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Milli Şef, Yeni 
Rumen Sefirini 

Kabul Etti 

Yunanistana 
lngiliz Askeri 
Çıkarllmış ! 

Bir Sofya Haberi de 

Almanyamn Harekete 

Geçeceğini Bildiriyor 

Rumen Sefiri Telemaque 

Roosevelt'in 
Nutku ve 
Amerikan 
(Yardımı 

Amerikanın bütün sanayii, bütün 
tekniği, butün makine kudreti ile 
İngilterenin ve müttefiklerin cep
hesinde yer alması, harbin yeni 
bir dönüm noktasını teşkil eder. 
Çünkü şimdiden sonra İngiltere 
Almanya kar~ısmdaki noksanlarını 
6uratle tamamlamak ve hatıl her 
sahada üstünlüğü elde etmek im
kAnına malik olacaktır. Bu Ustün
lüğu temin ettikten sonra Alınan
yayı mağlUp etmesini artık bir za
man meselesi olarak tetkik etmek 
lfızımdı:r. 

lfl. Zekeriya SERTEL 

Bu harp insan harbi değil, 
makine harbidir. Bugün 

bir devletin harp kudreti silah 
altında bulundurduğu asker mik 
dariyle değil, kullandığı teknik 
ve mekanik vasıtaların çokluğu 
ve mükemmeliyeti ile ölçülüyor. 
Almanyayı A vrupada muzaffer 
eden amil, ordusunun kahraman
ca dövüşmesi değil, ordusunu 
herkesten evvel ve herkesten iyi 
ınekanize ve motörize etmiş ol
ınasıdır. Keza İngilizler Afrika
daki muvaffakıyetlerini, ordula
:tının büyüklüğüne değil, kullan
dık.an mekanik vasıtaların mü
kemmelliğine ve bolluğuna med
Yundurlar. 

Bu müşahede, bilhassa Alman
:Ya ile İngiltere arasındaki harp 
için tamamen doğrudur. İngilte
re Almanyayı mağlup etmek için 
orduya değil, daha mükemmel ve 
dah çok tayyareye, daha mükem 
ınel ve daha çok tank ve topa, 
daha mükemmel ve daha çok tek
nik harp vasıtalarına muhtaç
tır. 

Nitekim İngiliz Başvekili Mis
ter Churchill son nutuklarından 
birinde Amerikan yardımından 
bahsederken şu sözleri söylemiş
tir: 

"Bir sizden asker istemiyoruz. 
Siz bize harp vasıtalarını veriniz, 
aşağısını blıe bırakınız.,, 

•• 
işte bugün dünyanın en bü-

yük ve en muazzam sana
:nlııi elinde bulunduran Amerika 
Birleşik devletleri, sanayiinin bü
tün kudretiyle İngilterenin yar
dımına koşmaya başlamış bulu
nuyor. Roosevelt'in son nutku, 
:Yalnız İngiltereye değil, tehlike
de bulunan, Nazi istilasına ma
ruz kalan, istiklalini müdafaa e
den bütün milletlere yeni bir ü
:tnit ufku. yeni bir istikbal açıyor . 

"Tayyareye mi ihtiyacınız var
dıır, size tayyare vereceğiz, diyor. 
'l'ank mı istiyorsunuz, slıe tank 
Y~ti~tireceğiz. Top, tüfek, mit· 
rı lyöz mü IBzımdır; size top, til· 
f(.k, mitralyöz göndereceğiz. Er
~ak mı vermemizi istiyorsunuz, 
size erzak vereceğiz.,, 
Amerikanın bütün sanayii, öü

tün tekniği, bütün makine kud
reti ile İngilterenin ve müttefik
lerin cephesinde yer alması, har
bin yeni bir dönüm noktasını teş
~ eder. Çünkü şimdiden sonra 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

.. 

Telemaque 
• • • • ltımatnamesını 

Takdim Etti 
Ankara, 17 (A. A.) - Roman

yamn yeni Ankara orta e~cisi B 
Telemaque bugün saat 16 da mu. 
tat merasimle Çankaya köskün 
de Reisicümhur İsmet İnönü ta
rafından kabul edilmiş ve itimat· 
namesini takdim etmiştir. 

Kabul esnasında Hariciye U 
mumi Katibi Numan Menemenci 
oğlu da hazu bulunmuştur. 

Müdafaa Vergisi 
Nisbetleri Bir 

Miktar Artacak 

->---
Berlin Diyor ki: _, __ 

Almanya Tedbirlerini 

Kendi lstihbaratma 

Göre Alacaktır 
Berlin, 1 7 ( A. A.) - Yarı res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Berlin'in siyasi mahfilleri. Yu-

1anistana İngiliz kıtaları çıkarıl
iığma dair alınan yabancı haber
leri bilhassa büyük bir alaka ile 
tetkik ediyorlar. 

Bu mesele hakkında bir ecne
nebi ~azetecisi tarafı:o.dan soru
lan suale Alman hariciye neza
retince şu cevap verilmiştir: 

"Almanya tedbirlerini, bu gibi 
haberlere istinaden değil, fakat 
münhasıran kendi haberleri üze-

Ankara, 17 (TAN Muhabirin- rine alacaktır. Esasen Almanya 
den) - Hükfunetin meclise ver- ile Yunanistan arasındaki müna
mek üzere hazırladığı vergi ka - ~ebetler hakkında kafi derecede 
nununa ait !Ayihalar son şeklini ~arahatle müteaddit defaler söy
almıştır. Bu liyihalarla müdafaa 'enilen sözlere ilave edilecek hic 
vergisi nisbetlerinin arttırılması bir şey yoktur ... 
teklif edilecektir. Posta ve Tel- * 
graf ücretlerine de cüz'i miktar- Berlin, 17 (A. A.) - Yan res-
da zamlar yapılması mukarrer- mt bir memba.dan bildirilivor: 
clir. )!" (Sonu: Sa 5; Sü 7 ) 

General Weygand, Merse1kebir hadisesinde ölen Fransız bahriye
lilerinin mezarları başında 

Berlin • Vichy Avlonya ve 
Arasında Yeni Tiran'a Şiddetli 
Müzakereler Hava Baskını 

Almanya, Fransız 

Maden Endüstirisine 

Siparişler Verdi 
Ankara, 17 (Radyo Gazetesi)

Vichy' den gelen haberlere göre 
Almanya ile Fransa arasında ye
niden müzakerelere başlanacak
tır. 

Berlinin noktai nazan 
Berlin, 17 (A. A.) - Yan res

mi bir membadan bildiriliyor: Al· 
manyamn Fransaya ve Vichy hü. 
kfımetine karşı hattı hareketinde 
değişiklikler olmamıştır. Bugün 
yabancı gazetecilerin sorduğu su 
ale cevaben Alman hariciye ne
zareti, yukardaki müşahadede bt 
lunmustur. 

J ournal'ın bir makalesi 
Clermont Ferrand, 17 ( A.A. )

"Ofi." (Eski Havas): "Journal .. 
gazetesi başmakalesinde Fransa
nm kalkınmasında imparatorlu· 
ğun oynıyaca,;?ı birinci derecedek 
rolü tebarüz ettirmektedir. Bilan. 
çomuzun pasifi varsa, bir de ak
tifi vardır. Fransızlar, maattees 
süf, her zaman bunu hesaba kat· 
mıyorlar. Deniz asın Fransa ve 
bilhassa Fransız Afrikası, işte Ö· 
nü~e duruyor. Donanmamız, 

· "",,. (Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

__ _,,.,_ 

Muhtelif Hedeflere 

10 Tondan Fazla 

Bomba Yağdırıldı 
Atina, 17 (A. A.) - Yunanis· 

tandaki İngiliz hava karargahı
nın tebliği: Arnavutlukta, dün sa 
babın ilk saatlerinde bir İngili 
bombardıman tayyare teşekküli 
Tiran tayyare meydanına ve di 
ğ'er askeri hedeflere tam muvaf 
rakıyetle neticelenen bir hucün 
vapmıştır. 

Bir çok düşman avcılanna ras 
gelmelerine ra~en, bombardı
man tayyarelerimiz hücumların: 
muvaffakıyetle devam ederek he 
hedefler üzerine on tondan fazlıı 
bomba atmışlardır. Han.e:arları: 
ve diğer askeri binalara tam isa 
betler kaydedilmiştir. Büyük yar 
$.nlar çıkmıştır. Yerde dağınıl 
bulunan müteaddit tayyarele· 
hombardunan edilerek ve mitra 
.yöz ateşine tutularak tahrip edil
miştir. 

İngiliz hava kuvvetlerine men 
sup diğer bir bombardıman tay· 
yare teşekkülü Avlonya tayyarE' 
meydanına hücum etmiş ve düş 
man hava dafi bataryalarının şid 
detli ateşi kar:;1sında yerde dağı-

( Sonu: Sa 5; Sü 2 ) 

.J 

Britanya kıtaatının tn,mz Somalisine ihracı sırasında donanmanın harekatına müessir şekilde müzaherette bulunduğu bildirilen 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup bir filo bulutlar üzerinde ... 

Balkanlara Dair Şarki Afrikada -- -~ 

Bir İsviçre Berbera da 
GazetesinilV Dün istirdat 
Makalesi Edildi 

"Mihverin Gayretleri 

Ankara ve Belgrad'ta 

Tekasüf Etmiştir .. 
Cenevre, 17 (A.A.) - "Jour

nal de Geneve .. gazetesi. "Anka
ra ve Belgradda siyasi muhare
be,. başlığı altında şöyle yazıyor: 
"Bu kış sonlarında siyasi muha
rebe çok çetin olmaktadır. Her 
iki taraf da sözle veya icabında 
tehditle, ilkbaharın ve yazın as
keri hareketleri için yeni strate
jilc üsler elde etmiye çalışıyor. 

Daha şimdiden mihver. Balkan 
yarımadasının ortasında kuvvetli 
bir mevzi tutmaktadır. Mihver, 
sağında Yugoslavyayı, cephede 
Yunan Makedonyasını ve Türki
yeyi elde etmiye ve solunda Rus 
yayı durdurmıya muvaffak ola -
cak mıdır? Ayni mıntakalarda 
Büyük Britanya Imparatorluğu, 
Alınan genişlemesini durdurmak 
ve sonra, imkan olursa, mukabil 
taarruza geçmek için mihverden 
daha az faaliyet sarfetmiyor. 

Atina, pusuda bekliyen bütün 
devlet adamlarının hedef nokta
sını teşkil etmektedir. Epir ve 
sonra Arnavutluk harbinin başın 
dan beri Alınan Hariciye Nazırı 
Yunanistanı açıkça korumuş ve 

( Sonu: Sa 5; SU 3 J 

'BT;-H;fta-.. i~~d;-1 
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INGILIZLERI 
llOTAYYAREl 
DÜŞÜRDÜLER! 
Londra, 17 (A.A.) - Geçen 

hafta zarfında Almanlar Büyük 
Britanya üzerine yapılan akınlar 
da 42 tayyare kaybetmişlerdir. 
Bunun 35 i gece akınları esnasın
da düşürülmüştür. Bundan başka 
iki di.ışman tayyaresi gemiler ta
rafından, altı tayyare düşman a

----
lngiliz Somalisine Çok 

Muvaffakıyetli Bir 

lhra<; Hareketi Y apıldt 
-.c·---, 

lngiliz 

Altında 

Keren de 
Tehd!di 

General Wavell 

Kahire, 17 (A. A.) - Umum; 
karargahın tebliği: 

Libyada: Vaziyette hiç bir de
ğişiklik yoktur. 

Eritrede: İngiliz ve Hint kıta· 
ları, Keren'i muhafaza eden mev· 
zilerde ehemmiyetli tepeleri zap. 
tetmiştir. 

Habeşistanda: İmparatorluk veı 
Habeş vatanperver kuvvetlerinin 
umumi ilerleyişi bütün bölgeler· 
de devam etmektedir. 

İngiliz Somalisinde: Kıtalan· 
mızın, İngiliz donanması ve İn· 
~iliz hava kuvvetleri cüzütamla
riyle işbirliği halinde muvaffakı· 
vetli bir ihraç hareketini mütea
k:p dün istirdat edilen Berbera 
üzerinde yeniden İngiliz bayra
~ı dalgalanmaktadır. 

ihraç na8ıl yapıldı? 
razisi üzerinde, iki tayyare Pas Londra, 17 (A. A.) - tnıili 
de Calais üzerinde, 60 tayyare de So:malisinin hükUmet merkez 
orta şark harp bölgesinde düşü - olan Berberayı İtalyanlardan ge~ 
rülmüştür ki, bu suretle düşüriı- ri alan İngiliz kıtalan, harp gemi .. 
len düşman ta:(Yarelerinin ye · lerinin himayesinde bir ~emi ka
k\ınu 110 a balığ olmaktadır. 22 filesiyle gelmiştir. İngilizler Ber., 
In~iliz tayy.aresi üslerin~ dönm.e-f beraya geldikler.i vak.~t sahilde11 
ınışse de pilotlardan bır kısmı açılan top ve mıtralyoz ateşine 
kurtulmuştur. uğramışlardır. Fakat İtalyanlam 

(Sonu: Sa 5; Sil '1 ) (Sonu: Sa 5; Sü 6) 

r 
Askeri Vaziyet 

ŞARKİ AFRiKA 

HAREKATINA 

UMUMİ BAKIŞ 
Askeri mnharririmiz yazıyor\ 

Şark! Afrikadaki İtalyan müs
temlekelerine karşı İngiliz İmpa
ratorluk ordularının giriştikleri 

taarruz hareketleri, her dört cep
hede de, inkıtasız ilerlemeler şek
linde devam etmektedir. Burada 
bahis mevzuu olan harp sahası. 
u!kJ bir çizgi üzerinde hemen 
hemen bütün Avrupa krtasını 

baştan başa kaplıyacak derecede 
geniştir. Eritre'den başlıyarak 
Habeşistanı şimalden, garptan 
cenuptan ve şarktan saran So
mali'ye kadar, deniz sahilleri he
saba katılmaksızın, aşağı yukarı 

3000 - 4000 kilometrelik bir sa
ha vardır. Buralara karşı yapı-

( Sonu: Sa 5; Sü 1 J 

\.. __./ 

Bremen Vapurunda 

Yangın Çıktı 
Berlin, 17 (A. A.) - "D. N. B .. 

ajansının verdi.e;i bir habere göre 
''Nord Deutscher Lloyd" kum 
oanyasına ait "Bremen,. transat 
1antik vapurunda dün yangın çü 
mıştır. Yangını söndürmek içir 
bu~ün de .e:ayretler sarfedilmek 
tedir. Yagının neden çıktı_ğı he 
rıİİ7. n0-T"PnilPmPmidir. 

SIRASI GELDİKÇE: 

Rooseveltin 
Nutku Derin 
Akisler Yaptı 

-·-
Amerika Gazeteleri 

Diyorlar ki: 

"Nazizm Çökünceye 

Kadar Hürriyet lçh 

Harp Edeceğiz .. 
--v-

Nutuk Berlinde Alaka 

Uyandırmamış 1 
Nevyork, 17 (A.A.) - "Reuter .• 

Amerikanın her tarafında E,aze
telerin çoğu. Roosevelt'in n.ıtku
nu heyecan ve sevinç le karşıla -
mışlardır. Mihvere karşı gittikçe 
artan bır harpcu ses yük.;elmek -
tedir. Bırçok gazeteler, Amerika
nın şimd1 harp halindt: olduğu -
nu, AJmanyaya karşı Ingiliz ha
va kuvetlerine yardıın ve Balk.ın 
lardaki mukavemeti teşçi etmek
le müsbet bir rol oynadığını a -
çıkça yazmaktadır. Nevyork ve 
diğer Amerika şehirlerinde çı -

( Sonu: Sa 5: Sü 5 ) 

FUTBOL ÇIKALIBERİ 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Evet, futbol çıkalıberi eski oyunlardan birçoğu unutuldu. 
Eskiden (Esir almaca) diye bir oyun vardı. İki taraf 

karşılıklı dizilir. Taraflardan biri oyun hududuna doğru yana!!ır. 
öteki karşılar. kim atik davranıp ötekinin ensesine şaplağı yapış
tırdı mı. şaman yiyen esir olurdu. Böylece beceriksizlik edip 
birer birPr e<;İr edilenlP"'" ''Pkunu tamama erince mağluplar: 

- Dile bizden ne dilersen! . 
Derlerdi. Galip taraf ta insafı nisbetinde bir şeyler dilerdi. 

Mesela kuzu dolmalı ziyafet, yahut üç gün üç gece da"ullu zur
nalı, yemekli köçekli düğün falan ... Onun için eskiler oyun arn
"ında şöyle havkınrlardı: Erbap oyuncu teker teker avlar. Top
'nca olalım topluca! 

Bir oyun daha vardı: Elim elim üstünde kimin eli? Oyunu. 
Ebe oyuncuları halka eder. Ortaya bir şeyler anlatır ki. hu 

baştan başa yalandır. Kim ilk önce gerçek sanıp inanırsa, göz. 
leri bağlanır ve yüzü koyun alaşağı edilir. EtTnftakiler ellerini 
·•danın ı11rhnıı kovarln.,. F.hP p-n7f,. .. ; '-ıtğlıya sorar: 

- Elim elim üstünde kimin eli? 
En üstteki elin kimin eli olduğunu bilemezse: 
- Bllemidin kaldır vur 1 
Deyip ensesi kökünden belinin ortasına kadar olıtn sıthaya 

yapıştınrlar yumruğu. Eğer akıllılık edip de elim elim iistünde 
kimin eli oldu2unu bilirse o kurtulur, idi. Bu oyun şimdi bilmem 
oynanıyor mu? 

( Sonu: Sa 5; Sii 6 ) 
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Yazan: ULUNAY 

Dedi ve merdivenleri koşar 
gibi indi. 

Uçü de ne yapacaklarını bilmi
yorlardı. Soğuktan ziyade heye
candan titreşerek bekllyorlardL 
Asırlar kadar uzun gelen daki • 
kalardan sonra kapıdan siyah b ır 
cisim fırladı. Kadınlar kendi h Jl
lerini unuttular, bir çığlık kopar 
dılar. içeriden fırlıyan adamın 
Prens Fazlullah olduğuna inan -
mak için yüz ta.ne şahit 1Azımdır. 
Sokak fenerinin loş ziyası karşı
lannda her şeyi değişmiş bir a
dam gösteriyordu. 

Prensin başındaki yaradan sı· 
zan kan çenesinde pıhtılanmıştı. 
Bir gözü tamamen kapanmış gibi 
simsiyahtı. Sırtındaki frak parça 
parça olmuş, eteklerinden biri 
kopmuş, boyun bağsız yakalığı -
nın bir tarafı kulağına kadar çık· 
mıştı. 

Amerikalılar: 
- Ne felAket! Hemen bir has

taneye gidelim! 
Bunun için evvelA bir taksi 

bulmak lCizım geliyordu. Prensin 
koluna girdiler. Caddeye kadar 
çıktılar. Köşebaşında ısmarlanmış 
gibi bir araba duruyordu. Şoför 
arabasına binen müşterilerin kı· 
lıklanna hayret etmedi. 

Kadınlardan biri: 
- En yakın bir hastaneye! 

Dedi. Fakat Prens: 
- Hayır! Dedi. Bu skandalın 

zabıtaya, gazetelere aksetmesini 
istemem. Doğru Parise benim a· 
partımanıma gidelim. Siz de o -
telden elbise getirtiniz. Bu hal
de otele gidemezsiniz ... 

Hep beraber Prensin apartı -
manına geldiler. Uşak efendisi
nin sırtından parça parça frakı 
çıkardığı zaman Prens bir feryat 
kopardı. Mücevher çıkınını koy
duğu pantalonun cebi yırtılmış 
parçalanmış sarkıyordu. Kıymet
li çıkının yerinde yeller esiyor
du! ... 

* * 1- ki gün sonra uf ak salonun-
da ipek pijaması sırmalı şark 

meşlahı 'ile oturan Prense uşağı 
haber verdi: 

- Altes! Femnn geldi. .. 
- Gelsin ... 
lçeriye ielen balozdaki Biribi 

mnhkümu Toto idi.. • 
- Bonjur ... 
- Bonjur. Çakılları getirdin 

ıııi? 
- Bir tanesi eksik olmamak 

şartiyle ... 
Fernan caketinin iç cebinden 

keten mendile sanlı mücevherat 
çıkınını çıkardı. Masanın üzerine 
bırnktı! 

Fazlullah sordu: 
- Otekilere ne verdin? 
- Hepsi beş büyük kağıda mal 

oldu ... 
- Pekala ... Bana öbür gün te

lef on et. 
Fernan odadan çıkb. Fazlullah 

yerinden kalktı. Çıkını yazıhane 
sinin gözüne attı. 

Kontrol etmiye bile lüzum gör 
memişti. Adamlarının ona ikarşı 
ufak bir oyun bile oynamıvacak
larına o derece emindi! 

* * 
Madam Venden Sen'in 

:Milyonlon 

B öyle vurgunlar her zaman 
olagan şeyler değildir. 

Zahmetsiz kazanılan para Faz -
lullah gibi müsrif, mubezzir a· 
damların elinde ateşe atılmış kar 
gibi erir. Bu itibarla Prens daima 
parasızlıktan müştekidir. 

Son zamanlarda tesadüf bu a
damın önüne Madam Venden 
Sen isminde bir altın madeni çı
kardı. Her fırsattan fızami suret
te istüade etmesini bilen dolan
dırıcı asil, tanıştığı kadının zafını 
derhal anladı. Madam Venden 
Sen Hollandanın en büyük çiko
lata fabrikalarından birinin sa
hibinin karısı idi. 

Bir sene mevsimi geçirmek ü
zere Monte Karlo'ya gelmiş ve 
Prensle tanışmıştı. 

Mösyö Venden Sen Montekar
loda bir ltalyan dansöze tutul
du· karısı da Fazlullahın ünvanı
na 'ôşık oldu. Karı koca meseleyi 
dostane hallettiler. Mösyö Ven • 
den Sen metresiyle istediği gibi 
yaşıyacak ve karıSının nayatına 
kcırışmıyacaktı. 

Fazlullah kadını ailesinin iıı -
sanların haksızlığına ~urban edil
diğine ve bugün kendisin~ ~ral
sız kalan Suriye tahtına. ıstıhka
kı olduğuna inandırdı; bırçok ve
sikalar göstererek kendisini!' E
mevilere mensup olduğunu ısbat 
etti. Bu itibarla Fazlullah. :4-bbasi 
Halifelerini iktidar mevkıınc:, g~ 
tiren Eba Muslim Horasanı nın 
ts~ anından evvel Şamda hukmn 
.ıur<'n Emevilerden sonuncu Ha
lıfc Men·an'ın torunlarından olu· 
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yordu. Emevllerin imhasında 
Mervan'ın oğullarından biri şima 
li Afrikaya kaçmış, (Endıilıis) e 
iltica etmişti. Orada Beni AI-fan 
nflmiyle bir sülale tesis etmiş ve 
bu sülAleden bazıları Mağripte 
hüküm sürmüşlerdi. Bütün bu 
vesikalar kütüphaneleriyle meş
hur şehirlerin el yazması tarih 
kolleksiyonlarından tedarik edil
di. 

Hakikaten bu isimde bir süla
le vardı. Fakat bu sülAlenin Faz
lullahla hiçbir alakası yoktu. 
Prens yüz elli senelik bir ailenin 
bütün şarkta olduğu gibi cariye
lerle morgnnatik çiftleşmelerin -
den doğnn mütereddi bir çocu -
ğundan başka bir şey değildi. 

Kendisini Emevilere nisbet et
mekle bin üç yüz senelik bir asa
let sahibi oluyor; üstelik Suriye 
tahtına geçmek için de bir hnk 
iddia ediyordu • 

Fazlullah'ın vücude getirdiği 
kargacık burgacık yazılı, silik 
mühürlü, parmak izi lekeli vesi
kaların karşısında Hollandalı ka
dın heyecandan titriyordu. Za -
ten çocukluğundanberi bütün e
meli bir Düşes, bir Markiz, bir 
Kontes, bir Baron olmaktı. Şim
di ise talih onun önüne bin üç yüz 
senelik bir Prens çıkarmıştı. Bu 
papağan burunlu, fersiz gözlü, 
irin çehreli asalet ucubesinin kar
şısında kırk senedir beklediği e
melinin kuvveden file çıkacağını 
düşünerek memnuniyetinden de
li mbi oldu. 

* * Bu memnuniyetin tezahürü 
Prensin pek işine geliyor

du. Çünkü Madam Venden Sen 
kocasiyle hayatını tanzim ettiği 
zaman bütün servetini ayırmıştı. 
Şimdi florinlcr Suriye tahtına 
geçmek için yapılan masraflarla 
yavaş yavaş eriyordu. 

Fazlullah bu cinneti o ka -
dar mahirane idare ediyordu ki, 
takip edilen büyük gayenin ya
nında edilen masraflar Hollanda
lı kadına devede kulak gibi geli
yordu • 

Bir yandan konakta ziyafetler, 
kabuller tertip edilirken bir yan 
dan da Fransız ricaliyle temas
lar etmek için çareler hazırlanı
yordu. 

Pariste böyle maceralarla ge -
çinen serseriler vardır. Vurgun 
için paralı adamların bin türlü 
ihtiraslarını kollarlar. Bunlardan 
bir ikisi derhal işi Üzerlerine nl
dılar. Konağa bir iki mebus, bir 
kaç gazeteci getirdiler. Hüküm
darların resimlerini çekmekle ta
nınmış bir fotoğrafhanede Pren
sin resmi çektirildi. Madam Ven
den Sen'in imzaladığı bir çek 
mukabilinde bu resim, satl§ı mah 
dut gazetede görüldü. 

Başka bir gazete Prensle bir 
mülakat dercetti. 

Prens bu mülakatta Fransayı 
Suriyeye sevdirebilecek yegane 
çare onun istiklalini tasdik etmek 
olduğunu, bunun da meşruti bir 
saltanat rejimi tesis etmekle 
mümkün olacağını söylüyotdu. 

Yine çekler imzalandı. Mülu -
kat gazetede büyük harflerle yer 
buldu: 

ıısuriyenin müstakbel hüküm • 
darı Prens Fazlullah Beni Aff::ıni 
ne diyor?,, başlığı altındaki mü
ltıka tta Prensten bahsederken 
Fazlullahın: 

- Şahsıma olan fedakarlığını 
asla unutamıyacağım Madam 
Venden Sen, muvaffakıyetimin 
en büyük Amili olmuştur. 

Cümlesi Hollandalı kadını kra· 
liçe olmuş kadar sevindirdi. Şük
ranını arzetmek üzere büyük sa· 
Taylarda yapıldığı veçhile ıki el
leriyle eteklerini tutarak dizleri
ni bükmek suretiyle Prensin ö
nünde derin bir reverans yaptı. 

Ertesi günü: 
- Altes! Diyordu. Arabanızı 

değiştirmelisiniz. Bu karoseri
nin çoktan modası geçmiştir. 

Fazlullah: 

- Hayır Madam! Masraf ede
cek vaziyette değiliz. Belki bir 
Suriye seyahati yapmak icap ede
cek. Biraz iktısat edelim ... 

Buna rağmen araba yenilendi. 
üstelik Prensin genç katibine de 
ufak bir Rosengart alındı. 

Prens Madam Venden Sen'in 
şevkinin biraz kırıldığını hisse -
der etmez, birçok muhim vaknlar 
icat ederdi. Mesela Suriyedeki 
taraftarlarından mektuplar gelir. 
Bunları kadına okur. Bu suretle 
yeni baştan çek defterinin orta
ya çıkması temin edilirdi. 

Bu iş Hollandalı kadının serve
ti devam ettikçe böyle yurtiye • 
cekti! 

Sonra? .. 
Sonrasını Fazlullah hiç düşün

müyordu bile! 
(Arknsı \ar) 

TAN 

Çorap Nizamnamesi 

de Beğenilmiyor 

Deniz Klüb ü İdare 
Heyeti Neyi Tekzip 
Neyi Tashih Ediyor? 

Klüp idare Heyeti Efkarı Umumiye . 

Iktısat VekAleti tarafından ya
pılan çorap nizamnamesinin tat
bikine öniımüzdeki ayın sekizin
den itibaren başlanacaktır. Mın
taka iktısat müdürlü~i.i, çorap 
fabrikatörlerinden ellerinde mev 
cut çorapların miktarı hakkında 
birer beyanname istemektedir. 

Önünde 

istiyorsa 

Hareketinin 

Bazı Nokta la rı 

Aydınlanmasını 

Tenvir Etmelidir 

Çorap fabrikatörleri, yeni ço
rap nizamnamesinin pratik bir 
nizamname olmadığı iddiasında
dırlar. Bumin için fabrikatörler, 
nlzamnamede tiidiU\t yapılması 
ıçin, lktısat Vektıleti nezdinde te
şebbüslere girişmişlerdir. \3u ınak 
sntla da dun çorapçılardan mü -
rekkep bir heyet Ankaraya hare
ket etmiştir. 
Yünlü kumaş fabrikatörleri 

lktısat VeklUeti yünlü kumaş 
fabrikatörlerin! Ankaraya davet 
etmiştir. Muhtelif fabrikahıra 
nıensup mümessiller dün Anka -
raya gitmişlerdir. 

Poliste: 

Bir Adam 
Düşüp 

Kilisede 
Öfdü 

Moda deniz klübü idare heye
tinin salahiyetini tecavüz ederek 
azadan Zeki Sporel'i ihraca te
şebbüs etmesi üzerine Jeazetemiz
de iki üç günd ür çıkan haberlere 
cevap olarak idare heyeti dün bi
ze aşaAıdaki mektubu göndermiş
tir: 

"Klilp İdare HeyeUerlnce Azadan 
biri veya birkaçı aleyhinde luırıı.r it
tihaz. etmek mecburiyeti ilk defa Mo
da Deniz Klübil İdare HeyeUnln kar
şılaştıği bir zaruret delildir. Daha bir 
sene evvel Fenerbahçe klUbQ İdare 
HeycU de - hattA ıarJptir, blzz.at 
Boy Zeki Sporelln teklif ve lf'arty
le - o klUbUn milessis basından bir 
tat alcyhlııde ihraç kararı vermiş, ta
kat yalnız o müessese ile bir Azasını 
alAkalandıran bu hAdlae matbuatı
mıula asla vAveylAya makes ohna
mıştır. Bir şah.ısta, sevenlerin !arze
deblleceğJ mez.lyefuır o phıatan hiç
bir zaman teczlyesi lAun hareketle
rin s4dır olmıyacatma delil olmaz.,, 

"Moda Deniz KlllbUniln İdare He
yeti umwnl heyeUn ltimadma maz
har olmuş dokuz zattan mUteşekkll
cllr. Onların tatbikiyle mükellef ol-

Lefter adında bir adam dün Be dukları klQp nlzamnrunei esasi.sinin 
yoğlunda İtalyan kilisesinin pen- sarih hükilmlerfne ve umumi heyetçe 

· k .. · i Wıar olunan rey ve arzuya milste-
ceresme çı mış ve .. mu,ya~~nesın nlden dokuz.unun da iWfakJyle ver-
kaybederek yere duşmuştur. I.ef- dlkleri kararı ceffelkalem matbuat 
ter bu sükut neticesinde ölmüş - sütunlarında tenkit etme.le ne muhik 
tür. ve ne de hiçbir 1Uretle mU!ltUr. Sa-

Verilen bir habere göre Letter yın gaı.etenWn karllerlnJ alAkalan
ötedenberi akli müvazencsi ye- dıracağmı farzettlli hAdlselerl mem
rinde olmıyan bir zavallıdır. Va - b~mdan öf;enmesl mUmkiln iken sö
ka hakkında tahkikat yap1lmak- tu yalnız ıJAkadara bırakmakta isa-
tadır. bet görmyiz, saygılarla.,, 

Bez fabriknsmcln yangın - Ba- idare heyetinin neyi tekzip 
kırkö! be~ fabrikasının deposu~- ettiği belli değÜ 
da dun bır yangın çıkmış ve hır 
miktar pamuk yandıktan sonra 
yangın itfaiye tarafından söndü
rülmüştür. -- ---

Besim Ömer Paşanın 
Ölümünün Yıldönümt" 
Yarın doktor Besim Omer (pa

şa) merhumun ölümünün yıldö
nilmüdür. Birçoğu, merhum pro
fesörün talebeleri olan doğum ve 
kadın hastalıkları hekimleri bu 
münasebetle yarın tıp tarihi ens
titüsünde bir toplantı yapacak -
!ardır. Bu toplantıyı müteakip sa
at 14 te merhumun MerKcz E
fendideki kabrine gidilecek, ha
tırası ti'iziz edile<'ek ve mezanmı 
bir çelenk bırakılacaktır. 

Zonguldak Maden 

Öldü, Bir 

Yaralandı 

Kişi 

Kişi 

Bu mektupla idare heyetinin 
neyi tekzip ve neyi tashih etmek 
istediğini anlamadık. 

Biz yazılarımızda, idare heye
tinin azayı klüpten çıkarmak 
hakkını haiz olmadığını ve Zeki 
Sporel'in gazetemizde intişar e
den yazılarında klübün haysiyet 
ve şerefini ihlal eden bir nokta 
görmediğimizi tebarüz ettirmiş, 
azanın da protesto ettiğini bildir-
miştik. · 
Dünyanın her yerinde klüp a

zasının hak, haysiyet ve şerefini 
vikaye için bir çok tedbir alın
mıştır. Bu cümleden olarak dün
yanın hiç bir klübünde azanın çı
karılması hak ve salahiyeti idare 
heyetine verilmemiştir. İdare he
yetlerinin umumi heyetler tara
fından intihabı esnasında seçilen
lere rey vermiyenler veya muha
lif kalanlar bulunabilir. İdare he
yeti kendisine rey vermeyenlerı 
şu veya bu vesile ile klüpten çı
karmaya teşebbüs edebilir. Bu 
sebeple idare heyetleri, ancak 
klübün haysiyet ve şerefini kı
ran çirkin hareketlerinden dola· 
yı bir azanın klüpten çıkanlma
sına lüzum görürse, bu lüzumu 
umumi heyete bildirmeye mec-

burdur. Umumi heyet ya bir hay
siyet divanı. yahut hususi bir ko
mite seçerek idare heyetinin o a
zanın ihracı için ı?Österdiği se· 
hepleri tetkik ve tahlil eder ve 
ancak bu heyetin dörtte üç ek
seriyeti ile bir karar verildiği 
takdirde o azanın ihracına te
şebbüs olunabilir. Çünkü bir aza· 
nın bir klüpten çıkarılması. onun 
içtimai ve ticari vaziyetine tesir 
eder. Bir klüpten cıkarılnn bir 
aza. başka hiç bir klübe süremez. 

Klüpcülük teamülüne 
aykın hareket 

Moda deniz klübü idare heyeti, 
azasımn şeref ve haysiyeti ile 
oynamaktn bu titizliğı gosterece
ğine, gazetelerde klübün mi.ıda
faası zımnında yazdığı yazılardan 
dolayı bir azayı çıkarmaya teşeb
büs ederse, hem klüpçülük tea
mülüne muhalif bir harekette bu
lunmuş, hem de azanın şeref ve 
haysiyeti ile oynamak hususun
da çok laübali olduğunu isbut et
miş olur. 

Kaldı ki, Moda deniz klübü ni
zamnamesi de, idare heyetine 
böyle bir salB.hiyet vermemiştir. 
İdare heyeti yalnız klüp teamül
lerine de,i?il, ayni zamanda kanun
larımıza ve klüp nizamnamesine 
de aykın hareket etmiştir. 

Klüp idare heyeti, efkarı u
mumiye önünde hareketinin ay
dınlanmasını istiyorsa, bu nokta
ları tenvir etmesi icap eder. Yok
sa Fenerbahçe klübünde vuku 
bulduğunu söylediği bir ha:iise 
idare heyetini böyle nizamsız bir 
karar vermekte mazur ,ı:röstere
mez. Çünkü Fenerbahçe klübün
deki hadise ne mevzuumuzla ala
kadardır, ne de idare heyetinin 
kararına bir mesnet teşkil edebi
lir. 

Türk matbuatı ı·e klüp 
Şunu da kaydetmek isteriz ki, 

Türk matbuatı bu vesile ile bir 
vaveyla koparmış değildir, gör
dükleri haks:ız ve yanlış Qir ha
reketi protesto etmişlerdir. Türk 
matbuatı bu meselede sadece hak
kın müdafiliğini yapmıştır. Bu 
noktada bütün İstanbul matbua· 
tının birleşmiş olınası da, idare 
heyetinin bu kararının haksızlı
ğını anlatmaya kiıfidir sanırız. 

Klüp idare heyetinin umumi 
heyetin tasvibine mazhar olduğu
nu bildirmesinin sebebini anlıya
mıyoruz. Yoksa klüp idare heye
tinin böyle bir tasvipten şüphesi 
mi vardır?. Maamafih Zeki Rıza 
Sporel'in, gazetemizde neşrettiği 
yazılann üçüncüsünde, bugünkü 
idare heyetinin ne tarzda intihap 
edildiği hakkında verdiği izahatı 
okuyanlar, klüp idare heyetinin 
böyle bir şüpheye düşmekte hak
lı olduğunu teslime mecburdur
lar. 

Zonguldakta Kömür gazetesi 
yazıyor: Gelik mıntakasında Ka
radon ocağında vukubulan bir gö 
çük hadisesinde iki işçi ölmüş ve 
bir işçi ağır surette yaralanmıştır. 

Olenler: Kırımer ikazasından 
Yusuf Ateş ve ayni kazadan Hü
seyin oğlu Kfizım Yıldırandır. 

iUUTEFERRİK: . \ DLIYEDE: 

Ağır yaralı: Şiran kazasından 
Reşat oğlu Niyazi Kaya olup has 
taneye kaldırılmıştır. ---
Şeker Fabrikalarının 

1940 daki Faaliyeti 
Ankara, l 7 (A.A.) - Türkiye 

şeker fabrikalar şirketi umumi 
heyeti bugün toplanarak 1940 
muamelat ve hesabatını tetkik ve 
bilfınço ile kfir ve zarar hesap -
!arını tasdik etmiştir. 

Şirketin muameHltına ait yıllık 
rapoıa nazaran 1940 yılında 
550.422 ton pancar elde edilmiş 
ve bundan 88.669 ton şeker istih 
sal olunmuştur. Yine bu yıl için
de pancar zer'iyatı ile meşgul o
lan çütçiye pancar bedeli olarak 
7.921.271 lira tediye olunmuştur. 

Er7urumda Kır Koşusu 
Erzurum, 17 (A.A.) - Dün bu

rada üçüncu kategori atletler i
çin 2500 metre kır koşusu yapıl
mıştır. 32 atletin iştirak ettiği bu 
koşuda öğretmen okulundan Sü
leyman Sarıkaya 8 dakika ile bi
rinci, Alayurt gençlik kulübün
den Cemil Ateş on saniye farkla 
ikincı geldiler. Takım tasnifinde 
de Atatyurd gençlik klübü 16 
puanla birinci, Erzurumgücü 20 
puanla ikinci olmuştur. 

Akçakocalılara Yardım 
Ankara, 17 (A.A.) - Kızılay 

umumi merkezinden bildirilmiş -
tir: 

Bolunun Akçakoca ka'Zasında 
vukubulan yangında evleri ya -
nanlara ynrdım yapılmak ii~ı>re 
17-3-1941 tarihinde zirant ban -

idare Amirleri Daha Perapalas Hadisesi 
Fazla Çallşacaklar Tahkikatı Bitti 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere 

bir tamim göndermiştir. Vekllet 
bu tamiminde; memleketin kül
tür, ekim, ormancılık, bayındır
lık, sağlık ve ekonomik hareket
lerinin, daha hızlı adımlarla iler
liyebilmesini ve halle ile hükumet 
arasındaki samimi bağın daha sı
kı ve kuvvetli bir hale gelmesi-
ni temin etmek içiQ. idare amirle
rinin daha fazla çalışmalarını is
temektedir. 

Tamimde, bu maksadı elde et
mek için valilerle kaymakamla
rın birer umumi çalışma progra
mı hazırlamaları ve yapılması za. 
mana ve tahsisata bağlı olan işle-
rin en geç beş yıl içinde başarıl
mış olması da istenmek tedir. 

DOKUMA KURSLARI - Bu 
ay içinde Şile, Silivri, Yalova ve 
Beykozda otomatik el tezgahları 
kursları açılacaktır. Vilayete 
bağlı 305 köyde iki bine yakın 
eski tip ve dar taraklı tezgahlar 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bunların 
otomatik tezgahlarla değiştiril
mesine karar verilmiştir. 

PASİF KORUNMA - P azar 
günü Sanyerde yapılan pasif ko
runma tecrübesinden iyi netice a· 
lınmıştır. Di~er kazalar da, tecrü
be için yaptıklan hazırlıklann 
bittiğini seferberlik müdürlüğü· 
ne bildirmeye başlamışlardır. Ni
san sonuna kadar bütün kazalar· 
da da pasif korunma tecrübesi 
bitmis olacaktır. 

kası vasıtasiyle Akçakoca Kızı -
lay şubesi namına 240 lira gön
derilmiı.ıtir. 

Perapalas otelindeki infilnk ha
disesi etrafında t.on tahkikatın 
ne safhada olduğunu soran bir 
rruharririmizc Istanbul Cumhu . 
riyet müddeiumunıisi Hjkmet O· 
nat şunları söylemiş~ir. 

"Vaziyet tavazz~ın etmiştfr 
HMise birinci beyanatımda izah 
ettığim şekilde cereyan etmiştir. 
T~hkikat bitirilmiştir ~imdi yı;p 
t•gımız tahkikat •eferrüata mutc
nllik bulunmaktadır. 

Yaralıların sıhhi vaziyeti git
tıkçe iyileşmektedlr. 

H üdaverdi tahliye edildi -
Samatyada gülel Katina adında 
19 yaşında genç bir kı:ı:a kül'taJ 
yaptığı iddiasiy!e tevkif edilen 
kôdın doktoru Hüdaverdı hakkın
daki davaya 1ün de bakılmıstır. 

Mahkeme diinkiı celsede şahıt
kıin çağırılmasına ve Hüdaverdi 
hakkındaki mu.na"kemcnir. gayıi 
mtvkuf olarak devamın:ı karur 
vermiştir. 

Kooperatifin davası - Beledi
ye kooperatifinin pıyas::ıda sattı
ğı yağların sıhhate muzir olduğu 
iddiasiyle Vat!ln gazetesinde ya
pılan neşriyat <lolayısiyle, ko.)pe· 
ratif müdürü HavJar t tra\ından 
tratan gazetesi neşriyat "IlÜduı ii 
Ahmet Emin Yalman aleyhine 
açılan davaya dür. 3 üncü asliye 
ceza mahkemesınde başlanmış -
tır. 

Davacı iddiasınd~ mevzuu bahs 
neşriyatın hakaretAmiz olduğunu 
ileri sürmüş, Ahmet Emin Yal -
manın tecziyesini ve kooperatıfp 
tazminat vermı?sini istemiştir. 

Mahkeme şahıt dinlemek ve 
tahkikatı derinkştirınek için cel
seyi başka bir güne bırakmıştır. 

•• • • 
Unıversıte 

Talebesinin 
Yaş~ma Tarzı 

Tal ebe Ankete 

C evap Veriyor 
Üniversite talebesinin bu ~n

kü hayat şartlarını tesbit etmek 
ve yoksul talabeye iyi yaşama 
imkanı temin eylemek için Üni
versite rektörlüğii tarafından a
çılan ankete cevap verilmesine 
bu.ı?ün başlanacaktır. Talebe. fa 
külte kalemlerinden iki fiş ala-
caktır. Aileleri nezdinde yatıp 
kalkan talebe, bunlardan bir nu-
maralı fişi doldurmakla iktifa e
decektir. Medrese. pansiyon, han 
veya bekar odalarında yatan ve 
ta~ kalorili gida temin edemeyen 
talebe, ayrıca tafsilatı ihtiva e
decek olan iki numaralı fişi dol
duracaktır. Talebenin :yattıkları 
odada başka kimlerin yattıkları, 
ve ne işle uğraştıkları, günde kaç 
öğün yemek yedikleri ve diğer 
vaziyetleri en hurda teferrüatına 
kadar fişlerde izah edilecektir. 

Suallere verilen cevaplar, rek
törlük tarafından gizli tutula~ak
br. 

PİYASADA: 

Ofis Umum Müdürü 
TeşkilCita Başladı 
iaşe müsteşarlığı, ithalat ve 

ihracat ofisi umum müdürü Ah -
met Cemil Cong, dün Ankara -
dan şehrimize gelmiş ve ofis teş
kilatına ait hazırlıklara başla -
mıştır. 

Şehrimizde kurulacak olan it -
balıit ve ihracat ofisi ay başın -
dan itibaren faaliyetine başlı -
yacaktır. 

Dünkü ihracat - Dün muhte
lif memleketlere 280 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. En ziyade Al
manya ve Mısıra tütün gönderil
miştir. 

Yeniden kahve çıkıyor - Güm 
rüklerde bulunan 1470 çuval 
kahvenin, piyasaya çık·anlmasına 
karar verilmiştir. Bu kahveler In-
giliz ticaret biı•liği tarafından ce
nubi Afrikadan getirilmişti. 

Kokmuş peynir - Fiyatları mü 
rakabe komisyonu dünkü toplan
tısında muhtelif mevzuları tet -
kik etmiş, bu arada Kondopulos 
isminde, kokmuş peynir satan 
bir taciri de adliyeye tevdi et -
miye karar vermiştir • 

25 Y illik Türk - lngiliz 
Münasebatı 

lngilterede Bir 

Eser Neşredildi 
Londra, 17 (A.A.) - "Times,, 

gazetesinin Türkiye muhabirliği
ni yapmış olan Philip Grawes, 
"Britnnyalı ve Türk,, adı altın
da bir kitap neşretmiştir. Kitap-
ta Büyük Britanya ile Türkiye a
rasında 19 uncu asrın son 25 yılı 
zarfındaki münasebetler tetkik e
dilmektedir. Grawes, yarım asır 

kadar müddet Türkiyenin tanın
maması ve Osmanlı imparatorlu
ğqnun boyunduruğu altındakı 
milletlerin kurtuluşu ile Türk 
tamamiyeti gibi birbirine zıt te
menniler yüzünden işlenen birçok 
hataları bilhassa kaydettikten 
sonra diyor ki: 

~Batıda işlenen hatalardan 
başka, Abdülmecidin siyaseti de 
iki memleket arasındaki bağların 
takviyesine hızmet edecek mahi
yette değildi. Genç Türklerin ta 
kip ettikleri siyaset dahi birçok 
mahzurlardan Ari olmamıştır. Bu 
münasebetlerin tarsini için Ke-
mal Atatürkün iktidar mevkiine 
geçmesiyle, yalnız Atatürkün da 
bili islnhatı sayesinde değiJ, ayni 
zamanda kiyasetli ve uzlaştırıcı 

bir diplomasi sayesinde ehemmi
yetli surette kolaylaşabilmiştir.,, 

Yeşillrmakta Üç 
Vatandaş Boğuldu 
Çarşamba (TAN) - Kestanepı 

nar köyünden (21) yaşında Şaban 
Ulusal adında bir vatandaş bir 
iş maksadiyle şehre gelmiş vr> a
tını sulamak üzere şehrin orta
sından akan yeşilırmağa inmiştir. 
Şaban ırmakta atını sularken bir 
denbire muvazenesini kaybetmiş 
ve atın boynundan kayarak suya 
yuvarlanmıştır. Coşkun sulara 
kapılan Şaban birkaç defa dalıp 
çıkmış, fakat yüzme bilmedi~in -
den kurtulamıyarak boğulmuş -
tur. Ceset henüz bulunmamıştır. 

18 • 3 - 941 

Eşya Nakliyatı 
için Yeni 
Tarife 
Münakalat Vekili Dün 

Tetkiklerine Başladı 
Devlet demiryollan umum mü

diırlüğü, Anadolu ve Avrupa hat
lariyle eşya nakliyatı yapan tile· 
carlara büyük kolaylıklar temin 
eden yeni bir karar vermiştir. Bu 
karara göre, dört Nisandan iti· 
haren her iki hat istasyonlannda 
mukabil hatlar için de, mesaje
ri, seyri seri, ve sayri hafif doğ
ru eşya nakliyatı kabul edilebi
lecektir. 

Tacirler, böylece, Haydarpaşa 
ile Sirkeci nrasındaki nakliyat i
cin ayrı ayrı muamele vapmak
tnn kurtulmuş olacaklardır. 

Bundan başka 4 Nisandan son
ra bütün eşya nakliyatı bir tek 
ücret tarifesine tabi tutulacak ve 
tacirler şimdiye kadar üç mua
mele için birden verdikleri ücret
ten daha az bir masrafla nakliyat 
yapabileceklerdir. 

lt-1 ünakallit V ekünin 
Tetkikleri 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı bir kaç gün kalmak 
üzere İstanbula gelmiştir. Müna
lrnltıt Vekili burada bulunduğu 
~nlerden istifade ederek VekAle
te bağlı · müesseselerde tetkikler 
yapacak ve bu arada yeni yapıl
makta olan iskeleleri görmek ü
zere Trakyaya gidecektir. 

BELEDİYEDE: 
. - .. -

Yarın Şehir Meclisi 
lçtimalarını Bitiriyor 
Şehir Meclisi mart devresi top

lantıları yarın sona erecektir. Bu 
itibarla meclis bugün ve yarın da 
çnlışmalanna devam edecektir. 
Perşembe akşamı şehir meclisi 

azalarına Taksim gazinoswıda bir 
ziyafet verilecektir. 

Meclis dünkü toplantısında ka 
lorifer ile teshin edilen binsla -
rın suhunet derecesinin tesbitine 
lüzum olmadığına karar vermiş -
tir. Bundan sonra mülhak bütçe 
ile idare edilen belediye müesse -
selerinin 941 mali yılı bütçeleri -
nin mtizakeresine başlanmıştır.Bu 
arada, Karaağaç müesseseleri u
mumi varidat yekunu 1.748.982 
lira, Darülacezenin umumi vari
datı 228,497 lira, şehir tiyatrosu 
varidatı 147,597 lira, konserva· 
tuar varidatı da 104,244 lira ola· 
rak kabul edilmiştir. 1941 viltlyet 
ve belediye müşterek bütçeleriy
le mülhak bütçelerin rey vermek 
suretiyle tasdiki yapılmış ve hır 
muhalife karşı 58 reyle bütçeler 
kabul edilmiştir. 

Tiincl seferleri - Tünel sefer
lerinin tahdidi şeklini bildiren ve 
Nafıa Vekaletine gönderilen prog 
ramın bugünlerde tasdik edile

111
-

rck tatbik mevkiine gireceği bu
dirilmektedir. 

Tünel seferlerinin tahdidi ka· 
ran tasdik edildikten sonra Tü -
nel sabahları saat 7,5 ile 10 ara
sında, öğleden sonra da 12 ile 13 
ve 16,5 ile 20,5 aralarında çalı
şacaktır. 

Taksit zamanlan - Belediye 
vergi ve resimlerinin alınacağı 
aylar tesbit edilmiştir. Bina ver
gisi. temmuz, eylul teşrinisani 
ve kanunusani aylarında olmak 
iizere dört taksitte, arazi vergisi 
Ağustos ve teşrinievvel aylarında 
olmak üzere iki taksitte alına -
caktır. Tenvirat ve tanzifat vergi 
ve resimleri temmuz, teşrinisani 
aylannda ve otomobil, araba mo· 
tosiklet gibi kara nakil vasıtala· 
rı resmi temmuz ve kanunusani 
aylarında olmak üzere ikişer tak 
sitte, deniz nnkil vasıtalarından 
olan sandallardan alınacak resim 
ler ağustos sonunda olmak üzere 
bir defada tahsil edilecektir. 

Y cşilırmakta Bir Kaza 
Amasya (']'AN) - Hakkı ve 

Necati isminde iki genç gece ya· 
nsı Yeşilırmak üzerinde tamir e
dilmekte olan köprüden geçerken 
ayakları boşa gitmiş. ikisi de Ye 
şilırmağa düşerek boğulmuşlar • 
dır. 

• Fenerhnhçenin Hakikaten 
bir bahçe haline kalbi için a
ğaclanması ve tanzimi karar· 
l•ştığı halde, niçin hala bu 
işe hnslanmadı? 

? ? ? ? ? ? 
• lstanbul tramvaylarında 
tek bilet usulü ihdas edildiği 
halde, bu usul niçin Kadıköy 
tramvaylarına ve Akayla Şir· 
keti Havrivc 'apnrlanna teş
mil edilmeıti? 

~ ! ? ? ? ? 

l 
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ugoslavyanın 
erdi"'i K rar 
Ugoslavyayı kaU bir vaziyet al
trııya sevkeden muhtelif sebepler 
1ardır. Bunların en başında yeni 
.;zamı kabul eden Romanya ve 
~ulgaristan gibi memleketlerin 
Ugünkü Akıbetleri gelır. Ameri
anm yardım vaadi ile Yunanis
nın mukavemeti de Yugoslav-
ayı bu kararında teşci eden se
plcr arasında sayılabilir. 

Vaziyeti: 

Balkanlarda vukuu tahmin 

t 
edilen mühim hadiseler 

hafta da cereyan etmemişti\". 
alkan memleketleri bir tered

ı. t, endişe ve intizar devresi 
'<1Şamaktadırlar. 
llıına mukabil, Yugoslavya· 

l
ıı, Almanyanm muhtelif şekil
rdc tazyiklerine rağmen, pak· 
iltihak ctmiyeceğine ve meın
kcte Alman askerlerinin gir· 

-esine müsaade eylemiyeceğine 
llhakkak nazariyle bakılmak· 
dır. 

ı J\.meriknnın Demokrasilere 
l\tdım kararının, dünkü yazı. 
lZda işaret ettiğimiz gibi. Mıh. 

tr devletlerinden başka istik· 
1 ilerine bağlı bütiin milletler 
'Qerinde ümit verici ve muka· 
~ltıete teşvik edici bir tesir icra 
liği anlaşılıyor. 

!
Yugoslav gazeteleri Mister 
!Josevelt'in nutkunu ilk sayfa. 
tına, büyük harflerle koymuş

ı rdır. Bu nutuk, Belgradda, bu 
~tbin bir döniiın noktası ola· 
rl\ telakki edilmektedir. 

.. 800 
150 .. 1 Ay 800 . 
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Romanya ve Bulgaristan gibi 
memleketlerin bugünkü akıbet
leri gelir. 

Diğer bir sebepte İtalya, Ma
caristan ve Bulgaristan gibi üç 
komşu memleketin Yugoslavya
dan arazi talepleri bulunması 
keyfiyetidir. Yugoslav hiikiımet 
adamları. Mihvere iltihak etme
nin dahi miilki tamamhğı temi
ne kafi gelmediğini, Dobruca
nın Bulgaristana ilhakı hadise
si dola;nsiyle. gayet iyi bilirler. 

Oiinkii Bulgar radyosu neşri
yatı ,.e Mösyö Filofun nutku da 
bu bakımdan, Yugoslavyada en
dişe uyandıracak mahivettedir. 

Bulgar radyosunun r~sıni söz
cüsü: Memleketlerine İngiliz
askerlerinin çıkmasına miisaade 
ettiklerinden dolayı Almı:ınların 
Yunanlılara karşı derhal hare
kete geçecekleri ve bir kaç gün 
içinde onJan mağlfıp edecekleri
ni ve İngilizleri de denize döke
ct'klerini söylemiştir. 

Mösyö Filof da nutkunda: 
Bulgaristanın kendi menfaati 
için en emin yolu tuttuğunu, ge
çen harbin neticesinde Bulga
ristana karşı yapılan haksızlık
ların tamir edileceği giinlerin 
artık gelmiş bulunduğunu bildir 
M:stir. 

Zahiren ve şiiphesiz evvela 
Yunanistana karşı tevcih edil
miş olan bu neşriyat ve beyana
tın, dolayısiyle Yugoslavyayı da 
tehdit eder mahiyette olduğu 
muhakkaktır. 

Yugoslavyayı mukavemete 
sevkeden diğer hir sebep te, hiç 
şiiphesiz, -hu~iin icin manevi 
bir kuvvet mahiyetinde dahi ol
sa. Sovyet Rusyanın Bulgaris
tanın işgali sırasında yaptığı 
deklarasyondur. 

Ve en nihayet, iyi teçhiz edil. 
miş bir buçuk milyonluk kuv
vetli bir orduya ve ihmal edile
miyecek bir hava kuvvetine ma-
lik olmasıdır. • 

Yunan Mukavemeti : 
seveıt'in, "tecaviizc maruz -------------

~
lıclgradda: bilhassa, l\lister 

acak her memlekete Ameri
ın derhal yardım edeceği,, 

~ındaki teminatı üzerinde 
11ruJmnktadır. 
~olitika gazetesi, Yu~oslav
~ııın emniyet ve istiklalini 
lidafaaya kat'i bir surette ka
~ verdiğini yazmaktadır. 
On giin kadar evvel ajanslar, 
syö Tsvetkovitch ve .;\farko

tch'in Herr Ilitler tarafından 
tghof'da kabul edildikleri 

~ıı. l\Iister Roosevelt'in, Al-: 
~nyaya karşı mukavemet et
~i takdirde Yugoslavyaya yar-
1tll edeceğini temin eden bir 
~saj gönderdiğini haber ver
;~lerd i. O zaman, yardım ka· 
lırıu Jıenüz tasdik edilmemiş-
Vaşington mahafili de bu ha

ıseden ademi malumat beyan 
lrıislerdi. 
:\tistcr Roose,·elt, 14 Martta 
llgoslavva hükumetine bövle 
't rnesai göndermiş veya gÖn
~tnıemiş olsun, bugün Yugos
vyanın, bitaraflık ve istiklali 
~ telif edilemiyecek hiç bir an-
tııayı kabul etmek istemediği 

~!aşılıyor. , 

iğer Amiller: 
' ..,. , 

"ugoslavyayı -Amerika yar
i dımından başka. böyle 
l'i bir vaziyet almaya sevke

~tı muhtelif sehepler ''ardır. 
llunların en başında, hiç süp. 
iz, yeni nizamı kabul eden 

Küçük Yunan ordusunun 
büyük İtalyan ordusuna 

karşı gösterdiği kahramanca 
mukavemet ve elde ettiği zafer
lerin de bunda mühim bir rol 
oynadığ'ı muhakkaktır. 

Yugoslavyamn Mihvere ilti
hak etmemesi, Balkanlarda Al
manların yapmak istedikleri as
keri harekatın istikametini de
ğiştirecek ve siddetini kıra<'ak 
mahi~:ette miihim bir hadisedir. 

Motörize Almnn ordusunu Se 
laniğe en kolny bir surette u
laştıracak olan yol, Yugoslav
yadan geçen Vardar vadisidir. 

Almanya, Arnavutlukta sava
şan Yunan ordusunun sağ cena. 
hını, ancak Yugoslavyadan geçe
rek vurabilir. 

Bütün mesele. Yugoslavyanın 
bu azimkar vaziyetini sonuna 
kadar muhafaza edip edemiye
ceğidir. 

Ucuz ve zayiatsız muvaffakı
yetler kazanmaya alışan ve bu
nu isteyen, Balkan memleket
lerinden ikisini bu şekilde eline 
geçiren Almanya, Yugoslavya
nın bu mukavemeti karşısında 
ne yapacaktır? Yu~oslavyaya ta 
arruz edecek midir? 

Bunu bilmiyoruz. Ancak, böy 
le bir vaziyet hasıl ol<luğu tak
dirde Yugoslav ordusunun, ilk 
hamlede, Yunan ordusu ile be
raber A~navutlukta İtalyan or
dusunu şimalden ve cenuptan 

(Arkası Sa. 4 Sü. 6 da) 

Güzel Endamh Zayiflar 
ıunca, narin fakat nıütena
hir vücut... Bu zamanda ba
lardan pek çoğunun istediği 
ıflık. Bu zayı{]ık erkeklerde 
huıunursa da, doğrusu, erkek

pek yakışmaz, kadınlaşmış 
hal verir. Erkeklerin istediği 
'ş omuzlu, adaleleri kuvvetli 
'tflıktır, bu da kadınlığa yakış· 
'(.. Bunu başka bir gün söyli-
e~ · 
~gım .•• 
'\adınların istediği narin ''iicut 
11it guddesinin fazla işlemesin

gelir. Bundan dolayı, öyle 
fların saçları parlak ve gür. 

~ikleri ok gihi uzun ve dik. 
~leri kadife gibi yuınusak. g()z. 
1 tı bakt.;:ı parlak, bütün harf" 
ler biraz aceleci ve sinirli ... 
llhesiz, en makbul zayıflık. 
1statistiklere göre zayıflığın 
~de ancak 27 si bu tiirliidiir. 
l tarafı başka seheplerden. Baş 
guddelerin bozukluğundan. 

rıu tiirlü hastalıklardan ve vii· 
~e lüzumlu derecede yeme· 
lt ten ... 

erkesin gıpta ettiği bu güzel 
~<lntlı za~ ıflık, sahihi için çok 
a tehlikeli olur. Tiroit gud-

desinin fazla işlemesi, yediğini 
çok eritmek demektir. Yediğini 
çok eriten verem hastalığına nam 
zet o]ur. Onun için böyle narin ve 
mütenasip vücutlu, güzel endam
lı zayıfların bu hali muhafaza i
çin çok yemekten çekinmeleri 
tehlikelidir. 

Sonra, tiroit guddesinin fazla 
işlemesi insana biraz da hastalık 
getirir: İlkin sadece parlak göz
ler bir gün dışanya doğru çıkar· 
lar, o zaman parlak bakış acaip. 
korkunç bir hal alır. Boyunun a
şağı tarafında guddenin btLlun
duğu yer ııişer. orada bir ur pey
da olur. Eller titremeye başlar. 
yüreğe çarpıntı. Bir taraftan da 
zayıflık ilerler, vücudiln tenasü
bü kaybolur ..• 

Her güzelin bir kusuru olur, 
derler. Bu, güzel endamlı zayıflı
ğın bir kusuru da fazla i~leyen ti
riot guddesinin sahibini verem 
hastalığına yahut patlak gözlii ol. 
maya götürmek imkanıdır. Buna 
meydan vermemek için, giizel en 
damlı zayıfın arada sırada kendi
ı.ini J ekimine ınuavenc ettirmesi 
bir yazilc olur. 

20 YILLIK 
BALKAN 
SİY AS ETİ 
1920 Nisanında Arnavutıugun şi
mal hududu çizildi, ihtilat berta
raf edildi. 1921 Haziranında Ro
manya ile Yugoslavya arasında 

imzalanan anl;ışrna, "KUctik An
tant,, zümresının teşekkülüne 

ait vesikaların üçüncüsü idi. ı 923 
Ağustosunda İtalya Korfo"yu iş
gal etti. 1925 de Türk - Sovyet 
anlaşması imzalandı. 1934 Şuba

tında Balkan Antantı teşekkül 

etti. 1937 Martında İtalya. Yu-
goslavya ile bir anlaşma yaptı. 

1939 Nisanında Arnavutluk İt.al
ya tarafından işgal edildi. 

Nisan 1920. Arnavutluk 
Hudut ihtilafları · 

Birınci dünya muharebesin
den sonra istik!aline ikinci 

defa kavuşan Arnavutluğun, şi
mal ve cenup hudutları kat'i ola
rak henüz çizilmemişti. Arnavut
luk hükumtti, şimalde Yugoslav
lar, cenupta Yunanlılar tarafın
dan işgal altına alınan bir çok 
arazi parçalarının, ahden ve ırkan 
kendisine ait olduğunu iddia e
diyordu. Tiran, bu meselenin hal
li için "Milletler cemiyeti,, ne mü 
racaat etti ve müdahalesini iste
di. İkinciteşrin aymda şimalde 
Yugoslavlar, bazı Arnavut köyle
rini daha işgal ettiler. Gerginlik 
arttı. Beynelmilel bir tahdidi hu
dut komisyonu Arnavutluk - Yu
goslav hududuna gitti. Mesuli
yetler tesbit, işgal edilen arazi 
tahliye ve hudutlar tahdit edildi. 

JJfart 1921. Romanya ve 
Lehistan münasebetleri 

3 Mart tarihinde bu iki hüku
met, Versailles sulh mua-

hedesinin ahkamına tevfikan şar
ki Avrupada yeni nizamın tees
süs ve takarrürü meselesiyle ala
kadar Fransız hükumetinin teş
vik ve himayesi altında, bir karşı
lıklı yardım paktı imzaladılar. 

İki hükumet için bir müşterek 
hudut sistemini kabul etmek fır
satı çıkmıştı. Fakat Romanya, 
Almanyayı 2ücendirmemek endi
şesiyle, Lehistanla daha sıkı bir 
anlaşma yapmaktan çekiniyordu. 
Nihayet, Lehistan, apansızın Al
man taarruzuna maruz kaldığı za 
man. Romanya, karşılıklı yardım 
paktının temdit ve tecdit edilmiş 
olmasına rağmen, Lehistanın mu
kadcJPratına karşı bigane kaldı. 

Haziran 1921. "Küçük 
Antant,, ın doğuşu 

7 Haziran tarihinde Romanya 
ile Yugoslavya arasında 

imzalanan anlaşma, "Küçük An
tant,, zümresinin teşekküliine ait 
vesikaların üçüncüsü idi. Bu hu
sustaki birinci anlaşma, 14 Ağus
tos 1920 tarihinde, Yugoslavya i
le Çekoslovakya hükfunetleri a
rasında imzalanmıştı. 

Nisan 1921 de imzalanan Ro
manya - Çekoslovakya anlaşması, 
bunu takip etmişti. "Küçük An· 
tant,, ın gayesi, revisionniste (ta
dilci) bir siyaset güden Macaris
tana karşı karşılıklı bir yardım 
taahhüdünden ibaretti. Yugoslav
ya _ Romanya anlaşmasına, faz
la olarak, ayni tadilci siyaseti La
kip eden Bulgaristana karşı da, 
karşılıklı yardım taahhüdü eklen
mişti. Vaktaki Çekoslovakya is
tilaya uğrayarak inhilal etti. "Kü 
çük Antant,, dan ne ses çıktı, ne 
de iz kaldı. 

Temmuz 1923. Lausanne 
muahedesi 

Bu muahede, Türkiye ile Yu
nanistan arasında kat'i bir 

anlaşma mahiyetindedir. Arazi 
bakımından, Türkiye "Misakı 
Milli,, nin çizdiği hudutları elde 
etti; şarki Trakya Türkiyeye ia
de edildi; Yunanistan ise1913 hu· 
dutlarına kavuştu. İki memleket. 
tarihin kaydettiği en mühim bir 
"Ahali mübadelesi,, anlaşmasını 
kabul ve tatbik ettiler. Yarım 
milyona yakın Türk Anadoluya 
'bir milyondan fazla Yunanlı da 
Yunanistana rtı>rip verlestiler. 
Ağusfos 1923. Italyanın 

Korfu baskını 

Bu sene zarfında İtalya ile 
Yunanistan arasında pat

lak veren hadise, birinci maddede 
kaydettiğimiz Arnavutluk hudut 
ihtilafının teferrüatından ve o
nun neticelerinden biridir. 27 A
ğustos gününde, Arnavutluğun 
cenup hudutlarını tahdide me
mur bevnelmilel komisyon aza
sından İtalvan Generali Tel1ini. 
katledildi. italva. hadiseyi Yu
nanlılara atfederek Yunan hüku
metinden tazminat talebinde bu
lundu. Atina, İtalyan taleplerinin 
bir kısmını kabul, bir kısmını 
da, istiklal mefhumuna aykırı 
bulduğu için, reddetti. 

Henüz ilk doğum senelerini ya
şıy an Faşizm. "prestige,, ini 
yükseltmek gayretiyle, bunu bir 
bahane gibi kullandı ve apansızın 
Korlu adasını işgal etti. Yunan 
hükumeti, "Milletler cemiyeti,,ne 
baş vurdu. Mesele, 'Süfera kon
feransı., na havale edildi. Bir ay 
sonra. İtalya istediği tazminatı al-
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Yunanistan : Mesahai sathiyesi 130,000 kilometre mu· 
rabbail, Nüfus 6,900,000. Nüfus kesafeti: Ki· 

Iometre murabbaı başına 53,3 kişi. Demiryo11arı: 2,687 kilometre. 
IludutJarı: Türkiye ile 199 kilometre; Bulgaristanla 480 kilomet
metre; Yugoslavya ile 236 kilometre; Arnavutluk hududu 250 ki
lometre. Müdafaa. kuvvetleri: llazerde 120,000, se!erbe:rlikte 
500,000. 

* * * Yugoslcİvya : l\lesahai sathiyesi 247,542 kilometre mu· 
rabbaı. Nüfusu: 15,400,000. Nüfus kesafeti: 

kilometre murabbaı başına 62,2. Demiryolları: 10.482 kilometre. 
Hudutlan: İtalya ile 289 kilometre, Almanya ile 323 kilometre. 
Müdafaa kuvvetleri: Ilazerde 134,000, seferberlikte 1,200,000. 

* * * Bulgaristan : Mesahai sathiyesi: 93,000 kilometre murab· 
baı. Niifus: 6,319.000. Nüfus kesafeti: Kilo

metre murabbaı başına 63,3. Dt>miryolları 2,990 kilometre. Mü
dafaa kuvvetleri: Hazerde 120,000, seCerberlikte 500,000. 

dı ve Korfudan çekilip gitti. 

Birinciteşrin 1925. Yunarı . 
Bulgar hudut hadisesi 

19 Birinci teşrin sabahında 
Yunan ve Bulgar hudut 

karakollan birbirine ateş açtllar. 
Hadise çarçabuk büyümüs. ikj 
tarafın bir çok ölti ve yaralıları 
olmuştu. (Milletler Cemiyeti) bu 
işe de müdahale etti. Bu sefer mü 
racaat eden Bulgaristan olmuş
tu. 

Nihayet Yunanistan tarziye ve 
45,000 İngiliz liralık tazminat 
verdi. Mesele kapandı. 

Birincikdnun 1925. Türk • 
Sovyet anlaşması 

Bu anlaşma, Sovyet Rusya
nın diplomatik Avrupa 

planına ilk "giriş,, vesikasıdır. 
Moskova hükumetinin devletler
ce tanılması için bilahare yapılan 
konuşmalarda, bu ilk Türk - Sov-

yet anlaşmaı, mühim bir rol oy-
nadı. · ,,_ 

1925 te imzalanan bu dostluk 
paktı, müddeti bitince. her za
man ve muntazaman tecdit edil
miştir. 1931 de buna bir deniz 
anlaşması, 1933 te ise bir ade~i 
tecavüz paktı eklenmiştir. 

llaziran 1926. Balkanlarda 
Frcınsa .. 

il Küçük Antantı himayesine 
alan Fransa. gerek Bal

kanlarda, gerek Orta Avrupada, 
Versailles muahedesine muhalif 
cereyanlara kar'il daha sarıh bir 
\"aziyet almıştı. Haziran 1921\ da 
Roınanya ile bir karşılıklı vaL dım 
paktını akdetti. Bir sene sonra 
Yu~oslavya ile bir istişare anlas
masını izmaladı. Avrupa "Statu
quo.. sunun maruz kalacağı her 
hangi bir tehdit veya tecavüze 
karşı, iki hükumete mütekabil 
temas ve istişare mükell~fiyetini 

tahmil eden bu anlaşma, Yugos
lavyanın Mihvere yaklaşmaya 
başladığı andanberi ehemmiyeti
ni kaybetmişti. Fakat buna rağ
men asla feshedilmedi. Roman- • 
yaya verilen yardım vaadine ge- Zebaniler 
lince, mutantan bir surette teyit 

ve 
ediliyordu ve hatta bir müddet M 1 ki 
sonra İn,gilterenin Romanyaya e e er••• 
verdiği .ızarantiden sonra. bir kat 
daha t.akviye bile edilmişti. 

Niım11 1928. Arnavut 
a:lıkları meselesi. 

Medeni Avrupanm laboratu
varlarında alimler, fen a

damları ellerini şakaklarına ko
yarak, yemek zamanlarını bile 

Epirin Çamlık sancağında 50- unutacak bir dalgınlıkla düşünü-
60 bin kisilik bir müslü- yorJar: 

man Arnavut kütlesi vardır. Bu- - Alev saçan makineler. yakı
na mukabil Arnavutlu~un Ergiri cı ejderha nefeslerini ancak ~·ir
sancaı?ının hududa yakın bazı mi beş metreye kadar ~önderebi
mıntakalarında 20-30 bin kisilik liyorlar. Acaba bunu elli, yüz ~·a
bir Elen azlı_ğı va~ar. 19?.R Nisa- hut bir kilometre uzağa kadar 
nında Arnavutluk hükumeti. göndermek çaresi bulunamaz mı? 
Ahmet bey Zo~oğlum~n kı>ndi- - Han torpillerinin tahribatı 
sini "Kral., ilan ettiği t:ırihten mahdut bir sahada oluyor. Bir ta. 
sonra Tiranda mutlak nüfuz sa· nesi biitün bir şehri berhava ede
hibi kesilen İtalyanın teşviki i- cek bir torpil ic~t edemez miyim? 
le, "Milletler Cemiyeti.. ne müra- _ lleın suda, hem karada yü· 
caatla Yunanistan dahilinde vası- rüyen tanklara biiyiik kanatlar 
yan Arnavutların zulüm ve cefa takıp istenilen noktaya uçuramaz 
cektiklerini ileri sürmüş, azlıklar mıyım? 
hukuku namına şikayette bu- - Tabiatte mevcut olan tahrip 
lunmustu. edici elemanları bir noktaya top-

"Milletler Cemiyeti., meselevi lıyarak bütün bir şehre tevcih e
te~kik ederek her iki taraf mü- dip bir saniyede en aşağı bir mil
rahhaslarını dinledi. Tiran hüku- yon insanı yakıp kavuramaz mı
rnet;.nin şikayetini bu sefer hak- yım? 
sız huldu. - Sun'i zelzelelerle istediğim 
Birincikanurı 19.13. Macar - bir kıtavı altüst edemez mivim? 

l ugoslaıı ihtilafı - Ah üranium bomb~sı ah! 

8 Mayıs 1933 te Macar hüku- Patladığı yerde galibi de mağlü
meti otuz bir madd,..ıik bi.. bu da silip süpiirmese ne mükem 

muhtıra tanzim ederek Macar - mel bir şeydi! Acaba bunun tah
Yugoslav hududunda Yue-0 slavla- ribatmı tahdit edemez miyim? 
rın sebebiyet verdikleri bir çok Bir yandan bu alimler teneşire 
hudut hadiselerini savdı vf' ~ika- uzattıkları insanhğın üzerinde 
yet etti. Hudut mmtakalarında engizisyon papaslarını hayrete 
çarpışmalar olmuş. iki taraftan düşürecek, en ince Çin cellaUa
bazı kimseler yara1anmıs ve öldü- rını saşırtacak, bir kılıçta uçura
rülmüştü. Macarlar, hadiselerin bilmek için biitün Romalıların 
bütün mesulivetini Yugoslavlara bir tek başı olmasını temenni e
yükletiyorlardı. Yugoslav hüku- den zalim imparatorlara rahmet 
meti ise Macarları hem hadisele- okutacak öliim şekilleri aramakla 
ri büyütmekle, hem de bazl ihti- kafa pntlatırlarken. nıuztarip be
lalci unsurları memleketlerine şeriyete deniz aşırı bir kıtadan 
kabul etmekle itham edivordu. ufak bir teselli havası esiyor: 
İki komşu devlet arasındaki ~er- Fen. orada beş tane (mu'cizc) 
sıinlik. Kral Aleksandr'a karsı Bi- yapmış: • 
rinci teşrin 1934 te Marsi1yada ı _Çocuk f~lcı, ka~ser, kan seye-
yapılan sui kastten sonra. hü.sbü- lanı, fren~ı. ,.e grıp hastalıkları· 
tün artmıstı. Katillerin "Ustasi.. nın tedavısı bulunmuş. . 
namındaki Hırvat ihtilal teo:kila- .1:Junlardan yalnız kansere şım
tına mensubiyetleri tahakkuk dı1ık tamamen galebe çalınma· 
etmiş ve bunların ise Maca- nıış. 
ristandaki Yanka Puszta ta- Bu illetlerin malfim olduğu i.i· 
limgahmda yetiştirilmiş olduk- zere tahribatı miithiştir. 
lan da meydana çıkmıştı. Yu- Amerikalılann keşfettikleri u
ı;0slavva hükıimeti. bir cok Yu- sul ile artık bütiin hayatlarınca 
goslavvalı ihtilalcilerin, ezcümle benliklerinde malUliyet zincirini 
Marsilya cinavetinin baslıca tes- sürüklemeye mahkum malUl ço
kfüı.tcısı Ante Pavelic'lıi. Macar cuklar bulunmıyacak; kanın pıhtı 
hükumetinden himaye ve vardım laşmak hassası arttırılarak hemo
gördüklerini iddia ediyordu. Bu rajinin önü alınacak; uzun za. 
adam. ayni zamanda İtalvanın mana ihtiyaç gösterdiği i~in te
da himayesine mazhardı. İtalva, daviyi sonuna kadar tatbik et
Marsilya cinayetini tahkike me- meyen frengililer. beş günde a
mur mahkemenin kararına rağ- nadan doğmuş gibi pirüpak ola
men, Paveliç'i Fransız makamla- caklar. Bundan sonra da grip na-
rına teslimden imtjna etmişti. mında bir hastalık kalmıyacak! 

Romanya ve Çekoslovakya hü- Keşfin fenni kısmım pek ince 
kumetleri bu meselede Yugoslav eleyip sık dokuyamam. Orası dok 
noktai nazarını müdafaa ettiler. torlara ve mütehassıslara ajt bir 
"Milletler Cemiyeti", vukubulan iştir. Fakat biz iki senedir Avru· 
müracaat üzerine, işe müdahale pada tutuşan cehenneme, dam 
etti. Uzun tetkik ve müzakereler- üstünden yangın seyreder gibi 
den sonra nihayet Macaristanın bakıyoruz. Bu yangının çatırtı· 
mesuliyeti sarih bir sürette te- lan kulağımıza geliyor. koca koca 
beyyün etti ve tevbih edildi. Ma- binaların kırmızı alevler içinde 
car - Yugoslav münasebetleri, kıvılcımlar sa~arak giiriil giirül 
Belgrad'ın Romaya yaklasmaya göçtüklerini isitiyoruz. Yan~nm 
başladığı zama.na kadar, hep bu yalayıp dümdüz ettiği yerlerde 
gibi zıddiyet ve ihtilafların tesi- nasılsa ölümden kurtulan insan· 
ri altında kaldı. Fakat. \lakta.<ı lar çatısız harabelerde aç, çıplak 
Belgrad ile Roma arasında vakm- donup kah~·orlar. 
laşma gayretleri müsbet seme- Bir taraftan bu dehşet riizgarı 
reler vermeye başladı, 0 zaman eserken. heşrb·ete -bir serap ta 
Belgradla Budapeşte arasında da olsa- ufak bir teselli nefesi temin 
birdenbire başka hir rüzgar es- edeck bu tatlı meltemi estiren a
meye başladı. Ve Mihver siya- limle .. i hen tahrip vasıtalan a
seti, işte bu suretle, evvela Bel· rayım zebanilere nisbetle1 birer 
,gardı elde ederek hem orta Av- melek gihi görüyomm. 
rupaya, hem Balkanlara ayak bas Demek daha za,·allı beşerin 
maya muvaffak oldu. ıztırabım tahfif etmeğe çahsan-
/ kinci kanun 1934. Italya _ lar var. Bu insani bahsin defteri 

R 
tamamen kapanmamış. O halde 

omanya münasebetleri ne olurdu? İnsan biraz melek ol-

1934 ün İkinci kanun ayında saydı ... 
İtalya. Romanya ile evvel- O zaman cennete kavusmak i-

ce imzaladığı altı aylık müddet- cin sırat köpriisiinü geç~eye de 
li "dostluk paktı .. nı o güne ka- lüzum görmezdik. Çünkii: 
dar bir kaç kere temdit ettiği İnsan melek olsaydı, cihan cen. 
halde, birdenbire yeniden uzata- net olurdu! 
mıyacağını Bükreşe bildirdi. 
Mussolini'nin bu seferki nazari
yesine göre, "altı aylık bir dost
luk paktı hiç bir şey ifade etmez ... 
Roma. Bükrese şöyle bir teklifte 
bulundu: "Ya zamanla mukay
yet olmaksızın "ebedi dost., olu
ruz. ya hiç! .. 
Subat 1931. Balkan paktınm 
· doğuşu 

9 Şubat 1934 tarihinde Atina
da imzaladıkları bir pakt

la Yunanistan. Türkiye (bu iki 
hükumet evvelce bir dostluk pak
tını akdetmiş bulunuyorlardı). 
Romanya ve Yugoslavya (bu iki 
bükü.met te ayni zamanda "Kü
çük Antant .. a mensuptu). hudut
larını birbirine karşı mütekabi
len tekeffül ettiler. "Balkan An
tantı,. ismini alan bu pakta göre. 
dört Balkan devleti arasında bir 
iktisadi işbirli~i kurulacaktı. Si· 
yaset bakımından paktın yegane 
esası, "İç Balkan., hudutlarının 
olduğu ı;ı:ibi muhafazasından iba
retti. Şayet Balkan devletlerin
denbiri (pakt haricinde kalan 
Bulgaristanla Arnavutluk), dört 
akit devletten birisine veya 
hepsini karşı tecavüze kalkışırsa, 
paktı imzalayan devletler birbiri-

Takvimci 

nin yardımına şitap edecektir. 
Bulgaristan, pakta girmekten im
tina etti. Yugoslavya hükumeti 
Bulgaristanın da pakta iltihakını 
temin maksadiyle bir hayli uğ
raştı. Fakat Romanya inat etti. 
Belgradın gayretleri neticesiz 
kaldı. 

Paktın esas hedefi Bulgarista
nın herhangi bir tecavüz emeli i
le kıpırdamasına mani olmaktan 
ibaretti. 

f,ıf4ri 1927. ltalya • 
Yugoslavya anlaşması 

Bütün bu menfi ve müsbet 
hadiselerin neticesi olarak 

İtalyanın Belgraddaki nüfuzu 
günden güne artıyordu. Nihayet, 
Kont Ciano 1937 senesinin Mar
tında Belgrad1 ziyaret etti ve bir 
İtalya - Yugoslavya anlaşması 
imzalandı. İtalya, bununla ikı 
gaye takip ediyordu. Birinci ga
ve. Almanvanın Balkanlarda ııün 
den ~ne artan iktisadi ve siva
si nüfuzuna karsı büsbütün açık
ta kalmamak; Orta A vrupada he
nüz idame etti2i Macar dostlu
cük kaf!ıt parçalarında şu fıkra-

(Devamı Sa. 4 le) , 
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(REFİK HALİD'İN YENİ ESERiJ. 
20 Ydhk Balkan 

Siyaseti 
Yugoslavyanın 

Verdiği Karar 

ürgün,, Türk Dilinin 
11Hadam Bovari,, sidir 

B azi eserler vardır ki, daha 
başlangıcında okuyucuyu 

kavrar to.mamen tesiri altına alır, 
okuyan kitabı bitirmedikçe elin
den bırakamaz. Bunları ben bir 

(Başı Sa. 3 te) (Baş tarafı 3 üncüde) titrGllNKl .,Hıu;KAl\1 
ğunu elden kaçırmamak endişe- kıskaç ic;ine alarak tasfiye etme- 8.00 Program 18.0S Konu 
siyle, bu memlekete doğru Yugos leri muhtemeldir. Yugo~dnvyıı s.o3 Haberler lB.08 MQzJk 

8.18 Müzik (Pi.) 18.30 Konu lavya üzerinden bir temas köp- ordusu, ayni zamanda, müdafao 8.45 Yemek lls- 18.45 Köy 
rüsü kurmak... • hatlarında kuvvetli bir surette" tesl ıs.oo Oda m 

İkinci gaye de, Arnavutluk yerleşerek, Alman ordusunu U· + 19.30 Haber 
topraklan üzerinden Balkanlara zun zaman tevkif edebilir. Bu 12.30 Program 19.45 Fasıl 
ayak basıncaya kadar Yugoslv- esnada İngilizlerin, Yunanistn 12.33 Türkçe pltık 20.15 Radyo 
va ile iyi aecinmek. nın ve batta Yugoslavyanın hn11 Jar zetem 
ıYısan 1939. Arnavutluğun limanlarına asker ihraç etmeler· 13 05 Türkçe plAk 20.45 Milzilr 

istildsı bilhassa büyük mikyasta hava· lar 21.30 Konu 
1 · d d t ı · ht J 12.50 Haberler 21.45 Radyo k mış ve cllAlanmıs bir temizlikle şıkır Musso inı, Nisanın birinde an var ım e me erı mu eme 1 

d . . d d 13.20 MOzlk (Pi.) heyeti 
:·· .. ···-··· ............................................................ . . . 
: : şıkır parlıyor, aş3ğ1da Bcyrutun ışık- Arnavuttık Kralı Zon'a ır. Ayni zaman a Romanyn a· "' Jı/. 22.45 Müzik 

farı, yakla5Jllış gibi canlı canlı, teker bir ültimatom verdi. Arnavutlu- ki petrol kuyulannın da şiddet-i Yazan: ULUNAY i 
!:•••·····································································= 

18.00 Program 23.25 Kapan 
teker parlıyordu.,, ğun bila kaydü şart 1talvaya tes- li bir surette bombardıman ve•------------""! 

(Sürgün) de bu ıkuvvetli fırça !imini istivor, teferrüata ait me- tahribine intizar edilebilir. 
hamlede içilen tatlı bir şerbete dise bir kurtulu~tur. 
benzetirim. Bazılarl da vardır ki, 
insana güzelliğini, tıpkı ağızda ya
vaş yavaş eriyen bir şeker gibi 
devamlı bir surette hissettirir. 

* * 
TEŞEKKÜR ten Refik Halid hiçbir tesir altın- darbelerine sık sık tesadüf edi- seleler bilahare halledilecektir. Fakat Alman mahafilinin, son 

da kalmıyarak edebi şahsiyetim lir. diyordu. Zog bu ültimatom etra- bir iki ınin icinde, Yuııoslovyo· 
kendi kendine yaratan bir adam- Bunlar nefis eşyayı toplıyan fında Tirandaki İtalyan sefiri Ja- nın mukavemeti karşısında. Ji. Mül~a Riisumat Hey'etf t 

Esere üç 
rum: 

1-Lisan. 
2 - Tasvir 
3-Tnhlll 

adeseden bakıyo- dır. müze!erde gezilirken birdenbire comoni ile müzakerelere girişti. sanlorıııı deeiştirerek, i hirtfö şiye Reisi Bav İbrahim Ethe 
Fazıl Ahmet edebi hüviyet bah· nazarınıza çarparak sizi yanına Fakat Nisanın 6 ıncı l:!iİnün saba- yerine Yugoslav:vanın bitnrafJı . mahdumu. Sirketi Hayriye 

sinde tanzimattan sonra edebiya- kadar celbeden parçalara benzi- hında kuvvetli bir İtalvan filo- ğınıfan bahsetmeJ,.~: c:11,•ıını dik- dürü Bay S:ıdı'nin dayısı ve Refik Halidin bu kıyaslara u
yan eserleri vardır. Fakat türk
çenin nesir ilahının en son yazdı
ğı 11Sürgün,, bu mükayeselerin 
tamamen haricinde kalıyor. 

tımızda dört kuvvetli şahsiyetin yor. sunun himayesi altında İtalyan kaftir. M. Anlen talya Umumi Nakliyat Türk 
mevcut olduğunu ileri siirmüştü: nakliye gemileri Draç limanına =============- nonim şirketi Müdürü 
Namık Kemal, Tevfik Fikret, * * motörlü kıtalar çıkarmava baş- cıklar yazılı idi: "Arnavutlar! Yalçın'ın amcası sevgili ha 

Bu üç esas (Sürgün) de ayni Refik Halid ve Nazım Hikm0 t. ı f · İ M 1941 

Sürgünde tatlı bir Meyan kökü 
acılığı var ... Oyle bir acılık ki, 
cur'a cür'a içilen yıllanmış bir şa
rabın yavaş yavaş dimağı bir ih
tiyaç gibi saran sekir vere vere 
gaşyedici buharlarını andırıyor. 

hattı takip etmek şartiyle beraber "' H ayat ve tip tahlillerine ge- amıştı. Bir cok talyan hava fi- Şanlı ve şereflı talyan ordusu Bav Cevdet'in 17 art 
Fikret biraz Sully Prud'homme ı lim loları Arnavutluk üzerinden ucu- sizi zulüm ve istipdattan kurtar- rihinde vefatı münasebetivle 

yürüyor. ve fazlasiylc Bcaudaire'i hatırlata R f k eHalid. 'i (Sü ü ) d yor, Arnavut kasabalarına kiicük mıya .ııeliyor. Sakın. askerlerimi- IC'mize samimi alakalariyle 
Evvelu lisandan bahsedelim: bı'lı'r. Fakat Refı"k Halı'dde hı'çbir e ı n rg n e seç. ._ t ·1·hıa 1 1 d b 'ğ' k h t ··t 'd kırmızı kH~tlar atıyordu. " ~şal ze silah atmayın. Elinde sı a iye eden ve cenazPs n e 
Refik Halidde en yüksek maz- cereyanın tesiri yoktur. O kendi ~ 1 

a raman gaye mu tvafı ~r. ordusu kumandanı General Cuz- "örülen her Arnavut derhal idam mak suretiyle kedeTlertmize 
hariyct bir fikri üade edecek ke- kendini yarattığı ı'çın· ancak ken- serin en büyük husus yet erın- ' · t' k b ht 

de b. · i d bu k d"' .. uf k ve Mnf. tm'7rtm1 t:ı~vrın b11 kiiciı- PdilPC'~ktir... ıra uyuran mu l!rem z 
limeyi seçiş ve onu yerinde kul- dine benzer . n ırıs e 8 04 a kkü t 

Refik Halid san'at ateşinde hü
viyet ve şahsiyetinin potasında 
hayatı kaynatarak ondan bir ze
hir esansı çekmiş ve bunu bir ki
tap şeklinde bize sunmuştur. 

lanış kudretidir. Cümleler kısa mütevazi bir hayat nüvesinden , ••••••••••••••••••••••liilF 1\ ~:~i atı~u~~ş~n b~ va:ıfe . 
ve muciz ise orada fıkri üade içın * * bu derece kuvvetli bir san'at l· Dünyanın en meşhur Rejisörü 1 lenen üasına delAJetinfzJ dl 
cümlenin öyle olması lazım gel - Tasvire gelince bunu eserden bid~si di~ebilmek meselesidir. E R N S T L U B 1 T S C H ı• Eser"ı Merhumun oflu 
miştir; üstadın yüksek kabiliyeti, aldığım pasajlal'la izah et-1 Refık Halıd romanının kah.:ama- in De\'let Denizvolan maki 
dehası bu lüzumu derhal ölçer, mek isterim. I nı olan Hilmi Efendiye hurmet Enspektörii Ethem Fençer 
takdir eder. Okunduğu zaman ge- Roman'ın kahramanı olan Hil- eder: Onu I7kesiz Y.aşatmış~ır. Ve A s K ı• L A- N L A R 1 
lişi güzel yazılmış zannolunan bu i E . 1 sankı onu yıne temız kalabılmesi 

.. 1 1 . h . d b' 'h k m fendı stanbuldan Beruta gel . . ..1d.. ü t" z t 1 . 
cum c erın epsı e e ıyat mı e - dıği zaman kendisi gibi vatan- ıçın o urm ş ur. a en eser en. 
kine urulmuş ve tartılmıştır. dan ayrılmış arkadaşların arasına nin çoğunda mevzu~arının k~hra-

Refik Halidin eserlerinde ben düşmüştür. Boş bir medrcsedo manlarına -kcndisıne verdikleri 
• başka bir muharririn kalemin- oturan bu mültecilerin arasında 1 ilham dolayısiyle gibi- dalına hilr 
de ta'kid'e misal teşkil edecek ka- deli bir şair vardır ki, bütün gı- rnetkftr bulunmuştur. 
dar - uzun cümleler de gördüm. d d · b d k ı 
Fakat bu cümlelerdeki sübordo- asını gün e üç ar a çaya Ustadm hırpaladığı tipler ikin-
nelerin rabıtalannda ufak bir uk- ild dilim ekmeğe hasretmiştir. el plfında zannolunan diğer şah-ı 
de, bir düğüm, okuyucuyu tökes- Hilmi Efendi. ls~nbuldan gelen siyetlerdir. Htı.lbuki eserin hare-

mektubu deli şaıre okutuyor: ket ve merkez noktası olan Hil-

Baş Rollerde : 

MARGARET SULLAVAN James Stewart 
ve FRANK MORGAN 

Pek Y akmda M E L E K Sinemasına 

TEPEBAŞI ORAM KISMIN 
Akşam saat Z0,30 da 

IMRALININ INSANLARI 

* iSTiK. CAD. KOMIDI Kl8 
Bu ~kı:ı:ım n.,,,, vnlrtur ............................. 

YENi NEŞRİYAT 

HAVACILIK VE 8PO .. - 282 
cJ sayısı me:ılt!ki yuı ve 

Işte bunun içindir ki, eserin 
b .... ,.langıcında şimdiye kadar oku
duğum eserlerin hiçbirisinde his
setmediğim bir hfileile karşılaş -
tım: Beynim zonklamıya başladı. 
Eseri okuyan diğer bir meslek ar
kadaşım da: "Ben kendimde (Sür
giın) ü bir hamlede bitirecek ka
dar kuvvet bulamadım. Çünkü 
kalbim ağrımaya başladı. Okudu
ğum bahsi yanda bırakıp bir müd 
det başka bir şeyle iştigale mec
bur oldum!,, dedi. 

lendirecek, durduracak bir nutku y t ff k tl k d k b' fil d" . "Şair Kenan mektubun bu cllinle- mi Efendi birçok yerlerde psiko· en muva a ıye er azan ıraca ır m ır. 

zarf bile görmedim. sini okurken bir ağlama tutturdu: ~ojilerin, tahlillerin tehacürn.iyle '9 .••••••••••••••••••••••••9tlllll' 
Bu itibarla (Sürgiln) Türk dili- Katıla kaWa, boğula boğula, arasıra . . . . 1 illl'•••••••••••••--•••••••• 

neşredilmiştir. 

DIVANÜ L0GAT-IT-T0"K 
CÜMl!Sİ - Türk Dil Kurumu 
yatındıındır. Kütah7a Baylavı 
Atalay tarafmdıın limanmu&a 
mi§tir. İyi kdğıda •ayet 171 bJr 
te basılmış ve mükemmel surette 
enmişUr. 

Fakat bu zehir gibi eserin 
panzehiri de kendindendir. Far
kında olmıyarak her gün acılığını 
tattığımız hayatın bu tahlil edil
miş zehiriyle o kadar istinas ha
sıl ecliİlyor ki, eseri okumuyorsu
nuz. Acı fakat müsekkin bir il!ç 
gibi onu yudum yudum içiyorsu
nuz. Eserin psikolojisi Guy de 
Maupassant'ın (Bir hayat) ında 
olduğu kadar sade ve tekellüfsüz
dür. O kadar ki, daha başlangıçta 
ondan büyük vakalar beklemek 
ihtiyacını hissetmiyorsunuz. Mev
zu, bir husumete kurban olarak 
vatanından sürülen bir adamın 

nin eritilmiş, süzürülınüş bir hey- bll$IIU havaya dikip ulurcasına ajilı- ikıncı safa çekilır ve o zaman ' 
kelidir. yordu. Sinirleri o kadar zayıflamış- <Sürgün) ün mozayıklarında baş l\.merikada en fazla okunan kitap ... Milyonlar sarfı ile filmt 

Kıymetli arkadaşımın nasıl ça- tı ki. hem gözlerinden yaş, iri sert, ka elemanların hakim olduğu ılınan Fevkalade bir Roman ... Sinema perdesinde 100.00( 
lıştığını bilmesem onu Gustave fasılasız tanelerle bir tcviye dökülü- görülür. Çok defa Hilmi Efendı figüran ... 
Flaubert'in mesai tarziyle müka- yor, hem elleri ktıs~?ı tutrunıyacak Refik Halid'in tahlil hazinesin z A F E R E D o G- R u derecede Utrlyor, vucudu da zehir b" ah if · · .. ·· 
yese etmek isterdim. Fransız e- yutturulmuş sokak köpeklerini hatır- açan ır an tnr vaz esını goru-
debiyıatının bu büyilk heykeltraşı latan kasılıslaria yer yer sarsılıyor- yor. 
bizde yapılan tercümesiyle berbat du. Bununla zehirli iptilalar içinde 
edilen Madam Bovary'yi yazma- • • çürüyen bir şıllrk ruhunun de 
mış, oya gibi işlemiştir. Hatta rinliklerine iniyoruz. Frenklerir. 
kendisinin yazmak üzere masası- Çukura batan gliileri, odanm foş- "amoıır vache,, dedikleri sevda ile 
nın başına geçmeden evvel mUt- iuğunda, ba~a Uirlil, sonu gclmiye- malul bu müptezel fahişe psiko 
hiş sinir buhranlariyle çırpındığı- ceğl anla§ılan, hamle hamle sönüp lojisi fevkalilde bir surette tahlil 
nı bile rivayet ederler. (Zola) nın yanan bir ış~la ne fena parlıyor - edilmiştir. 
şehadetine dayanan bu rivayet • du. Sanki vücudunda kalıın can, göz-
ten başka Flaubert'in bazı cümle- lerine üflenmiş, orada birikmiş, gtıh Hilmi Efendinin mütevazi ya. 
lerini siyah tahtaya tebeşirle ya- alevlenip, gAh kararak eriyor, tüke- şayışında şahsiyetine yakışacak 

niyordu derecede mahviyetle sevdiği Suz. 
zıp keliınelerin hüviyetinden do- "' 
ğan bedii şeklide tetkik eylediği Rembrandt'ın bir tnblosu da dil'e karşı olnn rabıtası, eserin 
sövlenir. Cümlelerdeki lisan gü- bundan başka bir şey midir? yine tahlil noktasından kuvvetlı 

Baş Rolde : Sinema Kralı 

SPENCER TRACY ve 

KOBERT YUNG - Reiisörü: KING VIDOF 
't'amamen renkli olan bu emsalsiz Şaheser 

Bu Perşembe akşamından itibaren 

~ARAY SiNEMASININ 
Zafı-r Hııftası olacaktır. 

TÜRK DiL KURUMU Nl!fRI 
rıN DAN - Dil bayramı m 
1ylQ Milli Şef İsmet ln6nil'nQn 
ak direktifleri ile Kurum Genel 
ctcrinin söylevi tabedilnılıtfr. 
PRENS KALVANAMKARA 

ı<AVESININ UVQURCASI -
Dil Kurumu neşriyatmdandır. 
yln NAmık Orkub tarafmdan 
mıştır. 

M 1 LLi l}l!FI N DIAIKTl,LI! 
T. D. K. tarafından çdcardMl bu 
çük brosürde lmıet hıönü'da 
tineri toplanmıştır. 

1 DA RE - Dah ili7e V ekAı.t:lniıl 
ıık mecmuasıdır. 153 üncü llQ1Sl 
mlŞtır. 

dağdağasız gUrültüsilz hMisesiz 
geçen perişan bir ömründen föa
ret. V akadaki şahsiyetlerin gü -
rültülü olması lfızım gelen yaşa
yış tarzlarında romanın kahrama
nı olan Hilmi Elendi fırtınaların, 
a!kıntıların ortasına diişmüş bir 
saman çöpü sükunetiyle cereyan
ları takip ediyor. Felsefesini tah-

zeİliği nazarı dikkate alınırsa bu- Refik Halldin en kuvvetli ede- sahifelcridir. 
na inanmak doğru olacak. bi san' at cephelerinden biri teşbih Tip tahlillerinde Şakir Bey, şa-

ve istiarelerdir. · K ç Abd· 'ki ıı. {Olüm kadar kavı) sinde gör. ~ ................................ ~ 
Insan (Sürgün) ü okuduktan ır enan, opur ı, musı 

sonra onun dn bu derece kılı Diğer bir tasvir: budalasI çifte karılı Şchznde ile 
düm. Ask ve Ruya Memleketi ... Mlizik ve Ncş'e dlyan ... 

Eser bittiği zaman kitaptan bh Atesli serenatlar iilkesi olan NAPOLİ 
kırk yararcasına tetkik ile yazıl· "Derken yarı yolda etrnfr yüksek hunnaklı kızları hep vakit vakit 
dığına hükmedeceği geliyor. Çün- d~~larda rastıannn duman bastı. De- eserin tahlil çerçevesinde kendi. 
kü lisan o derece temiz pürüzsüz nızın buğusu böy~o .~ğu nkşwn Ce- lerini gösteriyorlar ve hemen he. 

kadavra kokusu taşıyor ve etraf· Bu Perşembe akşamı bütün ihtişamile 

ta hal8 cesedin üstünde •1çuian L A L E de Y aşıyacak 
. ' .. bel'e tırmanır, gözgozil görmlyecek . lile lüzum görmediği hayata kar

şı olan bu vakarlı teslimiyet ta
mamen dağılıncıya, yok oluncıya 
kadar böyle devam ediyor. Ve 
onun ölümünü o kadar tabii bir 
görüşle bekliyorsunuz ki, moza
yi,\t gibi işlenen ufak uf ak dekor
lar arasında bu ölüme acımayı in
san ıidcta ihmal ediyor. Daha doğ
rusu bu zavallı hayat kötürümü
nün ölümü intizar edilen bir hu-

ve kusursuzdur. !-'ısanı. g.uzel .~a- kadar koyu bir sis yer yer köyleri, men daima göztımüzün önünde 
sarruf etmek Refik Halidin muk· yamaçları kaplardı. Otomobil !ener- yaşadık'tarı için bi:ıi birdenbi:re 
tesep bir hakkıdır. Flaubert'in si- !erini ev ve dilkkdn ldmbalnrını hale pıahremiyetlerlne alıyorlar. 

kanatla.rJ mor yaldızlı iri sio;ckle-
rin vızıltıları aksediyor! Işte EŞSiZ YILDIZ 
san'at, ışte deha budur MARIE GLORY nln YoraHıfı. 

nir buhranları geçirerek, siyah çevlrınlş, fırtınalı aya benzeten bU (Sürgün) de Refık Halıd oku
tahtalarda l>lçerek biçerek yazdı- duman hamam ônO gibi yaıı odun ve yuculara en !kuvvetli ciir'ayı Hil· 
ğı cümleler onun kaleminden da- çürük saman kokuyordu ... Sesler bO- mi Efendinin cesedi üzerinde içlr. 

Burada edebiyatın tedricisatd Dünyanın En ~leşhur Tenoru TITO SCBIPA'ran 
san'atini eserden ziyade miiessir Güzel sesiyle süslediği 

ha merasimsiz çıkabiliyor. ğukla~ış:. bastığ~ yeri .go~ediği 1- m;ştir. 
. . çln yiıruyuşilne bır cmnıyetsızllk gel-

Bu itıbarla ben onu ancak lisan mitti. Sonra toprağa inmif, yaslanmış Bu kuvveti ben ne (Zola) nın 

hakırnıda kullanmağa mecbt'.rt:z 1 N A p o L ı• ş A R K 1 s 1 Refik Halid bu yeni eseriyle yal-: 
mz kendine değil, b~lhassa '!ürk. I . .. . ~. 
edebiyatına da en yüksek Abıdey• T<udretın ... Muzıgın ... İhtişamın cercevPll'dil!i büviik bir Ast daki kuvveti bakımından F'lau- olan bulutun birdenbire çekilip git- fToprak) ında, ne (Mirbeau) nun 

bert'le mükayese edebilirim. Za- tığlnl gördil; tepede yıldızlıır yıkan - (Papas Jül) ünde nede (Mopas!lnı dikmi~tir. Ne mutlu onun içini \. Romanıdır 

ol:~~:;,:::r::eceğh ... Belkllizım GOL iiNSANlLA Rll, İbrahim gülerek sordu: B 
- Si!Ahlanıyorsun Mustafa, Sarıcalara muha- u L MAC 

... ebeye mi? 

- Sen bana borcunu öde ... Lazım olursa yine Sandalı çözdüler. 
v~ri~im. Amma yarım saat sonra istennişsin ... Ba· Hamdi küreklere oturdu. 

şustHunedi .. : - if d ğil" d' Ih h" k • 1 Mustafa eline uzun bir sırık alınış, kıç üstünde 
.am . ~usr e ı. . ~~ ın:ı .onun ~ynun - yazan: Cemalettin Mahır No: • ayakta duruyordu. Sığ yerlerde sopa ile dayana -

dakı cskı cuz~ana kaç kere. Su ıç~ndc ellı k~ym~ . .. .. . . . 
1 

1 

rak küreğe yardım edecekti. 
sayarım. Eksık çıkarsa zarar benım. Elvcrır kı,, göturup elıyle on para vergı vermemış olmaktı., - Senden yaman olmasın Kuru bacak. Senin Durgun suyun üstünde yavaşça yola çıktılar 
s~ Ç:Crkes domuzunu razı edin.,, Diye pahn biç- Kurubı.cak Mchmedin sıska omuzuna vurdu: işin, elde mavzer efelik etmekten daha milşkül! Mustafa: · 
'lllŞtL .. .. . . .. . - Ben vergi nedir bilmem ... Hep bizim gibiler- 11 - Önce tıraş oluruz, dedi, sonra Inoboluların 
K~bacak Mehmet duşu~celı dil~unc~~ı: .. den mi alacaklar ... Biraz da zenginler versin. parasını yatırırız . 

• . - Sıgaraları nasıl sa~cagız'. ~e~ı, gordiln m~ Recep bir ot sapını dişleri arasında ezerek din- Gece fırtınalı geçti. _ Dişini çektirecek misin? 
ış.ı ... Kaptandan ruhs~~ ıstemelı ımış. Geçe~. ay ~ı- llyordu . .Mehmedin sustuğunu görünce burnunu Rüzgar, uzak mandıraların köpek seslerini, bi- _ Ağrımıyor. 
bı yapalım mı Hamdı. Parasını sen ver, gotürur, çekerek sordu: ribirine çarpan ağaç dallarının çatırdıları ile ka· ~ Sen bilirsin. Unutturma ... Dönüşte bulursak 
satarsın! . '? _ Çifti, çubuğu, çoluğu, çocuğu olmamak dile yalarda döğünen denizin homurtusunu kulübenin gazete alalım. Salih okumıya meraklıdır. Sevınir 

- Olur, paketı beş kuruştan rrıı idı. . . kolay. Atar durursun Hamdi Efendi, fabrikada ça- etrafında bir tahta fıçı gibi yuvarladı, durdu. oğlan. 
- Beş kuruştan ... Bakkal Rıza efendı yinnı pa- lışırken senden vergi kesmezler miydi? Hamdi, sabahleyin kahvealtıdan sonra lbra- _ Unutmayız. 

ra aşağısına alıyor. . .. 
11

. k . hime: 
- Keserlerdi. O sebepten yuz e ı uruş yevmı- B" ·d· d d " h nı i k · - Otuz paket ~eşerden bir buçuk lira tutar. yeyi bıraktım da buraya geldim. Bir gün kafam - ız gı ıyoruz, e ı, ayva ar yem esın-

B otuz bır Temmuz ayı ce ormana bırakırsınız. Benim çamaşırlar ıslaktır, 
- y u ky ... ··• kızdı. Günde yüz elliden ay sonunda elime kırk beş sermeyi unutma. 
- o canım. . . . lira geçecek. Halbuki otuz dört küsur lira veriyor-
Kurubacak Mehmet, örselenmiş bır kösele par- lar. Ust tarafı vergiye tutulurmuş. Çektim kasketi - Olur. 

çasına benziyen elini 1!-Z?t.tı. Baş parma~ndan iti- yürüdüm. o sırada kaptan birini arıyormuş. "Ça- Kurubacak Mehmet yirmi lira verdi: 
haren parmaklannın bınnı açık tutup birıni kapat- kıl ~ekmekte çalışır mısın?,, dedi. "Cnlısırıml.. De- - Yarısı benim, yarısı Recebin. Bakkal Rıza 
mıştı. Yüksek sesle saydı: dim. Buraya gcldim. Efendi gönderir. Posta kfiğıdını sonrsı alırız. 

- İşte ... Mart 31... Nisan 30 ... Mayıs 31 ... Hazi- _Pazarlık etmediniz mi? - Adresleri biliyor mu ? 
ran 30 ... Te~1!1uz 31.... - Kaptanla mı? ... Etmedik. Çakıl taşıyan motö- - Onda yızılısı vardır. 
:- -Haklısın Kurubacak. rün sahibi Hidayet usta fabrikada makinisttir. O Hamdi sırtına, yakası küçük sadef düğmelerle 
Hamdi, cebinden bir avuç bozuk para çıkardı. konuşmuş. ' yandan ilikli bir siyah Çerkes gömleği üstüne 
Ne za~~n. sigara sat.mak lD.~ı .açı.Isa Kurubacak _ Allah Allah! Ay başına yakın: "İ§ini beğen- kahverengi abadan bir yarım palto giymişti. Ba-

Mehmet sozü mutlrı.k kBye çevırır~ı. . mcdim, bana yaramazsın!,, Diye kovalaııaydı? caklarının, küçüktenberi beygire binmekten 1leri 
- Köye biraz harçlık glSnderelım, dedı, geçen _ Yağma yok! Hakkımı isterdim. gelen hafif çarpıklığı kilot pantalondan büsbütün 

a da "gonderclım .. dcdik ... ynuttuk Terk~sa me- _ Pazarlıksız gelmişsin? belli oluyordu. 
ını1 Bakkal R·uı Efcndıye verırsın o gondetır. s· er· ors bana da 0 kadarını ve- Ağazade Mustafa da hazırdı. Arkasında, Istan· 
amdı. Kurubacağın durgunluğunu dağıtmak rirdi ıze ne v ıy a, bulun Kapalıçarşı koltukçularından aldı&ı tacı . 
gı.ılmıye başladı: · d l' lb' d p ı b ' k ak · _ Bu ne para bıriktirmek ... Sonra koyacak yer - Kulak asma ı diye un. vert e ıse var ı. anta on ıraı ısa, c et bıraz 

bulamazsın. _Zorla alırdım paramı ... Ya!ma vok... bol olduğundan Mustafa bu kıyafetle daha kısa 

b. n.. • k h dd' . bi i T h - Kaptandan mı? boylu, daha ufak tefek görünüyordu. Caketinin 
. - Pnra ır1.11.tırme ne ta unıze t ~ m... a - _ Kaptandan ... Ne sandın! içine beyaz jarseden bir boyun atkısı asmış, g!Sğ-
~Udor yorganı, tenceroyı sa masın ye eı... d K k .. d ki be ken"rl mc d'U ·rmi be~ kuruş 
_Parayı vergi için mi gönderirsiniz hep? Ötckil:r de .aıtıkadar olmuşl?r ı. ~ru?acn : sun e pem ... 1 n ı • yı :r -
_ Elbet vergi için. • _ .. -:- Bela heriftir kaptan, d~d.~, ~rla ış) ap~.. luk dolma kalemiyle tutturmuştu. Yola çıkacak -
_Yazık, kalıbına, yazık! · _. • ı I~rahim, yere b~arak gulumsıyen Hamdının ları zaman, yorganın arasından beyaz saplı Bursa 
Humdının en öğiındüğu şey, gurbete çıkt.: çıkalı yerme, cevap verdı: bıcağını alıp beline soktu. 

Kürekler ıskarmozlarda gıcırdıyordu. 
Gökyüzü göle vurmuştu. Yeryer beyaz, yer 

yer mavi renkler kırışıksız ve derin par
çalarla uzanıp gidiyordu. Rüzgarda yosun 
ve çamur kokusu vardı. Suyun dlbi apaçık dul'u -
yor, eski sandal, bir gUn Hamdinin bir Beyoğlu 
mağazasının cal'!'ektinında gördiiğü kocaman bir 
kavanozun içinde yüzüyormuş gıbi irili ufaklı 
balıkların ve yosunların üzerinden geçiyordu. 

Mustafa: 
- Köpoğlusu göl ... Uyu bakalım, uyu! Dedi. 
- Uyuyor mu sanırsın Mustafa? Su uyur mu? 
- Uyuyor işte ... Su, neden uyumazmış. Btzde 

"Su uyur, düşman uyumaz.,, Derler. Deniz ho -
mur homur homurdanırken, bilmez misin, bunı.:n 
kılı kıpırdamaz. Sana bir şey söyle~m inanır mı· 
sın Hamdi? Göl kısmı, suların aptalıdır. 

Hamdi küreklt:rin sapına doğru ~üliirruledi. 
- Suyun akıllısı. aptalı olur mu, Ağaıade ~ 

- Denize bakarsan göl aptal. ~una bak ... Koca 
Iı:tanbu1a su veren adam hali var mı şunda? 

- Sahi, Ağnznde. Bütün Istanbul evlerine ~u
yu burası verir. Sen buralısın, bilirsin, suyu aca
b:l azalır mı? 

:<Arkası Var) 

1 2 3 ' • • 7 1 

--

Soldan ~aga: 1 - U&lllltlll"! 
2 - Dorecesı olmıyan 3 -
hnrfı dcğışırse ın olur • Bir 
Yuz 4 - Şart edatı • U)'e • 
s~yı 6 ~ Bır nokta - Ingil 
dır • Bır nota 7 - Bir unum 
cefa • Iskambilde birli 8 -
hur bir hnlk tipı 9 - Arap m 
lekcti. 

Yukarıdnn nşaja: 1 - Bir 
beş §ehrı 2 - Bır isim • Ele 
ten fail 3 - Sanat - Babanın 
rısı 4 - Musıbet - Hamile 6 
Pahalı değil · Terı okun 
Emzirmek 6 - Btr harf d1tj ' 
sc· Uıta oJur Ters okun 
$orgu 7 - Akıl - Başına 
narf eklenırse· And. yemııı 8 
1'ıcan bıı muamele - Sır 
değı~ -se. Faız 9 - 14etbur 
tarihi ima. 

* EVVELKIBULMACA-
dan sağa: 1 - Karakulak 2 
Arifiye 3 - Bfırika - Ar 4 -
kala - Ala 5 - Kiki - Bana 8 
Uya - Alaka 7 - Le - I 
8 - Alakalı 9 - Kalabahk. 
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M U AMMA ••• 
Ladislas Lakatos't.n - Çeviren: Ha- Ça ...... .. 

H elen hakkında malümat. topla-, - Ha, evet, anlıyorum.,, 
rruınm tam sırasıydı. Vaktt Onun nlsaiycclsi dedi ki: 

ı..ıu .. ,ı, hatt4 gcçmlşU bile.. İlk baıi - Sakin, muvazcncll ve şlşmanla-
ugum insan onun terzJsiydi: mıya mütemayildir. Tanuı.ınlylc dur-

:-:- Oo, d~i -:'e nezake.ue gülümse- gundur. Onun hayatına yeni bir ha
'Keşke butun muşterıier onun gi- reket getirmek için onu biraz uyan
o~ bilseler!. İnanın bana, o- dırmak için bir fieyİer yapmalı; amma 

ıçin çalışmak ayrı bir zevk Ur; ne? ... 
ayı tam z.amanmda verir, hiç si- - Evet, amma, ne?. 
li değildir, mütemadiyen fikir de-
. ez. insanın iki ayağını bir tek 
ca solanaz, yapılan ~ten daima 

undur. Tnm bir Bayan; bir el
i iki defadan ıazın giymez. Bnna 

A nnesı dert yandı: 
- Ah, benim zavallı yavru

cağım.. Ne fırsatlar kaçırmadı o, ne 
fırsatlar!~ O giızelliği ile .. 

Bir lsviçre Gazete
sinin Makalesi 

aJatı 1 incide) 
ltalyan taarruzuna rağmen, Me -
taksas hükumetiyle siyasi müna
sebetlerini kesmekten içtinap ey
lemiştir. Almanya böyle hareket 
etmekle, müttefikinin - kendi kn 
naatine göre - işlediği hatayı ta
mir eylemek üzere ileride diplo
matik bir müdahaleye zemin ha
zırlamak istemiştir. 

Makedonya hudutlarında Al -
man ordusunun bulunuşu, Yu -
nan J~vlet adamlarının, Eden ta
rafından Atinaya yapılan ziyare -
tin temin ettiği siyasi mukabil 
ağırlığa rağmen, ihmal edebil -
meleri güç olan bir bürhnndır. 

TAN ~=============================== 5 

Roosevelt'in Nutku Roosevelt'in Nutku SIRASI GELDİKÇE : 

ve Amerikan Yardımı 
(Ba~ 1 incide) 

İngiltere Almanya karşısındaki 
noksanlarını silratle tamamla
mak ve hatta her sahada üstünlü
ğü elde etmek imkanına :malik o
lacaktır. Amerikan sanayii her 
gün hendesi bir nisbette artan 
yardımiyle İngiltereyi ve mütte
fiklerini dünyanın en korkunç 
birer kuvveti haline getirecek
tir. 

Derin Akis Yap+. 
(Bqı 1 incıdeJ 

kan gazeteler başmakalelerinin· 
hülasasını veriyoruz: ' 

FUTBOL ÇIKALIBERİ 
(Başı 1 ıncide) 

Bir de ~ium dibi, mum ortası. mum tepesi) vardı ki ebe et
rafındakileri şaşırtırdı. Ortaya bir değnek dikilir ebe mesela par
mağını d~ğneğin tepesine koyar, fakat :Mum dibi! Diye haykı
nrdı. Gafıl davranıp parmağını mum dibine koyar an ensene şa
~an. ş~~adanak y~rdin! Bu eğlenceli oyunun yenide~ modala tı
gını ışıtıyorum. Bılmem sahi mi? 

Bu oyunlardan ha ka bilmece o~"llnları oj•nanırdı. l\leselıi: 
(Çat hurda çat kapı ardında) nedir o bil! Beleınezsen va bir kale 
ha~şlardın, ya bir memleket. Biliverirsen. sen diledi!:~n veri. ka
l~?'' a!~rdın, O ~-a~anlar b~ bilmecenin düğiimü (süpürge) idi. Bu 
gun soylense supurgc yenne 'X.7ırhlı tank) denmesi acaba yanlış 
mı olur? '\ 

Bir de ~Y Yardı. Neydi o? Hani snçma sapanhğa misaldi. 

abilirstnlz. . .,. 
lnandun. 
İkinci bafi vurdutum insnn, onun 

terzisiydi. Hiç gillumscmcdl 

Kilçilk oğlu: 

- Annem beni 
dedi. 

nocl g~i öpt.fı, Fakat Ingilizler de kıymeti inktır 
götürmez fili bir bürhana malik 
bulunuyorlar. O da, Yunan ada -

Daha bu _gündan Almanlar İn
giltere ve Manş üzerinde hava 
üstünlüğünü temin edememişler
dir. Bilakis İngiliz hava kuvvet
leri Avrupa üzerinde serbestçe 
seferler yapmaya başlamışlardır. 
Amerikanın tayyare sanayii ar
kadan yetişince artık Almanya
nın garpte hava üstünlüğünü el
de etmesine imkan kalmıyacak
tır. Hava üstünlüğünü temin et
medikçe ise, ne !ngiltereyi isti
laya, ne de tamamen ablokaya 
muvaffak olabilir. 

"Nevyork Times,, den: "Ciim
hurreisinin tasvibi ile Amerika
da alınan kararın, harp için ve 
hatta insanlar için bir "dönüm 
noktası, teşkil ettiği bir gün anla
şılacaktır.,, "Nevyork,, Herald 
Tribune,. den: "üzerimize bir 
vazife aldık. Bunun hüsnü ifa e
dileceğinden kimse şüphe etme
melidir.,, "Pittsberg Gazette,, 
den: "Diktatörlerin verdikleri 
kararda muvaffak olmamaları i
çin verdiğimiz kararda hepimiz 
müttefikiz.,, "Detroit Free Press,, 
den: "Roosevelt'in istiyeceği her 
türlü fedakarlıklara sevinçle rıza 
gösterilecektir.,, "Cleveland Plain 
den: "Hitlerizm dünya yüzünden 
silininciye kadar Amerika hür -
riyet için harp edecektir.,, 
"Youngstown Ohio Vindicator,, 
den: "Amerikalılar kendilerine 
ait bir muharebenin başkaları ta
rafından yapılmasından memnun 
değildirler. Reisicümhurun nut -
ku harp gayretlerinin hareket 
noktasına işaret etmektedir. Bu 
andan itibaren Amerikalılar, ar -
tan bir hızla, Hitleri durdurmak 
ve gerek kendilerinin, gerekse 
başkalarının hürriyetinin tehdıt 
altında bulundurulmasına niha -
yet vermek ıstiyeceklerdir.,, 

Aklıma .geldı: (Dam üstünde saksağan, heline vurdum kazma ile) 
~e~~erdı. Fak~t hugii1! bu söz epeyce mnnalanmıştır. Size dam 
ustund': s.aksagan, belıne vurdum kazma ile derlerse. hemeon ce
\'ap vcrınız: Sulha inananlar için kullnnılnn hir at:ıhr söziidflr . 

._ Ondan, çok daha iyi miısterile
olduğunu itiraf etmeliyim. Hem 

daha hoş. O, hlt-bir şeyi beğen -
Gayri memnun ve dalma halln

r n şikllyetçidir. Nadiren yeni şey-
ısmarlar, ve hesaplarını aylarca 

ez. Bir tek elbiseyi yıllarca gi
' sonra da tersini yüzüne çevi
; yine giyer, tekrar tekrar değifi-
. İnanın bana

lnandım. . .. 
8 fr ark:ıdaş: 

- O bir Alemdir, dedi. "Ko
hlç aldatmamıı..-tır, halbuki ... 

ı:rusu onu hiç anlıyamıyorum. 
Sen de anlıyamndnn. 
t~at başka bir arkadaliı da ~yle 

._ Helen ve namus mu? Eh azb:im .. 
er aklın başında ise hiç banıı sor-.. 
.\klırn başnndaydı; sonnadnn. 
Pedikürü: 

- Peki, sonra? 
Bobby düşündü: 
- Sonra mı? O, o kadar meşgul ki .. 
Meşgul olabileceğini doğrusu hiç 

ununazdon. 
Berberi de şöyle dedi: 
- Saçının hakiki rengi krrmızıdır. 

Bana inanabilirsiniz Bayım; hatta se
net verebilirim size.. İsterseniz.. 
İstemedim, 
Güzellik Enstitüsü şu fikirde bu

lundu: 
- Teni süt gibi bembeyazdır. Ba

yanın hakiki yüziınil görmuş ,.egfıne 

canlı mahlukun kendim olduğumdan 
da şüphem yok ... 

.:._ Belki., Her halde öyledir. 
Masajcısı: "Derisi çok ince ve es

merimtraktır. Yani basbayağı, na
muslu bir ev kadını cildi.,, 

- Ya, öyle mi? Bir yaJima daha 
girdim. 
Ahçı kadın: "Baytın muktesit ve 

iyi bir ev kadınıdır. Daha geçenler
de bana iki elbise verdi,, dedi. 

larındaki deniz ve hava üslerini 
i~gal etmiş bulunmalarıdır. Yu -
nan kralı ikinci Georges'un muva
fakat edebileceği bir mütareke 
Ingilizleri o üslerden çıkaramaz. 
Halbuki ltalyanın ve Almımya -
nın asıl hedefleri Ingiliz kudreti-
ni vurmaktır. Şarki Akdenizde bu 
kudreti vurmak içindir ki, Roma 
Atinaya çatmıştır. Ve bugiin de 
Berlin yine ayni şey için ltalya -
nın imdadına koşmaktadır. 

Ankara ve Belgrad'ta 
sa,.fedilen gayretler 

İşte bundan dolayıdır ki, mih
verin siyasi gayretleri. Atinndan 
ziyade Ankara ve Belgrad'da te
kasüf etmektedir. Yu~oslavya 
hakkında birbirine zıt bir cok ri
vayetler dolaştı ve bu arada Al
man devlet adamlnriyle Yuı:roslav 
Naibi Prens Paul'ün görüştükle._ O dünyanın en normal kadını

. Her ayalında beş parmak var, 
l 

- Allaha şükür! 
Dadısı: "En kötQ cinsinden, 

bir cadı,, cevabında bulundu. 
-- Ya, öyle mi? 

tam ri kat'i olarak söylendi ve sonra 
tekzip edildi. Naip Prens Paul'ün 
tıpkı kralmış gibi hareket etmek. rerahladun. 

Onun sinir doktoru: 
._ Zavallı kadıncağız! Hemen he

insanlıktan çıkmış. Safi sinir. 
leleri çok iyi beslenmelidir, yok

A.llah göstermesin. her ljeyden kor
ur, dedi 

._ Allah aşkına, tehlikede mi? 

._ Y.ok, hayır .. Amma kocası için, 
r felAket olabilir. 

M altlmat kıtlığında Hclen'in ko
casına da sormak tabii en 

akıllıca bir hareket olurdu. 
Soramazdım. Çünkil kocası: 

"Ben biçareydim, 
O b:ıhtı kareydim!,. 

ten çekindiği mallımdur. Prens 
Paul, kendi vazifesinin, önümüz
deki Eylülde olgunluk yaşına gi
rerek bilfiil idareyi ele alacak o
lan kral İkinci Pier'e krallığı da-
hilen müttehit ve haricen ihlal e
dilmemiş bir halde teslim etmek 
olduğu kanaatindedir. 

Bunun içindir ki. son seneler-

Askeri Ceza 
kanununda Tadilat 

Avlonya ve Tiran' a deki bütün Yugoslav siyasetinde 
ilham eden esas şu olmuştur: 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin
n) - Hükumet, askeri ceza ka

una ek olarak hazırlanan la-
lhayı meclise vermiştir. Layiha

teklif edilen esaslara göre, 
lltk ceza kanunu mucibince tat
iti izine bağlı suçlara askeri 

kemelerde bakıldığı hallerde 
ı izin Mili Müdafaa Vekili 1ara
llelan verilecektir. 

tf Ceza kanunlarındaki harp ve 
ferberliğe ait cezai hükumler 
""kaltıde hallerde tatbik cdile
lttir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı l mcıde) 

harekAtın vüs'ati, müstemleke 
arebelerı tarihinde, şımdiye ka
g!>riılmemlş derecede bUyük.tUr. 

raıarda, kellmenin tam mAnasİyle 
Uazzam mesafeler,, harbi bahis 
'lzuudur. Bınaenaleyh harekatın 
ll\Uddet daha devam edeceğini ve 
hedefi teşkil eden Habeşistanm 

kezi Adis - Abeba'nm sukutunun 
lecek Nısaıun ortalarından evvel 

uk edemıycccğini pek tabii 
ek icap eder. 

Şimal cephesinde Eritre İtalyan 
~temlekcsinin mühim bir kısmı 
lltedilmiş bulunmaktadız:. Burada 
Yanların elinde Keren, Asmara ve 

ua'dan baska hiçbir toprak par
kalmamıştır. As:mara'yı Habeşis

araz.isi içındeki Adua kasabasına 
lıyan deml.ryolu, Barentu'dan iler

en bir İngiliz kolu tarafından tam 
yerinden katedilmiljtir. Binaen

h, Eritre'deki İtalyan kuvvetleri, 
bir daire ve mustahkcm bir sa

içinde, ınuhasara allına alınmı:ı 
hla.bilir. 

Cenup cephesinde İtalyan Somall
eki harekat, artık nihayete er-

11 gıbldir. Bu mustemlekcnin en 
· k kJSDll İngiliz lmparatorluk or
unun işgali altınn geçmiştlr. Daha 

kanda İngiliz Somalisi istirdat e
lıniştır. Bunun meıkczi olan Ber

Hava Baskını 
(Başı 1 incide) 

nık bulunan tayyareleri mitral
yöz ateşine tutmak için pike yap
mıştır. Tayyarelerimizden biri 
üssüna dönerken Korfu civarın
da "Cant 5066,, tipinde büyük bir 
İtalyan deniz tayyaresini denize 
düşürmüştür. 

Yuna.~ resmi tebliği 
Atina, 17 (A. A.) - Başkuman

danlığın 141 numaralı tebliği: 
Yer yer şiddeti değişen topçu 

faaliyeti olmuştur. . 
Dahili emniyet nezareti. tebli

,ğinde. İtalyan tayyarelerinin gar
bi :rvıoranın bir limanına bomba
lar attıkları, fakat bir netice el
de edemedeklerini bildirmekte
d,ir. Düşman tayyareleri Ege de
nizinde bir ada dahilindeki bir 
kasabanın evlerini pek alçnktan 
mitrnlyöz ateşine tutmuş ise de, 
telefat ve hasar olmamıştır. 

ita/yaya gönderilecek 
harp csfrle,.i 

Atina, 17 (A.A.)- Atina ajan
sı bildiriyor: Yunanistan'dan İ
talyaya bir mikdar harp esiri gön 
derileceğine dair verilen haberler 
şu suretle tavzih edilmektedir: 

Ağır yaralı ltaly:ın esirlerin
den mürekkep bir kafile, yakın
da İtalyaya sevkedilecektir. Fa
kat bu tedbir, harbin başlan~ı
cındanberi Yunanistan'ın tama
miyle bağlı bulunduğu Cenova 
muahedenamesinden mülhem 
yüksek insani sebeplerle ittihaz 
edilmiştir. 

Matbuat müsteşarının 
bir nutku 

Atina, 17 (A. A.) - Matbuat 
müsteşarlığı, milli mücadele hak
kında bir konferans serisi tertip 
etmiş ve bu konferanslar, mat
buat müsteşarı Nikoludis'in pek 
alkışlanan bir hitabesiyle dün a
çılmıştır. Nikoludis nutkunda ez
cümle demiştir ki: şehri, yedi ay İtalyan işgali al

k.aldıktan sonra, evvelki gün-
llberl tekrar 1n&illz bayrağına k.a- "Bugün Yunanistanın mucize-

uştur. ler yaratmasının sebebi, Elenle-
liabeşistanın etrafında vücude ge- rin her an ve büyük cidalin her 
Uen orta cepheye gelince, burada- noktasında vazifelerini üa etme
harcktıt muhtelif kollara ayrılmıli; leridir. Tarihimizde fedakarlık 
<lan, Kenya ve İtalyan Somalisin- hissi, hiç bir zaman bugünkü ke

ılerllyen kuvveUer, Habeşistan mal derecesine varmamıştır.,, 
il.isi içınde, yerine göre, 120 - 300 Hatip, Yunan gazetecilerinin 
Ornetre derinliklere kadar ilerle- de kendilerine düşen vazifeleri 

ir. Şimalde Gondar havallsinde tamamiyle ifa etmekte olduklan
Tana gölü civarında hareklt ya- ru kaydettikten sonra şöyle de-
grup Adls - Abebanm 110 kilo- . . 

/ ~re yakınlığına sokulmuş bulun- mıştır: 
'iktadır. Fakat Habeş seferinin a- "İtalyan imparatorluğu çökü-

i.1 ehemmiyeti haiz cephesi, Habe- yor. Fakat heniiz menınuniyet iz. 
tan _ Somali cepheeıldlr. Buradaki 1 barının ve sükuna kavusmanın 

il ~iliz kuvveUeri. bun.dan birkaç se- ı zamanı gelmiş,:..,_ ildir. Her halde 
b evvel Habefilstaıu zapt.ederken veniden vaıife ve fedakarlık fik

teşal Grazlanl'nin tuttuğu hile~ rinin fışkırmış oldu~u bu Yunan 
1ltametinl takip ederek, Harrar a toprağında nihai zafer ilan edile-
ttlaşmıya çalışma tadır. Son ha- kt' B ·ı- d.. · b. 
lere göre, bu isUkamet iızcrinde hce ıtr. ~ ı .atın . u!1vav::ı yenkıt· ır 

ıt mUh1m bl.r mevki olan sassaba- aya ın umı erını getırece ır.,, 
llın bugünlerde sukutuna intizar 
lınektedir. İtalyanlar bu son me\'· 
ıle asıl Hnrrar arasındaki sahada 
hım mud;ıfııa tertibatını almışlar
. ltalyanl r, fi8Yet burada tutun
)a mU\ a!falt olamıyacaklnrsa, 
t1is - Ab1.:ba - Çıbuti pcnııryolu da 

1ngillzlerln eline dilşmilş olacaktır. 
Bu hat, Harrar'ın ancak 50 kilometre 
ötesindedir. Harrar muharebesi bu
günlerde bnşl~mak üzeredir. Habeş 

seferinin talihi ve akıbeti lıuro.du kcs
tinlecektır. 

Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler a
rasında bir anlaşma bulmak ·ve 
bütün komşularla iyi gecinmek. 
Her hangi bir zamanda takibi e
sasen güç olan böyle bir siyaset 
yolu, civarda harp cereyan eder
ken ve bir komsu memleket ec
nebi ordunun işgali altında bulu
nurken bilhassa daha ziyade güç
leşir. Baz.ı ahvalde istinkaf, vazi
yeti almıya tekabül eder. Filha-
kika, günün birinde şayet Yugos
lavya bitaraflığı yüzünden kat'iy
yen infirada düşerse, onu her ta
raftan çevirecek olan kuvvetli bir 
devletin eline geçmiş olur ve ar
tık hiç pir harekette bulunamaz. 

Londra, işte bu noktai nazar
da gözüküyor ve Belgrad'ı, Hitle
re tedricen kn.-ımakla, muaheze 
ediyor. Her halde bunun için ola
cak ki, İngiliz diplomasisi Yugos. 
lav devlet adamlarına ihtarda bu
lunmuşlardır. Alman tazyikine 
karşı bir muvazene tesis edilmek 
isteniyor. 

* Ankarada buna benzer çok sıkı 
bir mücadele olmaktadır. Anado
ludan Almanlar uzakta bulunu
yor; İngilizler ise Belgrada nis
betle daha yakındadır. Bunun i
çin İngiliz hareketi Ankarada da
ha kuvvetle kendisini hissettiri
yor. İngilterenin ve Türkiyenin 
menfaatleri tesanüt halindedir. 
Her ikisi de Almanyanın şarka 
doğru genişlemr,.ini durdurmak 
istemektedir. Tiırkiye, Almanya
nın Bağdat ve Musula gidebilece
ği yolun üzerindedir. Türkiye ya 
mukavemet edecektir -ki harbi 
göze almadan bu yapılamaz-, ya
hut ta boyun eyecek ve Roman
yanın ve Bulgaristanın akıbetine 
uğnyacaktır. Türkiyenin strate
iik vaziyeti Yu.((oslavyadan daha 
iyidir. Ancak Rusyanın Mihverle 
işbirliği yapmaması lazımdır. 
T.~r~.iye :zimamdarları Eden'le gö
ruştuler ve şimdi de Hitlerin gön
derdiği mesaj üzerinde müzakere 
ediyorlar. 
Almanyanın Ankarada işleri 

zorlamakta menfaati yoktur. Hit
lerin istediği şey, Türklerin Al
manyayı, Balkanları rahatça haz
mederek İngilizlere karşı bir ha
reket üssü ,yapmakta serbest bı
rakmalarıdır. Belki de Hitler Re
isicümhur İnönü'den bir mütare
ke için Atinada dostça tavassut
ta bulunmasını rica etmiştir. Yu. 
nanistanı elde etmek ic;in onun 
nezdinde bir dost ve müttefiki 
tavsit etmek mahirane bir usul
dür. 

Türkiye Yakın Şarkta çıkan 
yangını söndürmek arzusu ile 
bu siyasi manevraya kapılacak 
mıdır? Bw:ıa ,.evet,, diyebilmiye 
müsait ortada hiçbir şey yoktur. 
Bilakis, bize öyle geliyor ki, Tür 
kiye, belki de kendini çeviren 
miislüman devletlerle mutabık 
olarak, kendi istikbalini Büyük 
Britanyanın istikbaline bağ'lı tut
mıya karar vermiştir. İngiltere
nin Afrikadaki zaferleri Arap A
leminde büyük bir akis yapmış
tır. Sonra Türkiye pekala biliyor 
ki, Almanynnın Şarka doğru ~e-

Şimdiye kadar kesif Alınan 
bombardımanları yüzünden tam 
randımanla çalı.şamıyan İngiliz 
sanayiinin boşllll{unu. şimdi A
merikan sanayü süratle doldura
cak, ve harp malzemesi istihsali 
bakımından İngiltere Almanyay1 
süratle geçebilecektir. 

Hatta, Amanyanın bu ilkba
har için pek ,güvendiği denizaltı 
harbi de bir makine harbidir ve 
İngilizler, Amerikada sırf deni
zaltılarla mücadele için yeni tip 
tayyareler, rnotörbotlar ve diğer 
teknik vasıtalar yaptırmışlardır . 
Bu sayede denizaltı harbinde de 
Almanları mağlup edeceklerine 
şüphe yoktur. 

Ingiltere, teknik ve makine ba
kımından üstünlüğünü temin et
tikten sonra Almanyayı mağlup 
etmesini, artık bir zaman mese
lesi olarak tetkik etmek lazım
dır. 

Böyle olduğu içindir ki, ödünç 
verme ve kiralama kanunu çık
tığı gündenberi Almanya telaş
tadır. Japonya hariciye nazırının 
Berline davet edilmesi bu yeni 
vaziyet karşısında Mihver dev
letlerinin hareket hattımı yeni
den tetkike ihtiyaç duyduklarını 
gösterir. Hitlerin dünkü nutku 
da bu teliış ve endişenin bir ifade
sinden başka ·bir şey değildir. 

ÇinlUer 20 Bin Kişilik 
Bir Japon Kuvvetini 

Püskürttüler 
Şung - King, 17 (A.A.) - Gaze 

teler, Işang'ın garbındaki mınta
kada Çinliler tarafından kazanı
lan muvaffakıyetlere geniş sü -
tunlar tahsis etmektedir. Ynngtse 
nin cenup sahili boyunca Şeşuan 
eyaleti hududu istikametinde gar 
be doğru ilerliyen 20.000 kişilik 
bir Japon kuvveti dört gün sü -
ren şiddetli muharebelerden son
ra püskürtülmüştür. Teyit edilmi 
yen haberlere göre, Japonlar, 1-
şang'ın şimali şarkisindc bulunan 
Şungtsiyang'dan da çekilmişler -
dir. 

nişlemesine alet olursa, Rusya ile 
düşman vaziyetine geçecektir. 
Bu da Türkiye için çekinilecek 
br haldir. Gelecek günler, Anka. 
rada olduğu gibi Belgratta da, 
girişilen siyasi savaşları her hal
de aydınlatacaktır. 
Amerikalı müşahülere göre 

Nevyork, 17 (A.A.) - Ameri
kan müşahitlerin zannettiğine 
göre, harp etmeksizin Balkan, 
!ardaki maksatlarını istihsal ede
ceklerini ümit eden Almanlar, 
nihayet her zaman çekindikleri 
iki cephede ayni zamanda harp 
etmek gibi bir mecburiyet karşı. 
sında kalacaklardır. Hakim olan 
kanaate göre, Almanlan Selanik 
önünde bir müddet durdurmak 
imkanı olacağı gibi, Yugosla!.,'ya 
ile Türkiye bu mıntakada nazi. 
lerin daha ehemmiyetli bir ha
reket yapmasına mfıni olmak ik. 
tidarında bulunacaklar ve Al. 
manların karşılaşacağı müşkülat 
ölçüsüz bir tarzda artacaktır. 

Askeri muharrir binbaşı Ge
orge Fielding Elliot, 6 hava or. 
dusundan İngiltereye karşı an. 
cak yansını kullanabilen Alman 
hava kuvvetlerinin çok zaafa 
düştüğüne işaret etmektedir. Al
man hava ordularından biri Bul
garistanda, ikincisi Romanyada, 
üçüncüsü de Şarkta, Sovycller 
Birliği kU\•vetleri karşısında bu. 
lurunaktadır. Bunlardan başka 
tefrik edilen bazı hava cüzütam
ları da İtalyada faaliyette bulun. 
maktadır. 

Boğazlar meselesi 
Clermont Ferrand, 17 ( A. 

A.) - "Ofi., : Sovyetler Birli~i. 
nin son Balkan hadiseleri karşı
sındaki vaziyetini tetkik eden 
"Effort,, gazetesi şöyle diyor: 

"Romanya ve Bulgaristanın 
Alman orduları tarafından işga. 
linden sonra bu ordular yalnız 
Tuna üzerinde değil, fakat doğ. 
rudan doğruya Karadeniz üze -
rinde yerleşmiş bulunuvorlar. 
Bu vaziyet Sovyetler Birlifri rcin 
Boğazlar meselesini had şekilde 
ortaya koymaktadır.,, 

I ngiliz gazetelerinde 
Londra, 17 (A.A.) - Roosevel

tin nutku hakkında tefsiratta bu 
lunan "Times,, gazetesi şu sa -
tırlan yazmaktadır: "Gestapo -
nun bu nutku işgal · altındaki 
memleketlerde halktan gizlemek 
için sarfedeceği bütün gayretlere 
rağmen, nutuk hiç şüphesiz, hür
riyetin bütün dostları üzermdc 
müthiş bir tesir yapacaktır. Nu
tuk Ingilterede gayretlerin art
tırılmasına matuf bir hitabe ola
rak şevk ve heyecanla karşılan -
mıştır. 

Zira maruz kalınabilecek Acil 
imtihanlar, ne olursa olsun ni
hai zafer daha ziyade te~inat 
altına alınmış bulunmaktadır. Mü 
cadelenin neticesi şimdi muhak
kak olarak malumdur.,, 

Berlin • Yichy 
Arasında Müzakere 

(Başı 1 incide) 
her ne kadar tam de,ğilse de, şi
leplerimizin önünde bazı yolları 
ve denizleri serbest bulundura 
cak kadar kuvvet~idir. Haler 
Fransanın başlıca ihtiyacı impa· 
ratorluğu, yani Fransanm istik
balini muhafaza etmektir. 

1940 Haziranında Mareşal, bu 
vaziyeti tesbit etmiştir. Meseleyi 
halletmek vazifesine nezaret et
me~ te ona aittir. Mareşalin siya 
setı kuvveden fiile çıkarılırken 
Afrikada, bütün Fran!'ız Afrika 
sında bulunmak da General Wey 
gand'm vazifesidir. 

Inniltere, Fransanın 
teklif leri'lle ceı·ap vermemi§ 

Vichy, l 7 (A.A.) - "Ofi . : 
Londradan gelen bir telgraf İk
tısadi Harp Müsteşarı Dingle. 
foot'un dün Amiral Darlan'ın be
yanatını tahlil ederek İn(?iliz ab. 
lokasının Fransa le11inde j?evşe
tilmesi ihtimaline dair söyledii?i 
sözleri nakletmektedir. Dingle 
fott demiştir ki: 

"İngiltere Fransayı ezmek ar. 
zusunda değildir. Yeni bir hal 
çaresi bulmıık kabıl olduğu tak
dirde bunu memnuniyetle kabul 
edecektir.,, 

Salahiyetli mahfiller. 13 mart. 
ta da tasrih edildiiH veçhile. dn-

Aimalllar ne diyor? ha ı Al!ustos ı 940 danberi Fran-
Berlin, 17 (A.A.) - Yarı res- sanın İnciltereye bu hususta 

mi bir menbadan bildiriliyor: müsbet tekliflerde bulunduğunu 
Reis Rooseveltin cumartesi ak - ve bunlar müteaddit defa tekrar 
şamı söylediği nutuk, Berlin si- edildiği halde şimdive kada; hic 
yasi mahfillerinde akis uyandır- bir cevap alınmadığını tebarüz 
mamıştır. Bu nutukla meşgul ola-! E'ttirmektedir. 
bilecek yegane organ Alman ba- H dd t k • • • • 
sınıdır. Zira, eğer Roosevelt, mil- ll'!' ma e a ·s~.mı. ıçın. 
Jet olarak Alınan millet· il k Parıs, 17 (A.A.) - Ofı., Istıh-
ga çıkarmaya teşebbüsı :O.eı~v- salftt umumi katibi Bichelome, 
o zaman layık cevabı alacak:ı~: matbuata beya.natta bulunar?k 
Alman Hariciye Nezaretinin, hal ham ma~delerın A:l~a~ya ~le 
}edilecek b k d r k 1 Fransa aı asında taksımını tanzım 

mevcut bul
u da : b~o mesede maksadiyle son günlerde P'.lriste 
un ugu ır zaman a 1 ·· k 1 k d 

mütemadiyen tekrar edilmiş cüm yapı an muza ere er~ '!a _ın. a 
lelerle meşgul olma a vakti . k- tekrar başlanacağ~nı bıldırmıştır. 
tur Y -:i 0 Geçen kanunusanıde Almanya, 

• Fransız maden endüstrisine sip:ı-
Çinae sevinç rişler vermiştir. Yakında dokuma 

Çunking, 17 (A.A.) __ Roose- sanayii hakkında da bir karar a
velfin tecavüze mukavemet e- lınacaktır. 

den milletle.re yardım edeceğıne -----------
dair nutkunda yaptığı vaid bu -
günkü Çin gazetelerinde biıyük 
başlıklarla neşredilmiştir. Çin 
mahfilleri Roosevelt'in bilhassa 
Çin'e yardım edileceği hakkında
ki sözlerini hararetle karşılamış
lardır. 

Yunan gazetelerinde 
Atina, 17 (A.A.) - Bütün Yu

nan basını Roosevelt'in nutkunu 
büyük başlıklarla neşretmckte -
dir. "Proia,, gazetesi şöyle yazı -
yor: "Birleşik Amerika, Reisicüm 
hurunun bu nutku ile yalnız mad 
deten değil ayni zamanda ve her 
şeyden evvel manen de adalet, 
hürriyet ve medeniyet uğrunda 
çarpışan milletlerin yanıbaşında 
yer almaktadır. Bu, adalet, lıiir
riyet ve medeniyetin nihayet mu
zaffer olacağının bir garantisi -
dir .,, 

KISA HABERLER 
AMERIKADA: 

e Llz.bon, 17 (A.A.) - lrlanda 
Mllll Müdafaa Nazın Franlelherm, 
"Cllpper,, tayyareıl ile Amerlkaya 
hareket etmlıtır. 

S. RUSYADA: 

e Moıkova, 17 (A.A.) - Sovyet • 
levlçre ticaret anlatması Berne hO· 
kOmetlnln t11dlkl Uz.erine dUnden iti· 
baren merlyet mevkllne glrmlıtlr. 

FRANSADA: 

e Cannea, 17 (A.A.) - Burada 
oturan aabık Romanya Hariciye Na
zırı Tltuleacu çok a(jır haatadır, 

e Londra, 17 (A,A.) - "Reuter,, 
Dally Telegraph,, gaz.etulnln Bue· 
noa • Alree muhabiri, Buenoa • Al· 
rea'de dolaıan ıaylalara glSre, Hltlere 
iktidar mevkllne gelmealne yardım 

eden, fakat Sovyetler BlrllOI ile pakt 
yapılmaaına muhalefette bulunan çe· 
ilk kralı Frltz Thu .. en ve reflkaaının 
Parlste kontlnantal otelinde Gestapo 
elinde mevkuf bulunduOunu blldlr
mektedlr. Gestapo kendllerlnl aerbut 
bırakmak için fldyel necat olarak ter· 
vetlerlnln bakiyesini tetkll eden bir 
milyon 500 bin 1 ngill;ı llrası kadar bır 
para istemektedir. 

Şarki Afrikada 
(Başı 1 ıncıde) 

mukavemeti harp gemilerinin a
teşiyle çabucak kırılmıştır. Mu· 
kavemet heyeti uınumiyesi itiba
riyle çok şiddetli olınamıştır. 
Şimdiye kadar yüz kadar esir 

alınmıştır ve daha bir çok esir de 
toplanıp ~etirilmektedir. .... 

Kahire, 17 (A. A.) - Umumi 
karargiıhın dünkü tebliğinde gar
bi Habeşistan'da Asosa'run zapte
dildiği bildirilmiştir. Şimdi öğre
nildiğine göre, bu harekata Bel
çika kıtalan da iştirak ederek İn-
11(ilizlerin yanı başında harbetmiş
lerdir. 
Keren muharebesi alel'lendi 

Roma, 17 (A. A.) - Umumi ka
rargahın tebliği: Şarki Afrikada 
Keren mıntakasında muharebe 
tekrar alevlenmiştir. Bu mınta
kada düşmanın mütemadiyen 
yaptıl{ı taarruzlar kıtaltırımız ta. 
rafından geri püskürtülmüştür. 

Diredua üzerine yapılan ve 
dünkü tebliğimizde bildirilen a
kın esnasında av tayyarelerimiz 
düşmanın iki tayyaresini düşür
müşlerdir. 

Hava hücumlan 
Kahire, 17 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği- Trablusta 
15-16 mart gecesinde Castclzeni~ 
to ile makina tayyare meydan· 
larına şiddetli bir hücum yapıl
mıştır. Benito tayyare meydanın
da bir cephane deposuna tam bir 
ısabet kaydedilmiştir. Meydanın 
cenu~mnda yangınlar çıkmıştır. 
Makınada yerde dağınık bulunan 
tayyareler arasında bombalar a
tılmış ve müteaddit yangrnlar çı
karılmıştır. Bu yangınların neti -
c~sı olarak dört duşman tayyare
sı muhakkak tahribedilmiştir. ln
filiıklann şidetti yüzünden di
ğer tayyareler de ağır hasara uğ
ramışlardır. Binalar arasında da 
yangınlar çıkmıştır. Son tayya
re hedeften ayrılırken yerde da
ğınık bulunan tayyareler arasın
da -:.ıdJctlı bır infilak olmu~tur. 

Yunanistana lngiliz 
Askeri ÇDkarılmış 

(Başı 1 ıncide) 
Alman haricıye nezareti. bir 

mütareke akdi kin İtalya ile Yu
nanistan arasında sözde müzake
reler cereyan ettiği hakkındaki 
Yabancı haberleri, uydurulmuş 
ve hakikate tevafuk etmez ola
rak tavsif evlemistir. 

Radyo gazete.sine göre 
Ankara, 17 !Radyo Gazetesi)

Almanların Yunnnistana karşı ha 
rekete _gecmek üzere olduğu an
laşı hyor. Bulgar radyosunun sa
lfıhiyet sa.hibi sözcüsü: "Memle
ketlerine In_giliz askPrlerinin F.el
mesine göz yumduklarına bakı
lırsa. Yunnnlılar Almanvanın da 
harekete gecmesıne imkan veri
vorlar demektir,, demiştir. 

Bulgar başvekili gazeteciler 
toplantısında söv'edi{ii bir nutuk 
ta bu buhranlı E!ilnlerde her mil
letin kendi menfaatini en emin 
<:ekilde koruvacak yolu secmekte 
c;erbest olduğunu, Bul,garistanın 
ia kendisine vapılan hnksnlıkla
n tamir etmek kin Almanva ile 
işbirliği yaptıj!ını söylemiştir. 

Bulgaristandan gelen diğer bir 
'1aberde de Almanvanın pek va
lnnda Yunanistana karşı hareke
te s:cec('ceği ve bu suretle Holan
da ve Belçikada oldui?u ıtibi İn
"'ilizlerin burada da denize dökü
lecPi!i bildirilmE'ktedir. 

Bu suretle, Bule:arlar, Yunan 
~opraklannda İngiliz ordıuu bu-
1undııfi'unu kabul ediyor. Alman
va da Ynanistana karşı harekete 
"ecebilmek ic;in bu saviadan isti
fadeye çalışıyor. Ancak, Alman 
tayyarelerinin bugün Yunan top
rakları üzPrinde uçtul{u haberi 
doP'.ru de,ğildir. 

Diğer taraftan gelen haberlere 
.!Öre A 11' nlar Bulırar - v go -
lav hududunda da haz~rltk yap
maktadırlar. Öyle anlaşılıyor ki, 
Almanya Yugoslavya işini hallet
meden Ön<'" hiç bir harekette bu
lunmak niyetinde değildir. Al
manya, bunu temin etmek için 
diplomasi yoluyla Belgradı sıkış
tırmaya c;abalıyor. Almanlar, bel
ki. bu işi de zorla halledccekler
dir. 

l11giliz Sefiri Yugoslav 
Başvekili ile görü§lü 

Belgrad, l 7 (A.A.) - "D.N. 
B.,, Ingiliz elçisi Campbell, bugün 
Başvekil Svetkoviç'le uzun bir 
görüşmecfo bulunmuştur. 

c 

Bir Hafta içinde 
<Başı 1 incide) 

lngiltere iizerinde 
Londra, 17 (A.A.) - Pazar -

Pazartesi gecesi Ingiltere i.izerine 
yapılan düsm;ın akınlarında tah 
ribedilen Alman tayyaresi "Yun 
kers 88,. tipindedir. Ingilterenin 
cenubunda yere rlüşmüş ve infi
lak etmistir. Parasütle atlıyan 
üç tayyareci Ingiliz makamatına 
teslim olmuştur. Bu tayyarenin 
bir lugili:z gece avcısı tarafından 
düsüriildiiğü zannediliyor. :Aris -
tol üzerine yapılan esas taarruz
da Almanlar yüzlerce yangın bom 
bası atmışlardır. Bunların büyük 
bir kısmı gönüllüler tarafından 
c;ür'atle bastırılmıstır. Yangınlar · 
dan pC'k azı Fenisliyebilmis ve bu 
suretle akıncılorın hcd,,flerini bu 
ı .. ı--nmeleri imkanı tahdit edilmiş 
tir. 

Ticaret nemileri in~aati 
Londra. 17 <A.A.) - "Reuter,. 

Ajansının parlam('nto muharriri 
yazıyor: Avam Kamarasının per
şembe günü deniz ticaret filosu 
vaziyetini tetkik etmek üzere vap 
tığı gizli toplantıdan sonra lıükiı
met pnrlumentonun mütaıa:ısını 
nazarı itibare alarak vuiyeti 
derin bir tetkike tabi tutmakta • 
dır.Rircok mebuslar bu mesele . 
ve dahil bulunan bütiin mesele -
lerle ve hu aracfa bahrive nezı:ı· 
retinin uhdr>sindP hıılunan c:rem• 
insaııı mf"selPsi ilı> <'!" m"c:crtıl o) 
mak fü:ere a1imli hfr Rr'J.,,...,,,n 1P 
virıini flti7::ım ı>tmic:ln,.A;.. R•ı c::ı 

hada tenc;ikat \•arııl~r~:r. ,.,., ,..,..," 
kaktır Bu ic:Ö"' <:n-rı t<>rlh,.., hlZ'M 

Basvekil alac-aktır. 

15-16 mart gecesinde düşman tay 
yareleri Maltava bir hücumda bu 
lunmuslarsa d~. ne insı:ınca 1.avi
at vardır, ne de hasar olmu tur. 
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Ani Tesir 1 

. 
HASAN ÖZLÜ UNLARI Dünyada Mevcut Çocuk Gıdalarının En Mükemmelidir. 
Çocukların Neşvü Nemasına, Diş Çıkarmalarına, Çabuk Yürümelerine Tesiri Kat'idir. Kendinize beyhude yere 

eziyet ediyorsunuz. 
HASAN Özlü Unlarını Daima Taze Olarak Yedirebilmek için Rütubetli ve Güneşli 
Yerlerde Bırakmamalı. Üzerindeki Tarihten itibaren Bir Sene Geçen Veya Bozu
lan U~ları HASAN Deposu Merkez ve Şubeleri Taze Olarak Parasız Deaistirir. 

(Nişasta, Masır, Patates) Bozulmaz. Eskitilen Bozuk 

NEVROZİN 
Varken Istırap 

Ç kil. .? e ır mı. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
G RI P ve üşütmekten 

mütevellit bütürı ağrı 
sızı, sancılarla nezle 

ve romatizmaya karşı 

'- Unlardan Mes'uliyet Kabul Olunmaz. ,. ______ _ 

KAYIP: İstanbul jandarma 
taburundan aldığım vesikamı 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Celil oğlu Abdullah Karaağaç. 

KAYIP: 1926 numaralı oto
mobilin plakası kaybolmuştur. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

NEVROZIN 
kaşelerini alınız. 

İcabında Günde 3 

7389 sicil: Şoför Şükrü Kanter 20 l\lart Perşembe ~ünü saat 18 de llATİNE 

ıl Kaşe Alınabilir. 
ı-._--ı 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASl 

Kuruluş Tarihi : 188,8 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube Ye Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lirr 

l K RAM l YE VERiYOR 
zı,..at Banka•nda kumbaralı ve lhbaraız taaarruf heaaplarında en a:r 50' 
Uraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap!jıdakl pl1na gö· 

r.e ikramiye da!jıtılacaktır •• 
4 Adet 1.000 Liralılr 4.000 Lira 
4 .. 500 H 2.000 tt 

4 .. 250 " 1.000 " 
40 " lOO ,. 4.000 " 

100 .. so s.ooo " 
120 • '40 " 4.800 " 
160 .. 20 H 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dil!illll
yenlere ikramlye çıktığı takdirde % 20 fazlnslyle verilecektir. Kur'alar 
cenede 4 defa, 11 EylQl, 11 Birinciktınun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Düzce Belediyesir:d2 .. • 
Klloau Kalınlıöı Cinai 

354 
170 
177 
132 

22 
45 

200 

14 m. m. 
10 .. 

8 " 
6 .. 
4 .. 
2 .. 

Bakır ' .. .. .. 
" 
" 35 .. " 

l - Yukanda yazılı muhtelif kalınlıkta bin y{lz kilo mQstamel ba
kır tel 4/3/ 941 tarihinden itibaren 15 gün mUddeUe ve kapalı znr!la 
müzayedeye konulmu§tur. 

2 - Umumunun muhammen bedeli bin yQz lira ve muvakkat temi
nat ise 8250 kuruştur. 

3 - İhale 20/3/941 perşembe g{lnn saat 14 de belediye encnmenin
de yapılacaktır. 

4 - Taliplerin mektup ve temlnailariyle birlikte voktı muayyende 
belediye encilmenlnde hazır bulunmalnn. (2084) 

lstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amir~iijinden : 
Eskişehir Hova Tugay karargfıhı için bir hakim alınacaktır. Devlet 

memuriyetindeki hlzmetlcrlne göre 100 llfı 160 lira arasında ücret veri
lecektir. Hukuk mektebini ikmfll etmiş olması şarttır. Ordudan ve Ad
Uye VektıleUnde vazife görmüş mecburi hizmetini ifa ederek ayrılmış 
olanlnrdan talip olonların yukarıdaki adrese müracaatları ilfln olunur. 

(2034) 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele 

Reisliğinden : 
Ankarada mllnteşlr Ulus gazetesinin 1-3-5-7-10 mart 941 ve 1stan-

buldn münteşir Son Posta, Yeni Sabah, Tan gazetelerinin 4-6-8-10-12 
mart 941 nüshalarlyle il!n edilen sıtma mücadelesi sıhhat memurları 
kursunun kayıt ve kabul muddeti görülen lüzum üzerine mart nihayeti
ne kadar uzatıldığından evı:elki iltınımızdaki şartları haiz olan taliple
rin dılekçelerlne bnğlıyacnkları evrakı milsbltelerlyle maı-tın 31 inci 
ıününe kadar relsliğlmlze mUracna.t etmeleri ve tedrisata 2.4.941 tarihin-
de başlanacağı ilfın olunur. (1532) (2069) 

OSMANLI BANKASI 
30 EYLUL 1910 TAR/HiNDEKi VAZIYET 

AKTlt PASiF 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemış olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu. 
nan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve rÖ
porlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda buıı:nan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukab:lınde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayrı menkul malla.ı ve mo
bilya 
MütefcrrU 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

7.013.997 10 11 

1.105.000 - -
8.219.537 1 11 
1.860.457 16 4 
6.911.792 5 5 
2.315.472 17 5 

659.007 19 5 

579.907 13 7 
110.146 8 7 

!sterlin Ş. P. 

Sermave 10.000.000 - -
Statü mucibince aynlan ih-
tıya1 akçesi 1.250.000 - -
Tedavülde bulunan bank-
notlar 340.036 7 -
Görüldüğünde ödenecek se.. 
netler ve vadeli senetler 181.B59 16 6 
Alacaklı cari hesaplar 20.046.974 7 8 
'Vadeli bonolar vt can hesaplar 939.743 8 5 
Kabuller 659 007 19 5 
Mutcicrril 357 .697 14 7 

33. 775.319 13 7 33.775.319 13 7 

Kuyuda muvatık olduğu tasdik olunur 
Umum Muha~ebe Şef Muavini 

A A MAYER 

•• ·' .. f & • • • : .... •., • .. "', I ' • • 1. '• •' ' 

Türkiye Umum Müdürü 
PH GARELLI 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
eN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek is(er. Fakat hu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi hu müşkiildcn kurtarıyoruz ve t'ocııVıınu7.a hir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyon1z: 

Cünkü: Çocuk An,;iklop<'disi A Çünkü: 
çocuğun mektepte 

Çocuk Am:iklop<>disi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en cok verilen eserdir. 

mektep dışında, hat1iı 
mektepten sonra mtıh· 
taç oUuğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedısi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz hıra. 

Çoc,lk A.1s:k lopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
.ark:ui.ı;ıı;hlr Gıfi"r 

kacak bir eserdir. T 

·T ·A .N NeşriYat ·Evi 
· : ..... · ·. lstanbul . · 

Çoeuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. :Mükemmel şekilde 
leclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

1 Adres: istanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

---------------------------------------------------------------------------

KAYIP: İstanbul İthalat Güm 1 Türk·ıye cum·· hur·ıyet 
rüğünün 31049 No. 20/ 4/40 ta- Merkez Bankasından 
rihli bevanamesine ait 2/65 No. 
20/4 940 tarihli teminat makbu
zunu zayi ettim, yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü vok-
tur. Umberto Polizio 

KAYIP: İstanbul Süleymani.. 
ye yabancı askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremi kay -
bettim. Yenisini alaca~ımdan es
kisinin hükmü yoktur. Gömül
cincli Durmuş oğlu Hüseyin 
3,,08/310 doğumlu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kiare meclisi, hisscdarlnr umu
mi 'hey'etinl, 24 Nisan 1941 perşembe günU saat 15 de Ankarnda Banka 
idare merkezinde alelfıde içtimaa davet etrniye karar vermiştir. 

Hissedarların Bankadan gönderilmekte olan davet varakalariyle bir-
likte toplanma saatinden evvel Bankaya gelmeleri rica olunur. 

Aleltıde umumi hey'etln müzakere ruznamesi: 
1 - Bankanın 1940 yılı İdare Meclisi raporunun tetkiki, 
2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine biltınçonun tasdiki ve te-

mettüatın teklif veçhlle tevzlinin tas\•lbi, 
3 - İdare Meclisinin ibrasıı 
4 - Müddetleri biten mürakiplerden : 
A - B ve C hW:elerine sahip bankalar \0 e şirketler tarafmdan bir 

mürakip intihabı, 

B - O sınıfı hisselerine sahip hl~arlar tarn!mdan bir müraldp se-
çilmesi. (2081) 

Güzel 
Olmak 

için 
Acr oeydcn evvel 

11hhatll ve parlak 
bir tene, lekcalz ve 
dUzgUn bir clldo 
malik olmak llzım· 
dır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de cildinizi 
gUzellcıtlrlr, gud· 
delerlnl beıllyerek 

canlandırır. 

~-;~=k-::-:::~:~·:::·~;:;~:-:~:~-~;:TEv !I 
• tertip ve yapılıf tarzındaki incelik dolayıalle tenin 
=. • :. fazla yaljlanmaaına mani olur. Yaljıız olarak huıuat 

1
. 

• tUp ve vazolarda aatılır. : ________ ........... _ . 

Hava Gediklisi Allnıyoı 
Tnrk Hava Kurumu Gedikli yuvasına Gedikli namzedi alınacaktır· 

Kabul şartlan ve muracaat usulleri hakkmdaki mufassal talimat Türk 
Hava Kurumu şubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya girmek lstiycnlerln bulundukları mahallin Hava Kurumu 
şubelerine müracaaUarı. (2062) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzda 40 lira nerem bir eczacılık rnfinhaldir. İsteklllerln 

mart ayı sonuna kadar biz.zat muracant etmeleri. (1958) 

Devlet. perniryollan ve Unia.n\an iştetme· idaresi ı lanlan 
Muhammen bedeli (3535) lira (50) kuruş olan 17 kalem muhteUf 

cins ve eb'atta menteşe (28.3.1941) Cuma günü saat (10,45) onu kırlC 
beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon taralmdnn açı!C 
eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln (265) lira (17) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme g{lnü saatine 
kadar komisyona mlıracııatları lfıı:tmdır. 

Bu lıie alt liArtnıımeler komisyondan parasız olarak daltrtılmaktadır. 
(1837) 

• 
DIŞ MACUNU 

Aıitı1n diş ve diş etlerinin arız~f arını, giderdikterı 

baska ağız kokusunu da izale eder • 
Her yerde O E N T O L diş macununu arayınrı 

1 

ı KAYIP: İstanbul İthalat GiiJ'll 
lstanbul Levazım Amir· riığüniin 31050 No. 22.4.40 tıı-
liö-inclcn Verilen· llaricı rihli beyannamesine nit 2/67 N°· 

0 
A : A 22/4/940 tarihli teminat malC .. 

11 Asken I<ıtaah llanları buzunu zayi ettim, yenisini Ç!;' 
Beher kilosu bir kuruş 40 san. karacağımdan eskisinin hükJXlU 

timden 2250 ton meşe odunu ka- yoktur. 
palı zarfla eksıltmcye konmUŞ- Abdi Fuad Akev \ 'C Şürek!iS1 
tur. Tahmin tutarı 31,500 lira ılk 
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 
ihalesi 25/31941 salı günü sı:ıat 
15 de Çanı:ıkkalede askeri satın 
al'lla komisyonunda yapılacak. 
tır. Talip1erin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona 
vermP!Pri. 

(2062' 1177?) 

KAYIP: İstanbul İthalat Gürtl 
rüğünün 31048 No. 20.4.40 ta .. 
rihli beyannamesine ait 2/66 NO· 
20.4.940 tarihli teminat makbtl' 
zunu zayi ettim, yenisini çıkll' 
racağımdan eskisinin hüknıtl 
yoktur. Ali Raif ve Şeriki 

·-------· * Doktor Hafız Cemal 
Beher metresıne 310 kuruş fL DahiJiye l\lütehassısı 

yat tahmin edilen 200.000 metre 1 Pazardan başka her gün saat 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf. , f 2 - _6J ya kadar lstanbuJ 
la eksiltmeye konmuştur. 25.000 Dıvanyolu No. 104 . 
metreden aşağı olmamak şartile '9 Tel. 2239f • .. •1111" 
ayrı ayrı teklifler de kabul edL 
lir. !halesi 26/3/941 çarşamba 
günü saat 11 de Ankarada M.M. 
V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. lstekilerin teklif ede
cekleri miktarlar üzerinden ka
nuni kat'i teminat ve teklif mek. 
tuplarmı ihale saatinden bir saat 
evuol lı:nınisvona vermeleri. 

2058 -1749 

~ .................... , 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
~ 

BClJ}lık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 n n n 300 


