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Erkâmharbiye-
nin affoluıtmaz

hataları
Ikinci ordu malzeme
noksanından düşman

karşısında perişan oldu
Fransız erkânıharbiyesi, «En mükem -

tnel müdafaanın taarruz olduğuna» da-
ir Foch'un ileri sürdüğü prensipe, artık
inanırjyordu. Erkânıharbiye, Fransız
nüfusunun azaldığını ve seksen milyon
Almana karşı kırk milyon Fransız bu-
lunduğunu düşünerek adam harcaraak
istemiyor, belki Almanların majino
hsttına çarparak mahvolmalanm bek-
liyordu. Fransız kumandanlaana göre
harbin mukadderatmı bir takun piyade
harbleri tayin edecek ve Fransız as -
keri de o zaman kendini gösterecekti.
Onlara göre tayyare ve tank bir takıın
teferrüattı ve Almanların İspanya da-
hilî harbi ve Polonya harbi sırasında
elde ettikleri neticeler, ehemrniyetsizdi.
Bu yüzden Reynaud ile de Gaulle'ün
yığın yığın tayyare ve tank yapmak le-
hindeki mücadeleleri boşa gidiyordu
Senelerce evvel de Gaulle şu satırlan
yazmıştı: «Yarm, en büyük ordular,
tanklarla hareket edecek. Sabahleyin
yola çıkan bir kuvvet, akşamleyin elli
rnil ilerlemiş olacak. Ve bir tek muha-
rebeye hiç olmazsa 7000 tank iştirak e-
decek!» ve de Gaulle'ün eseri, Alman-
lann Meuse ve Somme nehirlerini sş-
mak için neler yapacaklarrnı vuzuh ile
«nlatıyordu.

Fransızlar harbin başlangıcında War-
ndt ormanına ilerledikleri zaman,
IVansız tankları, Alman tanklarına
karsı bir hayli mühim muvaffakiyetler
fcazanmışlardı. Bu vaziyet karşısında
Hitler, tank imalâtını hızlandırmak lü-
zumunu anlamış ve bunun neticesi ola-
rak, en salâhiyetli Fransızlara göre ha-
ciran ayı içinde, Fransayı mağlûb et-
mek için 4000 tankı harbe sürmüştü.

Fransız erkânıharbiyesi, müdafaa işi-
ne de lâyık ölduğu ehemmiyeti verme-
mişti. Çünkü asıl majino hattı Basle-
den Montmedy ve Lengury'ye kadar
Fransız hududunun yalnız yarısmı kap-
Lyor ve daha sonra Belçika hududu
başlıyordu. Hat, Belçika hududu bo-
ynnca denize kadar uzatılmamıştı. İn-
giliz harb haritalarının hattı, Şimal de-
nizinden İsviçre hududuna kadar u -
zanmış göstermeleri bir hata idi. Ger-
çi Fransa. bir arahk hattı denize kadar
uzatmak istemişti, fakat Belçik* hükû-
meti bu hareketi dostluğa münafi saya-
cağını söylediği için pek zayıf bir hat-
hn inşasile iktifa edilmişti. Fransızlar
bu hattı inşa ve takviye edeceklerine
Kolanda ve Belçika mukavemetlne gü-
venmişler, bunlann yardım erişinciye
kadar mukavemet edeceklerine inan -
mışlardı. Bu sayede Fransızlar, maliye-
îerinin kuvvetli olmadığı bir sırada,
büyük bir masrafa girmekten korun-
muş oluyorlardı.

Bu hattı hareket yanlıştı. Çünkü Al-
rnanların taarruza geçtikleri anda hat-
tın en zayıf noktasmdan yüklenecek -
leri muhakkaktı. Almanyanm taar -
ruz plânında hiç bir yenilik yoktu.
Plân gene Fon Schlieffen'in 1913 te
yaptığı plândı. Ve Almanlar Sedan'ın
şimalinden müdafaayı yardıktan ve
Iransızlan ricate mecbur ettikten son-
ra Sedana yakın olan sol cenahlarına
dayanmışlar, İngiliz, Belçika ve Fran-
sa kuvvetlerini Farnsamn külli kuv -
vetlerinden ayırmağa ehemmiyet ver -
mişler bunun da Manş limanlarma
doğru llerlemekle temin etmişler, bu
manevrayı muvaffakiyetle tatbik ettik-
ten sonra klâsik plânlarına dönerek
cenuba doğru Seine üzerine yürü -
müşlerdi.

General de Gaulle'ün îsabeti
Fransız müdafaasınrn en zayıf nokta-

sı Meuse mıntakası olduğuna göre,
Fransız erkânıharbiyesi, Almanların
buradan taarruz edeceklerini bilmeli
idi. De Gaulle senelerce önce yazdığı
eserde bu noktayı tebarüz ettirmişti:

«Moselle tepeleri ile Meuse tepcleri -
nin mühim bir mania teşkil ettiği mu-
hakkak ise de bu mania derinlikten
mahrum olduğu için b*r tek hata, bir
an! baskm, bir ihmal, bunları kaybet-
meğe kâfi gelir. Bu da Hainault, yahud
F'anders'den yapılacak her çekilme ha-
reketinin arkadan vurulmasına sebebi-
yet verir. Bu ovalarda müdafaa hattı-
nın istinad edeceği hiç bir sed, hâkim
tcpeleıden müteşekkil bir hat, cepheye
müvazi bir surette akan bir nehir yok-
tur. Daha fenası bu havalinin, Meuse,
Sambre, Serape, Lys gibi vadileri ihti-
va etmek dolayısile mütecavize yardım
etroesidir. Ve buradaki müteaddid yol-
lar ve demiryollan düşmana rehber -
lik etmektedir.»

Almanlar da buradan taarruza ge •
çerek Maastricht, Liege, Namur, Rec-
roi, Mezieres ve Sedan üzerinden Meu-
se'ü takib etmişlerdi. Meuse'ün Fran*

r
Posta, telgraf

•jr Memlekefimizde posta. telgral
ve leiefon faaliyeti gittikçe arlmak-
tadır GeçeH sene «levletin bu işf»r-
dett temin ettiği gelir ayda vasati
883,000 iiralıktı.

Istanbul limamnda
•k Geçen sene zariınâ» ithalâtımı-

zın yıi/de 76 sı, ihraeatırrmm ise yüz-
de 36 sı İstanbul Hmamrklan geçmiş-
tir.

Ş«ker
+ Geçen sene memicketimizin şe-

ker istihsaljtı miktarı 96.000 tondu.
Bu sene rekoltenin 100.000 tonu ge-
çeceiri ve belki 110 bin tonu bulacağı
ümidi kuvvetlidir

saya aid kısımlarını müdafaa eden iki
ordunun biri General Corop'un kuman-
dası altındaki dokuzuncu ordu, diğeri
General Hutzinger'in kumandasi altm-
daki ikinci ordu idi. Corop'un' ordusu
kuvvetli değildi. Ve bu ordunun tak-
viyesi için vuku bulan müracaatler bo-
şa gitmişti. Corop, kendisini ziyaret e-
den harb muhabirlerine malzeme nok-
sanından bahsediyor, fakat derdini din-
letemiyordu. Neticede Alman zırhlı
kıtalarının taarruzu üzerine bu ordu
perişan oldu. Fakat yapılan tahkikat
erkânıharbiyenin mes'ul olduğunu gös-
teriyordu. Nitekim Reynaud da Syan
meclisinde irad ettiği «Vatan tehlike -
dedirU nutkunda Fransız erkânıharbi-
yesine tariz eder;

• Geçilmesi güç olan Meuse nehri. a-
şılmaz bir mania sayıldı. Bu yüzden
burasını müdafaa eden fırkalara ehem-
miyet verilmedi. Bu fırkalar nehir ü-
zerinde dağınık bir vaziyette idi Bun-
dan başka, iyi bir kumanda heyetine
malik olmayan ve iyi terbiye görmiyen
fırkalardan müteşekkil General Corop
ordusu buraya yerleşürilmiş ve sol ce-
nahı teşkil eden en iyi askerler Belçi-
kaya sevkedilmişti.

«Meuse nehrini geçmek gerçi güç bir
iştir. Fakat bu nehri müdafaa da güç-
tür. Cenahlara karşı mitralyöz ateşi aç-
mak imkânsızdır ve düşman buraya ko-
lay kolay hulûl etmek imkânım ha -
izdir. Şunu da ilâve etmeliyim ki en
kısa hareketi yapacak olan Corop or-
dusunun piyade fırkalarından yarısı,
nehre yetişemediler. Fakat mesele
bıuıdan da ibaret değildi. Cezasını bu-
lacak olan bir takım müthiş hatalar yü-
zünden Meuse üzerindeki köprüler
berhava edilmemişti ve Almanların
zırhlı kıt'aları, dağınık fırkalara taar-
ruz etmeden Alman avcı tayyareleri-
nin himayesi altmda bu köprüler ü-
zerinden geçtiler. Felâketin ve Corop
ordusunun perişan edilmesinin sebebi
budur.

«Fransız ordusunun belkemiği bu şe-
kilde kırılmış, cephemiz de bu yüzden
60 mil genişliğinde bir gedik açılmış ve
Almanların zırhlı kıt'aları bu gedikten
boşanarak Paris istikametinde geniş bir
cep açtıktan sonra sahile doğıu dön -
müş, Fransa - Belçika hududu üze -
rindeki bütün tahkimatımızın gerisine
düşerek Belçiakdaki müttefik kuvvet-
leri tehdid etmişler ve bu kuvvetlere
ise, ricat emri ancak 15 mayıs skşamı
verilmişti.»

Reynaud'nun Meuse'ü aşıîmaz bir
mania saymanın doğru olmayacağı
hakkındaki sözlerini de Gaulle de se-
nelerce evvel yazdığı eserde izah et -
mişti. Topoğrafya bilen her asker de
bu hakikate vakıftı. Buna rağmen Fran-
sız erkânıharbiyesi, en zayıf ordusunu
buraya yerleştirmişti. Bir takım Gene-
rallerle zabftlerin tevkif edilmesi, iç - :

lerinden bir kaçının belki de kurşuna
dizilmiş ölıhası, General Gamelin ile
Fransız erkânıharbiyesinin mes'uliye -
tini hafifletemez.

Bunlann plânı, Belçika hududunu
müdafaa etmek ve Belçika hududunu
kendi hududlan tanımaktı. Halbuki
Belçikalıların tereddüdü ve Kral Leo-
polde dost olarak güvenmenin caiz ol-
madığı çoktan anlaşılmış bulunuyor-
du.

Garbı îstilâ
Almanlar 9 -10 mayıs cuma gecesi

Holandaya taarruz ettiler. Takib ettik-
leri hattı hareket, harikulâde idi ve
Bolçikah, Holandalı muhacirlerin pa -
raşütçüler hakkında yaptıkları hikâye-
ler, maneviyatı bozmağa yardım et -
mişti. Hattâ bu hikâyelerin yayılması,
paraşüt tehlikesile karşılaşmak*an daha
çok tesirli olmuştu.

(Yarın devam edecek)

Sehir
Haberleri

Şeker fiatımıt
artacağı yalaıt

Bilâkis umumî şeker is-
tihsali geçen seneden

daha yüksektir
Son günlerde, şeker fiatlarmın pa-

halılaşacağı hakkında gene yalan bir
haber dolaşmağa başlamıştır. Bu ha -
ber alâkadarlarca kat'iyetle tekzib e-
dilmektedir.

Evvelki senenin 38 bin hektarlık a-
razisine mukabil, bu sene 50 bin hek-
tarlık araziye yapılan pancar zeriyatı,
bazı mıntakalarda ve meselâ Trakyada
tabü şeraitin müsaid gitmemesinden
dolayı çok mükemmel netice verme -
roekle beraber yeni sene şeker istih -
salinin.bir rökor teşkil eden. geçen se-
neden fazla olacağı kanaati vardır.

Dört şeker fabrikası içinde ilk olarak
Alpullu yeni sene kampanyasmı bitir-
miştir. Alpullu şeker fabrikası bu se-
ne Trakyada pancar az olduğundan is-
tihsal devresi kısa olmuştur. İstihsal
faaliyetini bir haftaya kadar ikmal ede-
cek olan Eskişehir fabrikasımn vaziyeti
normaldir. Uşak bu seen 200,000 ton
pancar işlemektedir.

Şeker fabrikalanmızın faaliyeti bu
ay sonunda ikmal edilecek ve o zaman
hakikî vaziyet anlaşılacaktır.

ŞEH1R lŞLERt

Şehir Meclisinde
Şehir Meclisi dün Vali ve Belediye

reisi Lûtfi Kırdann başkanlığında top-
lanmış, mahallc arasında seyyar kö -
mürcülerin kalitesi fena ve bozuk a-
yarh kantarlarla kömür sattıkları gö-
rüldüğünden bunlara miııi olmak üze-
re muayyen pazar yerleri tespiti hak-
kındaki teklif Mülkiye Encümenine,
çok işlek olan ana caddelerde işkembe-
ci, dökmeci, eskici ve emsali dükkân-
lerın bulundurulmaması için zabıtai
belediye talimatnamesine madde ilâvesi
hakkındaki teklif, Mülkiye ve Nafıa
Encümenine, Haydarpaşadan Üsküdara
gidecek vesaitin takib edeceği yollara
dair olan. teklif Mülkiye ve Nafıa En-
cümenine havale edilmiştir.

Kilosu eksik ekmekler
Zabıta tarafından yapılan kontrol es-

nasında Balatta Vodina caddesinde
Hsmdi Sekbanın fmnında 62, Fener-
de Yıldız caddesinde İspiro Markonun
fırmmda 46 kilo tartıları eksik ekmek
bulunmuş, haklarında cezaî muameleye
tevessül edilmiştir.

POLtSTE

Millî korunmaya mugayir
hareket edenler

Millî korunma kanununa muhalif ha-
reket eden bir kaç kişi. yakalanarak
haklarında icab eden muameleye te -
vessül edilmiştir. Bunlar şunlardır:

1— Sultanhamamında manifaturacı Ar
manak 650 kuruşa aldığı mantoluk ku-
maşı 900 kuruştan satmak istemiştir.

2 — Eyübdeki Cizlâved lâstik fabrikası
deposunda 113 balya ham kauçuk ol-
duğu halde 110 balya üzerinden beyan-
name vermiştir.

3 — Yenipostane caddesinde eczacı
Fvre 130 kuruşa satması icab eden bir
ilâcı 160 kuruştan satmıştır.

4 — Âşirefendi sokağında manifa -
turacı Sadi ve Rifat. İspartalı tüccar
Ahmed Görgülüye metresini 80 kuruş-
tan sattığı 10 top pazenin faturasını 42
kuruştan tanzim etmiştir.

Havacthk bahisieri

Ingilterenin
istilâsı

teşebbüsü

maruz kalacağı
nttşkilât daha

Son günlerin haberl«ri, Almanyanm
Büyük Britanya edalarına doğru yap-
masını tasarladığı istilâ hareketinden
vazgeçtigini gösterif mahiyet.te bulun-
maktadır. Alman hava akınlarmın bü-
yük kütleler halinde İngiltereye tev-
cih edildiği sıralarda, istilânın baş'an-
gıcı şeklinde tefsir edildi. İtalyanın Yu-
nanistana taarruzu, Alman kıt'alarının
Rumanyada. bir kısun teknısyenlerinin
de Bulgaristanda toplanmış bulunması,
Alrnan ordusunun bin alü yüz kilo-
metreük bir yola aşarak ve hatta ya-
rarak Afrikaya inmek tosaTvurunda ol-
duğunu dillere düsürdü. Bu arada, Bal-
kaniarda bir hareket göstererek diin-
ya nazarlarım bu tarafa çekmek ve
belki de hazırhğjnı tamamlayarak Al-
manyamn gene esas hedefi olan Büyük
Britanya adalannı istilâ harekotine te-
şebbüs etmesi düşünülebilir. Böyle bit
hareket karşısında İngilterenin Yuna-
nistana yardımı ve on iki adayı işgai

tme- tasavvuru mtıhakkak ki geri kal-
mıyacaktır. Şu halde hava hakimiyeü-
ni elde etme£;e çalışan İngiltere İmpa-
rat©rluğtı Alman akmlan karşıstnda I
muvaffak olacak ve istilâya mâni ola—
cak mıdır?

Tam bir hâkimiyet kurmuş bulundu-
;u devirlerde bile Londra yer müda-
aasmm büyük ateş barajı karşısında

esash bir baskın tesiri yapmaktan çok
uzak kaîmış oian Alman havacılığı bu-

gün için daha az tesir yapabilecek va-
ziyete girmiştir.

Mevsim itibarile hava vaziyetlerinin
müsaadesizliği her iki taraf tayyarsci-
liğini de güçlük içinde bırakacaktır.
Coğrafî vaziyeti itibarile yaz sonu ve
sonbahar başlangıcında Londranın üstü
kalın sis tabakalarile örtülüdür. Bil-
hassa kış mevsimlerinde alçak ve ka-
lın bulut sistemlerinin şimalden cenu-
ba doğru akışları bu sis tabakalarının

mevcudiyeti kadar İngiltere adalannı
muhafaaz altma almaktadır. Hele böyle
havalarda, gündüzleri bile uçurulroası-
na imkân bulunan baraj balonlannın
mürekkeb yani çıft olanlan kullanıla-
cak olursa Aîman tayyarelerimn üç bin
beş vüz, dört bin metreden daha nl-
çaklardan uçuş yapmaları tehlikeli olur.
Bu halde de, parasütlü piyadeleria in-
dirîlmesi işi güçleşir.

Almanya, istilâ hareketinde bir köp-
rübaîi mevkü ele geçirebilmek tasav-
vurundadır Bu tasarlayışınm güçiük
göstermesi halinde nakliyat plânorle-
rinin d« iş görebilmesi ihtimali sza-
lacaktır. N&kliye plânörleri, büyük
mikyasta ve fcuvvetli motörieTÎe mü-
cehi,ez tayyareler tarafından çekilen
hava römorkiarıdır. Bir taraftan hava
römorklarmm hareket inokanlarını kay-
betmesi. diğer taraftan paraşütçiilerın
atılışındaki güçlükler havadan yapıla-
cak taarruzların mahiyetini bugünkü
vaziyeiten daha ileri geçirmiyecektir.

Buna mukabil, yer müdafaasında e-
saslı meverudiyetile hava hakimiyetini
hırpalayan Büyük Britanya aktif mü-
dafaası büyük takattaki ışıldaklarınm
yardımına sığınarak sahil ntüdafaası-
nm ateş ve balon barajlarını aşmağa
muvaffak otacak hasım havacılarım
karşılayacaktır.

Burads, baskm yapan tarafın biricik
avantajı, hedeflerinin genis oluşudur.
Bu da bugün için hava baskınlarına
alışmış ve benimsemi$ Londra halkı için
buyiik bir korku teşkil etmez. Tersine
clarak imıkafci! tarafm gözü bağlı ken-
dini bir sergûzMfte atması seklinde te-
celli eder.

Alman havpcılığı mevsim itibarile gör-
memezlik, uygunsuz hava şartları ve
tabiatle mücadele zorundadır. Görüş ise
havarılığın bel bağlayacağı en büyük
yardımcıdır.

ARİF A.

TETKİKLER = TAHLILLER

Zamane Adamı
Züppe, zıpçıktı,

kenann dilberi, kı-
lıbık, ahfeşin ke-
çisi, daikavuk, sü- ^
nepe, mızmız dedi- f
ğimiz tiplerin yanın-
da bir de zamane a-
damı gibi bozuk bir
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tabirle andığımız bir tip olduğunu bi-
liyor, fakat bu tipi diğer tiplerden
ayıran karaklerleri tespit etmiş oldu-
ğumuzu gösteren bir vesika bilmiyo-
ruz. O halde bu tabir de, birçok em-
sali gibi, gündelik tecrübelerin kazan-
dırdığı pratik bir bilgi mahiyetinde ya-
şıyor, delâlet ettiği mananm şuurlu ve
sarih bir tasvirini bekleyor. Romancı-
larımız bu tipi hiç düşündüler mi, bil-
miyorum. Tiplerin müşahhas psikolo-
jilerini şimdilik en güzel on'.ar yapı-
yor. Ruhiyatçılar, daha çok mücsrred
ve umumî çizgileri arayorlar. Fakat
her gün etrafımızda dolaşan bu troıeri
açık ve aydın görebilmek için bunla-
rın karakteristik çizgilerini, deneme ha-
linde olsun, meydana koymağa çaiış-
mak lâzımdır.

Tiplerin ferdî ve içtimai mahiyetle-
rini bütün tafsilâti'e göstermek sene-
lerce çalışmaya ve cildlerle cser yaz-
mağa mütevakkıftır. Bu makalenin ga-
yesi zamane tipinin tam bir oortresini
yapmak değil, birkaç çizgile onu dcha
açık tanınabilecek bir hale getirınek-
tir.

Tip zenginliği cemiyetlerin tekâmül-
lerile mütenasibdir. Hiç bir tip mün-
hasıran ferdî değildir. Her tip aynı za-
manda içtimaidir. Mevzuumuz olan tip
de bunlardan biridif. Ayrı bir tabirle
damgalanması bir anomaliyi taşıdığına
delâlet eder. Bizim zamane adamı de-
diğimiz tipe Fransızlar «arriviste^ der-
ler. Bu tipin başlıca manisi içmde ya-
şadığı cemiyette en çok tamah edilen
içtimaî ikballere, her ne pahasına o-
lursa olsun, bir an evvel erişmeğe
bakmak, vicdan azabı bilmiyen bir
hırsla atılmaktır. O halde ki zamane
adamı, her şeyden evvel kendini tarut-
mak ve tanıtmağa zorlamak, bir rol
yapmak ve nihayet hükmetmek iste-
yen mukavemet edilmez marazî bir
temayülün zebunudur. Hakikî kıymet
ve kabiliyetlerile iktifa etmez; her va-
sıta ile bunlann üstüne çıkmak ve üs-
tünde bir mevki almak hırsile ve ken-
dine tapan bir gaye ile çırpır.ır. Her
vesilede kendini göstererek bcnliğini
haykırmak ve hayranlık görmek ister.
Bu tipin küçükleri olduğu gibi büyük-
leri de vardır. Fakat hepsi de aşağı
yukarı aynı haldir. Aşırı bir kendini
beğenmişlik, kızdırıcı bir cür'et, hay-
vanca bir hodkâmlık en hâkim ihti-

raslarıdır. Çoğunda insaniyet hisleri
körlenmiş, azmış, yahud bozulmuştur.
£n yakınlarına karşı bile 1 îkayddirier.
Kendilerinin sebeb oldukları aile ve
cemiyet faciaJanndan bile ekseriya
müteessir olmazlar. Her şeyi kendile-
rini göstermeğe bir âlet yaparlar. Ken-
dilerini her fırsatta teşhir elmek en
büyük zevkleridir. Hatta en gizli ve
çirkin taraflarmı bile, başkalanna at-
fetmek yolile teşhir etmekten nıen'i
nefsedemezler. Giyinişleri, tavır ve e-
daları, konuşuşları hep bu zevkle a-
yarlanır.

Maksadlarına erişmek gayesile sokul-
dukları kimselere hulûl elmekte pek
mahir, ve icabında düşmanlarından bi-
le istifade etmeyi bilecek kadar yu-
muşak; menfaatleri olduğu yerde son
derece terbiyeli ve açıkgözdürler. İşi-
ne yarayacak adanıları afaüatmak ve
engel olanlan şaşırtmak istedikleri za-
man mistik kelimeler kullanırlar. Ken-
di aziz hodkâmlıklarmı tatmin etmek
tabiyesinde son derece usta ve hatta
emsalsizdü"ler. Daima saf ve inangan
kimseleri arayarak bunlann hayranlık-
larmı kazanmağa ve sonra da üstün-
Iüklerini perde perde zorlarnağa sa-
vaşırlar.

Her fırsatta şahsî gayeler peşinde-
dirler; kendilerini de bilhassa böyle
zamanlarda gösterirler. Bunları bula-
madıkiarı zaman hikmeti vücudlerini
kaybetmiş bir halde bitkin ve perişan-
dırlar.

Zamane adamları her sınıfta, her
muhitte bulunur. Hepsi de sinir ve
akıl bakımından şüphelidirlar. Zekâları
sahte, cılız, isterik, nevropat. huysuz
ve muvazenesizdirler. Fikirden hare-
kete geçmeleri pek çabuk olur. Utan-
mak, mahçub olmak nedir bilmezler.
Her şeyden evvel hırslarının meczubu-
durlar. Her şeyi bu hırsla görür, bu
hırsla düşünür, bu hırsla yaparlar. Ba-
nları da haris olduklarını bilmez, ihti-
raslarını duymazlar.

Gayelerine erişinceye kadar nefisle-
rine hâkim olmayı bilirler, fakat ar-
ruları tatmin edildikten sonra birden-
bire gevşerler. Megalomanlar büyük-
lüğü yalnız düşünür ve büyük olduk-
larına inanırlar, zamane adamları ise
bunu tahakkuk ettirmeğe bakarlar,
bunların yüzlerinde en çok n?zan dik-
kati çeken şey gözlerin ifadpsidir; bu

gözler bazan caniı
ve parlak, bazan
sönük ve hüzünlü-

^
dü^.

Gülmeleri, kaş
I çatmaları, edaları
I istihfaflarla doludur.

— - Bu ifadelerle toy-
lar üzerinde bir nevi nüfuz kazanraak
isterler. Birisile konuşurlarken başlan-
nı yarım çevirir ve arkaya yaslarlar.
Bu tavırların gösteriş ve sahte olduğu
meydandadır. Bilhassa gözkapaklarmm
sık sık açılıp kapanması, yüz adalele-
rinden mütemadiyen sinir cereyanları-
nın gecmesi bu sahteliği ifşa eden alâ-
metlerdir.

Bu anomalinin menşei ruhî - İçtima-
idir. Cemiyet hayatında kazanılmıştır;
ferdî sebeblerden ziyade içtiınaî sebeb-
lerüı neticesidir; uzun bir terbiyenin
ruhî - içtimaî telkini mahsulüdür. ma-
şerî haytta görülen misaller ve cemi-
yet müesseselerinin taazzuv tarzı bu
tiplerin vücud bulmasına sebeb olur.
Daha doğrusu bu tipler ruhî - içtimaî
bir zehirlenmenin neticesidir. Bu ze-
hirlenme bilhassa yükselmemişleri yük-
selten cemiyetlerde görülür. O derece
ki normal bir surette çalışan, üerleyen
ve eserler vücude getirenler bunlann
yanında sönük kalmağa başlar. İnsan
ve onun kıymeti yerine mevki ve ik-
bal kaim olur.

Gayesine varmak için her şeyi yap-
mağa müstaid olan zamane adamı asla
münzevı değildir, bilâkis, çok girgin-
dir ve bunu pek kolayhkla yapar. Ev-
velâ kendinin bozulmasına mcydan ve-
rir, sonra da başkalarmı bozar. Faali-
yette bulunmak için ateşlenmeğe ihti-
yacı vardır; bunu kendini göstermesi
lâzım gelen yerlerde şiddetli münaka-
şalar, söz ve yazı kavgalan, nutuklar
ve saire ile yapar.

Aynı zamanda fevkalâde kıskancdır;
kimseyi sevmez; kimseyi çekemez. Ya-
landan yılmaz, iftiradan kaçmaz.

Zamane adamınm bu kısacık tasviri
müşahede ve vakıalardan çıkanlauş ne-
ticelerdir; muayyen hiç bir tipin ifa-
desi değildir. Bir hastalığın umumî â-
razı okunduğu zaman kendilerinde bu
hastalığı vehmedenler veya bu hasta-
lığa tutulmuş olanlar pek çabuk alı-
nırlar. Burada işaret ettiğim ârazm da
aynı tesiri yapacağını hiç zannetmiyo-
rum. Çünkü uzvî hastahklarm kolay-

ca tevehhüm edilmesine mukabil ruhi
ve içtimaî hastalıkları hiç kim?e kendi
üstüne kondurmak istemez. 3u yazı da
öyle olacak ama ne yapalım?

M. Şekib TUNC

IHEM NALINA
MIHINA!

İKTISAD

Deri teuıin olunuyor
Piyasada. dün alman habere göre,

hükûmet 1100 tonluk deri siparişi ver-
miş ve ilk parti yola çıkmıştır.

Son zamanlarda haricden çok az deri
geldiğinden ve yerli deriler de tama-
men ihtiyacı karşılamadığından deri
ve kösele stokları çok azalmıştl.

Yeni gelen mevad
Şehrimize haricden çay, siyah saç,

kalay, teneke, makine yağı, ham ka-
uçuk. pamuk ipliği. mensucat ve kim-
yevî boyalardan mühim partiler gel -
miştir.

Tuna nakliyatı ve Almanya
ile temaslar

Alman Tuna nakliyatı umum raii-
dürlüğü Herman Dilk dün Rumanya
bandırah Transilvanya vapurile şehri-
mize gelmiştir.

Aldığımız malûmata göre, Tuna nak-
liyatı şirketi umum müdür vekili bu-
rada memleketimizden Tuna yolile Al-
manya. Baltık denizi ve merkezî Av-
nıpa memleketlerile bir kısım Balkan
memleketlerine yapılacak nakliyat ü -
zerinde temaslarda bulunmak üzere
gelmiştir.

Ankaradaki temaslar
Ankarada Almanlarla temaslar devam

etmpktedir. Öğrendiğimize göre, Al -
manlar yeni anlaşmada 4.5 milyon lira-
lık kadar bir kıymet tutan kuru mey-
va ihracatına derhal başlamaklığımız
ve bu partilerin gönderilmesinden son-
ra Almanyanm mukabil partileri gön-
dereceği teklifinde bulunmuşlardır.

Bu şekil hükûmetimizce kabul ve tat-
bika şayan görülmemektedir. Bu hu-
susta temaslara devam edilmektedir.

ADL1YEDE

Hırsız çırak
Sultanahmed civarında tütüncii ve

bakkal Ramazanın dükkânından tütün
ve sigara aşırdığı iddia olunan kah -
veci çırağı Dursun hakkında, Sultan-
ahmed birinci sulh ceza mahkemesince
tevkif müzekkeresi kesilmiştir.

MAARfFTE

Mekteb müdürlerinin
toplantısı

İnzibat talimatnamesinin tatbik şekli
etrafında müzakerelerde bulunmak ü-

zere, şehrimizdeki lise ve orta mekteb-
Ierle. ecnebi ve ekalliyet mektebleri
müdürleri dün öğleden sonra saat
14.30 da Eminönü Halkevinde bir top-
lantı yapmışlardır.

Verilen kararlara göre, talebelerin
mekteb dısmdaki vaziyetleri bilhassa
kontrola tâbi tutulacaktır.

Bu hususta Emniyet müdürlüğü de
yardımda bulunacaktır. Ders saatleri
esnasında mekteb idarecileri, muallim-
ler ve polisler kahveleri, sinemaları
gezecekler ve bulunan talebeleri ya -
kahyacaklardır.

Üniversitede yeni bir büro
Üniversite Rektörlüğü, kitab ve not

ijini esash bir şekilde halletmek üzere.
faaliyete geçmiş . bulunmaktadır. İlk iş
olarak Üniversitede bir neşriyat bü -
rosu teşkil edilecek ve bu büronun e-
linde mütedavil sermaye bulunacaktır.
Büronun emrine 30 bin liralık tahsisat
verilmiştir. Tahsisat miktan ileride
artırılacaktır.

ECNEBİ MEHAFtLDE

Askere giden Yunanlılar
Yapılan tetkiklere göre, şehrünizde

askerlik çağına gelmiş bin kadar Yu-
nan tebaası vardır. Bunlar, vapur bu-
lamadıklan için, peyderpey ve küçük
gruplar halinde, konvansiyonelle mem-
leketlerine gitmektedirler. Şimdiye ka-
dar 300 Yunanlı gitmiştir. Diğerleri de
bu günlerde hareket edeceklerdir.

Yunanlılar arasında
Istanbulda bulunan Yunan tabiiye -

tindeki Rumlar, Yunan askerleri için
aralarmda kışlık hediye toplamağa baş-
lamışlardır. Bu hediyeler, Taksimde
Sıraser\'ilerde oturan bir Yunanlınm
konağmda depo edilerek peyderpey
Yunan konsoloshanesine teslim edile -
cektir. Hükûmetimizden icab eden mü-
saade almdıktan sonra yardım komi -
teleri faaliyete geçeceklerdir.

MÜTEFERRtK

Pasif korunma hazırlıkları
Şehrimizde pasif korunma hazırhk-

larına hız verilmiştir. Bu giine kadar
kazılan siper şeklindeki sığınakların
adedi 17 bini buhnuştur. Ancak bun -
ların bir kısmı, talimatnameye aykırı
gorülmüş olduğundan ıslah edilecek -
lerdir. Vilâyete bağlı kaza merkez -
lerinde de yeniden sığınaklar vücude
getirilmektedir. İlk yapılan tecrübede
iyi netice vermiyen alarm düdüklerinin
adedi de. fazlalaştırılmıştır.

Bu yakınlarda. yeni bir pasif korun-
ma tecrübesi yapılması muhtemeldir.

Çirkin propaganda
ünev\-er ve heyecanlı bir o-
kuyucum, Atatürk için ma-
tem tuttuğumuz günün ak-

şamı İtalyan radyosunun bir münase-
betsizliğinden şikâyet etti. İtalyan rad-
yosu, Atatürkün büyüklüğündcn bah-
sederken sözü İngiltereye naklcderek
Atatürkün, mütarekede Yunanistaııı A-
nadoluya gönderen İngilizlerin kahpe-
liğini ilk anlayan ve onlara ilk darbe-
yi indiren büyük deha olduğunu söy-
lcnıiş. Okuyucum diyor ki:

— Atatürkün büyük adıııı. hürn>et ve
tcbcille andığımız bir günde, ıuatemi-
miû propaganda vesilesi yapmak kadar
çirkm propaganda olanıaz. Bu adimlar,
bir nıilletin matcmine hürnıet etmeyi
de bihniyorlar. Bu sözler beni kızdıı-dı.

Pek acenıice yapılan bu çeşid propa-
gandalardan ben de hem hiddet, hem
de memnuniyet duvarım. Hiddetim csa-
sa, memnuniyetim ise beceriksizlige a-
iddir. Bütün bir milletin taziz ettiği bü-
yük bir şefin adeta huşula anıldığı bir
günde, onun yüce adını, kendi kin ve
ihtiraslan için, propaganda vesilesi yap-
mak en hafif tabirile çirkindir; insanı
kızdınr; fakat propagandanın bu ka-
dar kötüsü de, tamamile ak^ine tesir
yapacağı için, bu noktai nazardan el-
bette memnuniyeti mucib olmak lâzım
gelir. Çünkü propagandanın acemicesi,
köıüiü infial uyandııır ve böylece in-
sanı ikaz eder; matlûb tesiri yapamac
İnce ve zeki bir propaganda ne kadar
teblikeli ise böyle tapon propaganda da
o kadar zararsız, hatta faydalıdır.

İtalyan radyosunun, Atatürkün İngi-
lizlerin kahpeliğini ilk anlayan büvük
deha olduğunu söylerken takib ettiği
maksadı elbette kavramışsınızclır: Bu-
günkü Türkiye, Atatürkün İngilizlere
karşı takib ettiği siyasetten uzaklaş-
mıştır: Atatürk, İngilizleri anlauuş, on-
lara ilk darbeyi indirmişti, şimdi ise siz
Atatürkün yolundan ayrüarak İngiltere
ile dost ve müttefik oldunuz, demek
isteyor.

Atatürkün ömrü vefa etseydi, o da
İsmet İnönü gibi, İngiltere ile ittifak
edecekti. Bu siyaset, İtalyanın Habe-
şistana saldırdığı ve bütün Akdeniz
devletleri için bir tehlike teşkil ettiği
zaman başlamış; Prens Vindsor İngiliz
Kralı iken Atatürkü ziyaret ettiği ta-
rihlen itibaren temeli atılmıştır. Miliî
Şefin siyaseti, Ebedî Şefin siyasetinin
aynıdır.

Velev öyle olmasa dahi, bu siyaset
değişikliğini İtalyanlar tenkid edecek
variyette midirler? O İtalyanlar ki
Büyük Harbe gelinceye kadar -İttifakı
Müselles.in bir rüknü olduklan ve bu
ittifaktan birçok menfaatler temin et-
tikleri halde, harb başladığı günden iti-
baren politikalarım değiştirerek niha-
yet cski müttefiklerine silâh çekmişler,
İngiltere ve Fransa ile beraber olmuş-
lardır. Gene aj-nı İtalya, dört jil silâh
arkadaşUğı ettiği ve ancak onlann yap-
tıklan büyük yardımlarla tutunabildiği
halde, şimdi eski müttefiklerine karşı,
Abnanya ile beraber, silâh çekmiş bu-
lunuyor. İtalya. gene, Büyük Harhde.
yanyana döğüştüğü ve daha beş ay ev-
vel asla tecavüz etmiyeceğini vâdettiği
lunanlılara da durup dururken taarruz
etmiçür. Biz, karşı karşıya merdce haı-
bettiğimiz milletlerle sonradan dost ol-
duk; ebediyyen düşman kalacak değil-
dik ya. Böyle bir bahiste, asla ağzını
açamıyacak biri varsa o da italyan rad-
yosudur.

Üsküdar Parti reisliği
Belediye reis muavini Lûtfi Aksoy,

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar ka-
za kongresinde o mıntakanm Parti re-
isliğine intihab edilmiştir. Lûtfi Akscy
Üsküdar kaymakamlığı vazifesile A-
nadolu yakasma pek çok hizmetlerds
bulunmuştu. Kendisini tebrik eder, b?-
şariler dileriz.

Bir koyun hırsızı
Karadenizden getirilip Galata nhtı -

mma çıkarılan koyunlara dadanan bir
hırsız yakalanmıştır.

Arabacı Kel Mustafa admdaki bu
hırsız, vapurdan çıkarılan koyun sürü-
lerine yakîaşarak her defasında bir kaç
tane aşırmasa muvaffak olmuştur.

İki sabıkalı
Dün, Niyazi ve Bebek İsmail adla -

rında iki sabıkalı hırsız yakalanrîııştır.
Bu iki sabıkalı hırsız bir kaç gün ev-
vel Alemdarda Yerebatan caddesl 31 '2
numaralı eve girerek 350 lira kıyme-
tinde eşya çalmıslardır. Meydana çıka-
rılan eşyalar sahibine iade edilmiştir.

(Dünkü saymıızdan devaın)
O, gözleri büsbütün karanlıklaşarak,

başını önüne iğdi:
— Şimdi, dedi, şimdi aldandığmn an-

layorum. Kapanmış bir yara vardı ki
açıldı, kanamaya başladı. Hem bu sefer
iyi olabileceğini de sanmıyorum. Çünkü
eskisi gibi gene, kuvvetli değilim. Inan
bana kendimi ihtiyarlamış, bitmüj hisse-
diyorum. Ruhumda bir çöküntü var. O
e\ri. onu gördükten sonra..

Kiiçük hikâye

Çok geçf..
ki hatıraları düşünmek mi, yoksa ağla-
yacağım mı vardı, bilmiyorurn. Birden-
bire yanaklanma sıcak yaşlar döküldü.
Aynanın içinden, onun da bana baktığını

Bir ar sustu. Sonra başını kaldırarak gördüm. Sonra pencereye doğru gitti
acı bir lebessümle güldü: j v e arkasını dönerek hareketsiz durdu.

— Bak neler anlatıyorum! Fakat anlat- I Şöyle mırıldandığını duydum:
tığım ziyaretle bu eski hatıralann öyle — Sen çok değişmişsin!
münasebeti var ki.. Ne ise dinle: Karşı- Döndüğü zaman «haydi bahçeye çıka-
lıkiı oturduğumuz zaman evvelâ ben lun» dedi. Bahçeye çıktık. Çam ağacı-
konuşıum. nın altındaki tahta kanapede oturarak

dim.
— Evet, dedi. Ben öyle istedim. Eski

şeyleri severim, hepsinin aziz birer ha-
tıraları vardır. Zaten taşrada gezdiğimiz
için on senedir ev, olduğu gibi duruyor-
du.

— Hiç birşey değişmedi mi? dedim?
— Hayır, dedi, hatta senin odan bile..
Ve birdenbire ayağa kalkarak ilâve

etti:
— İstersen beraber gezelim.
Peşini takib ettim. Doğru söylemişti.

Odamda herşey eskisi gibi duruyordu.
Gene kızhk hulyalarım orada filiz ver-
mişti. Onu orada ilk defa bir kadm gibi
arzu ve ateşle düşünmüş, onu orada sev-
meğe başlamıştım. Aynalarda sarı leke-
ler belirmeye başlamıştı. Mermerin üze-

— Burada hiç birşey değişmemiş, de- : kahvelerimizi içtik. Kocamı sordu. Ha-
yatımm nasıl geçmekte olduğunu anla-
nıak istedi. Asıl anlamak istediği şey
mes'ud olup olmadığımdı. Bunu hisset-
tim. Pek eski günlerdeki o müşfik, iyi
ağabey tavrile hitab ediyordu. Sesine bir
yumuşakhk gehniş, ilk karşılaştjğımız
andaki soğuk hali kalmamıştı. Bir aıalık
yüzüme dikkatle bakarak ikinci defa
tekrar etti:

— Nekadar değişmişsin! Artık o eski
hırçnv şımarık gene kız değilsin. Hatır-
lıyor musun? Nekadar yaramaz ve huy-
suzdun. Seni bu huylarından geçirmek
için az mı uğraştım? Sırasına göre iyi,
yumuşak, sırasına göre haşin, sert, hatta
zalim oldum. Fakat nafile, sonunda o
delice hareketi yapacak kadar..

Neden bahsetmek istediğini anlamış-
rinde bir iki tozlu koku şisesi duruyor- j tım. Hayır, bunu yapmaması lâzımdı.
du. Odanın metruk hali mi dokundu, es-1 Eski soğuk, lâkayd tavrııu takınnıasını
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tcrcih ediyordum. Gülmeğe çalışaıak:

— Ve sen o çocuktan nefret ediycr-
dun, diye sözünü kestim.

İrkilmiş gibi vücudü dikleşti, yüzü ge-
rildi. Gözleri yanıyordu. Onu hiç bu ha!-
de görmemiştim. Dişlerinin arasondan
şöyle mınldandığını duydum:

— Senden nefret mi?
Sonra yüzünü yüzüme yaklaştırdı.

Dudakları titriyerek açıldı ve şunları
söyledi:

— Şimdi herşey bitti. On sene gibi
uzun bir zaman geçtiği ve sen artık per-
vasızca konuşulacak bir kadın haline
geldiğin için söyliyebilirim. Seni deli gi-
bi se\miştim .Seni gözümden kıskanmış,
herkeslerden saklamak istemiştim. Fakat
sen bunu anlamıyacak kadar tecrübesiz-
din, çocuktun. Ve nihayet bir başkasına
kapılmıştın. Hepimizi, evini terkedip ka-
çacak kadar onu seviyordun..

Derin bir nefes alarak sustu. Ben titri-
ycrdum. Böyle bir itiraf ümıd edebilir
miydim? Ondan böyle bir itiraf!. Hava
kararmaya başlayor, akşam oluyordu.
İkimiz de yanyana tahta kanapede sülcût
içinde hareketsiz duruyorduk. Tekrar
gozysşlarının gözlerimi yakmaya başladı
ğını hissediyor, ağlamamak için dişlerimı
kırarcasına sıkıyordum. Ona birşeyler
söylemek ona: «Sen de beni anlamamış-

t'n, sen de yanında durmakta olan sev-
giyi görmemiştin. Senin için çarpan o
kalbin, senin için yaşayan, senden başka
birşey düşünmiyen o mevcudiyetin far-
kına varmamıştın.» demek isüyordum.
Fakat ııeye yarar.. Onun da dediği gibi
aıadaıı on sene geçmişti. Artjk ikimiz
için de o günlere avdet imkânı var mıy-
dı?

Bir elin elime dokunduğunu hissedere';
urperdim. Onun eliydi. Sıcak avcıuıu e-'-
min üzerine kapattım ve ben yapmaraa.'c
istediğim halde delice bir tehalükle ehni
parmaklarımın arasmda sıktım. Haya-
tımda ilk defa kendimi tasasız, hafîf,
sarhoşlar gibi biraz kafam dumanlı, ba~
yük bir haz içinde hissettim. Saadet de-
dıkleri bu olacak.. Avdet zamanı gelmii--
ü .

Karısına selâm bıraktım. O da Hasar.a
hürmetlerini söyledi. Beni kapıya kaı'.ar
teşyi etti. Zannediyorum ki o esnaıla
iHmizin kafasından da çılgın şeyîer ge-
çjyordu. Fakat o vazifelerini unutmıya-
cak kadar sağlam karakterli bir adamdı,
Bînse Hasana karşı borclu idim. Koca-
ma hürmetim ve bir nevi muhabbetim
vardı. Nihayet unutma ki aradan on se-
ne gibi uzun bir zaman geçmişti. İkimiz
de bu zaman içinde birbirimizden hc-
bersiz kalblerimizde filiz veren şeyi ku-
rutnıak, mahvetmek için ne iâzımsj»
yapmıştık ve artık çok geçti..

Gene kadın sustu, başım koltuğun ar-
kasına dayayarak gözlerini kapadij
Fatma onun solgun, kederli yüzüne acı-
yarak baktı. Fakat birşey söylemedi v»
oda derin bir sükût içinde

Orijinal Boyut : 5 * 17 cm


