsi 
ırıan içinde Norveç snhıllerine asker da İtalyayı ôlet olarak arl.ik kulla. I olonya Başvekıll, Polonya hüku- piıskürtülmü~lerdir. 
çıkarmıya ba~ladılar. Müttefiklerin namıyncaklarını nnlayınca kendi i. n_\et. ordu ~e milletini~. ~.alen teşki- 1 Batan ticaret gemiletl 
yardımın\} güvenen Norvcçlıler de nin alo.)fiinde hare~ot etmiHlerdir." lptlaıımnk u:zere olan butun kaynak- ı . . İ gilıı 
dahilde müdafaayı süratle orgnnize Qaıete bundan sonra zecri tedbir. lıırı ile mücadeleye devam azminde Son hafta ıçındc yalnız 3 nbil 2 

ler zamanını hatırlatıyor ve bunun olduklarını konscve temin evlemıs.. vnpuru batmıştır. Buna muka , 
ettiler. "' "' ~ 1 Al t d'l · •a bll 

B\! suretle Almanlar Norveçte sür. 
atle muvaffşk olamadıktan maada, 
şimdi Norveç ve mtittcfık kuvvetle
riyle çarpı§mak mecburiyetinde bu. 
lµnuyorlar. Snhil boyunca limanları 
i gal etmiş bulunan Almanlar deniz. 
den ve karadan muvasalaları kesil
miş bir haldedirler. O lodan .Şimale 
qoğru ilerliyen Alman kıtaları da 
Norveç ve muttefık ordulnrı ile kar. 
şılaşmış bulunuyorlar. Müttefikler 
bir taraftan da asker çıknrmakta de
vam odlyorlar. Binaenaleyh Norveç 
Almanlı.ır için aylar sürecek ve bel, 
~i do hezimetle neticelenecek bir 
ırıaoera mahiyetini almıştır. · 

Almanya Şimalde bu maceraya a. 
tılırken, diğer bitaraf memleketlerde 
de '•beş·nci kol,, adı verilen Nıııi teş
lçiltıtını harekete getirmi tl. Şimal. 
<teki işi biter bitmez Garbn ve Cenu· 
tın donuverecekti. Fakat yukarldaki 
lllaoera bıtmcdiği iç\n Cenupta ye 
Garpta yeni maccrahıra atılacağı 
tııhmip edilemeı;. 

aundan manqn bitara~lar ve Bal. 
kan devletleri, rniittef1klerin Norveç. 
teki muvaffakıyetinden ccsnretlen
rpiş, vç bir tecavüz vuku1,1nda lng Jiz 
ve Fransı~larm yardımına mazhar 
qlacaklanna inanmışlardır. BÜ inanç 
ve ccs~ret neticesi olarak dcrGoı da
l)ildoki Nazi t~hrikçiler~ne korşı şld· 
detli teqbirler almıya başlo.mışlı:ır
qır. Her tarafta bu tahrikçiler tevkif 
~diliyor, ve Nazi faaliyetleri durdu. 
ruluyor, 

Bu ç\Q Almanyamn bitaraf küçük 
qevletleri lçolavlıkla istila cdebilece. 
ği hnkkındnki ·limitlerini sarsmış ol
sa gerektir. 

Onun ıçin biz bugünlük bir Bal
kan istiliısını v rit gcirmuyoruz. 

akim kalm'1sına rağmen ltalyaya tir. Ytiksek konsey, bu gayretleri ıl. man vapuru za.p c ı mı§ ve~. bil• 
karşı infialin kptiyen değişmediğini ham eden fikir ve ruhu ziyadeşile 1 tmlmıştır, Harbın ba§ındanbcrı 
bildirdikten sonra diyor ki; tnkdır ederek Polonyanın müşterek 1 tırılnn Alman vapurları 450.000 ~~ 

"Fransız ve İngiliz matbuatında qavaya olan hizmetini sena ile ya. llU QUlmu~tur. Bunun 114.000 to 11 
bu memleketin Akdenlı;deki tel'\Iikç. c:teylemiştir. Fransız, İngiliz ve Po- 13 nisana kadar ıapt:di~miş, 250 ~:~ 
li vaıiyetindcn, ablo\taya gösterdiği lpııya Başvekilleri Pari&tcki Norveç tmu.t batırılm_ıi veyıı ,ı_ntıhar eyle t'1 

kolaylıklardan ve İmparatorlı.ığu ile St'f;rini, Norveçin mi.istcvlisine kar- 3Q.o_oo tonu ıse 13 nısandan so
1\.e 

olan münakaleslııin lrnhıylıkla kesi- şı Kral Yedinci Haakonun sevk ve dcnızftltıları tarafınc\an batırılmıf . 
leb~leceğindcn çok çok bahsedilmek idaresine gôsterilcn kahramanca mu 52.QOO tQn Nı\rviktc tahrip edilılllf• 
tedır. . kavemet karşısındaki hayranlıklaıı- tir. · tı 

''İtalya, her Franşu: ve her Ingiliı. , nı hükumetine iblağ ctmeğe davet İngiliz ticaret gemilerinin znyıaı ~ 
soruyor: etmişlerdır. irse 672.278 tondur. Kafilelere (iııll 
.."Bıiy~k ve .hür bir millet .~ıfatl~lc N°Qrveç Elçisi, müttefik hilkCımet. !-ıiçbir !ngiliı vapııru batmamı.,tıt• 

b?~le ~ır vaııyete tnhıı!1'mul edıle. lç:rin Norveçe yaptıkları yardımdaki 
bıhr n:'ı? ~talya, Akdenızde. sadecr bÜr~t ve müessirUkten dolay~ tıükiı
h:r ı:nıllc.~ın. hakkı alan em~ıyet v_e ll'et\nin teşekkürlerini bildirmi~tir. 
hurrıyet ıstıyor. Ve buna btnııendır 
ki kendi deııizinde, Roma, Venedik /)uff Cooııer'in özleri 
ve Ceııova denizinde diğer bir deniz. Dıni bayram münasebetile Londra_ 
ler hflkhrı\ bulµnmo.s111ı müsnmaha qa tt.rtlp edilen ziyafette bir nutuk 
ile knrşıhyAmıyar. . so)'llyecek olan Churchill, mt!şguli. 

Alman 11ropnga1Jda ma km·şı ye.ti dolasile hazır bulunamıyaca. 

Londra, 23 (Hususi) _ Almanya. ğından dolayı telgrafla itizar etmiş 
nın İtalyayı da harbe sür\iklamek i- ve yerine ziyafete iştirak etmiş olan 
çin yaptığı propııgan(ia, İngiltercl)in Eıski Bahrıye Nazırı Duff Cooper hn. 
son glınlorcie Şimal c:tenizindc ağır denini !ngilterenin şan ve şere11ne 
zayiata ı.ığramı§ vo aşağı yqkarı de .. ~aldırarak demiştir ~i: 
nız kuvvetinin yarısını kaybetmiş ol. "Buglin muharebeye gitmiş olan 
duğu iddiasına istimıt ctmekteclir. gençlerin heyecanı, acı hır tehevvür 
Londra deniz mi\hafili, b\\ propa"nn- ve arzunun, sarsılmaz bir azmin tev
danm ne kadar eSl\:;sız ~llçlt.\ğunu te- lit ettiği hE~ıecandır. Bugün dudak. 
b<ıruz ettirmek i~in bugun iki tara~ larımızın ucuna gelen cümle ~udurı 
fın zayintını aptıçık gösteren bir 1's- '·Bundan böyle, hicbir milletin 
te neşretmiştir. ctünyayı harp içinde boğmasına mü. 

Mısp· llaşrekiliııill 11utku saade edilmiyecektir. 
Kahire, 23 (Hususi) - Mısır Buş. "J\vrupaqa dehşçt tevlit eden cina .. 

vekil\ Ali Mahir Paşi\, bugun Mısır yetler serisi yalnız bir ş.do.mın Vt>

Mr:husımınc'ta ~öylcdiği bir nutukta. yahut küçük bir caniler grupµrıµn 
Mısırın mukadderf1tıııı demokrasi- eseri değildir. Bütün bir tnillet ta
lerin mukndderatına bağlamış oldu. rafındnn irti)\~p edilen bir cin yet 
ğunu anlattıktan sonra, İngilteı·enın mevıu11 btıhi!iUr. 

Bulgar 
Başvekili 

,Rast 1 inrf~<'l it 
deccğinden lcorkulacak herhnn~ı .~ 
şart veya hfıdis~ rpevc.\,lt ç\eğild!r· lfl• 

Bulgar Biişve}\iliplrı bu sözlerı, b tll 
!erce kö~·li.inün ~iddetli ve harare 
~lkı§laıı ile karşıhınmıştır. 

A lma11 Elçi inin tekzibi ~ 
Safya1 23 (A.f\,) - Alman çlçil

1
b

Bu\gar matbuatına verpiği bir t~r· 
liğ{le YugoslavyA, Romanya ve 'f ri· 
kiyeden hiçbir Almıtnm hudut hll ·r. 
cine çıl\arılrnaı;tığını bildirmcıttc:(:lı 

Sofya. ~a (A.A.>' - B11lgnr Mel~~,: 
N<mn Boşılof, Spfyada bµlunan S t
yet ticaret heyeti azasını kabul eıt· 
f\\İŞtir. Hey~t iki memleket arıısı İ• 
qaki ticaret münasebetlerinip i~~
şafı için müzakerelerde bulun~~!'il.I 
tadır. Gorüşmede ihraoat enstıt llll· 
ile bankaların mümessilleri de 
zır bulunrrıuşlıırdır, 

J apoııpa R amnnyaya JuırP 
malzemcai şatacak 1 tl 

Brüksel, 23 (A.A.) - Kabinenin 
oğledcn onra yaptığı toplantı 7 saat 
surmüştur. Ve Maliye Neınrc:ıtinin is. 
tectiği vergi tedbtrlcrinin tetkikin 
qevam olunmu§1ur. MUli Mücl faa 
vergisi namı altında doğnıd n do ru· 
ya bir vergi ihdas olunacak ve bütün 
gelirler, hiç bir esasta muafiyet ol
maksızın, şamil bulunacaktır. 

tayyareye nteş nçmı§tır. Hüdise Brük 
sel ahalisini telfışa dtişürmuştur. 

llanimnrkaclcıki uaziyet 
Stokho\m, 28 (A.A.) - Jsveç gn. 

zetelcrlnin Berlln muhabirleri Hitle. 
rin Kopenhagtaki Alman sefirlnc 
frykaltıde salahiyetler verdiğini ve 
kendisine "Danimarkanın F~ihrer'i,, 
ünv nını tevcih ettiğini bildirm ltte
dlrl r. ~cflr, memleketin butiın sivil 
idarelerini mi.iraknbe etmek sa!iıhi. 
vetlni hah:dlr. 

Şimnl denizinde y ptığı son hare- "I'!"!!'!!!!!""'!!!!!!- - ..... ~."'!"""-""""""~-"'!"!!~ 
kiıtıan ve İngiliz donanmasının kıı. QOO milyon liret kroçli pçmışhr. 
zandıG• zaferlerden bahsetm\§, bil- • Maclise tevdi ~!lm\ş olan kanun 
hnssa lngiltcrcnln imalde Almanya. l~yih~sı. b~ ~redmm şu suretle t~v
ya karşı bu zafcrl ri kazanmak lçin l zı edılcceğmı nat1~ bulu?ı:n~1'tadır. 
Al<denizdcld ctonnnmasındmı istifa. 1039 - 1940 rnı\h scm:s~ ıçln 3. mil. 
deye hızum görmcdiğh'.li tebarüz et. yar, l~ı\O - 1~41 sçncsı ıcin lkı bu
Hrmiş\lr. ~~k milyar ve 19~1 : 1942 senesi 
l talpC11 a keı·i lım acı lık içiıı ıçın de 1 mtlyar ı!o mılyon. 
7,600,000 Liret tahsiant ayırdı Alman hududu, 23 <A.A.) - Jia-

Roma, 23 (A.A.) - İtalya hükume. vas; Emin blr membad~n alına" twı
ti. geniş bir teslilıat programı tanzim liırnnta göre Almanyanın Rcımn seti. 
ve tatbik ve hava üsleri ile hava ser. ri Van Mockensrn slıntıl Herlinde 
visleri inşa ve teşkil edebilmesi için \:>ul"n01akta ve Van Ribbeptrop He 
askeri havacılık teskilatına 7 milvar ~örih:nır.lct<>O\r 

Bükreş, 23 (A.A.} - İyi habet' ~:e, 
mal)fellerde beyan e-dildiğine ~ııbıl 
~aponya1 Japon esllhasınn mll bil• 
Romanyadan iptidnt maddeler \ıÜr. 
lıaıısa ptıtrol alma~ı teklif ctmiŞ leket 

1ktı.:ıadi mahfellerde iki me~ ")''" 
i\rasında muntauıman miiba~e :uıcCı· 
pılmaoıım temtn tein Romany• laf1 11 
meti ile bazı büyük Japon trust bııe
rasında yakında müwkerelef:rıeri11 
lanaca~ına dair verilen ha~ ]ttC• 
teeyyi.it etmodi[!I beyan e<ııtrrıe • Bri.ikııelden bildirildiğine göre, Ha. 

•a dafi bataryası bugiin öğleye doğru 
şehrin üstünden uçnn bir yabancı 

dir. 
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aıetelerde şbyle bir haber o günler! Kuzu kurt oldu ... BunJ 
tı Vardı: " (. .. ) paşıının hare. dan sonra ben ne istersem o ola-
İlfikfır hanımefendi uzun cak. İstersem seni açlıktan da öl. 

~tcnberi mUptelü oldugu dürürüm. Faknt geberıneni iste. 
tan rehayap olamıyarnk mem. Çok yaşa ve çek ... 

~ozdoğankemerindeki kon:ı. Böyle saatlerce en ağır sözlerle 
;q lrtihal eylemiştir. Mevla ga. Lahkir ediyor; ömrundc kendi ko-
talırnet eyliye .. ,, casından bile ufak hir sitem işlt. 

Uç satırlık havadis, bütün miyen kaynanasının ruhunda ko. 
• !layatm hulasasını teşkil cdi- pardığı fırtınalarla alnından no. 
1 J • İşte vaka: hut gibi so~uk terlerin dükUldü. 

1lfikar hanımefendi eski sad. .ğünU seyrederek, l.tahkahalarln gü. 
ardan •.. pa§anın gelinidir. lüyordu. 

~ vefat ettikten sonra, malı. İhsan bey her sabah memuriye. 
ı.ilkünü iyi muhafaza etti; i . tine gider, ak am konağu dönerdi; 
~ rnasrafına uydurdu; eski Nazan o zaman ba~kıı bir şahsiyet 
Ştnı bozmadı. Kışın Bozdo- olurdu. Kocasının yanında kötii-

tlnerindeki konağında, yazın rUm kadının koltuklarının arkası. 
..Ubukludaki yalılnrınd:ı y;n~ na yastıklar yerleştiri:r, dizlerine 
ll'abası eski dcbdebesile ya. battaniyesini örter, sıkıştırır. 
Son derecede sert, mütehak- - Bey, derdi. Validcni böyle 
Olduğu için, herkes~ kendini gördUkçe, yüreğim pnrçnlamyur. 

-ıtır, oğlu İhsan b~ye bile hü. Sert kadındı ama, sana karşı pek 
1cuğu muamelesi ederdi. büyük muhabbeti vardı. Acnba şu 

unu eski usul görücü geze. dertten kurtulması için Avrupaya 
evlendirdi. Pek ufak aileden göndersek, nasıl olur? 
(ıt aldı. İhsan: 
Cok ükür servetimiz var, _ Ufak bir ümit olsa goncıer .. 
olsun zararı yok. Fakat gU.. mez miyim? Fakat ıSana hayrete. 

0lsun .. Diyordu. diyorum karıcığım. Melek gibi 
~ikaten intihap ettiği kız, son bir kadınsın, Bir onun sana yap. 

ede güzeldi. Karı, koca se. tıklarım düşünüyorum. Bir de se. tr· Eğer validesi, sert bir a. nin ona karşı olan hi.irme~ ve mu-
tan tahammül edilmez bir habbetine bakıyorum ve şaşıyo. 

'ilana şekline girmeseydi, İhsan rum, diyor. Ve iskenllesini anne. 
Pek mesut olacakb. Fakat t.ek sinin yanına çekerek: 
~delice bir muhabÖetlc bağ -Anneciğim. Nazan sEfni ne kn-

bu kadın, oğlunun bütün dar seviyor değil mı? Kendi kızın 
~bbetini karısına vermesini d · l b k d 
tUrıu affedemiyordu. Konakla olsa; sana bu ka ar ıy a maz ı. 
Jtı Kötürümün hiçbir şey ifade <>t-
~ eski çırakları, yen. hizmet. miyen yüzünde, yalnız gözleri oy. 

• uşakları titreten hanımcnfi 
<Un Şiddetini şimdi gelini Naza- nuyordu. 
..,çl!\'irmiştL - Sen de artık onun kalbinin 
;.enç kadın, hayret edi1eC<".k bir iyiliğini anladın değil mi? Kız:ı 
ı.~et ile kaynanasının hücum. boş boşuna cefa ettin; fakat o !n-
:'lla tah ·· ı d' na hepsini helal etti. 
iQ ammu e ıyor; kocasına Nfizan: 
U ;ğzını açmıyordu. Bu taham- - Aman bey, artık bunlardan 
J.ı ilflkar hanımın daha ziyade ibahsetme. Biçare kadın bak ne 
'lleti.nı tahrik edlyordu: 

~ıl k ı o ı u d halde. Ben hepsini !heltil ettim. 
t_ an an umu c m en - Bir hmıtnbakıcı gctirtsl'k dn. 

Galebe yine onda , n ... ~~~ 
lı.cevap versin? ha milnaslp olmaz mı? Çünkü sen 
"l8an bey annesinin haksız hü. çok yoruluyorsun. 
~na ehemmiyet vermiyordu. - Allah etmesin. Ben anneni 
~ tanımadığım, el kadınlarının elle .. 

bir gün dayanamadı: rlne nasıl bırakınm? 
~ .Anneciğim. Siz aradınız, siz - Yine sen nezaret ederdin ca. 
'etıdiniz, s1z aldınız. Neye §ika. 
ediyorsunuz?. Ben karımdan nım. 
~unum, şikayet edilecek bir - Hayır, hayır. Kntiyen ola. 
'lnc\ni görmüyorum, diyebildi. maz. Herkes ne der? Blr kayJn 

validesine bile bakamadı, derler. 
ası: ' Allah gecinden versin. Ölünceye 

~ Evet ben beğendim, ben aı- kadar ben, ona saçımı süpürge e .. 
• fakat senin böyle koyun ba- decc~hn. 

bOlduğunu ne bileyim., Sarmısa-
llc gelin etmişler, kırk gUn 

:(Usu çıkmamış. Bilemedim, di .. 
'tdu. 
~lr gün ikisini birden kovdu, 
~r. Alb ay Çubukluda yalı-
ltaldılar. Oğlundan ayrı ya§n

~ll tahammül edemedi, ylne yan 
~a aldı. Oğlunu ayırmak için, 
~t ettiği sebeplerin kafi olmadı. 

görünce; en müstekreil çare
~ baş vurdu. Mektuplar uydur. 
~ tııelininin evdeki arabacile mü. 
qebeti olduğunu iddia etti. Bi. 
~ Nazan bu ütlradan kendisini 
~ kurtardL Nihayet an&, oğul 
Öğle yemeğinden sonra müthiş 

~ kavga ettiler. İhsan bey düş.. 
t.. bayıldı. Anasına da nüzül jsa. 
~etti. 

{) ilfiknr hanımer~naıyı teaavı 
~ için en yüksek doktorlara 
~tıtdılar. Bin türlü çarelere baş 

dular, faydası olmadı. Umumi 
ot felç, kadını mıhlamı~ gibiydi. 
ı~akemesi yerinde, her şeyi gö. 
~or, anlıyor, fakat hiçbir uzvu. 
~ ltunıldatanuyor, hiçbir lakırdı 
~ lil'emiyordu. Bütun doktorla
~ ~aptıklan muhtelli tedavilerin 
~ bır netice vermiyeceğinc ve 
~~anasının ölünceye kadar tc. 
~:~ bir koltuğa mıhlanmıya 
~~Üm olacağına kanaat getir
t t~ sonra N iizan senelcrdentıe.. 
~~Çektiği çilenin intikamını alrn~ 
ta,ı~&rar verdi. O ana kadar sesı, 
b~ çıkmıyan bu kadını intikam 
oı.._ c~navar yaptı. Kocasının evd.e 
~~ığı zamanlar odanın kapısı. 
tıg kıliuiyerek, kaynanasının kar
ta~a oturuyor ve cevap alamıya.. 

1llı bildiği halde: 
te ......_Cadı! diyordu. Bana seneler
~f'1tturduğun zehırlere bir gün 
~ bu halde göreceğımi bildiğim 
~·tahammül ettim. Fakat artık, 
tl ıı~:_rı elimdesin ... Sen oğluna ka
~ <llladın, esir pazarından kendi-

C&riyc aldın. Fakat aı-tık geçti 

1 hsan beym ava meraıu var
dı. Bir kış arkada§larile 

Çekmece gölüne ördek avına gitti. 
Geç vakit konağa döndü, hasta.. 
landı, tedavi bir işe yaramadı, Na
zan dul kaldı. Kocasında.o kalnn o 
büyük servetten başka yatalak 
kaynanasının da bütün varidatını 
o idare ediyordu. Kocasının ölü
münden sonra vaziyet büsbütün 
değişti. Kötürüm, oğlunun haya.. 
tında, gelininin sitemlerine yalnız 
gündüz maruz kalıyordu. Şimdi 
artık vakit, saat yoktu. Lastik te. 
kerlckli koltuk kaldırıldı, yerine 
kuru tahta bir delikli iskemle kon 
du. Hizmetinde bulunan eski kal. 
falar uzaklaştırıldı. Hasta, hoyrat
bğile tanınan Cideli ahretlik Kez. 
bcıım eline bırakıldı. Miikellef ya. 
tak odasından çıkanldı, karanlık 
merdiven altına atıldı, yatak ola. 
rak ta alt.Jna bir kuru pösteki se
rildi. Yalnız, ölmemesi matlup ol
duğu için, yemeğine son derece i.. 
tina olunuyordu. Kötürüm kadın
da da, bir gün iyl olmak ümidi 
vardı. O zaman gelininin kendisi
ne yaptığı cefaya nasıl mukabel~ 
edeceğini düşUnüyormuş gibi, o da 
hayata sarılmı§, ölmeıt istemiyor, 
ne ven1irsc yiyordu. 

Kezban, her gün kadını tahtn is. 
kemlesilc sürükliyerek, Nazanın 
kar§lsına getiriyordu. Kaynanası. 
nın, oğlunu sevdiğini bildiği için 
intikamının cephesini değiştirdi; 
yalnız kalınca: 

- Cadı kan! dedi. Öleceksin, 
diye ödUm koptu. Bereket versin, 
senin yerine aptal oğlun gitti. 

Kötürümün gözleri parladL 
- Ya aptal oğlun .. Hem de ne 

alık şeydi yarabbi! Alık olmasn; 
senin gibi bir cadının bu kadar ta
hakkümüne tahammül edebilir mi 
idi? Ama merak etme. Ben, onu 
senden öyle soğutt-.ım Jd._ Gere:, 
ııündüz gebermene dua ediyordu. 

Hastanın gözlerinde bir damla 
yaş pırıldtıdı. 

- Ay! Ağlıyor musun?.. Vah, 
iki gözüm vah. Benim böyle boy. 
numu. bükerek her ~efana taham. 
mül edişimi sen budalalığımn ver 
~işsi?dir, değil mi? Onların hep
sı plandı. Hortlak karı! Hepsi 
plan! Alık oğlunu öyle elimin ıçi. 
ne alnuştım ki, odamıza girdiği. 
miz, baş başa kaldığımız zaman, 
neler yapiırıyordum! Ayaklarımı 
öpüyor, köpek gibi yerıerde yu. 
varlanıyordu. Eşek gibl üstüne 
bindiğim de oldu. 

Cam gibi gözlerde §im~kıcr 
çaktı. 

- Kızdın mı? .. Övle ya, ben 
kim? Sadrazam ( •. :) paşanın to. 
runu İhsan beyefen:H hazretleri 
kim? Fakir kantarcı Sülcymanın 
kızı sizinle boy ölçü ebilir mi? O, 
olsa olsa bir odalık gibi, yatak hlz 
meti yapabilir. Hoş zaten. senin 
kaynatan da bir şey değilmlş. 
Tahkik ettim. ( ... ) paşaya. tel. 
ltıllık edermiş. O sayede yüksel
miş, hırsızlıkla da bu serveti yap. 
mış. Asalet iddia ediyorsunuz. Ben 
sizden asilim. Hiç olmazsa babam 
mezar taşı ile iftihar etmiyordu. 

K ötürümün alnında ter dam. 
lalan cilsseleşıyordu. Na. 

zan bir kahkaha atarak: 
- Ah! dedi. Kimbilir neler dü

şünürsün! Bir iyi olsam, dersin. 
Fakat avucunu yala. Mezarlık kaç. 
kını. İyi olduğun gün seni boğn
rım. Hem de elimle boğar, geber. 
tirim alimallah! 

Hastanın, bunun da tesirine a. 
lıştığını görünce; yeni bir işkence 
icat etti. Kaynanasına: 

- Sana şimdiye kac;Jnr söyleme. 
diğim bir şeyi anlatacağım. Hani 
hatırlarsın ya, bana iftirn atmu;_ 
tın. Arabacı Hüseyin ile :nünase. 
beti var, demiştin ... Cadı kan! Sen 
o iftirayı tam üstüne vurdurdun, 
hüv hüvesine doğruydu. Hakika
ten nrabncı üseyin bnna şı o -
muştu. Hem de senin oglun gibi, 
pısırık, k\rtipil, sıska benizli, çin. 
gene maşasına benzemezdi. Erkek 
güzeliydi. Dişçiye gi.diyorum, diye 
evden çıktığım günler, Hüscyinin 
Yedikuledeki evine giderdik. 

HAIA kıvırcık palabıyıkları g':!r
danımı, ensemi gıcıklıyor zannedi
yorum... Ne zannettin cadaloz? 
Ben kadın değil miyim? Senin 
hastalıklı oğlun beni doyurur mu? 

İntikam hissi Niızanda zaman i
le tahribatını arttır:m bir hasta
lık, bir delilik şekline girnıi~ti. 
Kaynanasını adamakıllı tiizıp ıç'n 
aşıklar edindi. Onlarla münasebet. 
lerini bütün açıklığilc anlahyor 
ve kahkahalarla: 

- Nasıl? Dilfikar hanımef en. 
ai! Beğendiniz mi? diyordu. Muh
terem ailenizin namusu mahvol. 
du değil mi? Zaten İhsan hayatta 
iken her şey olmuş, bıtmişti. Ben 
daha o zaman asalet markanıza i
kj tane geyik boynuzu takmıştım. 

Tarizlerinin tesirini kaybetme
sine tahammül edemıyordu. Her 
anlattığı rezaletin, kötürümd~ te. 
sirini anlamak için, yanma soku. 
luyor, intikam ateşleri saçan göz. 
!erile hastanın nazarlarım ara~tı. 
rıyordu. Bir gün yeni bir vaka an
lattı. Hastanın nazarlarını biraz 
Iakayit gördü: 

- Ne o?. İnanmadm mı?. Anla
dım. Bunları sana azap vermek i. 
çin icat ediyorum zannettin. Me
rak etme. Yakında ayağın suya e. 
rer. 

Konakta Ahmet isminde Ana
dolulu acemi gen~ bir u~ak 

vardı. Nazan uşağa: 
- İşini bitirdikten sonra yuka

n çık, dedi. 
Genç u§ak, hanımın ertesi gün 

için bir emir vereceğini zannede.. 
rek, işini bitirdikten sonra, yuka. 
n çıktı. Oda kapısının önünde ök. 
sürerek, geldiğini haber verdi. 

- İçeri gir! 
Uşak odaya girer girmez, kapı. 

nm yanında durdu. Hanım, çırıl 
çıplak denecek kadar l.ıryan, ince 
bir ipek gömlekle şezlonga uzan
mıştı. Nazan: 

- Soyun, dedi. 
Uşak alık, alık bakıyordu: 
- Ne bakıyorsun, budala so. 

yunsana ... 
Ahmet c a k e t i n i çıkardı, 

yeleğini çıkarırken, odanın bir kö. 

Narvik Koyundaki ilk ......... ,. ..... , 
BAV.AN ÇANTALAR! Plilll-Go~~ 
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"Hardy" Ağır Yaralar Almış, Mürettebatının 

Çoğu Ölmüıtü, Bir Bacağı Mermi ile Kopan 

Gemi Kasadarı Kumandayı Eline Aldı ve 

Destroyeri Karaya Oturtmıya Muvaffak Oldu 
Londra, 23 (Hususi) -İngiliz Amiralliği, 10 Nisan tarihin

de ~arvik'e yapılan ilk taarruza ait tafsilatı bugün neşretmiş
tir. Ingiliz ve Alman filoları arasında cereyan eden bu harpte, 
2 İngiliz destroyeri batmış, biri karaya oturmuş, bir diğeri de 
ciddi hasara uğramıştı. Bu arada 1 Alman destroyeri tamamen 
tahrip edilmiş, 3 Alman destroyeri de harp harici bırakılmıştı. 
Amiralliğin bugün neşrettiği büL muharebe umumileşti. Hardy'ye ken. 

ten, bu harekAta dairdir ve Narviktc di mermilerinden daha büyük çapta 
karaya Oturan "Hardy" destroyeri mermiler isabet etmiş, güvertesi par • 
milrettebatından sağ kalanların i!a- ça parça olmuş, Warıburton Lee nğır 
delerine istinaden hazırlanmşhr. surette yaralanmıştı. Güvertenin en. 

Taarruz nasıl yapıldı? kazı arasında , ölmiycn ve yere yu.. 
varlandığı halde kendini kaybetmL 

Bültende, Şark Wcstfjotd, methali 
ge?iş, içeri doğru gidildİ;kçe Azami 2 
mıl geniş]lkte iki yüksek dağ arasın
da sıkı§lk bir kanal şeklinde tasvır 
ediliyor. Bu kanal, sahilinde Nar. 
vik'in kain bulunduğu Öfort Fjrod'a 
müntehl olmaktııdır. 
• "İngiliz torpido muhripleri filotil. 

lası Hardy, Hostile, Havock, Hots. 
pur ve Hunter'den müteşekkil bulu. 
nuyordu. Filotillayı Hardy sefinesin
den idare eden Wnrburton Lec, 0-
fort fiyorunun, İngiliz torpido rnuh. 
ripleıinden daha büyiık ve daha kuv. 
vctli, en az 6 muhribin muhafazası 
altında bulunduj;lnu haber almıştı, 
keyfiyeti amiralllğc bildirerek AL 
manlara taarruzda bulunmak müsa
adesi istemişti. Amirallik, Almanla. 
rın maddeten üstün vaziyette bulun
n:ıal~n. dolayısile 2 numaralı muhrip 
f~lot~llasını~. ~arvik'e taarruzu, ne. 
tıcesı tesadufc bağlı bir iş olduğun. 
dan Warburton Lce'yi taarruz etmek 
veya etmemek hususunda ser.best bı. 
mkmış. fakat na.sl hareket ederse 
etsin tasviple karşılanacağı temina. 
tını vermiştir. Bu hadise, 10 nisanda, 
gecenin saat lbirinde cereyan etmiş. 
Ur. Warliurton Lee, ıned esnasında 
taarruza geçeceği cevabını vermiştir. 
Hardy muhribi, filotillanın en önün. 
de bulunuyordu. O kadar şiddetli bir 
kar tipisi vardı ki, subaylardan biri, 
muharebeden sonra "Ofort fiyorun. 
daki kayalıklardan birini, ancak 
çarptıktan sonra görebildik" demiş. 
tir. Hardy'nln sevk ve idare ettiği 
filotilliı Wcstrjord'un dar methalin. 
den geçip Ofort fiyorunıı girmeğe 
muvaffak olmuştu. Saat 4 buçuğa 
gelmişti. Hardy, yalnız başına Nar. 
vik'e girdiği zaman orada iki büyük 
Alman muhribi görmüş ve en yakın. 
da bulunana bir torpil atmıştır. Tor. 
pil, gemiye yandan çarpmış, çok şid
det1i bir infilM:i müteakip Alman ge.. 
misinden biiyük bir alev fışkırdığı 
görülmüştür. Miihimmat deposunun 
infilak ettiğine hiç şüphe yoktu. AL 
man muhribi sulara gömülüyordu. 

Şiddetli bir rarpışma başladı 
"Şimdi Hardy, hem kendisfnden 

daha kuvvetli iki Alman muhribinin 
hem de sahil bataryalannn taar:rU.: 
zile karşılaşmıştı ve torpillerin! at. 
~ş ~ul~d.uğundan geri çekilmişti. 
Ötekı İngılız muhripleri taarruza 
gec-tiler. Attıklan torpiller Alman 
nakliye gemilerini tam manasile her. 
cilmerç içinde bırakmış, ayni zaman. 
da, toplan da Alınan muhriplerini 
ateş altına almıştı. 

"Hardy, tekrar filotillanın başına 
geçti. Tam o esnada Ofort'un derin 
koylanndan biri olan Remboks fi. 
yonından üç büyük Alınan muhribi
nin süratle çıkıp ilerlediği ve derhal 
Hardy'ye hücum ettiği görüldü. Har. 
dy, fiycr methalinc doğru açıldı ise 
de, iki Alman muhribi yolunu kesti. 

\ ler, Alınanlarla İngilizler arasındaki 

yen yegane adam, muhribin 'kasadan 
teğmen Stanning'di. Sol ayağını bir 
mermi alıp götiirmüştü. Gt?minin baş 
tarnfmda, teğmen Mansel sağ kalan 
topçu efradına emirler veriyordu. 
Stanning sürüklenerek dümene doğ. 
ru flerlecU. Dümen başındaki bütün 
efrat ölmüştü. Stanning, sulara ka
pılıp sürüklenmeğe başlıyan Hardy_ 
yi akıntıdan kurtardıktan sonra dü. 
menin başına bir bahriyeli bıraka. 
rak enkaz ba1ine gelen güverteye av
det etti ve kumnnda)'l ele aldı. Har. 
dy: düşman ateşi altında idi. Maki. 
ne dairesine milteaddit mermiler isa. 
bet etmişti. Stanning, henüz sağ ka. 
lnnlann hayatını kurtarmak için, ge. 
miyi karaya oturttu. Makineler artık 
işlemez bir halde idi. Hotspur ve 
Hostil de hasara uğramışlardı. Fakat 
Almanlar, bunların hakkından gel
meğe muvaffak olamıyorlardı. Al. 
mnnların altı nakliye gomisile, dört 
muhribi de yaralanmış, batmakta ıdi 
Almanlar, avdete başlıyan İngiliz 
muhriplerini takibe kalkışmadılar 
İngilizler, bu arada bir fırsat bularak 
Almanların mühimmat yüklü Re 
vensfeld gemisini de batırdılar. K u
m n an Wnrburton Lec ktırnyn çı. 
knnlmışsa da, sahile iner inmez son 
nefesini vermisti. Htırdy'nin sağ ita 
lan efradı, sahildeki evlere sığındılar 
ve orada saklandılar. Bu evin snhib' 
ve kızı, evlerine hep birlikte iltic 
eden bu 18 kişiye yiyecek ve elbi 
verdiler." 

BORSA 
22 • 4 • 940 

Londra 5.24 
NevYork 149.30 
Parlı 2 9647 
MllAno 7~675 

Cenevre 29 3550 
Amstcrdam 79 2393 
Br1lkscl 22.11 
Ati na o 97 
Sotya 1.8075 
Madrfd 13.61 
Budnpeşte 27.0525 
Bükreı 625 
Belgrad 3.5175 
Yokohamr 35 0!175 
Stokholm 31.0975 

ESHAl\f VE TAHViLAT 

Sıvas-Erzunım 2 19.59 
Türk Bira fabrikalnn 6.30 

~---·----r' 
ASKERLiK iŞLER! : 

Fatih Askerlik Şubeı;lnden: 
l - l Haziran 040 tarihinden ltıuHrcn 

Gillhane, Gilmüssuyu ve Haydarpnsa h ns
tnnelerinde oçılocok haftnbakıcılık ve 
hemşire kursuna g6nilllil olarak talip ola
cak 20 - 40 yaşlan araınndnld münevver 
Bayanlann kayıtlonna başlanmıştır. 

2 - Kurslara lşUrnk lhUyad olmakla 
beraber vatani bir ı:azllc ve borçtur. 

3 - Kurs müddeti 2 buçuk aydır. Her 
gün kursa devam sanUerl öglcden sonra 

HEQ VEMEKTEl'i SONQR 
KULLANINIZ 
SİHHATINIZI 
KRZRNlı:lS1NIL. 

.am .. İHTİRA İLANI -..-.. 
"Aralıksız Künkler inşnsı i

çin usul ve tertibat,, hakkında 
1.11 .1933 de tescil edilen 1736 
sayılı ihtirtı beratı ile 1.11.1933 
gimlu birinci ilave tasdikname.. 
si bu defa mevkii fiile konmak 
üzere ahere dev ruf ernğ veya i. 
car edileceğinden talip olanla. 
rın Galatada1 İktısnt hanında,J 
Robert Ferriye müracaatları i-

lan olunur. 
1 

ant 14 den 17 cllr. 
4 - Talip olanların kayıtvcknbul is· 

lcri 15 Mayıs 940 gününe kadar devam 
eder. Mür c t saaU rl Cumartesi g'O.nlerl 
hariç, h r gUn öğleden evvel saat 9 dan 
12 ye, ı lcd n sonra at 14 den 16 ya 
kadardır. 

5 - Taliplerin şubeye murocoatlarında 
nUfus cüzdanlarllc iki adet vesika fotog
ra!lanle bcr bcr gelmeleri r ica olunur. 

şesinde kuru tahta koltui;ın3 mıh .. 
lanmış büyük hanımefendiyi gör
dü. Y ~leği çıkaramadı. dudak lan 
titriyerek: 

,. ...... c:::::;;:~ ............. ...r ......... .. 

- Korkuyorum hanımefendi! 
dedi. 

- Ne korkuyorsun? Soyun, de. 
elim. Ben emred!Yorum. 
Uşak soyundu. 
Nazan kaynanasına vurdugu son 

darbenin tesirini anlamak için her 
zaman olduğu gibi, mefluc kadına 
yaklaştL Eğildi, gözlerine bakh. 
Kötürümün her zaman bin mana 
ifade eden nazarlan, cam gibi bir 
şekil alınıştı. Biraz dah:ı dikkatle 
baktı. 

Dilfikar hanımefendi buz !!ibi 
donakalmıs. ölmüştü 

Eski Kôğıd Münakasası 

Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden ~ 
Müessesemizde mevcut şartname ve~hile 200 (iki yüz) ton safi be.. 

yaz ve 500 (beş yüz) ton karışık matbaa ve büro arbğı eski ktığıd 

münakasa suretile mübayaa edilecektir. 

Münakasa 22 mayıs 940 çarşamba gi.ınü saat 14 te İzmitte mü. 

esscse müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satmağa talip olanların fiat tekliflerini havi kapalı zarflan mü. 
nakasa günü saat 12 ye kadar 700 (yedı yiız) liralık teminat akçele. 

rile birlikte müessese müdürlüğü ne teslim etmeleri lazımdır. Şart. 

name müessese müdürlügünden bedelsiz olarak tedarik edilebilir. , _____________________________ # 




