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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi Ftv.A'M ffn T .tR A nm.. 

8alkanlarda 
, aziyet Yeni 
air Safhaya 
~iriyor 
İngiltere Balkanlarda te:ıebtıüs 
kudretinl Almanlara bırakmamak 
~zmındeclir. Bulün plaruarıru ona 
göre hazırlamış, bu noktada müt
tefikleriyle de mutabık kalmıştır. 
Şımdi hareket zamanı gelmiş ol
duğuna göre, İngilizlerin bu planı 
tatbika başlamaları ihtimali çok
tur. İlk hareket olarak İngiliz tay
Yarelerinin Rumen petrollerini ve 
Bulgaristandaki hava üslerini 
bombardımana te~ebbüs etmeleri 
beklenebilir. 

lrl. Zekeriya SERTEL 

Dündenberi Balkanlarda va
ziyet yeni bir safhaya gir

~ış bulunuyor. Sofyadaki İng"iliz 
[liri Bulgaristan hükıimetine 
~ilterenin Bulgaristanla siya
d~~:rn~nasebetlerini kestiğini bil
-..;~ ve Sofyadan ayrılmıştır. 

Atinada İngiliz Hariciye Na
~l'l Eden ve Genelkurmay Baş
:<Uı.ı General Sir J ohn Dili ile 
~Unan hü.kfunet ve erkanı harbi
~esi arasında cereyan eden mü
~kereler de nihayete ermiştir. 

Alman orduları Bulgaristanda 
tlubu şarki istikametinde yol

na devam etmektedirler. 
bemek ki Balkanlardaki vazi

et siyasi safhadan askeri saiha
a intikal etmiştir. 
.ı\.lınan orduları Selaniğe inen üç 
Oldan, Rodop dağlarının ve Us
ına nehrinin bulunduğu cenu-

U. Şarki istikametini tercih et
' şlerdir. Buradan Serez ovası

[~ inerek Yunanistanı tazyik ve 
'11!.lıdit etmek istedikleri anlaşılı-
1or. Almanya Yunanistan ile o
ıqn siyasi münasebetlerini boz
atnıştır. Bundan da Yunanista-

1 tehdit yolu ile İtalyanlarla sulh 
)aPmaya teşvik edeceği tahmin 
eqilebilir. Fakat Yunanistan, Al-

n nk.ınma karşı miitte!&i İn
~tere ile birlikte sonuna kadar 
tı.~~vemet etmeye karar ver
~ır. 

l . l3ulgarlstanla siyast münase
:ıetlerini kesen, Yunan erkanı 
~'.U"biyesiyle takip edilecek plan 
~erinde mutabık kalan İngilte
d7 şimdi ne yapacaktır? İşte şim
ı..1 en ziyade merakı mucip Qlan 
"1eseıe budur. 
~General Wavell'in şimali Afri
~ <ıda Bingaziden ileri giderek 
tablusu işgal niyetinde olmadığı 

1~~laşı1ıyor. Bilakis Mısırdaki bü
d Uk kuvvetlerin, başka sahalar-
a ktıfüuulınak üzere, serbest kal
~ası tercih ediliyor. Diğer taraf
~ İnligizlerin Balkanlara asker 
~'ket.me:k üzere ha.ıır !andıkları 
Qİldirili~r. 

Maamafih bütiin bunlar tah
~den ileri geçemez. İn,giliz er
b~nı harbiyesinin müttefikleri ile 
ltlikte hazırladıkları planı kim
~ bilmiyor. Bjlinen şudur ki, İn-

l
~ltere Balkanlarda teşebbüs kud
· 1:tini Almanlara bırakmamak az
lııindedir.Bütün planlarını ona 

ı~Öte hazırlamıştır, bu noktada 
~Ü.tte!:ikleriyle de mutabık kal-

ştır. 
Şimdi hareket zamanı gelmiş 

~lQ:uğuna gore, İngilizlerin hazır-
1adıklan planı tatbik~ başlama
~ ihtimali çoktur. Ilk hareket 
~tnak üzere de İngiliz tayyarele
·ı.nin Rumen petrollerini, ve Bul
~aristandaki hava üslerini bom-
<ı.rdımana teşebbüs etmeleri bek 
-etıebilir. 
h· Yalnız Balkanlarda vaziyeti 
<ala muamma halinde ka'tan dev
•l!t Yugoslavyandır.Alromlar Yu
'Oslavya üzerinde tazyiklerine 
qevam etmektedir. 
. Çün.kü Yugoslavya Mihvere 
~ıtrnedikçe, Selaniğe doğru sar
~ an Alman kuvvetlerinin sağ ce-
<thı daima tehlike ve tehdit al
~tıdadır. Yunanistanda başlıya
~tı.k bir harpte Alman kuvvetleri 
~a,ğliıp ofursa. o vakit Yuı?oslav
l :ı Alman ordusu kin hakiki bir 
..ı~hlike teskil edebilir. Bu sebeple 
"1tnanvanın Yugoslavyayı Mih
~ere almak icin elinden geleni 
1 <ıpmaktan ce)dnmiveceği muhak 
~<ıktır. Fakat Yugoslavya. kom
tıııarının basına gelen felaket 
~<ı.t-şısmda, bitarafhğ'ını muhafa
a:\da devam etmek azmindedir. 
. unun da neticesi bu günlerde 
~sılacakhr. 

S. Sunner, İspanyanın 
tondra EJçisile Görüştü 
~ ı.tadrit, 6 (A. A.) - ... Hariciye 
hazın Serrano Suner. İspanya
~;!\ Londra Büyük Eliçisi Duc 
... ;\lbe ile dün uwn JDÜddet gö-
·ı.ı~üştür. ~... .... 

( Zirai 
Kombinalar 

1 ' f 

ı için Kararlar 1 

1 Ziraat VekGleti Bir Talimatname Neşretti 
Ankara, 6 (TAN Muhabirin- tinaden bazı mmtakalarda topra· 

den) - Ziraat Vekaleti kombina- ğın bizzat devlet tarafından işle
ların memleket iktisadiyatuıda tilmesi müteaddit yerlerde halen 
~~a ve~imli bir hale sokulması faaliyette bulunan selektörlerin 
ıçın yenı kararlar almaktadır. Bu 
arada Amerikadan yeniden gele. 
cek olan ziraat makineleriyle 
kombinalar, takriben vedi m;ı.,,. 
liralık 300 üniteye sahip, senede 
iki milyon liralık iş yapan bir 

idaresi ve bu sıme içinde bu işlere 
daha fazla hız verilmesi dolayı
siyle kombinalar için yeni bir ta
limatname hazırlanmaktadır. Bu 
talimatname bu işler üzerinde da-

müessese haline gelmektedir. ha verimli çahsmayı icap ettire-
Milli Korunma Kanununa is· cek hükümleri ihtiva etmektedir. 

·• .. ,/ İngiliz harp sanayii, fabr ikalannda hUmmalı faaliyet 

Gnl. Weygand l 11 İstila Tehlikesi 
Vichy'ye Geldi Çok Zayıftır .. 

----o--
Fransız Fasmda Mühim 

Miktarda Alman 

Askeri Bulunuyor 
Ankara, 6 <Radyo gazetesi) -

Birinciteşrindenberi Afrikada 
bulunan General Weygand'm 
birdenbire Vichy'ye gelmesi, yi
ne bütün nazarları Fransanın ü
zerine çekmiştir. General Wey
gand'ın rapor vermek üzere Vi
chy'ye geldiği söyleniyorsa da bu 
seyahat çok daha şümullü görü
lüyor. 

Casablanca'da Alman asker ve 
zabitleri görüldü,ğü tahakkuk et
miştir. Trablusa Alman kıtal.Arı
nın geçtiğine göre, Casablanca'
da da Almanların bulunması her 
halde nazarı dikkati celbediyor. 

Afrikaya P"ecen Alman kıtala
( Soiıu: Sa 5; Sil 3 ) 

Yedek 

Okulu 

Subay 

---ı--

lngiltere Harbiye 

Nazırı Margesson 

Böyfe Söylüyor 
Londra, 6 (A.A.) - Bugün A

vam Kamarasında Harbiye Na
zırı Margesson, ordu bütçesinin 
Parlamentoya arzı dolayısiyle 
bir nutuk söylemiş, Fransadaki 
İngiliz ordusunun cesaretini ve 
bu ordunun yüzde 85 inin geri 
çekilmesindeki muvaffakıyeti 
övdükten sonra, "Fransadaki se
feri heyetinin başkumandanı 
General Gort'un telgraflarının 
neşri ile bu muharebe tarihinin 
yakında aydınlanacağını ümit 
etmekteyim,, demiştir. 

Nazır, bilahare Nil ordusunun 
harekatından bahisle şunları 
söylemiştir: 

Bulgaristan 
Sivil Halkı 
Seferber Etti 

----o---
Sofya Hükumetine 

Verilen lngiliz 

Notası Neşredildi 

lngilizlere Göre 
---<ı---

Bulgarlar 

ile Tam 

Almanya 

işbirliği 

İçin Hazırlanryorlar 
Bertin, 6 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Bulgaristana giden kıtalar, 
manialı araziye rağmen, tayin 
edilen mevkilere 5 martta var
mışlardır. .... 

Sofya, 6 (A.A.) - "Stefani,. 
Kral Boris, Bulgaristandaki Al
man kıtaatı kumandanı Mareşal 
List'i kabul etmiştir. Mareşal 
List, Başvekil Filof ve Hariciye 
Nazın Popof taraflarından da 
kabul edilmiştir. 

Bulgaristanda sivil 
seferberlik 

Sofya, 6 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Bulgaristanın, doktorlarla ecza
cıların ve merkezi sıhhat teşki
J.atına mensup di~er şahısların 
sivil seferberli'k hizmetine alın
masına ait verdiği bir karar bu
günkü resmi gazetede neşredil
miştir. 

* Sofya, 6 (A.A.) - "B.B.C.,, 
16 - 65 yaşlan arasındaki bü
tün annelerin ve 20 - 40 ara
st."ldaki bütün k:tdınların sivil 
seferberliği hakkındaki kanun, 
dündenberi nıeriyete konulmuş
tur. 

l ngllterenin notası 
Londra1 6 (A.A.) - "Reuter,. 

Sofyadaki İngiliz Elçisi, Bulgar 
hükumetine verdiği notada. Bul
garistanın, üçlü pakta iltihakı i
çin yapılan müzakereler sırasın
da Alman kıtalarının memleket 
içine girmesi hakkında Alman-

( Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Kral Karo! 

Akdenizde hava kuvvetleri ile işbirliği yaparak bir italyan deniza ltısını batırmaya muvaffak olan 
bir İngili7 destroyeri. (Sol da tahtelbahir batarken) 

Atinada Bir 
Resmi Tebliğ 

Neşredildi 
---v----

İki Hükumet de 

Harbin Genişlemesini 

ÖnJemeğe Çalışıyor 
---o----

SelGniğin Müdafaası 

l~in Tedbir Alınıyor 
Atina, 6 (A. A.) - Atina ajan

sı bildiriyor: Eden ile General 
Dill'in hareketleri münasebetiyle 
dün akşam aşağıdaki resmi teb
liğ neşredilmi~tir:. 

"Büyük Britanya Hariciye Na
zırı Eden ile İmparatorluk Ge
nelkurmay Başkanı General Sir 
John Dill resmi ziyaret maksa
diyle 2 Martta Atinaya ,gelmiş· 
lerdir. Eden ve General Dill, 
Kral ve başvekil tarafından ka
bul edilmiş ve kendileriyle uzun 
uzadıya görüşmüşlerdir. 

Eden Yunan ordusunun kahra
manca mukavemetinden ve zafer
lerinden · duyduğu takdir ve hay
ranlık hislerini ifade etmiştir. 

Diğer taraftan Korizis, tahrik 
vaki olmaksızın bir İtalyan teca
vüzüne maruz kalan Yunanista
nın bu memlekete karşı giriş_tiği 
mücadelede büyük Britanyanın 
Yunanistana yaptığı kıymetli yar 
dım karşısında kraliyet hükume
ti ile Yunan milletinin duyduğu 
derin minnettarlığı tekrar izhar 
etmek fırsatını bulmuştur. 

Balkanlarda harbin genişleme
sini önlemek icin bütün gayret
lerini Jıarfa devam eden iki hü
kılınet, mezkur mıntakadaki va
ziyeti büyük hir dikkatlP tetkik 

(Sonu: Sa 5; Sü 5) ___ ...,._ __ 
"Bul9a.ristan 
Pişman Olacciku 

liarl-in başmdanberi cephede han. 
katta bulunan Yunan Kolordu Ku
mandanlarından General PITSI KOS 

İLK HEDEF 
Yugosla.vya 

----o---
Atina'dan Önce 

Belgrat'm Tazyik 

Edilmesi Muhtemel 
Ankara, 6 (Radyo gazetesi) -

Bulgaristandaki Alman askerleri 
Yunan hududuna doğru toplanı
yor. Her halde Almanya Balkan
larda siyasi, iktısadi askeri ne 
olursa olsun her hangi bir hare
kete geçmeden önce, Bulgaris
tanda iyice yerleşecektir. Bu 
yerleşme işini bitirdikten sonra 
Almanyanın evvela Yugoslav
yayı tazyik edeceği sanılıyor. 

Yugoslavyada, topraklan par
çalanmamak şartiyle, mihverle 
işbirHği ya-omak istiyen bir züm
re vardır. Ancak, ordu arasında 

(Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

Yazan: 

İngiliz Harp 
Gemileri 
Faaliyette 

Sahilindeki Norvecs 

Lofoten Adalarına 

Hücum Y apıfdı Bir 
---·<''---

12 Gemi Batırddı 

Adalardaki Tesisat 

Tahrip Edildi .. ·) 
Londra, 6 (A. A.) - İngiliz A· 

mirallık dairesi ile Norveç bahri
yesi tarafından müştereken neş
redilen resmi tebliğ: 

Lofoten adalarına salı ge~si 
yapılan hücum tam bir muvaffa
kıyetle neticelenmiştir. Taarr.ı.z 
şu üç gaye ile hazırlanmıştır: 

Birincisi; balık yağı istihsali~ 
ne mahsus tesisatın tahribi. Şim
di balık yağı istihsal mevsimidir. 
Bütün balık mahsulü de Alman
lar tarafından alınmak.tadır. Ba
lık yağı Almanya için hususi bir 
ehemmiyeti haizdir. Zira infilak 
maddeleri imalinde gliserin yeri
ne kullanmaktadll'. 

İkinci gaye, bu bölgede buluna
bilecek bütün Alman vapurları 
ile Alman kontrolü altındaki va
purların batırıl171ası. 

Üçüncü hedef ise, adalara kon
trol vazifesiyle mükellef Alman~ 
larla düşmana yardım eden ma
halli Quislingleri esir almaktı. 

Hücum c::ı:ıh sabahı erkenden 
( Sonu: Sa 5; Sü 7 ) 

Refik Halid 
An karaya 

Naklediliyor 

"Sekiz haftaya kadar bir za
man zarfında General Wavell ta
rafından, bütün modern harp 
malzemesiyle mücehhez 10 ila 11 
fırka düşman kuvvetlerine kar~ 
kuş bakışı 720 kilometreden faz
la bir ilerleyiş yapılmış ve 150 
bin kişiden fazla tahmin edilen 
bütün İtalyan ordusunun esir a
lınması veyahut tahrip edil -
mesi ile neticelenmiştir. Orta 
$ark sahnesi harekatındaki ka
yıplarımız, 30 teşrinisaniden 11 
şubata kadar, 438 ölü, 1249 ya
ralı ve 87 kayıp olmak üzere ce
man 1774 dür." 

Eski Kral Carol lngiliz H. Müsteşarı 
Bir İsviçre mecmuası Brandebourg prensinin 1624 senesin

de davetlilerce rJayet mecburiyeti olan bir buyrultu 
suretini neşrediyor! "1 - Misafirler temiz elbise, boyanmış fotin 
giymiş olmalıdırlar ye her lokma üzerine bir kadeh şarap yuvar
lamamalıdırlar. 2 - Sahanlara dirseklerine kadar ellerini sok· 
mamalı, yaladtkları kemikleri tekrar sahanlara koymamalı, ya
hut arkalarına fırlatıp atmamalıdırlar. 3 - Parmaklarını yala
mak, tabaklara tükürmek ve örtü kenarlarına sümüğünü silmek 
kat'iyen yasaktır~·· 

Ankara, 6 (TAN Muhabirin
den) - Harbiyedeki yedek su
bay okulu burada inşası tamam
lanan binalara nakledilecektir. 
Nakil bu ay sonuna do~ru yapı
lacaktır. Bu suretle yeni tedri -
sat devresi Ankarada başlıya
caktır. (Sonu: Sa 5; Sil 6 ) 

Edebi Tefrikamız 

ispanyadan 
Portekize Kaçtı __ __,.,. __ _ 
Hududu Sahte 

Pasaportla Gecstiği 

Oo;w- ···ıu-~JlNJLA. 111)] Haber Veriliyor 
~ l'-:~ . · ft 1 Madrit, 6 (A.A.) - Sabık Ro-

• 

• 

Yazan: CEMALETTİN MAHiR 
Okumaya baı;:ladığmız zaman tereddütsüz inanacaksınız 
ki "Göl İnsanları,, hakkında verdi~imiz hükümler. teamül 
haline gelmiş bir gazete reklamcılığının mübalağalı mah
sulü değildir. 
Göl İnsanları, "Yerli eser nedir?,, sualine ilk defa olarak fil
li bir cevap vermektedir. Bu itibarla çöl sükunetine dalmış 
bulunan edebiyat alemimizde mesut bir hadise teşkil 
edecektir. 

Pazartesi Günü Neşre Başlıyoruz 

manya Kralı Karol ile Bayan 
Lupescu'nun kendilerini nezaret 
altında bulunduran polisi alda
tarak Seville'den kaçtıkları öğre
nilmiştir. Beş aydanberi fiilen 
mevkuf bulundukları "Andalu
sia Palac,, otelinden görünmeden 
çikan sabık Kral ve Bayan Lu
pescu, kuvvetli bir otomobile bi
nerek sah.te pasaportla hu.dudu 
ıı;eçmişlerdir. Badayoz civarında 
firarilerin bindiği 8 kişilik bü -
yük bir Chrysler otomobili bu
lunmuştur. Bu mevkiden sonra 
sabık Kral voluna baska bir oto-

( Sonu: Sa 5; Sü 7) 

Avam Kamarasında 

Beyanatta Bulundu 
Londra, 6 (A.A.) - Avam 

Kamarasında, Sofyadaki İngiliz 
Elçisinin geri çekilmesi hakkın
da sorulan bir suale cevap ve
ren Hariciye Müsteşarı Butler 
demiştir ki: 

''İngiliz hükU.meti, Bulgaris
tanm bu kararından pişman ola
cağından şüphe etmemektedir.,. 

Avam Kamarası azası, bu be
yanatı alkışlarla karşılamıştır. 
Bunu müteakıp, işçi partisinden 
Thon, Eden'in ne zaman dönece
ğini sormuştur. ,Butler, bu suale 
şu cevabı vermiştir: 
"- Vazifesini bitirince.,, 

* Kahire, 6 (A.A.) - Eden ve 
General Sir Dili, Ankara ve A
tina ziyaretlerinden Kahireye 
dönm ;işlerdir. 

Bıılgar hazırlıkları 

Londra, 6 (A. A.) - "Reuter 
askeri muhabiri General Sir Hu
bert Gough yazıyor: 

(Sonu:· Sa 5; Sü 7) 

Düşündüm: işte sonradan bi.iyük bir imparatorluk kuran 
hanedan sarayında 317 sene evvelki terbiye ve muaşeret seviye
sini gösteren bir vesika ... Ayni tarihte her tarafta, hatta İngilte
ra Kralı I inci Jaques'm sofrasında bile vaziyet bunJ.an· pek üs
tün değildi ;başta Kral olmak üzere erkan, kocaman butlan elle
riyle tutar, yalaya kopara yerler ve yağlı parmaklannı sırma 
işlemeli kol kapaklarına silerlerdi! Kadife. dantel, atlas, pırlanta 
içinde uzaktan ıtöz kamaştıran Fransa hiikiimdarlarmın ise ko
kudan yanlarına yanaşılmazdı. Artık ahali ne olabilirdi? Ayak
lanmış fışkıdan gayri... 

Halbuki 1624 te ·IV üncü Murat devri- Osmanlı sarayında, 
hamamdan yeni çıkıp gelmiş olan misafirler, sabun kokulu terte· 
ıniz elbiseler içinde, yer sofraları başına çiçek gibi dizilirler .. hiç 
şüphesiz ne but kemirirler, ne döşemelere kemik atarlar, ne par
mak yalarlar, ne yağlı ellerini yenlerine silerlerdi; hususiyle ön
lerine tükürmeyi ve sini kenarına çevrilen nazenin örtüleri men
dil yerine kullanmayı hatırlarından geçirmezlerdi. Hem bu da
vetlilerin çoğu, o zamanki Avrupa hanedanının misafirleri ve ri· 
cali gibi cedbecet asil adamlar değildi; ekserisi türeme, sonra· 
dan görme, halk tabakasından yetişme idi. O halk tabaaksına 
da gelince, A vrupanınkiyle kıyas kabul etmiyecek derecede te
miz bir insan cemaatinden ibaretti. 

Biz onların torunlarıyız; binaenaleyh modern muaşeret, kı· 
yafet, tuvalet ve terbiyede gençliğin örneği -sofra örtüsiine sii
müğünü silenlerin atavik bir sürgünü saydığım- bobistil kirliliği 
ve sünepeliği değil, dedelerimizin çeki düzeni, terbiyesi ve tc
mizliiH olmalıdll'. 
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l'azan: ULUNAY 

- Batist! Nerede bu adnm? 
Kapının orkasından titrek bir 

srs cevap verdi: 
Buradayım, modam. 

Gelen zat kapının yanındaki is
kt"mleye oturduğu için kapı açı
lınca kanadın arkasında kalmıştı. 

-Şoyle buyurunuz! İsminiz? 
- İsmim İrfandır. Prens haz-

retlerinin şark lisanlarına vakıf 
b ir kfıtip aradığını haber aldım. 
Kendilenne bir mektup yazdım. 
Lutfen mektubuma cevap verdi
ler. Ne zaman müracaat edeceği
mi bilmediğim için dün telefonla 
rahatsız etmeye mecbur oldum 
Bugün gelmekliğimi emrettiniz. 
Geldim. 

- Hangi lisanları biliyorsu
nuz? 

- Arapça, Farisi, Türkce. 
Rumca. 

- Avrupa lisanlarından han
gilerine vakı!sınız? 

- Fransızca ve İngilizce bili
rim. İspanyolcayı da Cenubi A
merikada konsolosluk ettiğim za
man oğrenmiştim. Fakat yaza
mam. 

- Zannederim sizi angaje ede
ceklerdir. Bu akşam kendilerini 
goremezsiniz. Yarın öğleden son
ra saal üçte gclirseniz sizi kabul 
ederler. 

İrfan bey uşağı çağırmak ü
zere zile dokunan madama teşek
ktir etti; içeriye giren uşağın ar
kasına takılarak konağın ufak ka
pısından çıktı. Yıldızlarla süsle
nen gök yüzünü uzun uzun sey
retti; birdenbire karnında, derin
den gelen ve devamlı bir gök gü
rultiısünü andıran bir gurultu aç
lıgını hatırlattı: 

- Yıldızlar, pırlanta gibi par
lıvorlar, etrafta mis gibi yaprak 
kokusu var. Fakat bunlar benim 
gurulduyan barsaklarımın derdi
ne deva olamozlar. Bugün tam o
ruç! Ekmek alacak para yok. Ya
rına kadar dayanmalı. 

Bu katiplik meselesi olursa, ar
tık kör boğazımı düşünmiyece
ğım, bol bol kitap okurum. Üç 
gündür garajda otomobil peyke
'erinde uyuyorum. Garajcının su-

tı çekilmiyor! 

;ôfi on sene z~fında Parisi i
kıe bölen Sen nehri kazazede
lde dolmuştu. Bunlardan en mü
h.ıni irfan beydir. Mütarekeden 
s..,nrn nanedan azasından birinin 
arkası.na takılarak 1stanbulu ter
ketmişti. irfan bey bin bir türlü 
mahrıımiyetlere katlana katlana 
h<U atın keremü serdine adama
kıllı idman kesbetti. Bu ihtiyari 
menfada büyiık büyuk macera
ları sessiz, sadasız, şıkayetsız ya
şıyarak felegın çemberinden. da
ha dogrusu tornasından geçe ge
çe, yontula yontula nı.bayet .Pa
rıse duştu. Hakkında sutunlar de
gıl ciltlerle kitap yazılacak bir 
sıma oldu. 

Hayat, İrfan beyi o kadar 
yonttu ki nıhayet kader denuen 
manevi ustat, bu ameliyeye bı
raz daha devam ederse, ortada 
yontulacak bir şey kalamıyacağı
nı düşünerek, bu sanat eserini 
Faris gibı zibüferle dolu hır şe
hirde bir mahrumiyet abidesi 
şeklinde bırakıyordu ... 

* * 
I• rfan bey filozoftur. Mensup 

oldugu felsefi tarikat şah
sı ile kaimdir. "Tibet,, rahiple
rınden tutunuz da eski Mısırın 
butun tarikatlarında, Yunanista
nın bütün filozoflarında hatta 
Dıogen'ninde bile İrfan beyin ha
yat ve mevcudat hakkındaki ka
naatine benzer bir eşini bulamaz
sınız. 

Şahsen maddiyatın en bariz bir 
örneği olması dolayısiyle ( poziti
, ·izm} e t~mas eder... Geleceğe 
aıt limitlerle hiç bir alakası ol
maması monoteistlerin doktrin
lerine yaklaşır. Olduğu gibi ya
_şıyarak zevahire itibar etmemesi 
yiızünden de, Dior.ene, yanında 
dıvan efendisi gibi kalır. 

Bu uzun sender zarfında ser
veti hiç bir zaman beş frangı te
cavüz etmemiştir. Arada birisi 
Tezveren dedeye mum adar gibi 
İrfan beye bir oda tutar. bir ay
lık kırasım verir. Orada kira müd 
detı bitinceye kadar oturur, müd
det tamama erdikten sonra bir 
hafta kadar da krediye dayanır. 

Nihavet tutunamıyacak bir vazi
yet karşısında kalınca bütün ilim 
sermayesini teşkil eden gazete
lerden kesilmiş fıkralar, makale
lerden ibaret dosya paketlerini 
otele bırakır ve bir daha görün
mez. 

Tesadüf, bu deryadil adamın 
en kuvvetli yardımcısıdır. Kendi
sine daıma bir dost tesadüf eder. 
Onu yedirir, içirir, hatta hazan de 
givdirir, bir iki nkşam evinde mi
safır eder. Zaten kendisini misa
f'ır etmek en külfetsiz bir iştir. 
Yarım kilo ekmekle bir bardak 
~ay onun için mukellef bir ziya
fet, yan ~ano uzatılmış iki is-

Ekmek Narhı 
On Para Daha 
İndiriliyor 

TAN 

İskenderiye 
ve Basradaki 
Mallarımız 

----

Çetinleşen 

Tefrika No. 5 Toprak 

Kendi 
Ofisi de 

De Milyon 
Liralık Hububat 

Satıyoruz Hükumet Kontrolün Dava! 
kemle pufla gibı bir yataktır. 
Ekmeğini geveler, gözlüğünü ta
kar, gazetesini okur, sonra vücu
dünü bir iskemleye yerleştirir, 
ayaklarım da diğerine uzatarak 
mışıl mışıl uyur ... Horlamaz, ök
sürmez, üşümez, rüya görmez! 

Tesadüf bir ~ün bir otobüs 
durak yerinde İrfan beyin önüne 
bir cüzdan attı. İrfan bey cüzda
nın içini muayene ederek elli 
frank kadar bir servet sahibi ol
duğunu anlayınca son derece ra
hatsız oldu. Parasızlığa o kadar 
alışmıştı ki bu elli frank onu 
sanki başka bir hüviyete bürün
dürmüş başka bir benli~e sahip 
etmişti. 

- Lanet olsun! Ne rahattım. 
Şimdi başıma bir de elli frank 
çıktı. Ben bu parayı ne yapayım? 
Hepsini nefsime sarfetsem alışa
cağım.:. İyisi mi? Hayatımın şek
lini bozmamalı ... 

Dediği gibi de yaptı Yalnız o 
gün bir kaç sütlü kahve fazla iç
ti; içinden bir sigara parasile bir 
de -pek meraklı olduğu için
(Komedi Fransezl de cennete çı
kacak kadar bir para ayırdı Üst 
tarafını Metro istasyonunda al
kolik bir dilenciye verdi. 

Bunu işiten arkadaşları itiraz 
ettiler: 

- Canım İrfan bey! Bari bir 
gece olsun bir otelde yat .. . Sonra 
sadaka vereceksen elin alkolik 
herifine neye verirsin? Hiç olmaz 
sa ekmeği olmıyana ver!.. 

İrfan bey muhataplarına hem 
heyret, hem de merhametle bak
tı; insanların bu derece anlayış
sızlıklarını anlıyamıyordu: 

- Yahu! Dedi. Ne acaip dü
şünceli adamlarsınız. Bul.duğum 
~u para ehemmiyetsiz bir şeydir. 
Oyle olmasa götürür polis komi
serine verirdim. Fakat elli frank
tan ne olur? Ben bu para ile bir 
günlük zevk ve ihtiyacıma ait o
lan şeyleri temin ettim. İki sütlü 
kahve ile dört tane ay francala
sı benim için kafi... Sigara aldım .. 
Hatta Komedi Fransez'de (Bri
tannicus) ü de seyrettim ... Halbu
ki alkolik olan o adamın bütün 
zevki içmek ... İçebilmek. Gördüm 
ki içemediğhıden dolayı herif r:ok 
betbaht. Ekmeği herkes dilene
bilir. Ama kkivi dilenemez. Bü
tün inşanlar içerler, sonra içmek 
için dileneni tahkir ederler. Ben 
nasıl klasik bir piyes seyrinden 
haz duyuyorsam. o da içmekten 
zevk alıoyr... Bunu di.işündüm 
ve parayı onun için bu adama ver 
dim ... Sarhoşun o J!tin 1ilk rızkını 
temin ettiğim icin beni niye ten
kit ediyorsunuz? O esnada o alko
lik dilenciye tesadüf edecet?ime 
bir kaldırım karısına rastlasay
dım ona verecektim... Biliyorsu
nuz ki bir şey mukabilinde de de
ğil. Ve emindim ki nasıl o alko
lik parayı doğru meyhaneciye 
~ötürecekse. karı da, hemen köşe 
başındaki kahvede iskambil ovnı
yarak kendisini nezaret altında 
çolıştıran herifine ~ötürecek . Bu 
fahişe ona para yetic:tirmekten 
zevk alıyor... O zevke hürmet 
etmeli. Ben hayatı böyle anla
rım .. 

(Arkası var) 

Hesabına 

Un 
Ekmek narhının on para daha 

ir.dirilmesi kararlnştınlmıştır. Bu 

Fiyatlar 

Macar 

Y arrn T esbit 

Müzakereleri de 

Edilecek, 

Devam 

Türk -

Ediyor 
şü~ toplanac~k olan belediye da- Almanyaya ihraç edilecek 2 humların miktarı 3 milyon 150 
ımı encümenı yeni narhı tesbit milyon 800 bin liralık yağlı to- bin lirayı bulmaktadır. 
edecek ve cumartesi sabahından humlarda darı ve kuş yeminin 
itib r ek k 13 k ·· · Dünkü ihracat a en me ·uruş uzerın- fiyatları etrafında Alman firma-

Dün muhtelif memleketle re 
163 bin liralık ihracat olmuştur. 
En ziyade Amerikaya koyun ve 
kuzu derisi. Almanyaya tütün, 
ve fındık, Holandaya tüt ün gön· 
derilmistir. 

Ywıanistana satışlar 

den satılacaktır. Ekmeğin 10 pa- !arının mümessilleri ile hububat 
rn daha ucuzlaması, bir ısuval ve yağlı tohumlar ihracat birliği 
undan alınan 146 kuruş korun - arasında temaslar yapılmaktadır. 
ma vergisinin dünden ıtibaren Almanlar teklif edilen fiyatları 
bir ·liraya indirilmesinden ileri yiiksek bulmuşlar ve asgari ih
gelmektedir. Bu verginin azal- raç fiyatları üzerinden mal al -
tılması ekmeğin 20 para kadar mak için mukabil teklif yapmış
ucuzlamasını temin edecekti. Fa- lardır. İhraç edilecek maddeler 
kat belediyenin tahmin ettiği yüz kısmen İzmir ve Mersin birlik- Yunanistana satılan 1500 ton 
de 87 randımanın alınamıyarak leri tarafından verileceğinden, fasulye ve 1500 ton arpanın ih
bir çuval undan 85 ekmek çıkarıl- fstanbul birliği, bu birliklerin racı ıcın bütün hazrlıklar ta
ması ve bugünkü ekmek narhının de mi.italaalarım öğrenml"k ist€- mamlanmıştır. İlk parti o lar ak 
da fırıncılara pek az bir kar bı- miştir bu akşam Izmir birliğinde-, 200 ton arpanın ı::evkinc başlan
rakması tenzilatın on paradan bir heyet sehrimize ,gelecek ve mıştır. 
ibaret kalmasına sebep olmakta - burada bulunan Mersin birliği Türk-ıJI acar 
dır· heyeti ve İstanbul ihraçat~ıla-

müzakereleri 

Evvelki gün belediye memur- riyle temas edeceklerdir. Kati 
larının nezareti altında yapılan fiyat yarın kararlaştırılacaktır. 
ekmek tecrübesi iyi netice ver- Fiyatlarda mutabakat hasıl ol
miş ve nümuneler vali tarafın - duğu takdirde, bu maddelerin 
dan beğenilmiştir. Belediye reis- birlik azalarına pay tevziatı ya
liği ekmeklerin parlaması için sü- pılacak ve derhal ihracına baş
rülen bulamanın yasak edilmesi- lanacaktır. 
ne karar vermiştir. İhraç edilecek yağlı tohumlar 

Un fiatları 
1 
ı milyon 8~0 b.in liralıktır. Bu-

Toprak mahsulleri ofisi un fi- nun 950 hın lıralığı İstanbul. 
yatlarını biraz daha ucuzlatabil - 575 bin liralığı İzmir ve 325 bin 
mek için, değirmcncilerle yeni liralığı Mersinden verilecektir. 
bir anlaşma yapmaktadırı Bu an- Dan 650 bin liralıktır: 125 
laşmaya göre ofis, değirmenler- bin liralığı İstanbul. 375 bin li
de kendi hesabına buğday öğüte - ralığı İzmir, 150 birı liralığı Mer
rek elde ettiği unu bizzat fırınla- sinden ihra~ e·}:ıecektir. Kuş ye
ra satacak, buna mukabil değir- mi 300 bin liralıktır ve bunun 
menlere kırma ücretı verecektir. 250 bin liralığı İstanbul, 50 bin 

ADLiYEDE: 

Hapishane Müdürüne 

Hücum Edenler 

liralığı Mersinden sevkolunacak
tır. 

Bunların haricinde Almanva
ya 350 bin liralık ta bokla ve 
nohut verilecek ve bu da yioe 3 
birlik arasında taksim edilf><'~k
tir. Bu suretle Almanyaya ihraç 
edilecek hububat ve ya~lı to -

BELEDiYEDE: 

Türk - Macar ticaret anlaş
ması müzakereleri henüz netice
lcnmemiştir.'Macarlar en ziynde 
yün ve pamuklarımızla alaka
dar olmakta ve bunlardan müm
kün olduğu kadar fazla mal al
mak istemektedirler. Buna mu
kabil bunların tutarı kıymetin
de pamuklu ve yünlü mensucat 
vereceklerini bildirmektedirler. 
Mukabil teklif olarak bu mad
delerin miktarı kadar mal isten
mekte, iptidai ve mamul madde 
arasındaki farkın nakden öden
mesi kabul edilmektedir. 

Müzakereler bu iki noktai na
zar farkının telifi etrafında ce
revan etmektedir. 

·Macarlar sınai iptidai madde
lerden madut olmıyan dığer ih
rac mallarımızdan ve 1-;• arada 
üzüm ve incir ,gibi kuru meyva
larımızdan da almak istemekte 
iseler de bunlara karşılık iptidai 
maddesi az ve işçilik kıvmeti cok 
maddeler verebileceklerini söy
lemektedirler. 

Poliste : 

Bir müddet evvel lstanbul ha
pishanesi müdürü Hüsnünün ü
zerine hücum edip ölumle tehdit 
eden mahkfunlardan 9 kiş~1in 
duruşmalarına dün asliye birınci 
ceza mahkemesinde başlanmış -
tır. isimleri, Ibrahim, Recep, 
Tahsin, Mansur, Kadir, Selami, 
Himmet, Rifat, M. Kemal olan 
suçlular hadiseden sonra gönde
rildikleri Usküdar hapishanesin
den birbirine zincirlerle bağlı o
larak adliyeye getirilmişlerdir. 
Bunlardan Mansurla M . Kemal 
katil suçundan otuzar, Ibrahim 
de 10 seneye mahkumdur. 

Havagazi Tesisatının Bir Çöpçü Otomobil 

Suçlular, suçlarını inkar etmiş
ler, mahkeme şahit celbine karar 
vermiştir. 

GULIZARIN CEZASI INDI
RILDl - Gülizar odınrta bir ka
dın, birkaç sene evvel kan gütme 
adetine uyarak Galatada Kazım 
isminde bir genci öldürmüş ve 
uzun süren muhakemesi netice
sinde 15 sene hapse mahkıim e
dilmişti. 

Bu kararı tetkik eden temyiz 
mahkemesi suçun işlendiği tarih
te mer'i olan cezn kanununun 
450 ve 451 inci maddelerinin 
ikinci bentlerine göre, hadisede 

Kontrolü Altında Kaldı 
Belediye, havagazı kazalarının 

önüne geçmek içln şirketlere, 
muhtelü ekipler teşkil ederek 
bütün tesisatı sık sık kontrol et
melerini ve alınan neticelerden 
de belediyeyi haberdar etmeleri
ni bildirmiştir. 

BEBEK - İSTİNYE YOLU -
Bebek - İstinye yolunda yapılan 
istimklakler bitirilmiştir. Fakat 
istimlak edilen binalarda oturan
lar, hfila bu binaları tahilye et
mediklerinden yıkma işine başla
nılamarnaktadır. Belediye istim
lak muamelesi ikmal edilmiş ev
leri boşaltmıyanlar hakkında ce
bir kullanacaktır. 

kuvvetli tahrik bulunması haı:ıe
biyle cezanın indirilmesi lazım 
geldiğini ileri sürmüştür. Yeni -
den yapılan muhakeme netice -
sinde suçlunun cezası 7 sene bir 
güne indirilmiştir. 

Şoför Hüseyin Oçalın idaresin
deki 1572 numaralı otomobil Ga
lata köprüsünden geçerken bele
diye temizlik amelesinden Aliye 
çarparak yaralamıştır. Ali kaldı
rıldığı esnaf hastanesinde ölmü~ 
tür. r 

SAHTEKARLIK YAPMA -
MIŞ - Kadıköyünde Gürbüz so
kağında oturan Enver Doğan is
minde bir zatın kiracısı Herant 
tarafından yapılan bir sahtekar
lığa maruz kaldığı yazılmıştı. 

Herant, bu hususta gönderdiği 
mektupta diyor ki: 

"Ben Enver Doğandan hem 
ipotekli, hem kendi el yazısı ile 
senetli alacaklıyım. Usküdarın a
daletkar mahkemesi bu hakikati 
meydana çıkaracaktır. Mahkeme
nin kararından evvel ne ben kn
bahatliyim, ne de hasmım masum 
dur. Bunu ancak kanun tayin e
decektir.,. 

Tevsii ic;in 

Teşebbüste Bulunacak 
Muhtelif yerlerden memleke

timize ithal edilmek üzere Basra 
ve İskenderiyeye gelen malların 
kontrol muamelesi uzun sürmek
te ve bu yüzden bir kısım mal
ların buraya gelmesi gecikmek -
ted ir . Bu malların kontrolüne ait 
muamelenin daha çabuk ikmal 
edilmesi için hükumet teşebbüs
te bulunacaktır. 

Ayni zamanda Ticaret Veka
leti tiiccarlarımıza da ithal edi
lecek Pmtianm bütün ticari ev
rakın her türlü tereddüde ma
hal bırakmıyacak bir şekilde 
tanziminin muamelatı kolayla~ 
tıracağ~nı bildirmiştir_. __ 

PİYASADA: -- -
İyi Kaşarlar 110 

Kuruşa Satllacak 
Fiyatları Mürakabe.Komisyonu 

dı..inkü toplantısında, lüks peynir 
fiyatiarını tesbit etmiştir. Liiks 
peynirden maksat, yüzde yiiz ynğ 
lı olan kaşar peynirleridirc Bun
ların toptan fiyatı 90 kuruş pera
kende fiyatı da 110 kuruştur. 

Şehrimizdeki soğuk hava de
polarında 2941 teneke beyaz, 505 
çuval iyi ka~er ve 790 çuval sıra 
malı denilen knşar peyniri ile 326 
sandık gravyer peyniri bulunmak 
tadır. Peynir almak istiyen pera
kendeciler, !iyatlan müraknbe 
bürosu vasıtasiyle, soğuk hava 
depolarından peynir almaktadır. 

ADLlYEYE VERILEN ..MUH
TEKiRLER - Dünkü topla;ıtı
da, şehrimizin muhtelif ycrletjn
de ihtikar yapanların da adliyeye 
verilmesine karar verilmiştir. Bu 
muhtekirler şunlardır: Sultan Ha 
mamında altı liraya satılması la
zım gelen kumaşı 9 liraya salan 
Arrnenak, Aksarayda 60 kuruşa 
bez satan bakkal Dimo, Balıkpa
zarında pahalı nişadır satan Ya
sef. 

BiR iHTiKAR MAHKU!VllYE
TI _.. Sarıyerde kömür deposu sa 
hibi Kazım Kayıkçı kilosu 7 ku
ruştan mangal kömürü sattığın -
dan adliyeye verilmiştir. Dün as 
!iye ikinci cezada yapılan duruş
ma sonunda suçlunun 50 lira a
ğır para cezası ödemesine ve de
ponun da bir hafta kapatılmasına 
karar verilmiştir. 

BİR TAVZİH - Dünkü gaze
temizde Valde hanının altı ka
tında, ithalat ve ihracat birlikle
rinin teşebbüsiyle bir mağaza a
cılaca_ğından bahsetmiştik. Bu sa
tış mağazasını açacak olan mües
sese, hususi bir teşekküldür. Ma
nifaturacılar birliği ile bir alakası 
olmadığı gibi devlet teşkilatı ile 
de rabıtası yoktur. 

Dahiliye Vekifü 
Evvelki giin şehrimize gelen 

Dahilive Vekili Faik Oztrak dün 
öğlede·n ı:ıonra emniyet mi.idürlü
ğüne gitmiş, akşam geç vakite 
kadar tetkiklerde bulunmuştur. 

• 

Bir Kadın Yerine Bir 

Avrupa Haritası Alsa idi .. 

Alman komşularımız : 
- - - ----

H üseyin Cahit Yalçın, Bulgaristana 
yerleşen Nazilerden: 

D ün traın\'ayda, yaşlı bir kadınla 

genç bir kadın arasında geçen bir 
kohuşma dinledim. Sözlerinden anla!)ılı 
yordu ki. genç kadın, yalllı kadının kı
zıydı. Sözlerinden anlaşılıyordu ki, 
genç kadın evliydi, ve zevciyle bir tür
lü geçinememektcydi. Ve yine södcrin-
den anlaşılıyordu ki, yaşlı kadın, kaba
hati damadında değil, kızında buluyor, 
kimbilir kaç yıl ı.iirmiiş bir e\'liliğin 
tecrübelerinden aldığı ı;alfıhiyctle kızıııa 
iyi geçinmenin çarelerini öğretıniyc 
çabalıyordu. Bu maksatla ona: 

"- Kızım, diyordu, erkekler, kar~ı
lanna her gün ayni kıyafetle, aynı e
da ile çıkan kadınlardan hoşlanmazlar. 
Bir kadın için her giin değişmenin, \ c 
bambaşka kılıklara girmenin çare i mi 
yok? Sen de ananı dinle de. bir parça 
değiş. Ve kocana her glin bir ı:ekildc 

görün!,, 

çoğalması, artık hiç kimsede hayret u
yandırmıyor. Çiinkü, esir İtalyan asker
lerjyJe. heniiz esir olmamı~ İtalyan as
kerleri arasındaki fark harikulade kü-
çiik: Heniiz esir olmamış Jtalyanlar tek 
elle, esir Italyanlar ise, çili elle selam 
\'erivorlar! Bana havret veren nokta, 
Ingiİizlerin 133,295 ·adet esir aldıkları-
nı bildiren telgraf havadisi üzerine bir 
refikimizin şu serlevhayı koymasıydı: 

"Ingilizlerin Libya ganimeti!!,, 
Benim anlamadığım nokta şudur: 

Itnlyan esirleri niçin ganimet sayılı. 
yor? Acaba Jngilizler, ltalyan esirle -
rini yiyorlar mı derı.iniı:? Bana sorar. 
sanız, bunu imkansız görenlerden de
ğilim: Çünkü, olup biten hadisata rağ. Anasının mütemadiyen koca mı hak

lı bulmasına sinirlenen, ve mtlnac;ız, men hiljl nihai zaferden ~~hsetmelerine 
faydasız bulduğu bir yığın kuru naı.ibat lJ b'}~.ıl~~HJ2 ltalyanlar, ka{ı derecede ... 
dinlemekten uı.anan genç kadın: t:.yJm1İ~· ı~~fhr J,ıikin ahcılıkta ihti. 

·•- Aman anne sen de hep o~dan sasım olm'a<lıgı halde, iddia ederim ki, 
yana çıkarsın!,, dedi, ve hırçın hırçın Italyanların yalnız "K1zartma!'ı,, olmaz: 
ilave etti: Zira onlar, zelzeleden yaralı "Lansa,. 
"- Eğer Allahın günü değişen şey- şehrinde çıkardıklan büyük yang1nın 

terden hoşlanıyordiyse. bir kadın l'lla- alevleri karşısında bile ... kızarmadılar! .. 
cağına ... Bir Avrupa harita ı alsaydı!,, 

• 
Kızal'Tlladılar ! .. 

1. ngilizler yalnız Libya cephesinde 
Jtalyanlarclan tam 133295 esir al

nw;:lar. Esir miktarının giin geçtikçe 

... ... 
Ruhsatiyeli Hüriyeı 

S ofya radyosu şöyle buyuruyor: 
"-- Be · asır siiren Türk esare

tinden kurtulu~umuz iizerinden tam 
63 sene geçti: V c bugi.iıı, o esaretten 

kurtuluşumuzun şerefli, şanlı yıldönü
müdür!,, 

Sofya rad)·osunun bu sö7.lerinden 
bahseden bir meslekfaşınuz diyor ki: 

"- Ne hazindir ki, Bulgarların Türk 
esaretinden kurtuldukları şerefli giin, 
Alman e!llareti altına girdikleri ~er~fli 
giine rastlıyor. Alman devlet reisinin 
vaktiyle söylediğine göre, Alman zafe
ri tahakkuk ettiği takdirde, yeryüzünde 
Alman hakimiyeti biıı sene slirecektir. 
Maazallah, bu hesap doğru çıkarsa, beş 
asırlık Türk esaretinden kurtuldukları 
için sevinen Bulg°hrlar, on a~ır sür<.'cl'k 
hir Alman esareti altına giriyorlar de . 
mektir!,. 

Bu tarife göre, ''Mİh\·cr., esaret de . 
mektir. Eier hakikaten böyleyse, ltal· 
yan milleti, Italyan devletiyle beraber. 
dir: Çii.nkü İtalyan ordusu, gerek Arna· 
vutlukta, gerek Libyada mütemadiyen .. 
Mihvere giriyor. 

Fakat acaba Bulgarlar, Türk esa
retinden kurtuluşlannın bayramını tes
it etmek için Almanlardan izin aldılar 
mı? 

Bana kalırsa, esaret teşrifatına vakıf 
bulundukları için, hu vazifelerini unut
mamışlardır. Ben, bu "ruhsatiyeH hiir
riyet,, bayramının fevkalade neşeli geç
tiğinden de eminim. Fakat tahminim -
de yanıtını ·orsam, o giin Bulgarlar, Al
manlar kadar ... eğlcnememi;?lcrdir! 

"- Alman komşularımız!,, diye hah. 
sediyor. 

Yalan değil: Nihayet Almanlarla kom 
şu da olduk. Fakat acaba yeni komşu
lanmız, Bulgaristana nasıl yerleştiler? 
Bulgaristan onlara kiraya mı verildi, 
yoksa ... Satıldı mı? Allah vere de, yeni 1 
ı.akinlcri. içine yeni yerleştikleri Bul
garistanı harap etmeseler: Çiinkü akıl. 
larına esince komşularına vakitli ,·akit- 1 
siz baskınlar yapan Almanlar, pek uslu 
oturmak mutadmda değildirler. Vak1a, 
yeni komşumuzu ziyarete gitmek, bize 
diişen bir vazifedir. Fakat şimdilik bizi 
mazur görsünler: Çünkü ev,·ela kendi
leri fevkalade telaş içindedir. Sonra, 
bizim aklımız, onlann diline pek ermi
yor. Rize yabancı ağızlara yanaşmak ta 
hiç ınutadımız değildir: Bu itibarla, iyi 
geçinmemiz için, yeni komşulanmınn 
bizim dilimizi kavramıya çalışmaları la
zım. Yalnız ~·eni koın§Ularımızdan bir 
istirhamımız var: Yerleştikleri konağın 
bizim bahceye bakan pencerelerini dni
ma kapalı· tutsunlar: Çünkü bu hem 
kendilerinin hem de bizim ınüteknbil 
menfaatlerimiz icabıdır. 
Onların menfaatinedir, çünkü, konak

larının bizim hahçey<.' hakan pencenı - i, 
daima şiddetli poyraza nazırdır. 

Bizim menfaatimizedir: Çünkü, evi
mizin bahçesinde ailemiz, serbest ve 
rahat yaşamak ister. Ve biz, bu hususta 
harikulade kıskancız. 

Vakıa dilimizde: "Kurt komşusunu 
~·emeı:!,. diye bir söz vardır: Fakat imrı, 
komşusunun sade kendbini değil, fena 
niyetlerini de yemez! 

Naci Sadullalı 

Yazarı: Naci Sadullah 

Bu dava "~eni nizam,, dır .. 
Dantzig koridorunda, "91 

milyonluk bir milletin deniz ih 
tiyacı", Avusturya istilfısındı 
"zuliim gören muazzam bir Al 
man ekseriyetinin himayesi", Çe 
koslo\•ak~·a işgalinde "mağdur \ < 
esir vatandaşların biiyiik Alman 
yaya ilhakı", Belçika ve Holand~ 
taarrwzundn " Alman dii manltırı 
nın tedibi~. Fransa faciasmdı 
"Versailles diktası,, nın tashihi 
Danimarka ve Norveç vukuatın 
dn " havat sahası,. kisvesine bii 
riinen ;,yeni nizam,, nihayet Bal 
kanlarda hakiki niyetini biitür 
diinyayw bildirmiş bulunuyor 
Yeni nizam. biitiin bir insnnlık il 
lemini, Al.ttnn miistcmlekesi hıı 
line sokmak isteyen Alman cnı 
pcryalizıninin müstear ismidir. 

Fakat emeline doğru "yıldı 
rım harpleri,. nin yıldırım hızh' 
le yaklnşıyor gibi görünen bu da· 
va, bugün, mukadder çıkmazına a 
girmi bulunuyor. P 

Çiinkii artık, yumuşak, , .e kii· t 
çiik lokmalar kalmnmıştır. 

Çünkii artık, Alman milleti 
Versailles diktasının adaletsizlik· C 
!erini tashih uğrunda dövüştü· 
rülmcdiğini çoktan anlamıştır. O 
artık ne için döviiştüğünü çok İl'1 

bilmektedir. Ve bunun içindir Jci 
o artık bir davaya inanmış kütle· ', 
Ierin yıkıcı azminden, yırtıcı şc~" 
kından mahrumdur. t 

Çiinkü artık o, faraza mazluı11 
bir Yunan milleti iizerine saldırır· 
ken, Fransaya çullandığı vakii 
duyduğu müthiş kin yerine, er• 
kek milletlerin yüzünü kızartall~e 
bir hicap duyacaktır. ~ 

Ve çiinkü artık o, gittikçe iii:ı 
mitsizlik yeren uzun ve sarp bh~~ 
yolun üstünde içlerinden bozul•ltı 
muş ordular yerine, bütün haki1ı:ı 
katlcri çoktan kavramış, hazır bı 
lanmak için her çeşit imkfını ka 
zarımış, ve kullanmış, tecrübeler ~ 
her giin biraz daha . çoğalıp ol 
gunla ınış zinde, kudretli mille 4 
ler görmektedir. 

Pakt dolması, teminat afyon 
sulh arzusu, be inci kol Iıeyulfüı; 
gidi silah parolası artık çaka 
almaz birer av çiftcsidir. 

Kolay yollar tükenmiş, uzıı 
yollar dikleşmiş, esneyen mille 
ler ayılmış, bağlanmış gö!.ler 
çılnıış, paslanmış silahlar bile 
miş, en dar geçitler tutulmuş, ' 
yıkılmaz cepheler kunılmuştur. 

Harp artık, hiyleli bir baskı 
şarkılı bir yiiriiyüş değildir. Sul 
artık, miskin milletleri u~·uta c 
bir afyon değil. sadece. kudretiJI 
vahdetine, kafasına, koluna, ci 
ğerine yüreğine. topuna tiifeğiıı il 
güvenen milletlerin inanacakla c 
bir saadettir. Ve işte höyle oldıt ~ 
ğu içindir ki, ratık "yeni nizaın· il 
davasının tuttuğu yol, alabildiği' e 
ne sarplnsmış bulunuyor. Çünk b 
bugiinkii kavga, inançları, mecal 8 
teri, fünitleri ve imkanları bira 
daha azalmış bulunanlarla, inan( ltı 
ları, mecalleri, ümitleri ' 'e im• 
kanları biraz daha çoğalmış bul 
nanların çarpışmasıdır: Denizle 
de, havalarda ve karalarda, b 
hakikati bbat eden vakıalar he ~ 
giin biraz daha çoğalmaktadır 
Bundan da bellidir ki , cepheler 1 
de artık i;:tiklallerini korunınsıJI ı 1 

bilen milletler kalmıştır. Ve bu' ~ 
nun içindir ki, yolu hayli çetiıı• ç 
leşmiş bulunan "yeni nizam,, da· • 
vası attık , piyasada satılık millcl 11 

bulamamanın üzüntülü sancısı i· ~ 
çindedir. 

Siz onun sesinin her zamandarı 1 

yiiksek çıkışını, bu buhranlı 
verdiği can acısına ba 

• Uar caddcJerımızdc mc\'
cut vesait serbestçe gidip gel
mekte zorluk çekerken, he
men her semtte yolların ke
narlan, yiik alıp yük boşaltan 
nakil vesaitiyle doludur. Bu
na niçin miisaade ediliyor? 

? ? ?• 
• Her şcy'n ucuzu da, paha
lısı da varken, ve faraza bir
cok diikknnlarda 450 - 500 
kuruşa ayakkab1 satılırken, 
yeni bir icatmış gibi halk tipi 
ayakkabı çıkarnııya çalışıyor
lar: Niçin? 

? ? ? 
• Tramvay arabalannın ve 
diğer nakil vasıtalarının miic
bir sebepler yiizi.inden azaldı
ğı bir sırada, tabiatiyle tram
\·aylar tıklun tıklım doludur. 

Fakat. bilfarz, arka sahan
lıktan binilıne:;ini ve ön sa
hanlıktan inilmesini mecburı 
kılmakla, bu izdiham hiç dc
l:ilse asgari bir intizama oku
labilir: Böyle bir tedbir alın
nıı~·or, ni<'ın? 

? ? 

: • 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Weygand Vıchy'ye gelmlşt·r. 
Cas b nca'da blr~k Alm.ın as
kerirun ve müteha ısların bulun
duğu haber verilmektedir. Bütün 
bu hfıdı eler gozönilnde bulundu
rulursa General Weygand'm bu 
ı;eyahaU husu t bır mahiyet ve 
ehemmıyet kazanır. 
2 - Almanya, İngiltereye karşı 
mücadelesindeki gUçlUklerı hesa
ba k tmaksızın imzaladığı muta
reke ahkamını, bugünün şartları
na gore de ıştırınek istiyor. 

Weygand Vichy'de 

Son haftalar içinde ikinci 
planda kalan Fransa, Ge

neral Weygand'ın Vichy'yi zi
yareti hadisesi üzerine, tekrar 
dikkati çekmeye başlam~tır. 

Ajanslar, General Weygand'ın 
Mareşal Petain'le görüşmek Ü· 
zere Vichy':re tıeldiğini bildir
mektedir. Bu, llkteşrin ayında 
FraManın Şimali Afrika müs
temlekelerinin kumandr~'ığmı 
alarak Afrikaya giden Genera
lin Fransaya yaptığı ilk seyahat
tir. 

Bir kaç gün evvel Amiral Dar 
lan tekrar Parise gidip Laval ile 
ve Alman ajanlariyle görü~müş
tü. 

Diln de Avam Kamarasında 
hariciye müsteşarı Butler. so
rulan bir suale cevaben, Kaza· 
blanka'da, mütareke komisvonu 
azasından başka bir çok Alman 
askerlerinin ve mütehassısları· 
nın bulunduğunu söylemistir. 

Diğer cihetten, motörlü Al
man kıta·.., 'ın Trablus~arp cep 
hesine gönderildikleri de evvel
ce haber verilmişti. 

Bütün bu hadiseler, gözöniin· 
de bulunduruldultu takdirde, 
General \Veygand'ın bu se,· ,,a. 
ti, hususi bir mahiyet ve ehem
nıi:vet kazanır. 

Alman tazyiki ka~ısında Vi
chy hiiki'ımetinln vaziyetini ay
dınlatacak hadiseleri, hunların 
sebeplerini ,.e neticelerinı top· 
lu olarak gözden geçirmek fay
dalı olur. 

Montoir'de Mareşal Petain'le 
Bitler arasındaki görü~nıt-den 
sonra, Almanya He Fransa ara
sında sıkı bir işbirliğinin kolay· 
lıkla tesis edilebileceği sanılı
yordu. Fakat in~iliz mukave
meti buna mani oldu. Filhakika 
İngilizler, Almanların adaya 
ka~ı yaptıkları müthiş hava hü
cumlarına ve istila teşebbüsleri
ne karşı sadece mukavemet et
mekle kalmı:varak, Akdenizde 
italyaya karşı, muzafferiyetle 
neticelenen, mukabil taarruza 
geçtiler. 

Hadiseler, 1940 HA7,,. ..... T'-ı ... 
buırUn FT&nsayı idare eden in
sanlan. belki de dün~·a efkarı 
amumiyesinin ekseriyetinde ha
sıl olan bir kanaati. yani. Fran
sadan sonra müttefiki olan in
gilterenin de hemen mağh'.ip o
lacağı kanaatini tekzip etti. 

O zaman Alm :ılar. İnl(iltere· 
nin mukaverr t edebilecetine 
kanaat getirn: ış olsaydılar. Fran 

sayı, büsbütün başka şartlan ih
tiva eden bir mütarekeyi imza
lamaya mecbur ederlerdi. 

İngiltereye temayül etmemek 
le beraber, İngiliz mukaveme
tinden kuvvet alan Mareşal Pe
tain, mütareke şartlarına, can 
kurtaran simidi gibi, sımsıkı sa
rıldı; elinde kalan deniz kuv
vetleri, müstemlekelerden isti· 
fade ederek Hitlere karşı muka
vemet etti. 

Alman T aktiki 
.. 

Almanya ise, yeni vaziyet 
karsısında vt>ni ı.; .. taktii 

kullanmaya, yeni tedbirler al
maya mecbur oldu. 

Almanya, Sicilya boğazını 
İngiliz gemilerine kapamak ve 
bu suretle İngilizlerin Sirenaik· 
teki muvaffa!uyetlerini seme
resiz bırakacak bir plam tahak
kuk ettirmek için, istinat ve ha
reket noktası olarak Tunusu el
de etmek, Fransız donanmasın: 
dan istifade eylemek, bir keltme 
ile, bir takım cazio vaatler mu
kabilinBe, Fransızlarla bir nevi 
askeri işbirliği yapmak istedi. 

Laval de bunu istiyordu ve 
Alman ajanlarile konuşmaların· 
da Fransanın şeref ve haysiye
t~i ayaklar altına alan, istik
balini tehlikeye koyan ve müta· 
reke şartlannı aşan taahhütler 
altına ~rdl. Bu hadise, Mareşa
lin, Lavali hükumetten atması
na sebep oldu. 

Fransanın, buciinkü şeraitte, 
Almanyanın doğrudan doğruya 
tazyik ve tehdidi altında buluıı
duğunu ve Almanyaya muhta( 
olduğunu düşünen Mareşal, La
val'in yerine, eskidenberl Al
ma,nya ile işbirliği yapmal·a ta
raftar olan Flandin'i getirerek, 
Montoir'de tesbit edilen işbirli· 
ği siyasetini devam ettirdliini 
eöstermek istedi. 

Fakat bu tayin Bitleri mem· 
nun etmedi. Bitler, Mare~l Pe
tain'in, Almanyanın aşırı talep
lerine karıtı aldıtı kat'i vağiye
tin değişmiş olduiuna kanaat 
getirmiş obi ,0 ·dı, bu şahsi deil· 
şikliğe ehemmiyet vermez, Flan 
din'i iyi karşılardı. 

Flandin, mUsbet bir iş yapa
maksızın, aylarca muattal bir 
vaziyette, adeta ıölıede kaldı 
ve nihayet istifasını verdl Al
manya Laval'i tutmakta devam 
etti. Çünkü onun istediği, L~
val ile yahut Laval'siz, Laval sı· 
yaseti idi. 
Almanyanın Vichy hiikitme· 

tine karşı hattı hareketi, bu for
mül ile izah edilebilir. 

Bugünkü Vaziyet 

Fransanın dahili siyasetine 
karışmadıklannıı iddia e

den Alman siyasi mahafili, bu 
siyasetin entemasyonal planda· 
ki akislerine lakayt kalamıya
caklannı da sarih bir surette 
sövlemekten cekinnıedi1er. 

Bunun i~indir ki, Mareşal Pe
tain'in tnıdliz dU$rnanı olarak 
telakki edilen Darlan'ı en yakın 
mesai arkada4'ı ve selefi olarak 
~et'mesi ve ı.avd'l'e bir ne-ıaret 
teklif etmesi e:ihi, Alman.vaya 
karı;;ı iyi niyetlerini a~'"leımek 
maksadiyle aldıiı tfllbırler. Al
manvanın vaziyetini değiştir-
medi. 
Almanvanın Vichy hiil.i\me-

tinden i~tediii şey, Laval'in 

(Devanu 4 6.nciideJ 

Şişmanlarda Tansiyon 
$1şmanlann hepsinde değilse 

de bir çoğunda kırmızı kan da· 
marlanndaki tansiyon normal 
dereceden ayrılmış bulunur. Fa· 
kat daima değil... Bir lstatistike 
göre l filde 28 normal dereeede, 
'üzde 11 Azalmış, yüzde 61 de 
de artmış derecede ..• 
Şu kadar ki tansiyon derecesiy

le şişmanlığın az 'eya ~ok olması 
arasında büylik bir münasebet 
yoktur. Az i man bir adamın 
tansbonu ~ ıiksek olur da, (ok şiş
man olanın tansi ·onu düşük olur. 
Cünkü damarlardaki tansiyon 
şişmanlığm tesiriyle değil, hor· 
monların tesiriyle olur. 

Yalnız, şişman insamn tansiyo
nu normal derecenin altında bu
lunursa, o zaman şişmanlıktan 
biraz da nıe.mnun olmalı ve şiş
man hktan kurtulmak için pek te 
acele etm<'melidir. 

Çunkü tansiyonu diişüren ve· 
rem ha tahğı bazılarına şişman· 
lık ta getirir. insan şişmanlıktan 
kurtulmak isterken öteki hastalı-

tın alev almasına meydan vermiş 
olur. Vakıa, verem hastakğından 
dolayı 'işmanlıyan insan, şişman
lığın zararlarından kurtulamazsa 
da bunun nrarlan ötekinin vere
ceği zarardan hafif kalır... İki 
türlü zarar arasında muvazeneyi 
temin ederek idare etmek tabii 
hekimhıizin işidir •• 
Şişman insanda tansiyon nor

mal de~enin üstünde oluna o 
zaman biraz dilşündüriir. Antak 
o da yaşa göre... Zaten şişman 
genç oluTU tansiyonun artmııt ol
ması nadirdir. Veremli olmıyan 
genç şişmanlarda bile tansiyon 
çok defa düşük bu1ul'ur ve kalbin 
yorgunluiunu ıösterlr. 

Kırk yaşından ıonra ,ışman1ıık
ta tansiyon ı.Ttmq bulunursa 
böbreklerin bozuldupnu ıöate
rir ve sıkı perhiz ederek slıman
lıktan da bir An önce kurtulmak 
lüzumunu haber verir. 

Kalp i~ln olduğu gibi, damar
lar için de şişmanlığı ilerlemiş 
bir yaşa kadar ıötürmemek daha 
hayırlıd.ı 
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Firakll Nameler 

Yeni Gizli Silihlar 
H ayır. Bu benim için pe 

güç! Fikrimin perişanhğı 
na, yüreğimin halecanlı çarpın 
tılanna rağmen anh)Ol'llm ki 
firkatinc dayanamıyacağım. 
Düşün! Bizim kadar sağla 

rabıtalarla birbirine kim baglı 
dır? 

A lmanyanın Führer'den 
sonra üçüncü şahsiyeti o

lan Rudolf Hess, Şubatın onun
da şöyle söylemiş: 

- İngilizler bugünkü siikıl
netten sonra, kendilerini neler 
beklediği hakkında pek zayıf 
bir fikir edinebilirler. 

Buna mukabil İn~ilizler de 
şöyle mukabele ediyorlar: 

- Almanlar neler tasavvur 
ederlerse etsinler, ne!er yapmak 
isterlerse yapsınlar. Hazınz. 

Şimdi bütün dünya dii~iinü
yor. Acaba yeni ne vasıtalar bu
lunacak? Ne görülmemiş silah
lar kulanılacak? İngilizlerin In
telijans servis'leri Almanların 
ikinci bürolan olan hafiye teş
kilatı birbirlerinin esrarını ö~
renmek hususunda var kuvvetle 
çalışıyorlar. 

Hakikaten dima~lann bu he
yecanlı muharebesi pek merak
lı bir safhaya giriyor; bu itibar
la RÖZ önünde bulunan yeni si
lahlann ne olabileceklerini dü
şünelim: 

"" "" I - Planörler 

Bir İngiliz askeri münekki
di "Sept Jours,. gazetesi

ne verdi~ mülikatta: "Biz bü
yük toplann, tayyarelerin, tank 
ların, ve planörlerin hücumla
rına uğrayacağız!,, demişti. Pla
nörler nedir? Harpten evvel bu 
yelken meraklılannı alikadar 
ettiği zannolunan bir lletti. En 
çok Almanya ve Rusyada kul
lanılıyordu. İki geniş kanatlar
dan ibaret olan bu aletlerin ha
zan altısı birden bir tayyare ile 
3000 metreye kadar çıkarılıyor 
ve oradan bırakılıyordu. PlAnör 
hava cereyanlarından istifade e
derek uzun müddet havada ka
labilir. 

Yalnız bunun mahzuru biitün 
hava cereyanlannı iyi bilen pi
lotlara ihtiyaç göstt.mıesidir. ,,. ,,. 
il - Nakliye tçgarelerl 

aue )ı 2 1.>\ 

Nakliye tayyareleri asıl 9 
Nisanl940 tarihiade harp 

tarihine girmiştir. tık defa bun
lardan ikisi Oslo'da göründüler. 
İçinden ikişer kıta asker çıka
rak derhal mitralyözlerle harbe 
Rlrdiler. Nakliye tayyareleri he
men harp sahnesinden çekildi
ler. Nakliye ta..yyarelerinin ye
re inmelerine lüzum yoktur. Ha 
vadan paraşütle askerler de a
tabilirler. Bunlar evvelden ma
lüm idi. Fakat yenilik, kullanı
lacak tayyarelerin adedi olacak
tır. Bin tayyare bir defada, bü
tün teçhizatiyle bir fırka asker 
nakledebilir. 

,,. "" 111 - Uran tanklar 

H avadan inen piyadelere 
derhal zırhlı vesait teda

riki düjünüldü. Bunu da tayya-

Bir Atlantik 

Seyahati 

G ayet u#ak bir yük vapu
runtfa size iki ki$ilik bir 

kamara verebili
rim, Bayanlar. 
Kaptan çok ıyi bir 
adamdır. Ne der-

e: >- siniz? 
İki haftadan -

beri otelleri, sokakları. A vru
panın her tarafrndan "elen mu
hacirlerle dolu Bordeaux'da va
pur bekliyorduk. Rekabetin bü
yüklüğü yüzünden vapur acen
tesinin bu teklifini kabul rttik 
ve bir Fransız vapuru olan San 
Pedro'ya bindik. 

Ufacık kamarada eşyalanmı
zı yerleştirdikten sonra iki ıü· 
verte aşaiıdaki yemek salonu
na indik. Geminin bütün pence
releri gayet koyu bir maviye 
boyanmış ve sımsıkı kapanmış
tı. Birdenbire içime bir korku 
J{irdi. Vaziyetim "ayet tehlike
liydi. Harp ic~inde olan bir dev
letin gemisiyle koca Atlantik 
denizinde bir sey11hate çıkmak 
üzereydim. Salondaki volcular 
da insanı cesaretlendirmiyordu. 

Bir köşeye çekilmiş, narin 
yapılı ~enç bir Avusturyalı kız, 
derin derin içini çekiyor, ikide 
bir elindeki kilelik mendille aA
lamaktan kızarmış ıözlerirıi u
lusturuyordu. 
Di~er bir masada Cekoslo

vakyalı bir l(ençle Arjantinli 
kansı Amerikaya varmadan 
evvel muhakkak surette batın
laca~mız hakkıl')da birbirleriy
le iddiaya ıirişiyorlardı. Gar-

U(all\tanklar hen6z bir hayaldir. 
iiltllr. Amerikada da ZZ tonluk 

re ile temin etmek ciheti tasav
vur edildi. Ruslar tecrübeler 
yaptılar. Gayet büyük bir tay
yarenin tekerlekleri arasına u
fak hacimde bir zırhlı otomobil 
yerleştirdiler.Mesele yük itibari 
le göründüğü kadar kolay değil 
dir. Zira harp {ltomobilleri. hem 
hacim itibariyle yer tutuyor, 
hem de hafif olması için k8f i 
derecede zırhla teçhiz edilemi
yordu. 

Bu bakımdan uçan tanklar he 
nüz bir havaidir. Fakat müm
künsüz değildir. 

* * iV - Y iflf. ~'f'lll'Pli 
.. ırhlı arabalann uçamama-

lariyle suda da yüzme
meleri lazım Jlelmez. Bu suretle 
hem karada, hem suda yürüven 
tanklar şimdiye kadar en cok 
Rusyada yapılmıştır. Bunlardan 
Amerikalılar da bir cok vaparak 
sinema filmlerinde kn1la1'"~'1,. ... 
Almanlar Holanda 2ibi 17;)11er 
ve nehirlerle dolu olan sahalar
da hile buıılan kufüınm11rfılar .. 
Bu hic kullanılmıyacak manası
na eeJmez. 

Bu kabil tanklann son rlerece 
hafif olınalan 187.ımdır. Rtısla
nn icat ettikleri 3-6 ton avırlı
A'tndadır. Şimdiki nazarivelere 
j[Öre zırhın aibrlımnı sırta ver
mek ciheti düsünülüvor. Bu su
retle Amerikalılar 19 ton olmak 
üzere sioariş ettikleri sirarişi 
feshetmişler ve bu si!•rlığı 22 to
na ibla~ eylemişlerdir. 

Fakat tahakkuku imkansız de
yüzen tanklar inşa edilmektedir. 

Böylelikle hem karada, hP.m 
de suda yürüyen zırhlı arabalar 
bir düşman sahiline çıkartılırsa 
topların ve düşman tanklarının 
hücumuna dayanamaz. 

* * V- Kano otomobilleri 

1941 de en ziyade tekamüle 
dojtru giden sillh seri ka

nolardır. 
Bundan evvelki cihan harbin

de İngilizler Şimal denizinde, 
İtalyanlar Adriyatik de bu sila
hı kullnnmışlardı. 1929 dan iti
baren İn~ilizler Sutamr~'>n ve 
Hythe'de bunların 10n derece 
süratlilerini yaptılar. Bunlar 
baş döndürücü bir süratle dü'9 
mana yaklaşan ve yine ayni sü
ratle ondan uzaklaşan cep tor
pitoları idi. 

1941 senesinde Manş sahilleri 
bu mini mini tahrip aletlerine 
harp ve yarış sahneleri oldu. 
Motörlerini durdur.ıyorlar. Dal
gaların üzerinde sallanarak tay
yarelerden alacaklan emirleri 
bekliyorler ve işaret alır almaz 
kırk mil sür:-~' 0 gece karanlı~n
da fenerli sönük olarak saldm
yorlar. O derece zikzaklar yapa
biliyoralr ki onları topla vur
mak J{ayet müskül oluyor. 

Simdi bu kanolan zırhla kap
lıyarak bir sahil istilasında ya
hut bir nehir mansJbmda kul
lanmak istiyorlar. un taraflan 
düz oldulu icin kum üzerinde 
kayıyorlar. İçlerindeki mitral
yözlerin himayesi altında ola
rak içindekiler sahile çıkabili-

SERTEL 
sonlar da oldukça sinirli gö
rünüyorlar, tabaklan değiştirir
ken ellerinin tıtrediği görülü
yordu. 

* * Kaptan İyi Adamdı 
• 

S alandaki asabi havayı da-
ihtan t~~\ı bir ses duyul-

- Garson.. Ba
yana bir si~ara 
tablası veriniz. 

Hepimiz. sesin 
ıı?eldiği tarııf:ı dön

dük. Biz içeri .zeldi~imiz 
zaman boş olan bir masada be
yaz saçlı. bevaz sakallı, tunç 
yapılı, mert bııkışlı bir adam 
oturuyordu. Üzerinde ütüsüz 
bir üniforma. "ö~sünde bir i~ 
ref madalvası vardı l\'fııhakkak 
ki, bu adam cok iyi olduğu söy
lenen kaptandı. 

Ertesi R\in ö~le yeme~inde 
içleri endişeli olan Avusturya
lı, Çekoslovakyalı ve Arjantinli 
ona ıualler aonnıya basladılar. 
O sabah Atlantik istikametin
de delil. fakat Fransa sahili 
boyunca şimal istikametinde i
lerleditimizi öğrenmiştik. 

- Kuzum kaptan, ne tarafa 
gittiAimizi söylevin. diye yal
varıyorlardı. 

Kaptan tatlı bir sesle: 
- Ne istikamette mi, dedi; 

henüz onu ben de bilmiyorum. 
Son emirlerimi almadım. 

- Fakat, denizaltı ıemile
rinden kurtulmak için simale 
doılru Jlidiyoruz, de~il mi? 

- Denizaltı jlemileri mi.,, 
Denizaltı Remileri olacalını n:!
den tahmin ediyorsunuz. Bun
lar hep efsane efendim. Benim 
bildiğim bir tek şey varsa. o 
da şudur: Dün sabah Bor
deaux'da bir vapur acentesi 5 
veya alt;ı yolcuyu Nevyorka 
ııötürüp 5'Ötüremiyece~ımi sor
du. Bir kolayını buluruz. de
dim. Öğleyin de bir defa daha 
geldi ve volcular on iki olsa o
lur mu. dedi. Ne yapayım. pe
kala. dedim. Derken .. ~" daki
kada volcuların a~rı\İı>I 11 za 
cıktı. Benim ıt"'•m.f'l'f. do
nizaltı 'eıpl • \!iHft~miya 
vaktim yoi. ).: ak bu 16l'cu -
lann istirahatini düşünüyo
rum. 

Hakikaten rahatımız yerin
deydi. Sanki bir yolcu vapu -
rundaydık. Kaptan her şeyle 
kendiıli sahsan me:seul oluvor
du. Öğle yeme~inden sonra 
hepimizi bir salona topladılar 
ve bize can kurtaran lan takma 
talimi yaptırdılar. 

yorlar.1941 senesinde torpil atan 
tayyarelerin görüleceği zanno
lunuyor. Simdi Almanyadakı 
torpil tayyareleri Arado 95 ve 
Heinkel'lerdir. Torpil bu 800 ki
lo ağırlığındaki balık tavyare
den bırakılınca doğru hedefe gi. 
de biliyor. 

* * 
V I - Yangın kundakları 

Muharibin elinde en müt
hiş silah ateşidir. Bomba

lar şimdi hem tahrip ediyor, 
hem de yangu çıkanyor. Fakat 
yan,l{ın için ufak plaklar icat e
dilmiştir. Bunlar beyaz bir fos
for parçasını ihata eden ıslak 
pamukla ince bir selhiloid bo-
rudan ibarettir. Ancak bir kaç 
gram ağırlıılında olan bu yangın 
kundaiını bütün bir sahaya saç
mak mümkündür. Pamuk kuru
yunca fosforu tutuşturur ve bu 
suretle 70 santimetre yüksekli
ğinde bir hararet husule .zetirir 
ve derhal bulunduğu yeri ya
kar. Buna müşabih olarak kap-
süller de vardır. .,_. · - ..... 

,,. 'fa 

V 11 - Havai tuzaklar 

Havada tayyareleri avla
lamak için balonlar ya

pıldı. Fakat bu aletler çok yük
seğe kadar çıkarılamıyorlardı. 
Şimdi J(ayet yüksekt4? patlıyan 
bir ıülle tasavvur edildi. Gül
le patlayınca. içinde bir çok çe
lik teller yayılacak ve geçen 
tayyarelerin pervanelerine sa
nlarak onları akamete mahkum 
edecektir. 

Klaıı?er ve Pott isminde iki a
dam daha iyisini düşündüler. 
Gayet yüksek mesafeye çıkan 
lastikten balonlar, hava tazyi
kiyle patlıyor. Balonlarda bir 
paraşüte merbut bir kilo met
re uzunluğunda bir tel asılıdır 
Havada muallakta duran telin 
ucunda da bombalar vardır. 
Tayyare tele takıldık! zamall 
bombayı süratle kendine do~ru 
çekiyor ve berhava oluyor. 

* * V ili - Uranium bombuı 

Bu müthiş bomba hakkında 
J{azetelerde kafi derece

de görülen tafsilatı tekrara lü
zum görmüvoruz. Yalnız bir mü 
tehassıs: "Bu bombanın yapa
cak! tahribat yanında simdiki 
bombaların kestane fişekleri ka
dar ehem~iyeti yoktur. Ürani
yum bombası bir şehri bir anda 
haritadan silecektir. "ölleri ku
rutacak, dağlan dtizlivecek. dün 
yanın cehresini tıpkı ayın sathı
na çevirecektir! .. diyor. 

Bu derece müthiş tahrip alet
leri düşünülürse. bu silah böyle 
J{iderse, ortada ne galip.ne de 
nuıitlQp bırakacak! 

hte ilkbahara temaşası vaa
dedilen dramların tahmin edıle
bilen bir kaç perdesi! 

Uykudan gözümü açBI' açma 
sana kavuşmak isterdim. Çunk 
herkes bıLrdı ki, her sabah se 
görnıedıkçe, senın \ uslatıaı ta 
madıkça aklını başıma ı•lme 
kendınıe, beoıiğııue sahip ola 
mam. 

Aramızraki bu aşk o kadar es 
ki o kadar sağlam bır rabıta k 
ouu duşuıınıck gençJigimi ve ha 
yatımı duşumnektir. Butun öm 
runıce senden a) nhşım ancak uy 
ku He geçen sekız saatlik bir Ur 
kattcn ıoaretti. Ona bıle dayan 
maz.ken şimdi son zamanlarda 
tı.k senı biç, görcmı;) orunı. 

Seni ilk deta nasıl tanıdım? 
güzel hatıra) ı belkı sen \' elasaz 
Jık perdesi;) le örttün \'e unuttu 
Fakat ben bugün gibi hatırlanr..ı: 

Henüz çocuk denecek bir' at 
idim. O ene 1ıddctl1 bır luş o 
mu_tu. Bir sabah e\ imizd ~ 
sobanın tallı harareti) le ıs 
bahçe üstündeki odaya girdi 
Kımse yoktu. Sen san p · 

mangalın ) anı başında lap y 
oturuyordun. işte ılk muba 
ateşini orada kaynattım. ilk 
orada sana aşkımı itiraf ettim; 
sen sözlerime hıçbir cevap ' :. 
medin. Sükutun ikrar demek . 
duğu için senin de beni se'\dı 
anlamıştım. Ondan sonra berı 
ne alemler, ne meclisler, De«.,, 
ler sürdiık. 

Krallann, Prenslerin, mily 
nerlerin, Sadrazamlann, Vekill 
rin, kö) Jiilerin, meclıslerinde y· 
ne beraber bulunduk. Her 60 
betlerimize sen de iştirak cttı 
Gurbet hayatımda ) ine benim 
beraberdin~ Uzun seyabaUeruıı 
de yine beni terk etmedin rak : 

Fakat he;) hat! Şimdi sninc 
mehcurum! 3 

Son zamanlarda bend hnl 
dugunu, beni terkedece 
)atacak bazı emareler b 
Fakat bunu fen&;) a yo 
dum. Mesela zevkine, 
yabancı bir his kBll§mış 
Buna rağmen ben bu aylW-wejtt 
içinde ) ine biraz seni bula 
dum. 

Bir yandan da gitgide 
nin zayıfladığını hissecüyeı~ 
Artık yorgun dımağıma verdiji 
miisekkin tesir günden ıibae 
lıyordu. Senin yu aş ) avat b 
sılinişin daha zı) ade hilzn · 
dokunu) ordu. 

Deli gibi olmuştum. Benim b 
halimi gören dostlanm ruhumu 
temayülünü başka bir tarafa ç 
virmek için bana şeklen sana 
ziyen mahbubeler gösterdiler. 

Fakat nerede sen, nerede 
lar? Daha ilk temasla anbyo 
dum ki, bunlar ancak hayvanla 
tatmin edebilirler. &enim pbi • 
nin gaşyedıcı, mestedici ınc 

zevklerinden gıdalanan bir 
nun senden başka bir Leylay 
gönül kaptırabilir mi? 

Söyle! Beni te~etnuyeceks 
değil mi? • 

Söyle! Ey tiryakiliğ.:&n 
ruru olan kahve! SöyllV-

Fağfur hir fincanın )a-
siyalı benini bir daha 
mi) im? 

ın 
Zavallı Kızı Bırakamazdım 1 

B u tecrübe henüz bitmişti, -
Rirdenbire bir ıürültü Atlantiği İlk G~n: 

r7l""-~• oldu ve San Ped
ro'nun makinel~ri 
durdu. Güzel bir 
limanda demirle
mistik. Ertesi sa
bah tekrar yola 

çıktık. Kaptan boş vakitlerini 
bizimle briç oynıyarak geçiri· 
yordu. 

Öile vakti Brest limanına 
$lirdik. Hepimizin pasaoortları
nı aldılar ve elimize doldurula
cak kalıtlar verdiler. Sonra 
kaptan bunlan aldı ve sahile 
çıktı. Orada uzun müddet kal
dı. Geri .reldiii zaman yor$(un, 
fakat memnun eörünüyordu. 

O l(ece bric ovnarken: 

- Zavallı kücük Avustur
yalı kız, dedi. Alman oasaoor
tiyle seyahat edivor. Salilhiyet
tar makamlar onu vapurdan al
mak istediler. Fransız vizesi de 
sade beş RÜn kin muteber. E
~er onu bıraksaydım, hali ne 
olurdu? Kendisi bir :vahudidir 
ve tekrar nazilerin eline dön
mek mecburiyetinde kalacaktı. 
Yok, yok San Pedro onu Ame· 
rikaya ıötürecek. 

O .rece rahat uyuduk. Ertesi 
sabah uyandı~mız zaman. tn
ıillzler vapurda puap0rtlara 
bakıyorlardı. Cekoslovakyalı ve 
A vusturyalmın imdadına bu 
sefer de kaptan yetişti. Bu f n
ıiliz limanında da üç gün kal
dıktan sonra tekrar vola cıktık. 
Artık iyice Atlantiie a'-ılmıt
tık. 

K aptan pek neşeliydi-. 
- Normandıe, Ille d 

France, heosf k 
raya çekıldi $ 
di harp zamanınd 
A lantıgı ~eçece 
ılk Fransız vap 
ru San Pcdro'd 

dıve soyleniyordu. 
Böylece J,?ünlcr J{ecti. G 

neşeli. gah durE!un eiınler 
geceler J!etti. En nihayet b 
sabah kaptan: 

- Belki de eve tel~af r 
mek istivenleriniz vardır, Re 
di. Art k Amerikan kara ni: 
nndayız. ca: 

Bu haber herkesi sevtncl
Tam on altı _ı!lindenberı ıre 
den bir tek haber J?onderl rr 
mişti. Zira telsız kullanılın 
denizaltı gemıleri verimizi k 
}aylıkla kesfedebilirlerdi. H 
ta hareketımızd n evvel bin 
cdimiz vaourun ismini blld 
memıze bıle mani olmu lardı 

O sıece kaotan verdiiti v 
ziyafetinde bize, bir harita 
zerinde atlattığımız tehlikel 
ıösterdi. Tam üc defa ôlih 
tehlikesi atlatmıstık. De 'za 
tılan 30 kilometre yakınımız 
kadar gelmişti. 

Amerikaya cıkarken 
iyi ve cesur Fran ız k 
hcpımız hav tlanmızı 
yun oldu~umuzu ac k 
ettik ve kt>ndı talihın n 
olmasını diledik. 
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Mütalealar 1 Gemilere Ait 
Koordinasyon 

Kararı 

(~inema Dün~.~~~~~..) Dünyanın Siyasi MÜTEFERRİK: 

Konservatuvarın 

Alaturka Konserleri Vasiyetname 

Yap!lır? 

Nasll 

Yazan: Avukat Emcet Ağış 

Onbeş yaşını bitiren ve tem· 
yiz kudretini haiz olan 

erkes kanunun tayin ettiği bu
ut ve e~kal dairesinde vasiyet
anıe taıızim eder veya ettirebi
r. Bugtinkü yazımızda muhtelif 
lızim ~ek.illerinden bahsedece
't. 

Komisyon 

Faaliyete 

İstanbulda 

Geçecek 

S. Tracy, Mesut Yuva 
Kurmağa Muvaffak 

Olan Y egCine Artisttir 

Manzarası 
(Başı 3 iinciide) 

kendisine vermeyi temin ettiği 
şeydir: Fransanın kuvvetlerin· 
den ve üslerinden İngiltereye 
kal'~ı istifade etmesi. 

Almanya, İngiltereye karşı 
mücadelesindeki güçliikleri he· 
saba katmaksızın imzaladığı mü 
tareke ahkamını, bugünün şart· 
larına göre değiştirmek istiyor. 

Konservatuarın alaturka klasık 
eserler kısmı takviye edilmiştir. 
Hazirandan itibaren halka her ı.ı.y 
bir defa alaturka klasik konser
ler verilecektir. Bugüne kadar 
400 eski şarkı plağa alınmıştır. 
Konservatuar. Rize, Konya ve 
Hatayda folklor tetkikleri yap
maktadır. 

BUGÜNKÜ PROGRA.ı."1 

8.00 Program 18.03 Kuartet 
8.03 Haberler 18.30 İncesaz 
8.18 Müzik (Pl.) 19.30 Haberler 
8.45 Yemek lis- 19.45 Solo 

tesi 20.15 Radyo ga-

* 

Vasiyetname üç şekilde tanzim 
11.nabilir: 1 - Resmi senetle, 2 
-Vasiyet eden kimsenin el ya· 

zısiyle, 3 - Şifahen. 
1 - Resmi vasiyetname iki şa 

hit huzurunda sulh hakimi veya 
noter tarafından tanzim edilir. 
Bu ~ahı:.lar kanunen neler yapıl
mak lazım geldiğini pek iyi bil
diklerinden bu şekilde tanzim etli 
len vasiyetnameleri izaha giriş
miyeceğiz. Vasiyetname tanzim 
~ttirmek isteyen şahsın iki şahitle 

likte sulh hakimine veya no
tert.• miiracaatı kafidir. Yalnız şu 
cihete dikkat etmelidir: 

Ankara, 6 (TAN) - İcabında 
armatörlerin gemileriyle nakledi
lecek alelılmum eşya ve malzeme 
için muayyen bir fiyat tesbitine 
ve yapılacak seferlerin Münaka
lat Vekaletince maksada uygun 
bir şekilde tanzim edilmesine da
ir olan koordinasyon kararı bu
gün neşredilmiştir. 

Bu kararın on beş gün sonra 
tatbikine geçilecektir. 

Karar memmuıiyet 
uyandırdı 

Bu karar, yük nakli hususun
da, armatörler arasında bazan çı
kan ihtilafları da bertaraf edece
ği için şehrimizde alakadarlar a
rasında memnuniyet uyandırmış
tır. 

Mareşal Petain bugiine kadar 
buna mukavemet etti. Amiral 
Darlan. Almanyaya karşı biraz 
daha mütemayil görünüyor. Ge
neral We;\'gand'ın bu mesele 
hakkında ne diişiindüğüni.i bil
miyoruz. 

Maresalin hugiinP kadrıı Al· 
man taleplerine karşı mukave
metini mi.imkiin kılan n1iistem
Ieke kuvvetlerinin basında bu
lunan General \Veyıı;and'm di.i· 
şiinl.'esi ve hattı hareketi, bu 
meselenin halliT'tfe en mühim 
bir rol ovnıyal.'akf) r. 

Bundan dolavıdır ki, General 
Weygand'ın Virhv seyahııtinin 
neticeleri, hüvHk bir alaka ile 
bekJenmekted.ir. 

BIR ZUMRUT SATIŞI - Dün 
Sandal Bedesleninde 11 gram 45 
santim ağırlığında kıymetli bir 
zümrüt müzayedeye çıkarılmış -
tır.. 

Çıplak olarak bu zümrüde 6000 
lira kıymet takdir edilmiş ve fa.: 
kat müzayedede nihayet 5100 li
raya kadar arttırılmıştır. 

Zümrüdün sahibi bu fiyata ta
şı satmak istememiştir. 

,•-BUGÜN_, 

YILDIZ 

zetesl 
12.30 Program 20.45 Temsil 
12.33 Şarktlar 21.30 Konuşma 
12.50 Haberler 

21.45 Orkestra 13.05 Şarkılar 

13.20 Müzik (Pl.) 22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 

* 23.00 Dans müzi~i 
18.00 Program 23.25 Kapanış 

iRTİHAL 
Şehrimizin eski tüccar ve mü

teahhitlerinden ve Samsun say
lavı Zühtü Durukan, İş Bankası 
İstanbul şubesi müdürü Mecit 
Duruiz ile Hulfısi Emek'in kain 
pederleri 

Medeni hakları istimal salahi
yetini haiz olnuyanlar veya bir 
-eza maıhkemesince syasi ve me

en'i haklardan iskatına karar ve. 
ilenler veya okuma ve yazma bil 
ıiyenlerle vasiyetçinin kan ve
a kocası, usul ve f uruğu, erkek 
c kız kal'deşleri ve bu kimse· 
rden her birinin karı veya koca 
resmi bi-r memur veya şahit sı
tne vasiyetname tanzimine iş· 

Öğrendiğimize göre yeni vapur 
seyrüseferini organize edecek o
lan komisyon İstanbulda çalışa
caktır. Bu mümkün olmadığı tak
dirde İstanbulda bu işle uğraşa
cak tali bir komisyon kurulacak
tır. 

B\ırada "Spencer Tracy" yi son çevirdiği "Bu kadın benim· 
dir,, filminde Hedy Lamar'la bir aşk sehnesinde görüyoruz. 

M. Anten 

YENl NEŞRI\'AT 

TOGO KARI KATÜR ALBÜMÜ 

Sinemasında 
İstanbulda ilk defa olarak 

RUMCA Sözlü ve 
ŞARKILI 

Mehmet Reşat Taşçıoğlu 
vefat etmiştir. Cenaze namazı 
bugünkü cuma günü Beyazit ca
miinde cuma namazını müteakıp 
kılınarak Edirnekapıda Şehitlik 

mezarlığındaki makberesine tev
di kılınacaktır. Allah rahmet ey
lesin. Bir çok muvaffak olmuş er- Hollywood .Modalan 

keklerin arkasında daima 
bir kadın vardı'.r. Bu sırada Ame
rikadaki erkek artistlerin en iyi
si olarak kabul edilen ve üç se
nedenberi muntazaman en kabi
liyetli artist madalyasını kaza
nan Spencer Tracy'nin üzerinde 
müessir olan kadın da karısı 

fes bir baskı, 50 den fazla karikatür (1941 nüshası) - 3 renkli kapak, en- v E D A 

ak edemezler. 

1stanbuldaki ke>mi":;on, aldığı 
kararları Vekalete ',ıldirerek tas
vip edilmesini beldiyecek ve tas
vipten çıkar çıkmaz da tatbik e
decektir. 

lngilterenin Sofya Louise'dir. 

? ..:_Bizzat ,·asiyetçi tarafından Ell!İ • G ı• Çok yakında "Bu kadın benim-
zinı edilen vasiyetname şekli· 3' Si e ıyor dir,, filminde Hedy Lamar'a aşık 

ne gelince, bunun baştan aşağı va Jngilterenin Bulgaristanla dip- olduğunu gördüğümüz Tracy as-
siyetsinin el yazısiyle yazılnuş ve lomatik münasebetlerini kesmesi lında karısından baska hiç bir 
imza edilmiş olınası, vasiyetçinin üzerine Sofyadaki Ingiliz elçisi kadınla alakadar değilir. 
tanziın mahallini, sene ay ve gü- Rende! ile Ingiliz kolonisinin bu 
nü de elile yazmış olması şarttır. gün konvansiyonel lreniyle şehri- Spencer Tt racyk karısiyle ~ir 
Bu suretle tanzim edilmiş olan va mize gelmeleri beklenmektedirı seyyl ar ttiya roO umpany~sın. a 
iyetnafue kapalı veya açık ola· Her sabah saat 6,40 ta Sirkeci- bu uşmuş ur. zaman ouışe 

Jufzedilmek üzere sulh haki· ye gelmesi icap eden konvansi _ sahnede baş rolleri oynarken 
) veya notere tevdi olunur. yonel treni dün 11 saate yakın Tracy ikinci derecede bir artist
- Şifahen vasiyetname tan- bir rotarla saat 17,10 da gelebil- miş. İki genç evlendikten sonra 
fevkalade hallere münhasır- miştir. Bu teahhür, Bulgaristan- da karısı daha üç sene sahnede 

Olüm tehlikesi, münakalatın daki kontrol muamelesinin uzun kalmıştır. Fakat bir çocuk-
aı, bulaşık hastalık, harp gibi sürmesinden ileri gelmektedir. ları olduktan sonra Louise anne-
alade hallerden dolayı vasi- lik ve karılık vazifesinin sahne-
i resmi senet tanzim ettire- Plaka Verilecek den evel geldiği.ne kani olmuş 
veya kendi e] yazısile vasi- ve o günden itibaren artistJikten 

ıamc tanzim edemez ise va- Otomobiller çekilmiş, mes'ut bir yuvayı, şöh.. 
tini şifahi şekilde yaptırabi· Ankara, 6 (TAN) - Devletçe rete tercih etmiştir. 
Tanı şudur: satın alınan taksi otomobilleri-

. nin yerine sahipleri tarafından i- Bugün Spencer Tracy'nin Mek 
asiyetçı ilci şahide son arzul~ sikada hususi bir villası vardır 

ıı. kn d -•- dan tak kame olunaca kotomobillere ye?-
• 1111 La r e er ve Ou.mr - ve bütün aile yazları orada geçi-
riri veçhile bir vasiyetname yaz- niden plaka verilebilecektir. Bu rirler. 
malannı veya yazdırmalarını is- husustaki Koordinasyon kararı 
ter. Şahitlerden biri vasiyetçinin neşredilmiştir. Spencer'in ilk oğlu John doğ 
takririni ve mahalli vukuunu ve duğu zaman sağırdı. Fakat, bu-
sene ve ay ve gün tarihlerini he- zımdır: Bu şahitlerin de resmi gün 15 yaşında olan çocuğun hiç 
'inen yazıp altım imzalar, diğer vasiyet senedi tanziminde bahset. bir şeyi kalmamıştır . Kendisi-
ahide de ayni kağıdı imzalattı- tiğimiz kiınslerden olmaınalan nin ressamlığa ve gazeteciliğe 

nr; vakit geçirmeksizin ikisi bir- gerektir. çok istidadı vardır. Şimdiden 
'kte bir mahkemeye giderler, yaz Vasiyetçi vazife başında bir as· kendi sermayesiyle ufak bir ga_ 
"·klarını verirler ve haklın huzu- ker ise teğmen veya daha yüksek zete çıkarmaktadır. 
•tında işbu vasiyetnamenin vasi- rütbede bir subay mahkeme ma- İkinci çocuklan Sosic ismin-
cte ehil gördfüderi vasiyetçi ta- kamına kaim olabilir. de bir kızdır, ve babasına aşık-
ıf•ndan kenailerine şifahen tak- Ahvali fevkalade içinde şifahen tır. Spencer Tracy gibi böyle 
r edildiğini ve takririn ahvali vasiyet yapmak mecbt1riyetinde mes'ut bir yuvası olan, izdivaç-

Hollivut artistlerinin ve ve kroki, yüze yakın mizuhi hikaye 
kumpanyalarının birbirle- ve fıkra ile çıktı. --·-·---~-·-----

den kıskandıkları bir adam var- Fiyatı yalnız 25 kuruştur. Kıymet- s A R K 1 s ' İ1 Vatandaş Tasarruf Et'. 
da eksperi Adrien'dir. memleketin en değerli imzalarını da İ Türkiye, bu harp içinde, en 
dır. Bu Hollivudun en baş mo- li ve san'atkar arkadaşmıızm, i,;in~ • 

toplıyan bu güzel eserini okuyucula- i az harp sıkıntısı çeken memle-
Her artist bir kumpanyayla rımrıa tavsiye ederiz. , kettir. Bunun kıymetini bil. 

bir konturat imzalarken tu. İÇEL - Mersin Halkevi Dergiııi- İ Sıkıntıya düşmemek istiyorsan, 
valetlerinin Adrien tarafından dir. Değerli yazrlarla 37 inci sayısı Baştan başa şarkılı aşk filmi i bir harp dünyası içinde yaşadı-
vapılması şartını da araya sok- çıkmıştır. ' _, ; ğunızı, daima düşün: 
mağa çalışır. 1 Tasarruflu yaşa. Nerelerden, 

~ • i nasıl ve ne kadar tasarruf ede-
Adrien'nin şöherti o kadar ya- ' bileceğini daima hesapla. 

yılmıştır ki, dünyanın her tara- l Gu•• L BABA I, Mesela: fından kendisine moda hakkında - Önüne yiyebileceğinden taz-
fikir almak üzere meraklılardan la ekmek alma. Kuruyan ve atı-
mektuplar gelir. Geçenlerde ken- lan bir lokma ekmeğin bile, bu

gün her zamandan daha büyük 
disine hiç ummadığı şöyle bir bir haram olduğuna inan. 
mektup gelmiştir. , 1 - Fazla yağlı yemeklerden &a-

''Biritimica ansiklopedisinde .. . km. 

Ho1Iivuttaki mo.dalar ' hakkın. , _ • S A K A R Y A da : G~~e~r:~~ --, 1; fazla !~:kırr:r~ak':a~üzwnundan 
d~. ~on 4 sen.elik cereyanları 1 o.Brodway Melody» den A. Fransız kahkaha KRALI ! - Papucun delinirse, pençe-
hulasa eden hır yazı bulundur. GEORGES M URPHY ı R. E L L Y S ı !et; srkılma. 
mak istiyoruz Bu i.:ı·n muta .ı - Elbisen lekelenirse, temizlet,· 

. " - ve NANCY CAROLL ! 
hassısı olmak sıfatiyle bu ya. MONiQUE ROLLAND _ 1 utanma. 
zıyı sizden rica ediyoruz.,, ı DANS MELODı·sı· CLAUDE MAY . Yurtda:ıı 

r 

Bunlar ve bunlar gibi tasarruf ( 
- ile beraber yarattxkları imkanlarını her gün, düşünerek 

L. "t K • 1 ve tatbik ederek yaşarsan, neti-
ınyı ararnamesı Mu!>iki, dans ve mükemmel bir ZORLA TAYYARECİ cede milyonluk kıymetler ziyan 

Ankara, 6 (TAN) - Linyit is- macera filminde. Bu film l f olmaktan kurtulur. Hiç sıkmtıya 
tihsalatını fazlalaştırmayı istih- ISTANBULDA iLK DEFA Fransızca sözlü [ duşmeyiz. 
daf eden Koordinasyon kararna-ı..._ GÖSTERlLMEKTEDIR. -., Eğlenceli ve şen bir film Bir dilim ekmekten ne çıkar, 

mesi neşredilmiştir. ~ ••••••••••••••••---••••••-' bir kaştk yağın sözü mü olur, di-ye hovardalık etme. 

~--••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••._ "Damlaya, damlaya göl olur . ., 
' "Unutma!,, 

Bütün Dansı sevenlere... Ulusal Ekonomi ve Arttırma 

Tekmil aşkı Tahayyül edenler .... 
Kurumu 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Akşam saat 20,30 da 
Bu Akşam Büyük Gala Müsameresile 

M E Ş A L E L E A 

* iSTiK. CAD. KOMEDi KISMI 
Akşam saat 20,30 da 

KIRALIK ODALAR 
: : 
5 ................................................... 
TOPLANTILAR: 

SiNEMASINDA ŞARK 
gösterilecek olan 

BAL PARE .evkalade içinde vuku bulduğu- kalan .kimse bu gibi hallerden ta muvaffak olan artistlere pek 
nu beyan eaerler. kurtulup yukanda yazdığtmız di- nadir rasgelinir. Bunun sebebL 

Şahitler vasiyetçinin takririni ğer iki şekilde vasiyetname tan- ni karısının akllıhk edip zama-
lZlp te\•di edecekleri yerde is- zim etmek veya ettirmek imkanı- nında sahne hayatından cekilme_ f l saoır, dilsiz ve körler cemfyetln-
•1€'·:se şif~hen ve yukardaki tarz nı bulur ve bu imkanın husulün· sinde bulmaktadırlar. Zira. tec- İ minde den: Pazar günü saat 14 de Eminönü 

raz daııarzederek bir zabıt- den itibaren bir ay geçmiş olursa rübeler göstermiştir ki artistler ÇAYKOVSKİ'nin Meşhur Rus Baleti (Casse Noisette) j ve sinemanın Halkevi salonunda cemiyetimizin 
yontula,ie tcshit ettirebili~- şifahen yapılan vasiyetin artık arasındaki izdivaçlar pek nadL "En parlak güzeli İLSE WERNER'i görmeğ•e gidiniz. TAM VAKTİNDE GELEN BİR FİLM fevkalade toplantısı yaprlacağından 
nı düşü.r noktaya dikkat la- hükmü kalmaz. ren devamlı olmaktadır. , cemiyete kayıtlı azanm teşrifleri ı·ıca 

olunur. 
Par is gi:~------------------------------------------------------------~------~--------------------------------------------------------------------------------------~ 
hirde bı t 

1 
d ha!k.ld .. • 1m d w ---------

seklinde gaze e er e 1 mucnm o a ıgı· Yarım saat sonra Şermin, elinde küçük bir çan- ı B U L M A C A 
" 1 için geldin öyle mi? ta ile bir otomobile giriyordu. Evden ayrılırken 

1 
:.izüne baktım. Ve hiçbir şeyden ha· babasına sadece şu sözleri söyledi: 

• ğını söyledim. Bunun üzerine bana E ' b · 
1 

1 r\,akayı tafsilatiyle anlattı. Doğrusunu - ger em ıstiyorsa, onun yanında kalaca-• ğım baba. ! 
erseniz onu dinlerken tüy !erimin ürperdiğini * * 
;settim. Masum bir gencin beş sene, katil ve hır- ~=!!!!!!!~~~!!~~~ Feci balayı günlerini geçirdiği köşke yaklaşır _ 
.larla beraber hapiste yatması kolay mı?? O sö- \ ~.i ken Şerminin kalbi çatlayacakmış gibi çarpıyordu. 
nü bitirdiği zaman kendisine açıkça, onun ka- Nakleden. ılluazze:ı tanı.ırı .,t• " 11 , •· ' • m ·.ı.ı:<;.t<'R!KA NO. 76 Kapıyı çalmadan evvel, kendini toplamak için bir 
liğinden istifa edişimin sebebini, yani sadece iki saniye durdu. 
ırtoğlu şirketiyle birleşip kansının babasını - Doğrudan doğruya hcyır... Fakat laf arasın- - Size nerede olduğunu bana söylememenizi 
ıhvetmiye teşebbüs edişini beğenmediğim için da geçen bazı sözlerden Jalenin fena bir oyun oy- tavsiye ediyor mu? 
zifemi bırakıp gittiğimi söyledim. Bu suretle nadığını anladım. Hatta, dün onlara gittiğimde - Eğer öyle bir şey olsa emirleri haricine çık-
Iaştıktan sonra, bu müşkül dakikalarında onu, kendisini iyice payladım. mazdım. 
a en samimi bir dost bildiğim yüksek ruhlu - Teşekkür ederim Refik Bey ... Bu sırada Ne- Şer~in heyecanla güldü. 
jadı yüzüstü bırakıp gitmekliğime imkan ola - jadın yanında bulunmanız beni cidden memnun - Allah sizden razı olsun Refik Bey... Sakın 
zdı. Bunun için tekrar eski vazifemi deruhte ve minnettar etti. onu terkedip gitmeyin! 
im ve onun meşgul olacak, felaketinden başka Birbirlerinin ellerini sıkarken ikisi de ço~ mü- - Merak etmeyin,•böyle bir niyetim yok. 
şey düşünecek halde olmadığını nazarı dikkate teheyyiçtiler. - Allahaısmarladık, tekrar teşekkür ederim 
1k burada kaldım. Şermin eve gelince babası derhal onun bir şe- Refik Bey. 
•fikin bu sözlerini Şermin can kulağiyle din
şti. Konuşurken genç adamın yüzü heyecandan 
onış, kaşları çatılmıştı. Şermin sordu: 
. Nejadın hattı hareketini muvafık buldunuz 

Beş sene mahpus kal.an bir gencin, intikam 
nak arzusunu beslemesini biraz hakh görüyo
n amma onun mübalaga ettiğine ve hırsına mağ-
olduğuna kaniim. Bunu kendisine de söyle -

l. 

~ermin asabi adımlarla dolaşıyordu. Birdenbire 
ikin kar§ısında durdu. 
- Böyle birdenbire ortadan kayboluşuna ne 
~a veriyorsunuz? 
- Gayet sade bir mana: Ben gelmeseydim, 
i iş1erini görecek birisi olmasaydı belki bura
ı:alırdı, fakat fırsattan istifade ederek dinlen -
t bu muhitten uzaklaşmak arzusuna düştü. Bu
~am ederek evhama kapılmanız doğru değildir. 
- Hakkınız var, telaşa hiç sebep yok; ancak 
m insan sinirlerine hakim olamıyor. 
r dakika yüz yüze baktılar. lkisi de birbirle
çok iyi anlamışlardı. Biraz sonra Şermin 
u: 
Size Ja1eden hiç bahsetti mi? 

ye üzüldüğünü anladı ve ona yaklaşıp sordu: Telefon ahizesini yerine koyarken Serminin 
- Ne oldu Şermin? Bir haber mi var? A elleri titriyor, gözlerinden yaş akıyordu. O sırada 
- Baba, o gitti, Refik Bey nereye gittiğini bile içeriye babası gireli, elinde bir mektup tutuyordu. 

bilmiyor. Ke~ki o akşam Nejadın yanından ayrıl- - Nejattan bir mektup ... Adresini bildirmiyor, 
masaydım! fakP.t bunu öğrenmek istediğin takdirde Refik 

Kızının bu feryadı Muhtar Beye pek dokundu. BeJe müracaat edebileceğini söylüyor. Gördün mü 
O, damadının verdiği söze sadık kalarak uzaklaş- yavrum? Sözünde durdu. 
mıyacağına kani idi. Bu sebepten klZını teskine - Size niçin yazmış baba? 
çalıştı. - Kurto_~ıu şirketiyle alakasını kesmiye karar 

_ Şermin, Nejat bana çok uzaklara gitmiyece- verdiğini ve bu şirketin hisse senetlerini benim 
ğini söylemişti. Ona itimadım vardır ve onun, bü- n~mıma transfer etmekle meşgul olduğunu söy

lüyor. tün geçen şeylere, rağmen, sözünü tutan namuslu d ~ - Başka bir şey demiyor mu? 
bir adam ol uguna1kanfüJl: 'lS~l uEI .ı - Yalnız bir mürldet için gittiğini, rahatça dü-

Filhakika, vak~y(Muht~ ·Beyin·0·b~~kanaatini şünüp biı· karar vermek istediğini söylüyor. Hak
teyit etti. İki gün sonra Refik Münir telefonda kı da var kızım, çok ıztırap çekti. 
Şermini aradı. Şermih büyük bir hP.yecanla cevap verdi: 

- Patrondan haber aldım. Pendikteki köşkte - Çok ıztırap çekti baba... Bunun için, beni 
yerleşmiş ... Ben vaziyetin çabuk inkişaf edeceğini görmek istemediğini söylediği halde ben onun ya
biliyordum. nına gideceğim, hemen, şimdi gideceğim. Biraz 

- Bu haberin beni ne derece mes'ut ettiğini daha durursa kalbimin çatlıyacağından korku -
bilemezsiniz Refik Bey ... Mektubunda başka ne yorum. 
diyor? - Ne istersen yap yavrum, kocanın yanına gi-

- Sizi alakadar edecek hiçbir şey yok ... Bazı iş- dip gitmemekte serbestsin ve bunu ancak sen tak-
ler hakkında talimat vermiş. dir edebllirsin. 

Hatiçe onu görünce hayretle bir adım gerilemiş 
fakat hanımının gelmesine memnun olduğunu 
belli etmek için: 

- Buyurunuz Hanımefendi... Diyerek tebes -
süm etmisti. 

- Beyefendi evde mi? 
- Evet efendim, salondalar ... 
- Çantamı odama çıkar Hatiçe ... 
Biran bile durup düşünmeden, telaşli adımlarla 

salona doğru ilerledı. Kapıyı açtı. 
Nejat sobanın başında oturmuş. başını ellerine 

dayamış duruyordu. Akşam karanlığı ortasında, 
alevlerin pembeleştirdiği yüzü parlıyordu . 
Şermin kapıyı yavaşça kapadıktan sonra kalbi

nin heyecanını teskin için elini göğsüne bastı ve 
titrek bir sesle: 

- Nejat! Dedi. 

Bu ses genç adamın üzerinde bir elektrik tesiri 
yapmış gibi hemen yerinden fırladı, dudakların
dan bir hayret feryadı çıktı. Bir saniye içinde göz
leri alaca karanlıkta birbirlermi bulduJar, kay -
naştılar. Nejat tanınmıyacak bir sesle: 

- Babanıza söylemiştim kiı. Diyebildi. 

- Evet, beni görmek ıstemediğinizi söylemi§ti-
niz; biliyorum ... Fakat sizi mutlak görmekliğim la
zımdı Nejat, bu hayata artık tahammül edemez
dim ... Yoksa siz, sizi hiç aramıyacağımı mı san
mıştınız? 

Nejat cevap vermeden gözlerini karısına dikmiş 
hareketsiz duruyordu. Yüzü korkunç bir sarılığa 
bürünmüştü ... 

(Arkası Var) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ı+--.1---3 ____ .--
4 ______ .-

5 •• ------•• 

f ~ ~=ı=ı~= jj 
. s .oldan Sağa: 1 - Bir içki - Hı 

rıstıyanl.arın başı 2 - Arabistan
da ~ir y:r - B:raber doğmuş 3 _ 
Ustune oteberı konur - Dört yanı 
su 4 - Ters okunursa bağlama 
edatı - Yutulur - Erkek 5 - Ten 
okunursa: Alaturka müzik faslı 
6 - Izmirde bir semt 7 - Biı 
meyva - Ters okunursa: Hendesı 
bir şekil 8 - Bayındırmak - Şim 
di 9 - Mey sunan - Baş. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Bir I
talyan radyo istasyonu - Çiçeğin 
yaprakları 2 - Bir yahudi ismi -
Ahzetme 3 - Afrikada bir müs· 
temleke - Derenin ktiçuğü 4 -
San'at - Yaramaz 5 - Mabet 6 -
Ters okunursa: Tire - Sütten ya
pılır 7 - Bir isim - Bir kız ismı 
8 - Bir çeşit ekmek - Eski h~
kim 9 - Paylamak - Ters oku
nursa: Çehre. 

EVVELKi BULMACA - Sol
dan Sağa: 1 - Kik - Kas 2 - U
lah - Kara 3 - Sari - Usan 4 -
Avam - Kaba 5 - Deva - Utan 
6 - Lata - Lull 7 - Sena - E
raa 8 - Inay - Tarh 9 - Ama. 



... _ ......................................... ~·····-.-.................. ·-·-····--·· 
HO KAV E 

arones'in Kızkardeşi 
........ (Katberine l\fansfield'den) Çeviren: Ha - Ça ........ 

[Catherine Mansfield, çok tanınmış bir İngiliz hikayecisidir. Şöh
reti beynelmileldir. Yaztları hikayeden daha çok birer şiirdir. Me
hur Welles der ki: " ..... onlar o kadar harikulade ki, devam et
memelerini dahi mazur görüyorum.,. 
Catherine Mansfield'i tercüme hakikaten imkansız denecek dere
cede güçtür. Buna rağmen bu büyük hikayeciyi arasıra dilimize 
tevirmek suretiyle okuyucularımıza tanıtmzya çalışacağız.] 

ansiyon müdiresi, kahvaltı 
sofrasına benim için bir is
yerleştirirken: 

Bugün iki misafirimiz geli... 
dedi. "Bu mesut haberı, an
u sabah alabildik. 
ones Von Gali küçük kızını 

eriyor, zavallı yavrucak diJ.
ür için, bizimle bir ay kadar 
ak; sonra da Barones teşrif 
acaklar .. ,, 

ktorun madamı odaya girdi. 
rem ismin kokusunu almış 

di. Burun delikleri iştahla 
ı:> kapanıyordu; Barones Von 
ıni? Dedi. "Buraya geliyor? 
geçen haftaki salon ve spor 
uasında - kapı kadar - bir 

· vardı. Saraya mensupmuş, 
atoriçenin ona "Sen~,, diye 
ettiğini işittim. Ah, ne cici! 
rcuğuma danışayım da, şu

ta bir altı hafta daha geçire
bari! .,, 
muhteşem haber, bütün 

iyonu altüst etmişti. Müdire 
dönerek: 
Zatı asilimeleri için,· sizin 
başınızdaki oda ayrıldı, de

.\caba yatağınızın baş ucun
lrnparatoriçe Elizabet'in por. 
· onların kanapeleri başına 
lığıma mtlsaade eder miy
diye düşünüyorum.,. 

Yan yüksek müşavir, yani 
k müşavirin karısı bayan; 
, sahi; hem size ne şeref!,, 

elimi okşadı. "Zaten o tablo, 
için de fazla bir şey ifade 

,'1. kir.,, 
leliğimi ıhissettim; O pırlanta 
eli mavi göğsünün hayalini 
edeceğim için değil; bu söz
beni bir yabancl olarak dam 

ran edası çin ... 
tün gün tatlı hayaller kur-

la geçti. Oğleden sonra, yürü. 
için fazla sıcak olduğuna ka 

\rerildi, yataklarımıza uzan
\re sabırsızlıkla ikindi kahve-
eklemeğe başladık. 

* * apıda bir araba durmuştu. 
içinden uzun boylu bir kız 
küçük bir çocuğun elinden 
ordu. Hol'e girdiler, karşı
lar ve odalarına buyruldu
lo dakika sonra kız, çocukla 
her, otel defterini imzala
üzere aşağı indi. Ustünde 

dar, yakası ve kolları beyaz 
lalı siyah bir elbise vardı. 
al saçları siyah bir fiyango 
ğlanmıştı. Yüzü görülmemiş 

eede solgundu; sol yanağında 
h bir et beni sivriliyordu. 
alemini bir sünger kılğıdı üze
e tecrübe etti, ve bizleri mağ
bir eda ile kirpiklerı arasın
&üzerek: 

Ben, Barones Von Gall'in 
~ardeşiyim, dedi. 

* * muztarip çocuğu benim 
hic; ama hiç gözüm tut-

ıştı. Saçlarl kurşuni, yağlı 
ünü andlrıyordu. Boynı.ınu o 
r yüksek, ve o kadar sert bir 

gömlek içerisine sık•ştır
rdı ki, bize ancak onun yaka 

içinden bakabiliyordu. Ve bu 
ek, onunla biz arasında başlı 

lla, bir içti 'llai mania teşkil e
l' gibiyd' 
il bir • ,..:yzenin, asil ellerinin 
a bir•de yeğeninin kulakla
meşgul olmasını beklemek, 

ide pek fazla insafsızlık olur
Suna rağmen, kulakları öm-
e su yüzü görmemiş dilsiz 
~eğen, doğrusu bana hüzün 
~ordu. 

* * emekte baş köşeye geçiril-
diler. Oturduk ve bir ani· 
biribirimize: • bıddık bı

- bir tahtaya dizildik. - ifa 
~le baktık. Bayan yüksek mü
' yani yüksek müşavirin ka

bayan; • ümit ederim ki, yol 
~ormamıştır, dedi. 

ones'in kız kardeşi, kahve 
ın içine gülüınsiyerek, kı

: "hayır .. ,, diye cevap verdi, 
Umit ederim ki, sevgili ço

ta yorgun değillerdir, dedi 
~doktor. 
Hayır, değil.. 
y başöğretmen. ezilip büzü
~- "Umarım ki, şey yani te
lli ederim ki; bu gece rahat 
l'sunuz ! ,. diye kekeledi. 

Her halde ... 

* * ünih'li şairin bakışları bu 
çütten bir an dahi ayrıl-

. Bütün ruhiyle bakıyordu. 
ki, bu ara, kahvesinin y a. 

an fazlasını kıravatma içir-

~ekten sona çabuk çekildi
'le bu suretle, bizlerin, yüksek 
lı1t1arından rahat rahat konuş

za lutfen müsaade buyur-

Bayan doktor, yani doktorun 
karısı bayan, dalgın dalgın: "Bir 
benzerlik var.,, dedi. "Ne de oısa 
kan çekiyor. Hem de ne kibarlık! 
Çocuğa da ne iyi bakıyor, adeta 
üstüne titriyor gibi ... ,. 

Universite talebesı; "Yazık!,, 
diye hayıflandı. Ne yazık ki, o!,, 
çocuğa bakmağa mecbur .. .,, 

Güzel günler geldi, geçti. Onu 
medh ede ede bitiremiyorduk. O 
da inayeten bizim bu tapınmamı~ 
zı hoş görüyordu. Memnuniyeti
mize payan yoktu. 

Şairi harimine kabul buyurdu. 
Şaire gelince, dolaşmağa çıkıldığı 
zam.anlarda onun kitaplarını ta
şır, "Muztarip,, i dizlerinde hopla 
tırdı. Bir sabah salonda bize ken
di not defterini okudu; "Barones' 
in kız kardeşi, manastıra gidecek
miş, bunu bana temin etti.,, de
di. (Üniversite talebesi kulakları
nı dikti.) "Dün gece karanlıkların 
tatlı, sihirkar loşluğunda, onun i
çin şu bir kaç satırı karalamak 
cüretinde bulundum., , diye ilave 
etti şair: 

Ah, sen Manastırlara mı uça
caksın sevgili! 

Böyle narin, böyle kumru, 
böyle şakrak. 

Senin için şen şarkılar cıvıl
dıyor bak; 

O zümrüt kırlarda kuşların 
dili ... 

* * Hep ayni letafette 9 kıta, ya-
n i tam 36 mısra, hazırunu 

takatsız bıraktı. 
- Ona bir kopyesini takdim 

ettim, diye içini çekti; bugün or
manda yabani çiçeker toplamağa 
çıkacağız.,, 

Universiteli odadan sıvıştı, Şa
irden şiirini bir defacık daha o
kumasını rica ettim. Bu bana; 
atımcı kıtanın sonunda Barones'
in kız kardeşini Universiteliyle 
bahçe kapısından çıkarken gör
mek fırsatını verdi. 

Bir öğle üzeri, bayan doktor, 
yani doktorun karısı bayan; yanı
ma geldi ve beni göğsüne bastır
dı: 

- Bana bütün hayatını anlattı, 
diye fısıldadı. "Yatak odama gel
di ve belime masaj yapmak tekli
finde bulundu. Düşünün bir kere, 
daha bu yaşta, 6 izdivaç teklifi ... 
Hem o kadar harikulade ki - al
tısı da asılzade .. En güzeli de bir 
ormanda olanı ... Sakın bundan, 
benim izdivaç tekliflerinin kapalı 
bir odada yapılmasına taraftar bu 
lunduğum manası çıkarılmasın! 
Hayır; bu iş için dört dıvar arası 
tabii çok daha münasiptir - fakat 
bu hususi bir ormanmış!. 

Genç tıbbiyeli ona: ' 'Dalları hiç 
bir erkeğin kaba elleri tarafın -
dan hırpalanmamış. genç bir a~aç 
gibisin!,, diye fıslamış. Ne ince
lik!,, Bayan do1'tor içini . ç~kli, 
yaşlı gözlerini bulutlara dı~tı ve 
ilave etti: "Bana göre gençiık, ya
bani bir gül gibi olmalıdır.,, 

* * Odama çıktım, başıma pem-
be bir eşarp bağladım ve 

klasik bir şiir kitabını ba~·ıma 
bastırarak bahçeye indim. Çiçek 
fidanlığınm arkasında bir leylak 
küme5.i vardı; oturdum. Bu arada 
yakınlarda üflenen sihirli cıvıltı
lar işittim - Barones'in kız kar
deşile üniversiteli! 

Kulak kabarttım-
- Ne minik ~lleriniz var, dedi 

üniversiteli. "Siyah elbisenizin 
karanlık gölünde yüzen, beyaz 
leylaklar gibi onlar ... ., 

- . .. .. . \ 

- Tutabilir miyim? Yaynız 
bir taneciğini ... 

Ustüste iki uzun iç çekiş işidil
di - Tutulduklarını tahmin et
tim - siyah elbisenin o karanlık 
suları, asıl bir goncadan mahrum 
bırakılmışlardı. 

- Sizinkilerin yanında, benim 
şu kalın parmaklarıma bakın bir .. 

Barones'in kız kardeşi, utan-
gaç; . 

- Ne kadar da ıyi bakılmışlar, 
dedi. 
Çapkın kıza da bak hele! Aşk 

sadece bir manikür meselesi miy
di, yani?!.. 

Talebe "Sizi öpmesini n~ ka
dar da isterdim.,, diye mırıldandı. 
"Fakat şiddetli bir buru n akıntı
sından m uzta ribim; onu size he
diye etmeğe nasıl raı:ı olabilirim! 
Dün gece tam 16 defa çalıştığımı 
hesapladım ve - üç ayrı mendil.. 

Şiir kitabımı leylak ~ü~esiniı'ı 
içine fırlattım ve eve dondum. 

* * C okak kapısının önünde bir 
otomobil duruyordu. Salon

da büyük bir telaş görülüyordu. 
Bar~nes küçük kuşuna bir sür-

200 1 Amerika 
Harp Gemisi 

Daha Yaptırıyor 
--- _, ___ _ 

Bunun İçin 6,5 Milyar 

Dolar Ayrıldı 
Nevyork, 6 (A.A.) - "New 

Republic,, Amerikan mecmuası 
kongrenin harp gemileri inşası 
için 6.500.000.000 dolarlık tahsi
sat kabul ettiğini yazmaktadır. 
9 eylul 1940 tarihinde takriben 
dört milyar dolar kıymetinde 
200 harp gemisi sipariş edilmiş
ti. 7 saffıharp gemisi, 115 muh
rip, 43 denizaltı, 27 kruvazör ve 
8 tayyare gemisi inşasını derpiş 
eden programdan hükumet tez
gahlarına bütün saffıharp gemi
leri ile, 17 muhrip ve sekiz de
nizaltı gemisinin inşası havale 
edilmiştir. Diğer gemiler hususi: 
bahri inşaat tezgahlarında yapıl
maktadır. 

General Weygand 
Vichy'ye Döndü 

(Başı 1 incide) 
rının miktarı henüz kati olarak 
Avam Kamarasında sorulan bir 
belli değildir. Fakat pek az ol -
madrkları tahmin edilebilir. 
Almanların Afrikaya geçme

lerinin sebepleri şöyle hulasa e
dilebilir: 

1 - İtalyan maneviyatını tak
viye etmek, 

2 - İngilizleri bu cepheden 
başka sahalara kuvvet ayırmak
tan alıkoymak. 

Butler'in sözleri 
Londra, 6 (A.A.) - Fransız 

Fasında, Kasablanka'da Alman 
kıtalannın bulunu!'u hakkında 
suale cevaben Hariciye Müste
şarı Butler demiştir ki: 

"Alman mütareke komisyonu
nun bir mümessili birkaç aydan
beri Kasablanka'da bulunmak
tadır. Şubat bidayetinde de mü
him miktarda Alman subayı, \:!r
başı ve askeri üniformalı ve si
lahlı olarak gelmiştir. Sayıları 
hakkındaki tahminler deP:işiktir. 
Komisyona birçok fencilerin de 
dahil bnluııdui!u sövlenivor ... 

A. Darlan'ın temasları 

Vichy, 6 (A.A.) - Öğrenildi· 
diğine ,göre, Amiral Darlan dün 
öğle yemeğini Pariste Laval ile 
birlikte yemiştir. Laval'in çok 
geçmeden Vichy civarındaki ika· 
metgahına döneceği zannedil
me>ktedir. 

V ichy Japon tekliflerini 
/,abule mecbur oldu 

Ankara, 6 (Radyo gazetesi) 
Vichy hükumeti, Hindiçin'tkn 
Siam lehine bir miktar toprak 
verilmesi suretiyle bu iki mem
leket arasında sulhün iadesi mak 
sadiyle Tokyo tarafından yapı -
lan teklifi kabul etmiştir. Vi
chy bugün Tokyova bu husus
taki muvafakat cevabını ver -
mekle mihvere bu taraftan bo
vun eğmiş oluyor. 

Siam - Hindiçini işinin bu şe
kilde halledilmesi Uzak Şark i
şini kökünden halletmiş olmıya
caktır. Bu anlaşma bile ileride 
daha büyük meseleler çıkaracak 
mahiyettedir. -o-----
Habeşistanda Yeni 
Bir Mevki Allndı 
Hartum, 6 (A. A.) - Son ha

berlere göre, Habes vatanperver
lerinin yaptığı cete harbi netice
sinde salı sabahı Burye'yi talı liye 
eden İtalyan kuvvetleri simdi 
Debra - Markos istikametinde 
tam ricat halindedirler. Habeşli 
vatanperverler dün Debra - Mar
kos'un 13 kilometre şarkında 
Mansuka mevkiini işgal etmişler
dir. Bu son mevki, evvelki gün 
zaptedilen Burye'den Addis - A-

. heba istikametinde 65 kilomet
re mesafededir ve Habeşistan pa
yitahtına giden yolun baslangıç 
noktasıdır. Bu suretle Habeşli 
vatanperverler, Sudan hududun
dan Habesistan topraklarının 250 
kilometre icine kadar sokulmus 
bulunmaktadır. 

priz ziyareti hazırlamıştı. Sırtın
da sarı bir muşamba vardı; oda
nın ortasında duruyor, pansiyon 
müdiresini sorguya çekiyordu. 
Bütün pansiyon halkı, etrafında 
kümelenmişti; hatta bayan dok
tor, yani doktorun karısı bayan, 
saygı değer eteklerin mümkün 
mertebe yakınında, gt'lya bir tren 
tar ifesini karıştırıyordu. 

- Peki ama, hizmetçim nere
de? Diye sordu Barones. 

1' AN 

Bulgaristan Sivil 
Halkı Seferber Etti 

(Başı 1 incide) 
yanın talebini is'af etmiş oldu -
ğunu ve bu karar üzerine de Al
man kıtalarının bugün Bulgaris
tana girmiş bulunduğunu kay -
dettikten sonra diyor ki: 

"Başvekil Filof'un beyanatına 
nazaran, Alman hükumeti kendi 
kıtalarının Bulgaristanda bulu
nuşunun muvakkat olduğunu ve 
vazifesinin de Balkanlarda su 1-
hü ve sükuneti muhafaza etmek 
olacağını bildirmistir. Halbuki. 
İngiliz hükumetinin bildiği bir 
şey varsa, o da bu sulhün ve sü
kunetin, üclü pakta dahil bulun
mıyan hicbir devlet tarafından 
asla tehdit veva ihlal edilmemiş 
olduğudur. İngiltere hüklımeti 
Almanyanın bu idiasını müstak
be I bir tecavüzü gizlemiye ma
tuf mutat Alman usulüne pek 
ııyııun bir muıtalata suretinde 
telakki eder. Filhakika Balkan
larda Alman askeri harekatının 
mahiyeti. Alman hedefinin İn
gilterenin müttefiki olan Yuna
nistanı tehdit etmek ve icabında 
bu memlekete taarruz eylemek
tir. Bulgar hükumeti de. Alman 
hükumetiyle yaotığ"r anlasma ile 
bu Alman hedefini kolavlastır
m1ş ve bu hususta geniş bir se
ferberlik vapacak derecede ileri 
gitmiştir. İngiltere hükumeti ~u 
neticeye varmıştır ki. Bul,ırar hü
kumeti sim<liki ihtilafta bitaraf 
kalmak söyle dursun. Almanya 
ile isbirlii?'i yapmıya hazırlanmış 
bulunuyor. 

Bu hareketin başka bir delili 
de, Bulgar hükumetinin 4 mart
ta İn.ırilt<>rPnin müttefikleri olan 
Polonya, Belcika ve Holanda ile 
siyasi münasebetlerini kesmek 
teşebbüsünü ele almış olmac;rdır. 
Bu devletlere ait mümessillerin 
Bulııaristandaki vazivetleri mez
kur tarihe 1t <ı.dar katiyen bahis 
mevzuu olmamıstı. Bulgar hü
kumetinin hakiki veya havali 
harici bir tehlikeve karsı mem
leketini korumak ·icin almayı 1ii
zumlu gördüğü tı?rlbirler. 1nıriliz 
hükumetini alakadar etmez. An
cak İngiltere Almanya He harp 
halindedir ve Bulgar toprakla
rında miktarı her an artan mü
him Alman kıtalarının bulunusu 
ve Bulgar hiiktimetinin de Al
man siyasetine faal bir tarzda 
mutavaat etmesi, İnP'iliz hükı."ı
metine nazaran. Bulgaristanda 
İngiliz siyasi mümessilerinin bu
lunuşu ile telif kabul etmez. 

İn~iltere Elcisi. Sofyadaki El
ciliğin geri alınması ve gerek 
kendisinin, gerek Elcilik memur
larının Bulgaristandan ayrılma
ları için icap eden kolaylıklann 
gösterilmesini istemek hususun
da hükumetinden talimat aldığı
nı ilave evlemektedir. 

Abloka teşmil edildi 
Londra, 6 (A.A. l - İktısadi 

Harp Nezareti bildiriyor: Hükü
met, Bulgaristanı düşman işgali 
altında bir toprak olarak telak
kiye karar vermiş olduğundan. 
mezkur memleket 5 marttan i
tibaren kacak noktai nazarından 
düşman mevridi addedilecektir. 

Almanlarıın üç hedefi 
Londra, 6 (A.A.) - "Times,, 

gazetesine göre, Alman Basku
mandanlığl ya ayni zamanda, 
yahut ta birbirini takiben tatbik 
etmek üzere 3 suretle harekete 
geçebilir: Yugoslavya, Yunanis
tan ve Türkiyeye karşı. 

Gazete, bu ihtimalleri tetkik 
ederek diyor ki: 
"Almanların üçüncü · hedefi 

şüphesiz Türkiyedir. Bu hareket 
sona bırakılmıştır. Türk davası 
Yunan davası ile müşterektir. 
Yunanistana müstevli Almanya 
tarafından indirilecek darbeler 
Türkiyeyi alakasız bırakamaz. 
Fakat ayni zam~nda bu iki mil
letin davası da Ingiliz davası ile 
birdir. Büyük Britanya, bu kış 
Afrikada elde edilen zaferlerden 
sonra, Mısırda hiçbir tehlike kal
mamış olduğu için, Yakın Sark
taki iki müttefiki ile birlikte 
Hitlerin ilkbahar taarruzuna kar 
şı koymak mevkiindedir.,, 

Türk ~ Bulgar 
müna.sebetleri 

Sofya, 6 (A.A.) - Hükumetin 
naşiri efkarı olan "Veçer,, gaze
tesi neşrettiği bir makalede di
yor ki: 

"Türkiyeye karşı hattı hare
ketimiz değişmemiş olarak kal
maktadır. Bu hattı hareket şu
dur: Son deklarasyonun teyit 
ettiği daimi dostluk muahedesi 
çerçevesi dahilinde daimi sulh 
ve dostane komşuluk münase
betleri içinde yaşamak. Bulf(a -
ristanın Türkiyeden hiçbir tale
bi yoktur. Tarih göstermiştir ki. 
Balk an harbinden sonra bizi a
yıran davalar ortadan kalkmış
tır.,. Müd üre kekeledi: "H izmetçiniz 

mi? .. Asıl kız kardeşiniz ve sevim 
li kızınızdan başka kim se yokt~ Doktor ' 

Barones çatlak b ir sesle: "Kı1 Ç İ p R U T 1 
kardeşim mi ,, diye haykırdı .. . . 
"S 1 k. k k k d"' · ok b" .... ıldıye ve zührevıye mütehassısı a.a arı: ız ar .-;<:ım v .- . 

• v • • Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar-
nım. Çocugum, terzımın kızıyk sısınd1o Posta sokağı köşesindt> 
gelmişti bura~a.... ı,:t>ymenet apartımanı Tel:4335, 

Şahane. manzara .. 
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Atinada Bir Resmi 
Tebliğ Neıredildi 

(Başı 1 incide) 

etmiş ve vaziyetin bütün safha
ları üzerinde tam bir mutabaka· 
ta vasıl olmuşlard1r., , 

Eden'in sözleri 

Atina, 6 (A. A.) - Eden Yunan 
milletine şu hitabede bulunmuş
tur: 

"Unutulmaz bir saatte Yuna
nistanın misafiri olduk. Bize gös
terilen hüsnü kabulden derin bir 
heyecan içindeyiz. Yunan mille
tinin, vahşiyane bir hücuma kar
şı gösterdiği kahramanca muka
vemeti biz bütün İngilizler ay
lardanberi takdirle takibettik. 
Selefleriniz tarafından hazırlanan 
ve ordunuz, donanmanız ve ha
va kuvvetleriniz tarafından ce
saretle tatbik edilen parlak men
kıbeyi tehalükle takibettik. Şim
di Yunan er ve kadınlarının ce
saret ve azmi hakkında bizzat 
bir fikir hasıl ettik. 2300 sene ev
vel Atinada deniliyordu ki, "sa· 
adetin sırrı hürriyet, hürriyetin 
sırn da cesarettir.,, Bu büyük a
naneye yeni bir hayat verdiniz. 

Biz İngilizler, donanmamızın 
ve hava kuvvetlerimizin büyük 
muzafferiyetlerinize yardım et
mek imtiyazına nail olmalarından 
dolayı iftihar duyuyoruz. İstik
bal ıztıraplı olabilir. Fakat emin 
olunuz ki, zafer kazanılmadan ev
vel gayretlerimizi gevşetmi -
veceğiz.,, 

Yunanistanın kat'i azmi 
Atina, 6 (A. A.) - Belgradd11 

cıkan Vreme ı:tazetesi, Yunan ka
binesi değiştiği takdirde' yeni hü
kumetin İtalya ile suııi yapacağı
nı yazmıştır. 

Tamamiyle hayal mahsulü olan 
bu havadisleri en kat'i surette 
tekzip ederiz. Şimdiki Yunan hü. 
kumeti, takip ettiği siyasette, mü
sefüth bütün Yunan milletinin 
tam ve mijttehit itimadına maz
hardır. Yunan milleti, şimdiye 
kadar yaptığı fedakarlıklara her 
fedakarlıaı ilave etmeye ve "so
nuna kadar harp., siyaseti karşı
sında, ne gibi tehdit ve tehlike
ler diikiJirse d ikilsin, azminden 
dönmemeye karar vermiştir. 

* Londra, 6 (A. A.) - "Daily 
Telegraph,, gazetesinin aldığı ha
berlere göre, Yunanlılar Selani
ğin tabii müdafaa hatlarını takvi
ye etmek maksadiyle zuvvetleri
ni yeniden tanzim ve tahşit et
mektedirler. 

"Sonu.na kadar döğüşeceğiz,, 

Atina, 6 (A. A.) - "Estia,, ga
zetesi, ezcümle şunları yazmakta
dır: 

"Dün cephede bulunan muha
birimiz Yunan akademisi azasın
dan Mellas'dan aldığımız bir tel
graf, Arnavutluk cephesinde bu
lunan muhariplerimizin Balkan
larda inkişaf eden son vaziyet ü
zerine ne düşündüklerini bize bil
dirmektedir. Bu kahramanlar · 
"Etrafımızda cereyan eden vaka
lara karşı tamamiyle hissiz kala
rak vazifı;ımizi sonuna kadar iyfa 
edeceğiz,, demektedirler. Bu su
retle ordumuz. karısık bir diplo
masi havasına rağmen. muzafferi 
vetlerine devam ederek, bütün 
Yunanistana takip etmesi icabe
den yolu çizmiş oluyor.,, 

* 
Londra, 6 (A. A .) - "Daily Te

legraph.. gazetesinin diplomatik 
muharririne göre, Eeden ve Ge
neral Dill Ankara ve Atina gö
rüşmelerinden sonra Orta şark
taki İngiliz umumi karargahı ile 
vaziyeti yeniden tetkik ederek 
Almanların yakında beklenilen 
hareketlerine karşı kuvvetlerimi
zin en iyi şekilde nasıl kullanı
labileceğini kararlaştıracaktır. 

Ve belki Almanları Balkanlar 
da veyahut şimali Afrikada dö
iTi.ismeve mecbur edeceklerdir. 
Eden'le General Dill bu hususta 
cenubi Afrika birliği başvekili 
General Smuts ile de görüşecek
lerdir. 

Amerikada akitder 
Nevyork, 6 (A. A.) - Radyo ile 

yapılan neşriyata bakılacak olur
sa, Balkanlardaki son inkişaflar 
ve bilhassa Yunanistanın muka· 
vemet kararını bildiren beyanat, 
Amerikada nikbinlik havasını. 
ayni zamanda Türkiyenin kat'i 
hattı hareketine karşı beslenen i
timat ta, bütün memlekette yü
rütülen mütaleaların daha metin 
bir ifade ile izharını temin et-
mektedir. • ı ısr e ,nen1 

Sovyetlerin Bul~ariılWİft li~r~ 
testo etmesi keyfiyeti de, bir çok 
mütalealara yol açm1ştır. Bal.kan
ların buJ?iinkü vaziyeti karsısın
da Sovyetlerin ittihaz ettijti hat
tı hareket h ususunda pek muh
telif fikirler serdedilmektedir. Ek 
'eriyet Rus protestosunun sami
miyetinde>n çok şüphe etmekle 
beraber, bazı muharrirler, Bo{!az-
1arın kontrolü meselesinden dola
vı Almanların Sovyetlerle arası 
acılacagını tahmin etmektedir. 

Yunanistan Harbi 

ITALYAN 
Mevzileri 

Tahrip Edildi 
Atina, 6 (A. A.) - Matbuat 

müsteşan radyoda aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

"Mahalli' harekat esnasında 
Yunanlılar İtalyanlara agır zayi
at verdirerek mitralvöz mevzile
rini ve bir tankı tahrip etmiş ve 
5 subay ve 160 asker esir almış
lardır. Bunlardan başka Yunan
lılar 2 tank, 3 tank dafi topu ve 
külliyetli otomatik silah iğtinam 
etmişlerdir. 

Piyade kuvvetleriyle birlikte 
hareket eden topcu. çok tesirli 
bir ateş açmış ve Yunan tayyare
leri cephe gerisinde kıtaat tahşi
datını ve mitralyöz mevzilerini 
bombardıman etmiştir. 

Yine Atina radyosunun neşri
yatına göre, Arnavutlukta ele ge
çirilen İtalyan harp esirleri, dağ 
avcı kıtaatını nakleden vapur tor 
pillenerek batırıldığı zaman 1500 
İtalyan da~ avcısının boğulduğu 
nu söylemişlt::rdir. 

İtalyan esirleri ayni zamanda 
iki vapurun daha battığını bil
dirmişlerdir. Bu vapurlardan bi
ri katır ve İnnanio fırkasının 67 
inci alayına teçhizat, diiteri de 
"Toskana kurtları,, ismini taşı
yan alaya top nakletmekte idi. 

t L K HEDEF 
Yuıoslavya 

(Başı 1 incide) 
mihverin her türlü taleplerine 
karşı mukavemet azmi gittikçe 
kuvvetleniyor. Çünkü, Yugoslav
ya topraklarından bir kısmının 
Macarlara vaadedildiği anlaşılı
yor. Mihvere boyun eğdiği tak
dirde Yugoslavyanın bir Çekos
lovakya olacağı ileri sürülüyor. 

Vaziyetin nezaketi karşısın
da, Alman hududundaki köşkün
de bulun rn Prens Paul, derhal 
Belgrada dönmüştür. 

Sovyet Rusya 
Romanyadan 
Üs istemiş 

Londrada Bu Haberi 

Teyit Eden 

Malumat 

Hiçbir 

Yok 
Londra, 6 (A .A.) - "A.F.İ .. , 

Salahiyetli İn~iliz mahfillerinde. 
Sovyetlerin Romanyaya bir no
ta vererek Karadenizde bazı üs
ler talep ettiği hakkındaki ha
beri teyit eder mahiyette hiçbir 
malümat mevcut olmadı!ı gibi, 
bu mahfillerde haberin do~rulu
ğunda ciddi surette şüphe edil
mektedir. Bu hususta mütalaa 
beyan edenler, Sovyetlerin Ka
radenizde kafi miktarda üsleri 
olduğunu ve Rumen üslerine 
muhta~ olmadıklarını kaydet
mektedirler. 

Ancak bazı Balkan siyasi mah
fillerinde, Moskovanın bu ,gibi 
iddialarının da gelişi güzel red
dedilmemesi lazım geldiği kana
ati vardır. Filhakika Rusların 
bütün Romanva üslerini isteme
lerine ihtimaı" verilemez. Lakin 
Tunanın şimalinde kain bazı üs
lerin, mesela Sulina ve Drano
va'nın istenmesi mümkündür. 
Çünkü bu üsler, Kırımın garp 
sahillerini muhafazaya yarıya
bilir. Esasen Rusların teşebbüsü 
bu bakımdan Bulgar meselesin
de mantıki bir vaziyet alma diye 
telakki edilebilir. Çünkü Bulgar
ların Almanlara mutavaat etme
siyle Balkanlardaki vaziyette 
sevkulceyşi bir değişiklik hasıl 
olmuştur ve Rusya buna muka -
bil cenubu ı;tarbi hududunu tak· 
viye etmek maksadiyle taviz;:._ 
istiyebilir. 

Londra, 6 (A.A.) - "Da 
Mail,, gazetesi, Cripps'ın bir A 
man - Türk harbi zuhur ett i 
takdirde Türkiyenin Rusyada 
korkmaması lazım geldiği hak 
kında Eden'e teminat verdiğin 
yazmaktadır. 

lngiliz Harp Gemileri 
Faaliyette 

Salahiyettar mahfillerin iddia
larına göre Almanya, Yunanis
tanla ancak Yugoslavya işini 
hallettikten sonra uğraşacaktır. 
Çünkü o zaman, Yunan işini pek 
kolaylıkla halletmek mümkün o- (Başı 1 incide) 
lacaktır. yapılmıştır. Hafif kuvvetler Al· 

Diğer taraftan da Almanlar man gemileriyle Alman kontrolü 
Yunan birliğini kırmıya çalışı- altındaki gemilere taarruz vazi
yor ve bu ınaksatla çok esaslı fesini deruhte etmişlerdir. Bu a
hir propagandaya girişmiş bulu- rada bazı Norveç bahriyelileri ve 
nuyorlar. Nitekim Rumen rad - İngilız kıtaatı karaya çıkmıstır. 
yosunda günde birkaç defa yu- Yukarıda sayılan bütün hedeflere 
nanca neşriyata başlanmıştır.! dikk~t~ l~y~ bi~. muvafiakı~et
Bunda mütemadiyen Yunan ef- le erışılmıştır. Duşmanın 9 tıca
karı umumiyesiİıe hitap edil- ret vapuru ile düşman kontrolü 
mı>ktP~ir. altında bulunan bir Norveç vapu-

/ ngiliz sefirinin faaliyeti ru ve bir si'ı~hlı Alman balıkçı 
Londra, 6 (A.A.) _ Daily Te- gemisi batırılmıştır. Düsmanın 

legraph crawtesi, İngilterenin uğradığı ı.ayiat mecmuu takriben 
f'o 18.000 tona baliğ olmaktadır. 

Yugoslavva Elcisi Sir Ronald Müttefik kuvvetler 215 ..Alman 
Campbell'in faaliyetinden hah- esiri ve lO Quislin.g taraftan ala-
sederek El<'inin Belı;ı;ratta Yuna- t1 . . 
nistanla Türkivenin tesanüdünü rak çekilmişJ.erdir. Kuvve erımız 

bir Norveç vatanperveri de ge
t.ebarüz ettirmive memur edildi- tirmişlerdir. Ada ahalisine yiye
ğini kavdetmektedir. cek, sabun, sigara, giyecek gibi 

Gazete. Yugoslavyaya tahsis 
~ttif!i bir etüdde bu memleketin lüzumlu malzeme dağıtılmıştır. 

Taarruz pek az mukavemete 
~evkulcevs bakımından ümitsiz maruz kalm,ıştır. Bununla bera
hir vazivette olmadıitını yazıvor. her bir Alman subayı ile Alman 
Filhakika Yuııoslavvanın Bulgar tayfadan altı kisi ölmüştür. Kuv
hududu hP.nüz acıktr ve bu hu-
ıiut mücfafa edilebilir. Sava ve vetlerimiz hiç bir zayiat veya ha-
'Tuna nehri mukavemet hatları sara uğramamış!ı_r_. ___ _ 

t.eskil edel:iilec.ei!i ıcti?i· .g~rp hu- .. Bulnar·ıstan Picman 
dudu da tahkım edilmıştır. Yu-. ":I S' 
goslavva mihvere teslim olursa ll 

4 Ol k I 
'Y!Utlaka par<,>a}anacaktır. aca • r .. 

·- . 
1 

(Başı 1 incide) 
" stila Tehlikesi "Askeri bakımdan günün aıa-

Çok za,.ftır .. 
(Başı 1 in cide) 

Margesson, Şarki Afrika ha
rekatı hakkında izahat verdikten 
sonra Yunan ordusundan sita
yişle bahsetmiş ve şOyle demiş
tir: "Nihayet Yunanlılar, ilk sı
kı duranlar olmuşlardır. Yunan
lılar, İtalyanların insan ve mal
zemece ezici faikiyetinden kork
mamış ve birçoklarının tahmin 
ettiği gibi, bir ayda ezilecek yer
de, hücuma hücumla mukabele 
etmiştir. Yunanlılar bir kere da
ha. talihin kahramanlara yaver 
olduğunu isbat eylemişlerdir.,, 
Mar~esson bundan sonra istila 

tehdidinden bahsetmiş ve şunla
rı sövlemiştir: 

"İs-tila tehlikesi çok zayıftır. 
Düşmanın yapması imkan dahi
linde olan her sey tetkik edil -
mistir. Son manevraların esasını 
müstevliye karşı yapılacak hare
kat teskil eylemiştir. Boş durmu
yoruz ve her gün müdafaalarımı
zı daha iyi bir hale sokuyoruz ... 

Marızesson, sözlerini şöyle bi
~irmistir: 

" H ic kimse, ön ümüzdeki sene 
icinde ordunun ne gibi imtihan
larl'a karşılaşacağını sövlivemez 
Fakat ben sundan eminim ki, bu 
ordu, mükemmeldir ve mazinin 
c;anlı ananelerini kuvvetle idame 
<>decektir ... 

Margesson'un nutkunu müte
akıp. Avam Kamarası. ordu büt
cesini tasvip etmiştir. 

kası, Alman kıtalarının Bulgaris
tana girmesi neticesinde yakın 
Balkan seferi üzerinde toplan
maktadır. J;\-ıradeniz limanlarının 
Almanlar tarafından işgali, deniz 
altıları Türklere karşı taarr.uzi 
bir tarzda istimaline alamet o
labileceği gibi Rus seyrisefainine 
karşı da tehdit olabilir. 

Bulgar ordusu seferber edil
mekte ve pek muhtemek o1arak 
Türk hududuna doğru yürümek
tedir. Edirneden Karadenize ka
dar 150 kilometrelik hududun ta
mamının tehdit edilip edilmediği 
henüz sarih değildir. Fakat son 
haberlere göre, Alman ileri kuv
vetleri, şimdiden bu hattın sa
ğında yani Svilengrad önünde
dir. Fakat Bulgar ordusu iyi teç
hiz edilmiş değildir ve tayyaresi 
pek azdır. 

- ---<>---

Eski Kral Carol 
(Başı 1 ıncide) 

mobil ile devam etmiştir. Sahte 
pasaportların bir yabancı tara
fından tedarik edildiği söylen
mektedir. 

Madrit gazeteleri bu firarı. 
fevkalade bir nüsha cıkararak 
haber vermişlerdir. Sabık Kral 
ile Bayan Lupescu'nunı Rosal de 
la FrontE'f'a'da hududu geetikle> 
ri zannedilmektedir. Otomobilin 
icinde son günlerde Portekizdeıı 
gelen bazı kimselerin de bulun
duğu sövlenmketedir. Sabık 
Kral ve Bayan Lupescu otelde 
4 büyük köpek bırakmışlardır. 
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GRiPiN 
-Baş, Di9,- :Nezle, Grip, Bomatizm& 

'.Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı DerlraJ Keaer .._ •' 
icabında ıono. 3 lıq• •lınıblllı. TAf\LITLE.RINOEN SARININIZ. 

HER \'El,OF: ruuu KUTl't,~RI ISRARLA ISTF.Yl"fl7. 

Kapall Zarf Usulü Ue Eksiltme ilanı 

Yozgat Nafıa l\lüdürlüğünd~n: 

1 - Eksiltmeye konulan i~ 
Yozgat - Sorgun yolunun 35 iocf kilometresinde yapılacak 11501 ll-

t'b 33 kunış keşifli köprü inşaatıdll": 
2 - Bu işe alt şartname ve evrak §Un}archr. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri ıenel şartnamesi, 

D - Şosa ve köprüler fennt ,artname.sl. 
E - Husus! şartname, 
F - Keşif cetveli, tmıllll fiat, metraj, 
G - Proje. 

istekliler Yozgat Dalnıl EncClrneninde bu e\Tak ve &artnamcleri glS
rebllirler. 

3 - EksOtme 27.3.941 perşembe günü saat 15 de Yozgat Daim! En
cümeninde yapılacakUr. 

~ - Eksiltmeye girebilmek iı;ın isteklilerin 862 lira 57 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale tarihinden 4 gUn evvel müracaatla vi
Uyetten eksiltmeye girebileceklerine dair vesika almalan lAznndll". 

5 - Teklif mektupları 3 Oncü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Daimi Encümene get.irllecek Encümen Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecekUr. Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet ü
çüncü maddede ya:zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının müh•lr 
mumu ile iyice kapatılmış olması şartUr. ·Postada olan gecikmeler kabul 
edilemez. (1555) 

N.V.' 
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TAN 7.3.941 

, MAKSIMDE I' ŞiRKETi HA YRIYEDEN : 

SAF 1 Y.E ve ARK~~AŞI 
CIRAGanAnNk REVUSU 

Masalarınızı şimdiden tedarik ediniz. Telefon: 42633 1 

COCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bu 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· ÇocUk Ansiklopedisi .t. 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak mektepten sonra muh· 

taç olduğu en kıymet· 
li eserdir. 

en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı!ıp kay
bolabilir, veyahut u
nuttı'abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopootı:.ı, ço

cuğun hayatı üzerınde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz bıra-

Cünkü: Çocuk AnsiklopE>t.iisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oua boş 
saatlerinde hocahıt ve 
arkadaşlık eder. 

kacak bir eserdir. • 

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
·ilttir. Mükemmel fekildt 
teclit edilmiş ol.arak iki cll· 
di birden (7) liradır. 

Adres : lstanbulda TA N Matbaası Talebe oe muallimler1: 
tenıiliitlı (6) liraya verilir. 

lslanbuJ Levazım Anı 
liğinden Verilen: Har 
Askeri Kıtaatı İlônlaı . 

j 250 adet binek eğer takımı alı~ 
nacaktır. Pazarlıkla ihalesi 10/ 3 
941 Pazartesi günü saat 11 
de Ankarada M. M. V. Satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

!
Hepsinin tahmin bedeli 22,500 li
ra teminatı 3375 liradır. Nümune 
ve şartnamesi komisyonda görü-
lür. Taliplerin belli vakitte kcr 
misyona gelmeleri. 

(2022 - 1557) 

* Beher metresine 340kuruş fiat 
tahmin edilen 200,000 metre ka
putluk kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 25,000 met
reden aşağı olmamak şartile ay
n ayn tekliflerde kabul edilir. 
Ihalesi 1913/ 941 çarşanba günü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnmesi 34 
liraya komisyondan alınır. Talip
lerin teklif edecekleri miktarlar 
üzerinden kanuni teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermele 
ri. (2016 - 1519) 

* Takarrür edecek fiat üzerin-
den 40 : 50 beygir kuvvetinde 
bir grup elektrojen pazarlıkla a
lınacaktır. Eksiltmesi 10/3/941 
Pazartesi günü saat 14 de Edir
nede askeri satın alma komisycr 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin 
% 15 teminatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

(2056 - 1747) 

* Beher kilosu 45 kuruştan 
60,000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Tah
min tutan 27.000 lira, ilk temi
natı 1025 liradır. Şartnamesi ko
misyonda ,llÖrülür. İhalesi 24/3 / 
941 Pazartesi günü saat 11 de 
Edimede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermeleri. 

(2054 - 1745) 

* 

Umumi bahçelerin tanziminden çııkan 700 metre mikloı Moıo:wn 
nakli işi açık ekslltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 800 lira ve ilk 
teminatı 60 liradır. Şartname Zabıt ve Muame!At Müdürlüğü kalemin':le 
görlilebllır. İhale 18/3/941 Salı günü saat 14 de Daimi Enc.ümende ya9ı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat mııkbuz veya mektupları ile ihale gUnU 
muayyen saatte Daimi Encilmende bulunmaları. (1636) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - 1.3.1941 tarihinden IUbar.m yirmi gün müddelle kapalı zarf u

sullle eksiltmeye çıkarılan ili: Efes - Selçuk - Arapçı yolunun 12 + 
500 - 26 + 460 kilometreleri ara.;ındaki ikinci kısmın toprak tesviyesi, 
f(>Se ve sınat imAlAt i~aatıdır. 

2 - Tahmini keşif bedeli (103087) lira 9 kuruştur. 
3 - Keşif evrakı Turistik yollar mıntaka müdürlüiQnde mevcut o

lup isUyenler parasız olarak sureUerini alabilirler. 
4 - Eksiltme 20. Mart. 1941 tuihlnde perşembe günQ saat 11 de 

İzmir vi!AyeU Daimi Encümeni Odasında kapalı zarf usullle yapılacalttır. 
5 - Muvakkat teminat mlktan (6705) liradll". 
6 - İstekliler bu ise girebilmek için ihale tarihinden en az sekiz 

i\ln eVV1?1 turistik yollar mmtaka mUdürlüğüne müracaatla eksiltme 
şartnamesinde yazılı ehliyet vesik'lSını alacaklardır. ' 

7 - istekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun bir şekilde 
tanzim edecekleri zarfiarmı ihale günfinde saat ona kadar vilayet ma
kamına tevdi ederek mukabilinde makbuz almaları IA:zımdll". (805-1631) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - 1.3.1941 tarihinden itibaren yirmi eün müddetle kapalı zarf usu

llyle eksiltmeye çıkarılan iş: Efesi - Selçuk - Ara~ı yolunun 2 + 400 -
12 + 500 kilometresi arasmdaki parça ile Harabeye giden 400 metrellk 
şubeden mürekkep birinci kısmın toprak tesviyesi, eose ve sınat lmAJ.At 
inşaatıdll". 

2 - Tahmin! keşif bedeli (134685) lira 66 kuruştur. 
3 - Keşif evrakı turistik yollar mmtaka mildürlüğünde mevcut o

lup lsUyenler parasız olarak suretlerini alabilirler. 
4 - Eksiltme 20. Mart. 1941 turthlnde perşembe günü saat 11 de 

İzmir vllAyeU Daimi Encümeni Odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat m.lktan (7984) lira 28 kuruştan ibarettir. 
6 - İstekliler bu işe girebilmek için ihale tarihinden en az seltlz 

giln evvel turistik yollar mıntaka müdürlüğüne müracaaUa eksiltme 
şartnamesinde yazılı ehliyet vesikasını alacaklardır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun bir sekilde 
tanzim edecekleri zarflarmı ihale gUnUnde saat dna kadar vllfıyct ma
kamına tevdi ederek mukabilinde makbuz almaları ıaz.ımdır. (806-1632) 

,_KARTALDA-~ 
Umum Emlak ve Arazi 
alım, satım, kiralama 

ve idaresi 

CEZBi ÇETINTAŞ 
Sabık Kadastro, Tapu memuru. 

Kartal Hükfunet Cad. 3,1 

- Kolaylık Evi -

nuni kati teminatlariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

'2042 - 1684) 

* 

Türkiye iş Bankası A. Ş. 
Müdüriyetinden: 

Bankamız İstanbul, Galata, 
Beyoğlu şubeleriyle Kadıköy, 
Üsküdar ve Beyazıt A.fanslarr
mızın gişelerinin 1 O Mart 1941 
Pazartesi gününden itibaren a
şağıdaki saatlerde açık buluna
cağını muhterem müşterilerimi
ze arzederiz. 

Her gün 9,30 - 12; 13,30 - 16 
Cumartesi lliinleri: 9,30 - 11,30 , ............ , ....... . 

D. lhun lamı 
Beherine tahmin edilen fiati 

~KSURUK ıundlu 
~UflriUr ve nete. darlıtı. bol
ınaca ve ıcıı•mık 6UOı1lklert t
;in pek testru uıeıır. 11eru. 
.. n."'ıhftfl' 

335 kuruı olan 100,000 adet ki- 3500 adet yer~ hayvan çulu 
Um kapalı zarfla eksiltmeye kon- kapalı zarfla eksiltmeye konmut
muştur. 50,000 adetten llfllıı ol- tur. İhalesi 25/3/941 Sah Riinü 
mamak .-rtiyle ayr_ı ayn teklif- saat 11 de İspartada askeri satın 
lerde kabul Milir. ihalesi 25/3/ alına komigyonunda yaı>ılacak-
941 Salı aünü saat 11 de Anka- tır. T~min tutan . 23,450 11!'8, .. _________ _ 

rada M. M. V. Satın alma komis- kati temmatı 1758 lıradır. Talıp
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve terin kanuni vesikalari~le tekl~f 
şartnamesi 1675 kuruşa komis- mektuplarını ihale saatınden bı! 
yondan alınır. Taliplerin teklif saat evvel komisyona vermelerı. 
edecekleri miktar üzerinden ka- (2052 - 1743) 

Sahip ve Nesrfy8t mQdOrtl Emin 

UZMAN, Gazeteclllk Ye Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

Köprüden saat 19 da hareket eden. Kuruçcşme de dahil oldu 
halde Bebeğe kadar giden 170 numaralı seferin 19.15 de hareket e 
mekte olduğu sayın yolcularımu..a ilAn olunur. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Zonb'llldak istasyonundan vagon içinden tahltye edilerek vapura 

mil ve Köstencede Cif tesllm edilmek 5arUyle 1000 ton pik demiri na 
UrilccekUr. 

Bu isin pazarlığı 10-3-941 Pazartesi günil saat 15 de yapılaca 
Tahmin edilen bedel 10675 llradır. Pazarlık Ankarada idare binası içi 
Malzeme dairesinde toplanan komisyoca yapılacaklır. 

Taliplerin yani gUn ve saatte teklif ve kanuni veslkalarfyle bir 
l<omlsyona müracaat etmeleri IAzımdll". 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşa Tesellilm şefti 
den ve Ankarada Malzeme dairesinden dağıtılmaktadır. (1691) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulue t'arihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk LirasJ 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari hf'r nevi banka muameleleri 

28,800 Lir ... Para Biriktirenlere 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bank .. •nda kumbaralı ,,. lhbareıa taHrruf heeaplarında eti n 
ııraaı bulunanlara sonede 4 dete oekllecek kura ııe aıaOıdakl plana 11 

ikramiye daCıtılacaktı• .,, 
4 Ade\ 1.000 L.lraıııo 4.000 LI" 
4 • 100 • 1.000 • 

• • l!O • 1.000 • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 • 10 • 1.000 • 
ı20 • 40 • 4.800 • 

1eo • ıo • 1.200 • 
oı K KAT: ResaJ)lanrıc!ılld ııaraıar bir nnt lolndt SO Oradan aı•ll clftıldll 
yenlere ikramiye çıktığı takdtrdt ... 20 razlui7le Yerflecektfr. K 
senede • deta. l EyllU 1 Blrtnctklnun. J Mart n l 

tarfhlmnd• cekllecektlr. .. 

Otomobil ve demir hurdavat ve 

inşaat malzeme satışa 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/ 13 

Terekesine mahkemece elkonulu p tasfiyesine karar verilen ISlil Mü
hendis Vahit Akpaka ait 61 sandık muhtelif otomobil, demir hurda\•al 
ve inşaat malzeme AlAt ve edevatın mahkememiz tarafından açık art
tırma suretiyle 11/3/941 tarihine müsadif ıralı i\lnü saat 14 de Gala~ 
eski şarap iskelesi Elhatay hanında satılacaktll". İsteklilerin mezldl.r gil'O 
ve saatte mezkO.r mahalde haza- bulunmaları llAn olunur. (343S) 

• 

Karamürsel İcra Memurlu- 1
, ••••••••••• 

ğundan: Karamürselin Tokmak 1 EminönU Halkevi Sosyal Yardun 
çütliği köyünden Kazım Tuna- Kolu tarafından Taksimde 
hya (185) lira ve icra masrafla
rı vermiye borçlu Karamürselin 
Hersek köyünden Şahidullah kı
zı Hacer Zencibayın mahcuz er 
lup paraya çevrilmesine karar 
verilen tapunun Eyllıl 940 tarih 
1 numarasında kayıtlı Çavuş 

çütıiği köyünün Dereağzı mev
kiinde şarkan Süleyman O. Ali 
tarlası, şimalen umumi yol , gar
ben kuru dere, cenuben Çavuş-• 
çiftliği köyü merasiyle mahdut 
altı hektar ( 4351) metre murab
ba tarlanın 12 hisse itibariyle 

KRiSTAL 
Gazinosunda 8/3/941 Cumartesi 
akşamı için yapılması evvelce 
takarrür eden müsamere tehir 
edilml:;tir. , ______ ,. 

takdirde satış düşürülecektir. 
potek sahibi alacaklıların ve 
ğer alakadarların hususiyle f 
ve masrafa dair olan iddialar 
on beş gün içinde evrakı müs 
teleriyle icra dairesine bildirnı' 
!eri aksi takdirde hakları ta 
sicilliyle sabit olınıyanlar sa 
bedeline iştirak edemiyecekl 
dir. 

Satış bedeli peşindir. Anc 
alıcıya 20 S?Ünü geçmemek üz 
mehil verilebilir. Alıcı derhal 
va verilen mehil içinde satış 
delini ver.midiği takdirde ken 
sinden evvel en yüksek tekli 
bulunan kabul ettiği halde 
ihale edilir. EtmedUU halde O 
~ün müddetle ve tebliğsiz olar 

dört hissesi sC'kiz hisse itibar e
dilerek bu sekiz hisseden borçlu
ya ait üç hissesi işbu borctan do
layı açık arttırmaya çıkanlmış
trr. Şartname ilan tarihinden iti
baren herkes tarafından sıörüle
bilir. Arttırma ilim tarihinden 
başlamıs olup satış 4 Nisan 941 
cuma günü Karamürsel icra dai
resinde yapılarak üç defa bağ

rıldrktan sonra saat 14 te en çok 
arttırana ihale edilecektir. An
cak arttırma bedeli borctunun 
hisse~ine takdir olunan (207) li
ra (99) kurusun yüzde yetmiş 
beşini bulınadıeı takdirde en son arttırmaya çıkarılıp en çolı: a 
arttıranın taahhüdü baki kal - tırana ihale edilecek ve arad 

mak şartiyle arttırma on gün u
zatılarak 14 Nisan 941 pazartesi 
~ünü saat 14 te üc defa ba~ıl
dıktan sonra en cok arttırana i
hale edilecektir. Su kadar kJ. sa
tı, isti~enin alacaf1nm riij:hanı 
olan diıer alacaklılar bu "9vri 
menkul ile temin edilmis ise sa
tış bedeli bu suretle rilçhanlı o
lan alacaklılann alacaltnın mec
muuna baliğ olması ve paraya 
çevirme ve paylaştırma masraf
larından fazlaya çıkması şart o
lup bu bedel elde edflmedlll 

fark ve zararlar ve yüzde 
faiz avnca takibe hacet olı:ıı" 
dan ilk alacaklıdan tahsil olurı 
caktır. Arttırmaya ietirak 
vüzde yedi bueuk teminat 
si veya m1llt bir banka m•lftt 
«ôsterilmesi lbımdır. Tell 
ve tescil murafı alana ai 
Arttırmada hazır bulunanlar 
nameyi aynen ~rmils ve ka 
etmis sayılırlar. Fazla taf 
almak istivenlerin dosyam 
941/112 No. h dosyamıza m~ 
caatlan DAn olunur. 


