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Yeni Yılzn Bütün Menıleket İçin 
ve Hepimiz için Kutlu Olmasını, 
Dünyaya Hayırlı Bir 5ulh Getir
mesini Diler. 
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t ·vatı: 5 Kuruş 

·7947 Yılı 
Doğarken 

1940 hakkında kö~U ~e
mekte acele etmıy~lım. 
Çünkü bize pek iyi istıd:~
ların başlangıcını gost -
miştir. 

azan: Ahmet Emin Y~l-MAN 
1940 yılını dün aksaın fİ~e 

an•ı. cAllah taksiratını a • 
~ • d k Aynı aa· · .> dıycrek göm ~ · 

iyede bir yenıai dogdu. ıl 
Gömülen yıl için: cBunu na~ 

Ü
• • izh diye bir sual sorm 
rrsın l .1. · ceva• 

• zım gelse: c yi bı ırız. > ~'-l 
.. "ld verce~ er can ve gonu en .. .. 

ındı Ç" ku 1940 deyince goz~· 
z ır. un 'k · an o· 
.. . ôniıne go ten yııg ··1 

.. uzlunr karlı dağlarda veya ç? • 
um c , pı•an ın· .. Ü sünguye çar ,,. 
erde sung . l l rının denizler-

i denıza u a dd. ar, k banları, ma ı ve 
e çırpınan ur felaket içinde 
anevi sefalet .vl~k acısı çeken 

ve esır ı 1· 
ıvranan il 1·nsnn ge ır. 
·ı 1 zava ı b" ı yon arca . ·ı ·n11anlnrının ır 
Fakat eskı nesı ı ayan hadise· 

.. .. Akla uym . _..ı sozu var. H kmeturuen su· 
ler karıısında: .' . 

1
geçerler. 1940 

nl olunmaz I> dıyıp f lak.etleri de 
scnesıni doldur~nt" e bedeli diye 
ne gibi bir akı. e ":ızu hangimiz 
ödemekte old~gu:Uir'z~ 
bufıünden kestıre k' 1940 yılı· 

• d • SU !!U 1 
şın ogru ~uz kapanmamıı-

nın hesapları he "zumu:te çar· 
tır. Şer şeklinde g~ sene veya 

Pnn hadist-lerden u kması pek· 
h vır çı gelecek sene .. ıı., 

aliı mümkündur: arifesinde dü~-
Bu yeni harbın . hosa gı· 

ı hıç te . 
yanın manzara.s • . ld' Oernokrası 
decck gibi degı a'r biınyeleri. 
memleketlerinin rn ~ulan jdeolo· 
kısmen hariçten s? · a\unda. kıs
ji mikroplarınınfltesırıdan ileri ge· 

d arın d" men ken ı zaıı. hilal haline.. u!· 
len sebeplerle ınf çökiıntu gu· 
miıştü. Her. tara talhtiras ihtir~-

1 " I . lıyordu. . .. ınu· ru tu erı ge .. gôzu gor 
la çarpışıyor, go\ekli bir çalı~· 
vordu Ciddi ve su yetten , . ıtb o an 
manın ı dan duny'll yu• 
ve k ı ık 1 8 ky Asırların hın tu . d ~· zünde eser yo ·-cude getu ıgı 
tıirlü emeklerle vu hakkına ve 

b ,.;kasının k hürriyet, 8 rnnıyet ve re· 
kanaatine saygı!, e ortadan silini· 
di gibi kıymet er 

yordu. . demokrasi nikabını 
Sahte bır . 1 . elbette kusur. 

gidış erın k f 
te ıyan o ·ıkılmaYa layı tara • 
lan, elbetteF> kat ufukta onun ye• 
ları vardık c~di bir gidişten eser 
r im alaca 

.. "lmüyordu. 1· d bu· goru öküntü ha ın e 
Gaflet "e ç . •1 ini karo· 

lunnn demokrasıd a emak İngiliz. 
ak uyan ırm ' .. 

çılarn •A 'kan milletlermı ye• 
Frnnsız. rncr~ yeniden kur• 

l üzerıne .. 
ni esas ~~ fil milletlerin g~· 
mnk, dıger ga • ü terek emnı· 
.. .. 9mak bır ı:n ş ··ı e zunu. a . : bir risk degı • Y • 

yet sıstemının • nu insanlara 
gine zaruret oldf u~. Almanya 
..• retmek vazi esını , .J akul 

· og . 1d Bu rotoe '? . . 
üzerıne a ı. tehlikeli 0labılırd_ı-
haddi aşarak fından bır 

k . akıs tara 
Bereket ı nl l arkasına kat· 
kuvvet olan ta yayı 
rnıotı. sında f ran-

Alman salgını karşı hemen 
sanın yıkıldığını, be!11b° l'ne düş· 
bütün Avrupanın csır ad~- ta· 

• ·· · .. rd · k Fakat ıger tügunu go u . . d. 'ld. ve 
aftan İngiliz kudretı ır~ 1 

.. 

rdayanmak kudretini göste2r gods· 
A ik Yanruafın a 

ıerınez mer ayı 

buldu. h • 
t940 harbinin Marn mu are 

besi havalarda okl~, _bit~i. 1!~:; 
·ı taarnız safhası l)'l b~ f . 

b• ladı Yunan milli:tinın, mu~e
bBŞ. .karşı bir tek vücut halın• 
csvıze · · d lt 1 an d ldırmyı nctıcesın e a y 
~- 88

• kuvveti çöziıldü. Almanya 
.c.,_erı ih • ıd _.. düştü ve tiras ve 1 • 
çıkı:naza kadder bedelini ödeye• 
c:letın rnu l k] .... tı. 

~ . aman ar ya ~ • . 
cegı z · in sonlannda ıyı 

.. 

•• 

• 
1941 Bir Türk Yılı Olacak. Türk l dealleri, 
• • 
insanlığın En Yüksek l deallerigle Daima Eştir 

8 

İtalyanlar 

Elbasan Müs
tahkem Hattını 
T erkediyor JLar 

Bir İtalyan Tabur 
Zabitleri ve Si ah rz 
İle Biri kte Es r Edı,ai 

Yunan Kuvvetleri 
Berata 22 

Kilometre ~ esafed 
Atina, 31 ( A.A.) - ltalyan

lar, Elbasan müstahkem hattına 
hakim olan ve Uhri gölünün gar
bında bulunan muatahkem mev
kilerini terke mecbur edılmifler
dir. ltaJyanlann mukavemeti ve 
soguğun 'iddeti, Yunan ileri ha
rekatını işkal etmedıgi haber ve
rilmektedir. 

Atina, 31 (A.A.) -1000 ne
ferden mürekkep bir halyab ta
hun.ı, bütün zabitleri ve ıilahlar;. 
le beraber esir edilmiftir. 

Bqka bir mmtakada menıi 
ilerlemeler kaydedilmit, 4 top, 
havan toplan. makinelitüfekler 
İğtinam olunmuftUr. 

BERAT YOLU ÜZERiNDE 
Atina, 31 (AA.) - B 

(De\anu: ba. S; ı. 

Berlinle Sofya 
Arasında 

O!plomatik Faaryet 
Berlin Siyasi 
ah, ııe ınc _n 
Verici B'r Sükün 
Hüküm Sürüyor 

Bal 
Nachr 
ha biri 

Londrada PazarGün' 
Çıkan Yanı olar 
SMdU 'lôyor 

iarihi Belediye 
~in 1 nın Kararmış 

ıvarları Kaldı 
Londra, 31 (A.A..) - Havalan 

fena gitmelll yftzUnden J>U&rteel 
ceat 1ngiltere UUrbıde dOtman. bav 
faa.Uyetinde bulumııaımıfbr. Bu eUk 
net Londrada iyi ~. 

l 940 senesınlı bir baılangıcı 

bir sonun ha~ır i şayı}abilir. ==:s:::=======~===-:==::======--=-.:~=:--.::-m_:-=-==-mc:::ı::m::m=ıa:a:-=7=-:~:--:~~-=====::===ıı::::=====-=========ı 
~fuklarda bel~~ ~ok bayırlı bir 1 9 4 o ve 1 9 41 y 1 b p . 

kQ fehrin bir QOk yerlerinde itf 
servisleri benOz pazar cecesı yap 
lan alanlar neticeebıde çıJanJf 
yanguıJan ll6ndtırmekıe ınet&'UI tıa 
huJID&kt& idi 

Londra. 31 (A.A..~ - Rent.eı-. ~ 
(U..-ı .. ı: sa. ' ti&) x 

Bu işlerde Gıı: b. Asyanın ve 1 a s 1 1 y . g o s u rol oynadık. •' ' Avrupadak; ar 
~~~~!~t?.~i;!;}.u~ Hakkında Ahmet Şükrü Esmeri Dinliyelim 
bır kısmını harpten hafaza ede-

. kasını mu . 1 
nanistanın ar f ·ne amıl o • 

tl k za erı . . 
rck Amnvu u ğimızı en 
du'k. le; birlik ve ah~·~ardık. Ya· 
ıuüksek bir dereceye ~ parlak ... · en 
rının dünyası°8:. aıkt kıymetlere 
l§ıklara, en .> ukse 
bckci olduk. il bir 

19 4 t yılı her ın~~ü e Türk 
Türk yılı olacaktır. Çün 'd ller ._,,. ea • 
kelimesınin temsil cttıgı 1 hak· 
ban" cmnivct başkalarının 

"' ~ • asına 
kına ve kanaatine saygı man 
gelir. . t 

Türık kudreti yapıcı bır kuVVC 
.. "ndc crefli ye· 

Kıymetli Arkadaşımıza Göre Bu Harp, Kara Kuvvetiyle 
Deniz Kuvveti Arasında Bir Boğuşmadır 

• 
Digv er Ayni Nevi lhi Boğuşma Gibi Deniz l OO OOQJ • _ T;r43an<»• •İne kadar olan numaralarda bir 

• • / // N•h l B l kl ' 9'1 ... 7 değit_iklik olursa 150 lira. 100 Kuvı·etının Za er e ı ay e u aca ır l!> 39 bin hanesinde. bir numara deii· 

Yılbaşı Piyangosu Jün Gece Saat 
11 de Taksim Ga .. nosunda Çekildi 

1 
Ah S ·ı. . - 1 t şık olursa 1 ,500 lira tcaeUi mü• 

19-4 1 d e ne olacak? yata~.~lar mı) .. sayın ~~t.0 ıı um urlu- 50 000 L• K kafatı alır. 
Acaba. d . ")ümlerden Butun bunları oğrcnmek, ge· dıma w d' gaz t's , n ha- ' ıra e.~nan 4Q QOO L" K 
tnsanlık. d1t~n ıssı~İcE~nden da· ıecek senenin sıyaıet atemin.~tı.İ:>uı;~~ı ıg~ .0 ~da. gelen ajana 

260 936 
, ı a azanan 

b gw en ıren h ı b' ı.ı· erının uzerın w ·ı . 260 849 öliıın .e . ene mi görecek, yok- mu t~me ır şe~ ını .,e· mebuı (lltwarnı "'a. e .egı mı§. on· 

h lcötu bır 8 d l d homur· ınek tc;ın Radv,.. 6, fi. ı1 te) - " t t 
a ey an arın a • . ı, nn numar IO I 

siyaset m ed inhi.al'Cl ı lcrının •. nın b'n er hane• (Devamı: Sa. 2 ; sn. t -~ xx sa. ak devam en . • -
daoın ta b c1· wkuların• sıvası 

rılar artık e e ı 

... 

BUGONKO 
s ündWe: 

f thMıMe: 

6 Jlride : 

6,..,.: 
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ŞEHİR HABERLERİ G~ÜNIDllEN 
~G ~Ü NllE 

· YAJA.H: M.SAMi TEiiJ p· d 
ıyasa a: 

Safinaz Kurtardığı Cana Eza Etmek 
Dilemezse Canını 7000 Sandık Yılbaşı Piyangosu 

Korusun Diye Haber yolladı Tenekenin 'Tevzii 
-17-

maktan ve onlar seli.mlıkta ko· 
nuşurkcn haremin kapılarına ku
lak verip onun hakim bir eda ile 
konuşuşunu dilemekten büyük 
bir zevk alan genç kız, tasalandı . 

Dün sabah Mıntı>ka Ticaret 
müdürlüğünde müşavir Hayret
tin Şonozanın riyasetinde bir top .. 
Jantı yapılmıştır. Toplantıda bü· 
tün petrol kumpanyaları direk
törleri 1bulUllıJ!IU§ ve şon günlerde 
İngiltereden gelen 7 bin sandık f 
tenekenin kumpanyalar arasında 
ne suretle taksim edilecevi gÖ• 1 

?Ü§ÜlmüştÜT. 

Yılbaşı Piyangosu, Düu Gece Saat 
11 de Taksim Gazinosunda Çekildi 

~ 

Danteıasız Kurusıar 
Tedavülden 

Kaldırılıyor 
Ankara, 31 (Hususı Muhabirimiz

den) - DantelA.sız kuruşlann yerine 
danto!IW kuruıılar darp ve piyasaya 
k!fl miktarda çıkarılmış olduğun

dan, dantelAsız kuruşların 31 mart 
194.1 tarihinden sonra tedavülden 
kaldırılması kararlaştınlmıştır. Dan 
telAsız kuruşlar bu tarthten sonra 
daha blr sene müddetle CümhUriyet 

( )'..ferkez Ba.nke.sr tarafından kabul 

Fransanın 
Müneccimbaşısı 

Yazan: OC YILD IZ 
Fransızların Maurice Privat 

adlı bir münecci.mbaoıları 
val'<lır. Her yılha§ı bir kitap 
neşreder ve sene içinde muhte· 
lif memleketlel'<le o lacak bü
yü'k vaıkaJarı haber ve.rir. Bun
lar taıbıi bır takım tahminler ve 
yaraştırma l ardtr. Bır yerde faz· Fakat delikanlının yıllar yılı 

evde kaparup kalmıyacağını da 
kestiriyor ve bu sebeple çaresizlik
ten doğan bir tevek.külle bu ka
rara katlanıyordu. 

Safinaz Dursuna: 

Anadoludaki petrol ihtiyacı 
nazarı itibara alınarak bütün bu 
levhalnın demal teneke haline 
konularak Anadoluya petrol, 
benzin ve müştekatının en yakın 
bir zamanda gönderilmesi karar
]aştırılmı~ır. 

de bu derece tezat olabllir miydi f Kaldırıp atma.At glig mil 'l 
Evet, Wnatm en güzel erkeği ve en - Bu mtına.sebetsız sözJerl bıra-

çlrkln kadını!,, kmız... Hem ne demek istiyorsunuz 
rica ederim ? .•• Dudaklarına gelen aaabl bir kah· 

kabayı tuttu. Bu güzel erkeğin bu 
çirkin kadına Aşık olmasın[ düşündü.. 
Böyle bir şey tıatırn getirmek kadın 
gUiün!;,'l bir il) olur mu ldl htç ! ... 

- Dernek istediğim meydanda.: 

Saffet genç kımı bu dllşünceıılnl 

anlamış gibi mmldandı: 

- Ben senin ruhunu seviyorum Pi-

Benim olacağını \•adetmeo ! .. 
- Artık sa.çmaladığınıı.a tamamUe 

kanaat getirdim.. Biraz istirahat edl· 
nJz de aklınız yerine gel!!!tn! .• 

- S~malamıyonun Piraye! ... Sev
diğim bir kıza izdivaç teklif edlyo -
nım... Bu ıaçm:ılanuık mıdr? 'mun bUtün ağırlığı, bll-ı - Bu suali sorul}unuz ~ 78te şa-- raye! .. Senin ruhundan kopan sesl se 

l ne sana rlea edJyorunı .. yandrr Saffet Bey! v:lyormn!.. - Bu piyesin aktörleri siz ' 'e ben 
_ pek{ ..• Ka baha.timl biU. olursak şUph~lz ! .. 

ıyorwn... k i .1 ~ wn... Artık asabiyetini zaptedemedJ: 
a.l\•11ramazsınu;... B ' ' 'l- Bent a.fletrniyece m s "·' - Susunuz rica ederim, diye hay-

bir dost sı:fatile bttaı> - Asla!... .. .. ğdJ M m kırdı ..• B!r parça. nlşaolınlzı hatırı -
- Seninle anlaşm!\k ne kadar güç 

müş! .. Şimdi kat'i ınırette teklifimi 
red mi ediyorsun'! .. Saffet ba..'}ını onune el . 1. u Drts getiriniz ..• Bana hlsstyatuıızdan 

ı tit ek iltlmo.ları pırı pırı yanar ' ... ninıle bu <1ereC'e resm rın r JThaf-ıqlye nasıl (;Ur'et edlyorsunu:ı ! - E\"et! .. 
'un • ... Beni bir zam .n- sarı saı;larıoın arasında mevcclenl • rı:tŞ'~ ı k-• ruh _Fakat biraz dUcı,U:n! .. Bana inan! k li 1 d _ n,... ;e:n.~en n auar uma 

JI se\•en ~en değil .nı~·- )OT, eski bir Yunan hey e n nn 1 
la t:1de1f\e d ~lüınh:ün ol111a sana. kaJblnıi a rar gös-

blr: par!;a yaklaşmam, bir ran sevimli yU..zU, bu konıldıyan a.y- - "U söz\'ı bir tll'- t cdLJı - .ı terirdlm ... 
ıda. bulunmam için h<.'r dınJık içinde büsbütün güzelleşıvor Slztlen.,ü,büt\.in nefre t etn-ılY~~· 

ffn.- b den netre \\lfır 'ı90!. Göı:ıterrr:ek UrıkP.nı otma-
ı. katlanan klmdlf .• Şim- ve tatlıhı.,ıyordu. - -"r en . ıc pJr3.Ye!.. f t bO:~- Ciinkii yal:ınınız a i-
darece benden uzak.ıtın: .. Piraye bir !4abeser olan bu başı sun. .. ııa\.ı1;.1fı.tl 1!1ıöy rktDtılıJ< e· Saf e ~lnu ş 

blr n1Ucldet s:yr"'ttlkten sonra yUztt- - Ötekİ·e berlklne ı;;a.ber•·es nef- katle süzU~l·or,.•u n·u~ ıu:ı.ıı.. 
sizden bütün kalbiınJe , ıamdıı.n ,.._ keınlr yo ~ ı.• · ~~~{ 

nü <;evirerek endam aynasmın içinde- den nişanlı •lr at tml bit: mucrlın mevtu11-~ 
d be.ldkP.ten Ben ki kendl tı.a.yallne baktı. Aman Ya • ret eder... kıymeti olur't.. a 

rabbl? .• Acaba dünyada hlo bir şey - Bir hıtlkanın ne 

değil mlydU. Mazide ona yaptığı ı,
kenceJerı, çektirdiği ıstJ.raplan, ettJ
ğl hakaretleri düşünürken tüyleri Ur
perdJ. Evet, Piraye ha.kh fdJ T •• Onu 
hJçblr surette samlmt duygularına 1-
nandıra-mryacaktı ..• 

Ne yazık! .. nk defa Irlnde «Ya
zık !» kelimesinin blltü.n nerhğını du.) 

du. Artık 'ilphe edeme'L<ll; Pirayeyi 
&e'- lyor(lu. Onun ruhwıa., mAnevlya. 
tnıa aşıktı ... Onnn sesi benllğlnl bil 
yllleıniştl. 

Son bir ümitle ona birkaç 8öz dn 
ha söylemek istedi. Fakat genç kı~ 

çoktan arkasını dönerek yllrlimüş ·vl 
kapıdan çıkmak üzere salonun öbü 
ucuna varmişh. 

İ1;lnden kabaran blr yelsle ileri at 
mak l<,>ln davrandı. Fakat lld atlım 
dan fazla gidemedi. Çünkü kapı yü 
zline çarpılmu,, ayak sesleri uzakl:• 
şıp kaybolmu,tu. 

* YALAN ~ll? GERÇEK Mİ?. 
- !.\lıı.den1kl sen muvafakat e<liy<; 
0traı:<':re meseleyi aç Rina!. Se 

kJn olmasına rağ 
~•itil.. Z.ngln, 

! olunacaktır. 

ı 
720 Mektap 

TUrk Kuşuna Dah:ı 

Arık .. raya Gid<;m:yorlar 
Üniversite Hukuk Fakültesi ta-

!ebesi bayram tatİlinden istifade 
ederek Ar>karaya bir tetkik se
yahati yapmak istemiş ve bir haf. 1 

ta evvel Ankara Hukuk Fakülte-
si dekanlığına müracaat etımişti. 

Mezkur dekanlıktan bugün ge
len cevapta; yüz eLli kişinin An

karada iba·te imkanının meveut 

1 
olmadığı bildırilmıştir. 

Genç hukukçularımızı, Anka. 

rayı ve Ankaradaki yüıksek tah-
sil gonçliğıni ziya.ret arzusunun 

yerine gelM"temesi kendilerini 

.müteessir etmişee de Rektör Ce· 

mil Bil.sel, kendi~inden ricada bu-
lunan son sınıftan bir heyete bu 

güzel teşebbüsün münasip bir za
manda başarılacağını vadetmiş· 

Tramvayda 
A.klarma Biletleri 

la azgın bir diktatör varsa öl .. 
dürece.lcJerini söyler, üç ayda bir 
karbine• değıştırme.k. mutadı o· 
lan memleketler için kabine te- ' 
bcddülü, çok gemi..i olan millet 
için deniz kazası. 1spanya için 
ihtilal, Gandi için açlık grevi 
haber verir. -

Kalaıbahk bir caddede hava
ya atılan bir avuç taştan hiç de
ğHse birinin bir k~iyi acı acı ba
ğırtmamasına im·kcln olmadığı 
için halk onun etrafına toplanır, 
tafı atanın 1büyük bir nişancı ol .. 
duğuna hükmeder ve Mauriee 
Privat gibiler de mükemmelen 
geçinip gider. 

F ransanın müneccimba§ısı ge
çen seneki kitabında bizim için 
bır zelzele haber vermişti. Te
sadüfen Erzincan felaketine uğ
radık ve bu t~aclüf yarım iman
lı münevverlerin henüz pelte ha
lindeki kanaatlerinde hafif bir 
sarsıntı yapar gibi oldu. Kafa
larının bir kösesin,de henüz bir 
§Üphe kırıntı .. sı kalmışsa Pri· 
vat'ın memleketimiz için yaptığı 
ba§ka kehanetlerin tamamile 
tersine çıkması bugün giren ye
ni senenın bizi he.r zamandan 
daha sağlam, he,kesten daha 
kuvvetli ve mesut bulması onu 
da defetmı§ olacaktır. 

Lıun gece bırdenbire aıkluna 
geldi: 

- Senenin so-n günündeyiz, 
dedim, müddet dolmuş, Pri
vat'ın haber verdiği kağıtlar ar
tık açılmıştır. Bakalım aşık ne 
söyledi, ne çıktı, 

Bir kaç yüz sahifelik mükel
lef bir cilt olan ve yüksek b ir 
ilmı eseri vakarı taşıyan kita·bı 
bulunduğu raftan çektttn ve ev
vela F ransaya ait sahıteye bir 
göz gezdırdım: 

Fransa l 940 seılesinde gül· 
lük gu ıustan lık bır cennet bağı 
haline giriyor, zenginlik ve şe
rer atbaşı gı-dıyor. Ve saire ve 
saire .. 

Geçelim ötekilere: Belçika 
Privat ın hesabına göre bugün 
dünyanın en refahlı endüstri 
memleketi olac .. ktı. 

Müneccımbaşının Holandada 
epeyce müşlerisi bulunacak k i ı 
bu mcmleketın gökünde de hiç 
bir buıut. bır kaç ay sonra çekir. 
ge gibi yağacak Alman para§Üt
çülerınden en küçük bır iz gö 
rümnüyor. Bilakis depolar yağ
la, peynirle dolup taşıyor; miı 1i 
servet günden gÜne artıyor. 
Norveç ve saıre ıçin de aynı hal. 

Maa.nıafih Privat ' ın Macaris
tan ve Rom_anya için tahrrun e t
tiği saadet kısmen taha,«kuk et
miş sayılır, çünıkü bun ıar yeni 
nizama girerek başları göke er· 
m~ir. 

Haaılı dünyada pek end er 
görülen bir lesadüf eserı olarak 
Pr.i.vat Avrupa dcvıe tl eri ıçın 
ne söy ledıyse ters olmuştur. Öy
le ki eğer kitabının başına c bu 
eser tersınden oKunacaA.tır> di~ 

ye bir kayıt koyımuş o lsaydı ken. 
disini bugün müneccımbaşılık~ 
tan peygamber rütbesine çıkar
maya mecbur katacaktık . 

Maurıce. Privat bu sene yeni 
kitap çıkarmadı. Neden acaba? 
Fransadakı faZ"la saadetten pa
yını alarak bir köşede artık ki
tap yazamayacak hale mi gel
di? Yoksa o da benim yaptığı
;-,,, yapara.k 1940 kitabına bir 
göz. gezdirdi ve utandı mı~ 
Çünku ne olsa sıkılmazlık de
nen şeyin de bir hududu vardır. 

Müessif Bir Zıya 
Tramvay idaresi kı.tı.ları lr.al<lı

dırarak bilet fiatlarını 5 ve 7 ku
ruş olaraık tesıbitten sonra aktar
ma biletleri ihdasına da karar 
vermi~tir. 

tnönll kIZ lise.si mUdllrU kIYmetll 
maarifçllerimi.Zden Emin Gtivencr, 
kısa. bir hastalığı milteakıp vefat et
miştir. BUtUn maarifçilerle kederli 
ailesine taziye1erlmizi sunarız. 

Aktarma biletleri biTiru:i mev· 
ki için 1 O kuruş, ikinci için de 7 
kuruş olarak kabul edilmiştir. 
Mesel&. fatihten tramvaya binen 
bir yolcu Eminönünde tramvay 
değiştirmek suretile Bebeğe ka· 
dar birinci mevkide 1 O kuruşa 
seyahat edebilecektir. 

--u- ---

~er.ehi Mürebbiyeler 
Türk ail.,lerinin yanında mü· 

rebbiyelik eden ecnebi kadınla· 
rln çıkarılmasına başlanmıştır. 
Türkiyede doğup büyüyenlere 
birer sene daha müsaade edile
cektir. 

TAKViM 
1 tKINClliA.'rnN 1941 

ÇARŞAllBA 

YIL: 1941 - AY: l • GUN: 1 
RUMİ : 1356 - 1 lndldnun: 19 
ntcnt: 1359 - Ztl,ffİCCfü 8 
. ___ l.1' • .a.rl EZ._"\'l 

- --
GüNEŞ: 8 ,26 2,37 
öCLE : 13,17 7,27 
naND!: 15,37 9,47 
AKŞAM: 17,50 12,00 
YATSI : l d, 28 1,39 
1MSAK: 6,38 1249 
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SDVASo 
ö<CMAL 

Almanya ve 
Bulgaristan 

Yozon: Vahdet GOLTEKIN 
A merikan Cümhurreisi Mr. 

Rooscvelt'in nutkundan 
&0nra, siyaset dünyasında ihre
~in demoluasilere büyük bir a
gırlıkla döndüğünü gördük ve 
'buna ka.r§ı mihvercilerin göster· 
dıği aksülamel. İtalya tarafından 
hiddet ve telaı, Almanya tara
fından ise sadece sükut oldu. 

Amerikanın, lngiltere lehinde 
h atbe en müeuir bir amil rolü 
o. :ıamaya ve demokrasilerin oc· 
panc deposu olmaya karar ver· 
ı_nesi, §Üphcsiz ki, miıhverderin 
hiç te ho§una gidecek bir hadile 
değildi. Nitekim Roma. Mr. 
Roosevclt'in daha nutkunu sÖY· 
lı:diği ilk gün işaret ettiğim iz gi· 
bı. bunun karşısında hiddet gös· 
termekten uzak kalmadı ve bu
nunla Amerikanın, bitaraflığını 
bırakmış olduğundan acı acı şi· 
kayet etti. B erlinden ise bugüne 
k adar bır ses gclmcmıı bulunu· 
yor. Bununla beraber, dün, Bal· 
den verilen bir haberi. Alman· 
yanın, bu nutuk kargısındaki ilk 
manevrası olahilccek mahiyette 
görmek mümkündür. 

Filhakika, Alınanyanın VichY 
hükiimetile temasta bulunduğu 
ve bir A lman • Fran.aız - lspan· 
yol planı hazırlamaya çalıştığı sı· 
ralarda, na.zan dıkkati cenup • 
garbi Avrupadan cenup - şark~
Ye çevirmek gayesine ınatuf bır 
manevranın yapıldığını görrnüı· 
tük: Bir tara.itan. Almanyanın 
hundan sonraki barak.etin.in ln
giltereye karşı olacağı ve harekat 
sahncaini cenup • garbi Avru~:ı
nın te§okıl cdcccğı haber verilır· 
ken dığer taraftan nazarı dikka
tin cenup • prkiye çekilmek. ıa
tenildığı göriıliıyor, Romanya ve 
Bulgarıstana yeniden Alman ~~
a lan gönderildığı baher vcrilı· 
yordu. 

Bunların Alman propagan<ia· 
sının eseri ~lduğu anlaşıldı. Nite
kim bugün Aımanya ile Bulga
ristan arasında bazı müzakerele
rin cereyan etuğıne daır. yukarı· 
da mevzuu bahsettığımı.z Bal 
mnhreçlı telgrafın da mahiyetini 
bundan uzak görmek pek mum· 
kün değıldir. 

V uıiı. Almanya ile Bulgaris-
tan arıuıında bazı mcşelclerin 
mevzuu bansoinbıleccğı dı.işWıu· 
lehilu. Fakat füılga.rısı./'.ıın, bi
liıraf bir sıyaaet uı:kıp edeceğınc 
du.ır daha bir kaç giın evvel vc
rııcn karar gozönunde tutulauık 
o ıursa !;ıofyanm Beriınle bır y~
kınlaıma s.ıyasctine tekrar gırı· 
şccegını umıt etmek pek. kabıl 
olmaz. L.ua Bulgarıstan Alman· 
ya ile yakınlaşma ııya.setuılD 
en son haddıne ka<iar gıtmlf, fa· 
kat nıbayet bunun kendı men.fa· 
atlcri aleyhıne olacağını anlaya· 
rak, geri donmüo bulunmakı.a.dır. 

Bınaenaleyh. .A.lmanyanuı 
Bulgarı:stanla yeni bir sıya.si İ§
bırlığı edebileceğıni ve bunun i· 
çin taalıyeıe gırl§IJl~ olduğunu 
dügünmolr. mumkun değıldı.r. 

BDyOk 
Facianın 
Hikayesi 

1 M~~~)üsl~~~~ ( ~eDgır~f, iieD<efOll'il ll==O@lib>®ll"ll®ll"Ü) 

~":;;.~ HITLER'IN Ovalan Kaplıyan Sular 
Çalışmıya Başladık, 

Fakat iş İşten 
Geçtikten Sonra 

., Beyannamesi 
~~::ual~~.~;r:;::~o~ Çekı·ımı·ye Başladı Antalya mebu ıuı:;"tlna SUmerbank Berlin., 31 (A.A) - O. N. B. 
sa.bık umum m\ldürU Nurullah y,.. ajansı bildiriyor: 

YAZAN: 
Methur Fransız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 

Raoul Dautry 

- Ordunun muhtac olduğu si
lahlan ne zaman tamamlıyacak· 
sınız~ 

Günün birinde Fransada silnh- - Ancak 1942 senesinde. 
!anma nezaretinin ba§ına Raoul Çünkü çok. geç işe baıladık. 

1 Dautry geçti. Bu adam ınükem- Nazır, sonuna kadar cüretle ça- ı 
mel bir mühendisti. Franaanm lı§rnzya devam etti. fakat Alman· 

1 demiryolu sistemini ıslah ctnıiye ya birkaç sene eVYel ile gi.rişmif· 
muvaffak olmuştu. Silahlanma ti. Mucize yapmıya imkan yoktu. 
i~ini ele alınca her fCY düzel~iy~ 1940 ikincik.inununda İ.ngilte-

1 başladı. Fak.at ig iıten geçınıtti. reye gönderildim. Vazifem., lngi· 
Bir harp mekani.zma.aı kurmak. )izlerin silahlanma için sarfet· 
vazifesınin böyle bir adama 19 36 tikleri gayretleri tetkik etıı:nekti. 
senesinde verilmesi lazımdı. .. 1 İngilizler beni Şimal den.izindeki 

Dautry ufak tef ek yapılı, ku· harp gemilerinde dol&§tırdılar, 
çücük bir adamdı. _Konu§U~~cn hava kurslarını, talim meydanla
sol gözünü kısar. bır tek sozle rını, tayyare ve top fabrikalarını 
muhatabının ruhunu okurdu. Bu gösterdiler. Donanma ve hava 
adama ne İf verilse altından kal- kuvvetleri iyi çalı§ıyordu. Fakat 
kardı. Kendisine bir gÜn ıordwn: kara orduaunun ne kadar adam 

- Bu ıürekll ba.§armaların sır- yet~tirmekte olduğu hakkında 
n nedir~ ben de, Fransız askeri heyeti de 

- Bir tek sım var: Çalışmak- müsbet malumat alamadık. 
tan yılmamak..·• Harbiye nezaretinde beni ka-

at Sümer, Boln mebmıloğuna Ma- Yılbqı dolayısıylc Hitler qa· 
llye "\'ek.'iletl nakit Lşlerl wnwn ğıdaki beyannameyi nC§rctm~: 
müdürü CclAI Salt Siren, Çankırı Nasyonal sosyalistler, 
mffill!lluğuna Samsun \-nllsl Arnl Tarihi inki.§aflarla dolu bir yıl 
Doğun, Diyarbakır mebmluğona nihayete ermİ.§tir. Hadiselerin cm 
Cerrahpnşa lıaııtancsl mırazt &idi· ealaiz mahiyetleri beşeriyetin müs 
ye ve wınblye mütMssımn Dr. Ah- takbel inki§afı huswundaki inkı-
met Şllkril Emet ve Kanı mebus- lapkar mana.lan ancak müstakbel 
luğuna da Son Telgrtlf gazetesi 113- nesillerce tamamen anlaıılabilc. 
hlbl Etem tz.zct nentce oeııel Baş· ccktir. Bugünkü hadiselere acyir
knnlık divanınca Parti naım.edl o- ci olan bizler. yalnız ıu tesir altı~ 
larnk ııeçUmişlerdlr. da bulunuyoruz, rcıPbani kudret 
Sayın fldııcl mOntehlplere bildi- fertlerin az.mine daima tokad-

rtr ve 114.n edcrhn. düm etmektedir. Cenabı Hak, 
9- H. 1:· Genel Başkan VektH yalnız mahvolmaya namzet olnn-

Bl1.7Vekil lan kör yapmak.la İktifa etme-
Dr. Bcflk Saydam melde ve aynı. zamanda keneli in. 

tihapkerdcsi olanl arı bazan ken
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii di arzularının bile haricinde ka

Amerika 
Harbe 
Koşuyor 

A 

Amerika Ayanından 

lan gayelere hedef tayinine mec
bur tutmaktadır. 

Vaktaki, İktısaden ezilmiş ve 
maneviyatı kınlml§ olan Alman 
milleti senelerce süren bu inhi
dam devresinden sonra nasyonal 
sosyalizmin çevresi içinde birl eş
miı olarak dünyaya ikinci defa 
gelmek yolunu bulmuştur. 

Uc Baltık Memleke-, 

Trenler lşlemeğe Başladı GedizNeh
rinin Suları Saatte 7 Santim İniyor 
1 

lzmtr, 31 (A.A..) - SeylAptıı.n ova- 1 Menemen • Bergama ~esinin u 
d8(; ~plıysn Bular çeldlm!ye ve Ge- fak bir kısmı harap olmuştur. p : 
mctreeıhri de saa.tte altı, yedi aantl- mukln.r hAlfL su altmdadır. SUrek 
B inmlye başlamıştır. lzmlr - ynğmurlar ve seylAp yUzUnden kı 
~= ~ 39 uncu kllomet- lık zer1yat dumıuştur. Sular ç 

Gediz mecrası 112ıcrinde bu· medlğlndcn p:unuklıı.rın maruz k 
~unıuı köprtlnUn her !.ki tıırafmdo.kl <lığı hasar henüz tesbit edilememek 
~llrt mct.relfk lamınln.rı Bular gö- tcdlr. Mnnisadan alman haberlerd 

~ olduğundan köprü orto.do. Bularm mı:ı.hsus derecede çekild 
~· Es.ki mecrn yapılmış ol- bildirilmektedir. Bava a.çıldı~::ıd 

ğundan Gcdlz nchrinln sularından ovalardaki kulela'dc arama faali~ eti 
mllhim kıımn yeni mecrndan akmak başlmnışsa da şlmdiye lrodar kıms 
~lr v~ h:mtr kl!rfczlne döldllmektc- ye teııadOf edilmemiştir. Torb:ıhd 

• bamnnm tehlikesine maruz d:ı bir köprü ııeyl!ptan yıkılmışt 
bıılwuuı Ml.IS:ıbey ve Çavt14 k!>ylerl Emlrnlom ve Muradiye anuıınd ki 
bu mecra değişmesinden dolıı.yı teh- derniryolunu tehdit cd<'n su1 r al 1-
lfkcdcn kurtulmuşlardır. Fakat bu dığrndnn ve yolun tamiri ile muayc
yflzden Ova k~Y1crllo Menamcn ara- nesi de ikmal edildiğinden norm 
mnda muvasala kesllmi.ştir. • tren seferleri ba.l}laıruştrr. 

Tuzlaya da gidip gelmek kabD o- lzm1r, ı (Busust Muhabirimiz 
lııma.maırtadı:r. Sular f"'lll-U - Tur.la 

V"6 den) - Trenler sefere bn.'llo.mı tr 
şoseslnbı bu mecraya isabet eden 
kmmı Dzerinden akmaktadır. M<>- Yalnız Menemende Çavu~. Maltqı 
ııemen Jmsabasmm ga.rp kısmmdald Kesik Gulubey, Tur.cullu, Kakl 

mahalleye dolmuş olan sular clfuı k~yleri De muvn.sala bcntlz tesis c-
çekilmcmlştlr. dllcmooıtşttr. 

Wheler Derhal Sulh 

Silahlanma nazırı. her sa~a? bul eden generale sordum: 
şafakla beraber işini~ ba.§ı~d~ ıdı: - Faal ordu ile ihtiyatlann 
En erken gelen daırc~ müdurlerı 750,000 kişiye vardığı, ayrıca da 
bile nazınn kırmızı kag!t p~r?ala- ah'l yüz bin ki.§inin ailiıh altına 
rınıı yazdığı sabah emırlerını fa· çağrıldığı söyleniyor. Bu takdirde 
saıarının üstünde hazır bulurlar- nasıl otuyor da sizin oimdiden yapılmasını istiyor 
dı. Kırmızı kağıtlı emirnameler otuz ila kırk fırka askeriniz yok. 
Pariste meşhur olmuştu . - Bu meseleyi hiç bilmiyorum. V~ington, 31 (A.A. ) - Roose

velt'in siyasetinin en mllhlm muho.
liflerlnden birisi olan Ayan aza.sm
dan Vhclcr, dUn gece radyo ile ncş· 
redllen bir nutkunda, reisin evvelki 
gUnkU nutkuna cevap vermiş, A

merikn Birleşik devletlerinin Alman· 
ya tarnfından lstlll edileceği fikri
nin hayat mnhsulü olduğu iddiasında 
bulunmuş, Amerikanın bn.rp deliliği-

tinde Tek Bayram lç·ın A k 1 t b 1 Bir Askeri Mmtaka n ara- S an U 
20 General ve Yüksek Arasında ilave Seferleri 

Bu emirnameler şu tarzda ~ey· Ordunun mevcudu meselesile 
)erdi: uğra§An albay bugün burada yok. 

crBütün direktörlere: İte eeç Akşam parlamentoda harbiye 
geliniyor. Erken gidiliyor. Harp· nazırı Hore-Belisha'ya rastgeldim, 
teyiz.. Gelip gitınelcri kontrol et· Bana derhal sordu: 
tiriyonun.» - Mecburi hizmet esası üze· 

«A dairesine: Havanın iyi ve rine kurduğumuz yeni orduyu na. 
aıcak olduğunu ben de bilirim. sıl buldunuz~ 

Rütbeli Zabit Kızıl 
Orduya Alınacak Trenler Maraş ve 
ni·Moskova. 31 (A.A.) -Stefa.. lerİ İstasyonlarına 

Antep Vilayet
Kadar Uzah dı 

da derhal bir sulh yapılmasını talep 'Dü d"l b ' k 
etmlŞ VC Amerika Birleşik devletle- il f.sn nCJTe Liı. en ır araLcrn~me 

Fakat harpte olduğumuzu da unu- - Gördüğüm kadan mükem-
tamaın. Binl>afı S. nin açık pen· mel. fakat miktarca az. Kanada ne sürilklenmeslnden evvel A\TUpa-

cere önünde sigara içerek i§ini tümeni hariç olmak Üzere hiç bir 
unutacak zamanda mıyız?:t yerde bir taburdan fazla ask.erin 

cB dairesine: Müdürün vui· bir arada talim gördüğüne tesa
fesi müdürlük ebnekt.İr. lflcri, düf etmedim. 
kimse bir an be>§ kalnuyacak te- Piyadeyi eski çavuşlar yetİ§tİ-
kilde tevzi edeceksiniz.» riyordu. Başlıca talim mevzuu 

Sanayi dairesine: Fransadaki süngü hücumuydu. Bugiinkü harp-

b 
__ ,...:.... b ·· • • d"'rt te bundan pek çok. istifade ede-

« llUUUiltı er gun yamı 0 ki · ·· h I" ·d· T k k 
saat i_şliyecektir. Bilirim, güçtür, cb~ den. §_up e ııı ·' ıl. an d mfe kte-
fa.kat bu yapılacaktır. İtin tef er- ın e ıyı mua rm er. var ı, a a_t 
ruat kısmında benim alakam yok- kullanılan tanklar sıstemce cskı, 

rlnin harbe giden yolda yalnız yn- e dtolnya, tvanya 2v0c on·l 
ya or u arma mensup genera 

,.~ yo.\"BŞ y\lrllmekte değil, faknt bu .1 d· ~ b .. k _1_ '" tb 1. ı e ıger azı yu sa>. ru e ı "ta· 
yo dn koşmnkta olduğunu söylemiş- b' l .. th I . . haf u ıt er ru e ennı mu aza et· 

r. mek suretile Kwlorduya kabul o-
Wbeler'in ıulh şartlan lunmu§lardır. Bu üç Baltık mom-

va..,ington, Si (A.A.) - Rooscvcl· lcketinde tek bir askeri mıntaka 
t'ln son mosaha.be8inc <'C\"np veren ihdas edileceği ve bu mıntakanın 
dyamlan '\"beler, dıdll bir 6lllh yap· merkezi de Riga olacağı söylen• 
mak için ıunell esaslan> olarak nşnğı mektedir . 
daki ,,artları ileri sUrmllştUr: - --- <>----... _ B · · . .....!.ı=--:-~=- G miktarca azdı. ..... u aızın vazucnuuır. aye- H f . . · v kk 

miz süratle zafere varmaktır. Bu- e; tar~ ta 1r nıy~: akg~ aln ı - Almanynnın eski huılutlnnna 
--•n•n vas...6-- da un· ,_,__ ve za ere ınanı maz ır atryet e (löıutt-I, Macaristan 

Seferber ik 
Y apınıyormuş 

na ..... ---· ıwuoı IMUJ• • d f k h . ._ d ....., sız tcYleri mümkün kılnıaktır.> unan var ı, a at epsı o Ka ar... 2 - Polon~a ,.e Ç.ek~Jo,·akyada 

Eğer o sıralarda Fransızları ça-j 1V1evliit muht4rlyet idaresi t<JSlsl, 

lıştırabilecek bir adam varsa o da Rahmeti rahmana kavuşıı.n Avrom 3 - Müstakil Fransa, hlr Hotnn· 
hiç güphesiz bu çalı§kan mühen- 1 Mutal'ın ruhuna bu akşam altıda da, bir Norveç, blr Ilcl~Um ,.e bir 
disti. Fakat bütün bu gayretleri- mevlQt okunacaktır. Arzu edenlerin Daniınarluuım ihyası, 
ne ve enerjisine rağmen içi bed- ı Hasköyde Ptripıı.şada Dudııroğlu so- 4 - Abııs J,oreln'nln Fnınsaya BudapeJte, 31 ( A.A.) -

D. N. B.: Salahiyettar mahfil
lerden öğrenildiğine göre Ma
cari&tanda seferberlik yapıldığı 
hakkında bir yabancı ajans ta· 
rafından yayılan habeT tama· 
men uydurmadır. PC§te mah
filleri bu nevi haberlerin haki
kate uygun olmadığına ifa.ret 
ebnektedir. 

binlik ve ümitsizlikle dolu idi. Bir 

1 

kak 22 numarayı teşrifleri ricıı. edl· lade5I, l5 - Her memlekette bulunan rrki 
giin sordum: liyor. ,.e dini ekalliyetlerin hlma~·esl, 

Şehzade~ 
,, ., 

BUGÜN FER AH 
Slnemada- Tclefon: !1539 MELEK BUyük fedaklrlıklarla yalnız 

sinemamızda 

1 - iKİ 06NCL 
SİNEMASINDA 

ANN1E DUCAUX 
BiR OLUNCA ANDB.E LUGUET 
DANİELL DARIEUX 

JEAN KlEPURA 
EBIC VON STROBEil\I 

nm emsaıstz filini 

FIRTIN 2-ŞANGBAY 
YANIYOR 

tnmlnde BORİS KARLOF 
3-PARAMUNT 

En ~n Harp lla\adislerJ 

Türkçe --n~• ' 
Geceler için yerlerinW evvel

den aldımuZ.. Tel: 40868 

SUMER Sineması 
Yılbaşı: mUnıısebetlle BU GON Matinelerden IUbuen 

2 Süper film birden takdim ediyor 

DEANNA PIERRE BLANCHARD 

,, 

DURBİN'ln 

Senenin harika tllm1 

ve RENEE St. GYR'ln 
Senenin Fransız Şaheeerl 

iLK AŞKI Bir Kış Gecesi 

Baf Rollerde: Sinemacılık dUnya.smm 
en parlak yılclizlan 

ALICE FAY • FRED MAC MURAT -
ruCHARD GREEN 

6 - SU,·eyş ltanıılmm beynelrnUcl 
leşttrllmeel, 

'1 - Hiçbir :r.artU' ve zlytın ,.e tıız
mlnat tall'Jl edllmenıesl, 

8 - Atman mUstemlekelerlnln la-

desi. 

Berlin sükutu muhafaza ediyor 
Londra. 81 (A.A.) - Bcrlin Roo

sevclt'ln nutku he.klunda sUkQtu mu 
ho.fazn etmektedir. 

Gayri meşgul Frnnsııda Lyon rad
yosu, Roosevelt'in nutkunu tefsir e
den neşrlya.tınd'" bu nutk\ln tahmin 
C'dlldlği ko.dnr ehemmiyetli olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

Roosevelt'ln beyanatında kuvvet., 
resmi UslOp hudutıarmı çok aşmış
tır. Bu nutuk, her halde bütün dUn
ye.d:ı heyecanlı tefsirlere yol ac;aco.k
t.Ir. 

kafi gelmezse 

İtalyanlar Elbasanı 
Terkediyorlar 

(Ilnşı ı fnclde) + 
22 kilometre mesafede bulunan 
mühim bir köyün Yunanlılar ta
rafından iıraal edildiği haber ve
rilmektedir. 

İtalyan kayaklı müfrezeleri 
dağıtıldı 

Atina, 31 (A.A.) - AmavutMaddi yardun 
Toronto, 31 (A.A .) - Rooseve!t'- luk cephesinde faaliyette bulunan 

in nutku buradıı. eğer ınglltereyc bir ltalyan kayaklı müfrezesi. Yu
maddl ynrdnn dlkt:aUirlerl yenrnlyc nanlılar tarafından dağıtılmı§ ve 
kMI gelmezse, Amcrlko. Birleşik bir çok esir alınmıştır. 
Devletlerinin diğer kaU tedbirler da· 
ha alacağı hakkmdıı sarih bir vand 
gibi teJ(Lk.ld olunmaktadır. 

itaıyaa ebliğl 
İtalya<ia bir mahal, 3 1 (A. 

A.) - ltalyan or<iuları umum· 

Londrada C! kan Yan- i?:rargi.hının 201 numaralı tcb .. -

, Bingazi hududu mıntakasında 

nın ar S"ondu''ru"ld"u topçu k.uvvetlerimLZ Ve avcı tny-lt yarelerimiz faalıyettc bulunarak 
(Başı ı incide) X düşmanın şiliıhlı arırl>a gruplarını 

vekil Churchfil, evvelki goce City'yc ve zırhlı olomohil lcrinı bombar
yangm bombalnn De yapılan hücum- dıman otmiştı:r. Bun.dan başka 
dan sonra. ko.rnrm~ duvnrları knlan Sollum ı.issune kargı uzun menzıl
Londra belediyeıılnln meşhur Guild li toplanmız ateş açnuşlar ve bom 
Hall, sanı,~'lnı :ı:tyuet etm~tlr. Loıı bardıman tayyareJ..crıınız hareke
dra halla, Churchill'i gartır görmez te geçmişlerdir. 
derhııl ıılkışlamıya b~lam~ ve bir 29-JO ceccsi düşman tayyare
çok Londrolı BıışveklU bu tefti~ ge- leri Bingaziclcki kamplarımızı 
zlnUSlnde takip eyle~ttr. Çatılar bombardıman etmişlerse de za· 
Uı:erlndekl lt!alye tro.dı tam fn· yiat ve lıasarat yoktur. 

l ıı.ııyet hııllnde idi. Enkazı te- Yunan cephesınde ıbılhnssa 
mizleme ve yıkma ekfpJerl de halkın mevzıi mahiyeti haiz muhurehelcr 
Ba~ekllo yaptığı alkışlara cand:ın olmuştur. Dı.i!lman büyük zayıata 
iştirak otmlşlcrdlr0 uğramış, tarafunızdan si!rthlar ve 

Gulld Hall, Londrn Şehrinin bD- esirler alınnu~tır. 
baı:ısn tftıhar ettiği larlht bir bina ı. 30-31 gecesi dü§man taYYare
dl. Blna, kuvvetli blr rüzg~nn. ya- leri cenubi l:nlyanın baı.ı §ehir
kınlnrda yanmakta bulunan bir kil leri üzerinden uçarak hava fişek
scden getirdiği kJVllcmııru-111 tutuş- leri atmııılardır. Bu tayyareler
muş ve ııt:ış gl:inflllUlerln gayreU.:u-ı- 1 den biri alevler içinde düııürül-
ne rağmen s11rauc YnYtl~tır. 1 mü~tür. 

Ankam, Sl (A.A..) - Haber al- lcrhı Top!'8kkale De lekenderun ara· 
<lığımıza göre şlmdtye kadrır Mer- ıımdak1 IJcler mQddetinlrı dah:ı z -:; 
sin • Adana • İBkcndcrun • Fevztpa- de lasaltıımasmzı. o.it tedbirler de 
l}8 • Isltıhiye nrn.cmda işllyen 520/ lmmıya lıa.şln.nmışt.Ir. 

521 numn.ralı ve bunlnnn devamı o-1 Bayram dolaymlle Ankara - ı 
lıı.n trenler S.l.1941 tarihinden itiba· tanbul nrasmda artacak olan yol 
ren Maraş v Antep vilAyetıcrlnin ihtiyacını :Karşılamak vo halkın 
istasyonları olan Eloğtu "" Nıırllya tirahatlnl temin etmek !çın 2.1,9 
kadar uza.yacaktr. Bu suretle beş tnrnıınden İtibaren OD gün mnd 
vllAycttmtz arasnda ber s11n bir ser- le Ankara.dan s:ı.b:ıhleyin 9 d:ı b 
vts te6i:! ve temtn edDmlşt:lr. Bu tren gihıdDz trcn1 tahrik edilecektir. 

Yeni Bir Orm:n 
Nizamnamusi 
Hazırlanıyor 

iTALYA 
Sulh mu 
istiyor? 

AtJDA, m (A.A.) _ Atin& matbu- Ank ra, 31 (Hususi muh11bi-
atı, ltnlyıınm mthıfcrlt sulh yapaca- rimiz.dcn) - Jcra Vel:illcri He· 
f!:ı h&kkmda d~ şayialara inan- yeti orman nizamnnmcsin"! ek > e
rnamaktadrr. ni bir niznmnamcnin meriycte 

ltaJyanm lngf)tere ve Yumınistan- konmasını karıulll§tırmıştır Bu 
la sulh mtımkcrolerlnc girişmesi için • •• . • 
ilk ess..cilı şan olamk Arnavutluğu nızamnameye gorc ncıklıyc v e) a 
tahliye etmesi ve Akdenlr.dc temınat devriye tczXerebine bağlı hertur
vc.rmesl lllr.ımdn". lü orman mallan Hazir:ın ayında 
ınnoys ga.zc.tcsı d:ılıa nerı glc)erck yokln.nac~hr. Orma:ı mukaveıc 

diyor ki: ve IZin sahiplcrile orman malla-

«Faşl t rej iminin ortadan bll bü- n:ıı ticaret makaadıylc toplayan· 
tun lm1knw ı ı;c halynıı dış gJynse· ]ar, toptan veya perakende 8 • 

tinin n,ııı:rır blr surette "c tıı.m ola- tanlar orman du1relt:rınin ii.ının ı 
rok de:ğlşml' bulunması aneak ul- müteakıp bir hafta i~inde e\lerin 
hU temin edcblllr. Yonanl!ıtanın JO- de bulunan orman mahsuı erinin 
nl bir tooa\1lze knrp lfılardı ne de- cins, nevi. adet, ebat ve "ezin e 
A'll. fllll blr şekilde teminat 1 krnek rini orman idarelerınc bildırnıeq• 
h:ıkkıdır.ıt " medbur tutulmu§lardır. 

Y ılbaıı sofrasında Amerikan fCUllpanyaaı: 

- Sert geld~ aersemlediml 
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Yeni Yıllar Hakkında Bir Anket 
Dekan, Profesör, Doçent, Doktor, Asistan, Muallim, Yüksek Tahsil Talebesi, Şair, 

Tüccar, Emekli, Köylü ve fler Meslekten Okuyucularımızın Cevapları 
1'u,•a.la.r şenlensin, oraklar tlltsün 

Hukuk fa.kültesi dekanı profesör 
..... ıı Fuat: 

- 1941 yılından beklemek kafi ise 
< ok şeyler bekliyorum. Mesela. 41 
nu:hsulU daha iyi ve bol alının, halkı
mızın refahı artsın, İstanbul beledi
yesi şehırdeki nakil vas:ıtaları buhra. 
•una çare bulsun, fakUltemizin genç 
lıukukçu verimi daha yüksek olsun 
vesaire vesaire ... 

Fakat 41 senesinden a:ııl bir şey 

bekliyorum, o da Avrupa harbinin 
neticesidir. Milyonlarca insanın bir 
an evvel sulhe huzura kavuşmasını, 
aile yuvalarmm yeniden şenlenmesi
nl ve ocaklarm tUtnıeslni .•• 1940 <Je
nl'sini etıdişe içinde geçirdik; yıkıııı.n 
devletlere çiğnenen ülkelere, meden!
yetlere yandık. Bekliyorum ki, yenı 
sene bunalan yUreklerimize ferahlık 
getırsln, artık mazlflm insan ağr1 ve 
ınıltlsi tşitmtyellm. 

Şu Alemdeki sayılı yılla.mnızı hu
zur içbde, şen geçirelim. 

SUrprlzll bir sene olacak 

lktısat Fakültesi asıstanla.rından 

Orhan Dikmen: 

1/J. ): ' 
·.: :~ •• ;.ı 

j ·.@ / 
- Yenl senenen bize birçok sllr -

prizler hazırIJyaea.tını tahmin ede
rek, bunların kabil olduğu kadar le
h lmi.ze neticeler vermesini temenni 
ediyoruz. 

Türk talebellbı lıG.bUyarlığı 

:Roma Hukuku Profesörii A. B. 

Schwarz: 
- 1940 senesi iÇinde nmı çalışma

I&rnnıza devam edeblldlğimizden do
layı memnunduk. 1941 senesinden de 
ance.k bunun devamını anu ediyo -
nmı. 

Şunu da na.ve edeyim ki, dünyada 
mevcut olan bu ahval ve ı.;erait dahi· 
linde Türkiyeden başka hiçbir mem
lekette talebe der.ılerlni tam bir SÜ· 

k1'ln ve a.IAka ile takip edememiştir. 
Halbuki 1940 ta diğer yıllara nisbet

le de TUrk talebeleri her zamankin
den daha çe.lışkan olmuşlardır. 

Ben 41 senesinin de 40 senesi gibi 
geçmesini iStiyorum. 

Azraillerin dü,ecetı nzlyet 

Kit11pla.nmıza yııkıntla kavuşalım 

Diş tababell sınıf 2 de Ayl}e Tuz. 
nalı: 

- 1941 senesinden ~dilik birkaç 
temennim var. Karlı, rüzg!rh hava
da o dersten o derse koşmaktan ha
rap oluyoruz. ÇllnkU derslerimizin 
her biri bir semtte, bir binada ... Bu 
bizim için o kadar gilç oluyor ki, bu 
nu bu yıl içinde ünh•ersite nazarı iti
bare alsın, bize bUttln derslerimizi 
aynı binada takip edebilmek imkAn· 
Jarmı hazırla.sın. 

Bir de Kapalıc;arşmm 9 da de~1 
7,5 ta açılmasını istiyorum. Çarşı bir 
geçit mahallidir. Biran evvel not me
selelerimiz halledilsin, kitaplarımıza 
<.n yakın bir zaman içinde kavu., -
mu.' olalmı. 

Eğer bir fettanlık ebnezse 

Nuhkuyusunda mütekait dok· 
tor Ahmet Nuri Durukan: 

Yeni yılın mukadderatını tayin 
eden büyük kuvvetten yegane di
leğim, harbin nihayet bulmasıdır. 
Çünkü, diğer bütün dileklerim hep 
buna bağlıdır. 

Şans, eğer bir fettanlık etmiş 
ıse, yeni senenin milletimiz hak
kında daha lutufkar olacağını tah. 
min ediyor ve tabü seviniyorum. 

Mezun olmanın san.det! 

Hukuk son sınıf Ahmet Bodur: 
- Üniversite gençliği yeni sene • 

den geçen yıla nisbetle çok şeyler l 
bekliyor. Ve çok şeylere malik ola -
cak bir vaziyette bulunuyor. 

1941 in manası bizce oldukça e
hemmiyet ifade eder. Evvela. bu yıl 
zarfında muva!akatli bir imtlha.n ge-

1941 de iyf görünmüyor 
Dr. Makbule Diblan: 

Dostlar şehit, bizler gazi 
Muhacir köyünde rençber Meh 

met Ali Cengiz: 
Eğer benim gibi aciz bir ada

mın dileği ile oluyorsa, yeni yıl· 
dan yurdum için hayırlı bir bolluk, 
aramızda menfaatsiz bir dostluk, 
sıkı bir topluluk ve cümlemize sağ 
lık, ferahlık isterim. 

- Başka bir arzun.. Mesela 
harp için~ .. 

- Allah yurdumuzdan ırak et
sin. Neynnize gerek. Meşhur bir 
söz vardır haniya. Dostlar şehit 
bizler gazi.. Biraz da başkaları 
çalıp oynasın, parsayı biz toplıya
lım. Daha iyi değil mi ki~ •• 

Yeni yılda olacaklan tahmine 
gelince. tohumu çoktan attık. Bol 
rahmete bakılırsa bu yıl da bere· 
ket yılı olacak. İnşaallah millet te 
ferahlık bulacak. Başka diyeceğim 
yok. 

Hayatla mücadele ~tarken 

Kitaba. Ka,·uşmak... Den 
dinliye bilmek ... 

' '--Asil ve mert millet 
j Bürhaniyede miıtekai: Bay 
j, Mehmet İhsan K:>camen: 

l Yeni yıldan evveli millet ve 
1 memleketimize ebedi bir huzur ve 
sükun istiyorum. Geçirdiğimiz şu 
son imtihanlardan edindiğimiz 

l I tecrübelerle mücehhez olarak gi· 
receğimiz bu yeni yılda, yeni ye· 
ni terakki ve itila vasıtalan ile 
servet ve refah yolunda durma· 
dan ilerlememizi arzu ediyorum 
ve bunun böyle olacagına tah.min 
ile değil de, kuvvetli ve tam bir 
kanaatle emin bulunuyorum. Çüı.. 
kü, Şefimız ve Rehberimiz Büyük 
İnönü, bu yolu buldu ve milleti 
çoktan yoluna koydu. , 

Coğrafyadan Semiha Şenkavala: 
- Büttln geceleıim not çekmekle 

geçiyor, bu ders yılı içinde hiçbir gün 
bir gece ders çalışmak imkA.nmı bu· 
lamryorum. Biran evvel kitaplarnm
zm hazırlanıp bizi bu mUşkUI vazi -
yetten kurtarmalarını 1941 senesi 

Bir zamanlar vahoi ve barbar 
denilen milletimiz, bu mesut gün
leri ile cihana tasdik ettirdiği asa· 
!et ve mertliği ile cidden övüne· 
bilir. 

Her millete istikW ve hürriyet 
Hüsnü Gü lteıkin (Işık lisesi 

müdiir muavini) 

içinde bPkliyorum. 

- Bu yeni yıl istihsal maddeleri 
dalıa az oıa~ak, ziraat memleketleri
nin daha ziyade sanayileştiğini göre
ceğiz. Çünkü 1940 senesi milletlerin 
seferber oldu~ yıl idi. İnsanlar az 
çalışmak zarureti karşısında kaldı - 1 
!ar. Ta bit yine bu yüzden fiyatlar ı 

yUkselecek, banka paraları kıymet - r 
!erinden bir parça de.he. kaybedecek
ler. 

1 1 Bir de sınıfımız çok kUçUk te.lebe 

Hem 1941 hemen hemen harp ile 
geçecektir denilebilir. Bu yıl sulhti 
çok temenni ediyoruz. Memleketimi
zin her tUrIU musibetlerden uzak kal 
masını bu 41 yılı için de diliyorum. ' 

1 
adedi fazla ... Ders dinlemek için yer 
lıulup ta rahatça profesörü dinlemek 1 

1 mlimkUn olmuyor. Aynı zamand:ı , ı 

kalıı.b:ı.Iık odada tablatlle hava da IU 
r.mnuı.dnn çok bozuluyor, pis bunal 
tıcı kokular içinde yer bulmuş olsa1' 
bile rahat geniş nefes alamıyoruz. 

Paru1a: Daima muzaffer Türkiye Bu yıl bunların nazarı ltibare alm-

T ayyip Gökbilgin (Tarih l ma.sını diliyerek talebe adedine gö-

asistanlarından) 
t • re sınıf yapmalarını diliyorum. 

Küçük Çamlıcada emekli 
Ziyaeddin Fahri: - Geçen yılı muztarip dün- bay Şakir Özgin: 
- 19U senesinin bUtün beşeri.yet çirlp hayata atılacağız, mezun olaca- ya binbir hçdise arasında binbir Yeni yıl içinde vukuunu ısrar- i 

için aklı selime «dönUş> yılı olma.smı ğız ... Bir talebe birliğine sahip ve üzüntü ile geçir.di. Milletler bir- la istediğim yegane şey, daha şid- 'ı 
temenni ediyorum. Ve yine kuvvetle mesut bulunacağız. bir'hirlerile ya hak ve hürriyet na- ' detli bir harptir. Gerçi, bu talebim 
limit ediyorum ki, 1941 başında de- DUııya hAdL<ıeleri bakımından da mına, veya daha zinde bir cemi· ı 'l'ıcaret son sınrr Necmi Aran: size çok aykırı gelecek amma, ne 
ğilse bile, sonuna doğru bu cdönüş> bir fikir beyan etmek icap ederse yur yet ve yeni bir nizam namına ça~- - 1941 yılı hayatımın en bUyUk çare ki, dünyanın ve beşeriyetin 
tahakkuk edecektir. dnmuzun ve müttefiklerimizin ile- pıştı ve hala çarpışıyor. ~u vazı- 1 dönüm yılı sayılır, tahsil çağı kapa- selamet ve saadetini ancak böyle - r enı yııı şoyıe tasavvur e· 

d l k b h r diyorum: Bugün değil memleke-"eııl yıl mütteflklerind'- ı ri.cıinden emin bulunuyoruz. Belki çok 1 Y. e.te yu·r· u_muz m_u_t a ır u~u 1 naral< mticadele hayatımız başlıya • bir harp temin edebilecektir. 
"' u d ] ] h d t timizi, bütün memleıket ve mil· çetin anlar yaşıyacağız fakat galibi·/ ıçın e umıt e ve ıtımat a a tsa cak. Bu mücadelenin de harp sene- Bence, kendilerinden gayrisini 

k d d . d"k d d k l !etleri çok yakından alakadar Tıp Fakültesi ~lnci suufmdan yet muhakkak bizim taraftadır. 

1 

arşısın a ım L ur u ve a • 1 Ierinde başlaması birçok sUrprizler insan addetmiyenler, yabancı un-
r " k d . y . 1 n eden bir harp, mihver devlteleri· '"utfi Y • • .,~··• · ı: ınmasına evam ett.ı. em Y1 .1 ima eder. surları kulluklarına layık g5renler 

İn8&ftlar bi'rlblrlerlnJ yiylyorlar T k ] nin yüzünden bütün fecaatile de· 

- Yeni senenın şahsımdan ziyade 
milletimiz için refah içinde geçmesi· 
nl diliyorum. Ben böyle geçeceğine 

de yüz(le yetmiş beş kaniim. 41 yılı
ıun bilhassa ilk aylarrnda hali hazır 
dünya gidişi bakımından çok leğislk 
ilkler vukua geleceğini ta.hmlı edi
yorum. Artık bunların nelee olabile 
ceğinl tabii bize zaman göcı oP. •:k
tir. Fakat hiç şüphe götürmlyen bir 
hakikat varsa bUtUn bunların neti-

u.·.·r iy .. e v. e. en gem·ş· .manası e Ya.lıuz _bir temennim v.ar. Bu da insanlık camiasından ve cihan ha-
T ki k d h d j h vam ediyor. Bu harbin mihverci· Tıp ikide Müzeyyen Çokdeğerli: ur u ıçın a a rnusaıt ve a· arbın bıran evvel netıcelenmesl... ritasından sılinip süpürülmelidir. 

- Bu 1941 in sulh getirmesini son ha mesut bir yıl olacağında hem Harp mUcadele hayatımdaki göste- Biz Türklere ve diğer küçük mil- lerin mağlıibiyetile biterek her 

1 
d h d ·· ·d· · b'l "" t milletin istik·lal ve hürriyet içinde suz bir iştiyakla diliyorum. İnsanlar itima ımız em . e u~ı ~mız tal?,- re ı ecC'&im hamle~ere kabiliye ve 

1 
!etlere işte 0 zaman huzur ve sü 

birbirlerini yiy1p bitiriyorlar. Mede-
1 
dır. Parula: Daıma ılerı ve mu· ihtfsııslarnn içln bır m~ni engel teş- kun nasip olacaktır. yaşamasını mukadder görüyo-

niyetler küçülüyor, takrü zaruret · reffeh bir Türkiyeye doğru... kil edebileceğini dUştinUyordu. ı Ben, önümüZ"deki yıl içinde bu rum. 
hastalık birbirini kovalıyor. Ben tlemolo-asinin zaferi Bunun. için biran evvel sulh isti- dileğimin tahakkuk ecleceğıni kuv l\lesot sürprizlerle dolu olsun 
Fransadan yeni gelenlerdenim bU - 1 yorum. vetle tahmin ediyor ve bunu dört 

Hukuk son sınıf Raif Tosyalı: tUn bunları oldukça yakından gör- go·· -.Je bekliyorum. 
Elbette Allahın dediği olacak! ... - Yeni sene benim için mesut 

dtlm. Harbin ne demek olduğunu bl- İnsanların ÖpÜfÜp koklaşması sürprizlerle dolu gelsin... 1941 senesi 
liyorum. 1941 sulh getirsin... ş·ı t b"' ·· d H · ko""yu··n 

ı e o o usun e: ecız • Ümraniyede, mütekait Bay' nin bana hayatımda bir istikrar ka· 
Derse rahat çalışmanın ça~l 

Mühendis ikide Yıldız Tolun: 

- İnşallah 1941 de de memleketi· 
mizin bu sük<ınu bozulmaz da yine 
derslerime rahat rahat çohşabllirlm . 

Hem imkan olursa bu yıl bol bol ki
tap okuyacağım. Bundan dolayı 41 
de 40 senesi gibi geçerse bu dünya 
yangınından yakamızı kurtarmış olu 
ruz. 

Demokrasilerin zaferi 

Saffet Süray (Üniversite 
Matematik asistanı) 

den Fatma Habibe Çığır: Kazım Koçal: zandıracağma kani bulunuyorum. 
.. Yen~~!11 başınd__a sabırsızlıkla Gelecek yıl içinde olmasını is-

: gozle~~g~?1 ş~y, oglumun asker • tediğim birinci şey dünyanın ba
l den donumdur. Zere ben ~e, t~r rışa kavuşması, insanların öpüşüp 
la ve dav~mız da. hep . kınıse~ız koklaşması ve el sıkıp kucaklaş- ı:. 
kaldık. [ger ıbenım dımem ile rr.asıdır. 
oluyo~sa., geyim ~uşamla, §U oto· ı Fakat, bu dileğimın olacağına 

1 büs kıraları da bıraz ucuzlatılsay· h" t k · d ~il' d · ç·· ' . . . ld' , ıç e anı eg ım ogru:tu. un-
~1. hanı. B~r ~ıkın .~~~a ıle ge_ tım, kü, öpüşüp kucaklaşmalarm\ bek· 
ıkı paketçık ıle do~~yorum ış e. 1 ]ediğim insanlar, h.i\:\ karşılıklı 

- Gel~cek yıl tçınde neler o- diş gıcırdatıyor ve ateş saçıyor. 
lacak d~~s~?... . • Bu vaziyette barışı ummak fazla-

Edip Ayel (Şaır ve Kabataş Iiseı&i - Bılınır.~~ı kı hıç o, elbette ca safdillik olur nmma, ben de. 
fransızca muallimi) Allahın -dedıgı olacak!. Ô.f'leriımizin dilletinden hiç düşmi. 

- 1941 senesinde tahakkuku- İnsan1ık cimiasma yakıfmıyanlar yen: 
nu temenni ettiğim yegane arzu Refah ve saadet yılı Ya hayır söyle, ya da sus. 
demokrasinin nihayet muzaffer Dr. Cevat Eren (Tarih asistanı) Nasihatine uyacağım, beoeriyet 

• cesi müttefiklerin lehine cereyan e
decektir. 

- Yeni yılın memleketimiz ve 
vatandaşlarımız için saadetle geç
mesini isterim. Yeni sene içinde 
demokrasilerin muzaffer olacağı
na kaniim. 

olduğunu görmektir. için acil bir sulh temenoiııinde ~ 

Yazık ki kara yüzü belirdi lunacağım. 

Her yerde huzurun teessüsü 

Mehmet Öğder (Üniversite 

Fizik asistanı) 

- 1 • Bu ytl içinde Almanya 

W 
ve ltalyanın mağlup olma6ını te· 
menni ederim. 2 • Yurdumuzun 

' • ' ' sulh içinde yaşarnasıoı isterim. 
Mihvercilerin açtığı bu harp yü
zünden bütün beşeriyet muzta· 

1'ı .fı'akUltesı .l!'e.ik Gürer.' 1 riptir. Bu ıztırabın dinmesi, her 
_9f'41 bah A d (Basil ba- yerde huzur ve eımniyetin tees-

arı vrupa a ·· t • · 11 h b l · · d delmevtın) lsbatı gtlnlcrini hazırlıya stuhs ekkmesk ıedınşa a u yı tçın e 
. a a u er. 

ral<tır. Avrupada Azrail geçınen!er, 
o!dUrdUklerinl za.nnettıklerine can 
vermiye hazır olacaklar!-
Yurdıım için bu Mdlselerle bir aiA

l<a nuwzmı bahsolamaz. Bu kavga-
1un muhakemesini görecek hılltim va 
?ıyetinde kalmak arzumdur-

Modern bir klinik dileği 

Diş tababeti Uçte Şefika Arıklı: 
- 1941 de fevkalı'l.de modern gü -

zeı Aletleri havt muntazam bir klint
ğe malik olmak istiyorum. 

Yeni yıllıı.r birbirini kova.lasın 
Doğancılarda tüccardan Mu~ 

tafa Münim oğlu: 

Yeni yılın, dünyanın kurulu· 

şundanberi beşeriyetin bir türlü 

erişemediği hakiki sulh ve adale

tin mübeşşiri olanasını istiyorum. •• 

Fakat, önümüzdeki yılın da maa • 

lesef kara yüzü belirdi. Daha kara 

bir istikbalin habercisi olmasından 

çok korkuyor ve üzülüyorum. 

Dünyaya ebedi sulh 

Tıptan Nezihe San: 

- 1941 den sade dUnyanın ebedt 
bir sulhe erişmesini diliyorum. On -
dan başka hiçbir şey beklemek ak -
lımdan geçmiyor ... 

Bütün insanlara ıaadet 

- Onamüzdeki yılda kurdu. 

Yaşasın Türk ordusu 

Sıtkı Akozan {Şair) 

Kitapsızlık.. Kitapsızlık.. KitapıJrLlık Tıp Faktlltesl d5rtte Turan Gönen: 

- Her seneyi dolduran günlerin 
vermL'f olduklan neticeleri kendimde 

yurdumda g!lrdUğt.mı zaman her ye" - ı ni senenin blr gün kadar kısa bir 

- Ben, bilirsiniz ki: Bertiso· 
mstler gibi, kafadan ziyade ruha 
kani olanlaııdanım. Politikacılık· 
tan anlaman:ı· D~nyada pek 5~.k 1 , 
olan bi-Lme ik.!erımden en huyu· • 
ğü siyasettir. Fakat yıllann hayat 1 

yollanna döktüğü sayısız ıztırap· ,, 

Felsefe Ucte 

, /: müddet ile cabuk gelmesini istiyo -
· ., .. ırum. 

ğumuz prenaipler ve ta~ıdığımız 
ideallere mazide olduğu gibi ina· 
narak devam ettiğimiz müddet
çe iyi günler yaşayacağnnıza ka
niim. Bu yıl, yalnız bizi.m için 
değil, aynı zamanda ~rek Av· 
rupa ve gerekse diğer dünya kıt• 

. alarmda bizimle anlaşmış olan 
milletler İçin de bir refah ve saa· 

• det yılı olacaktır. 

!ar karsısında inkişafa başlayan 
~ v 

hadisat gösteriyor ki, kavuştugu· 
muz bu yıl haklılar için mesudi· 

Omit yok. •• Yazık medeniyete! 

1 T ophanelioğlunda Bayan Mah-

1 

mure Yaşar: 
Arapzadede tüccardan N. Per- Yeni senemizin bir sulh hedi-

1 vazyan: yesi ile değil ise de, hiç olmaz ise 
, Yeni yılın hayırlar getirmesini ümit müjdesi ile gelmesini ve bü. 

Alacaksan kızının kızını al! 

l"tlere gebedir. Ben bi; !ürk ol-ı 
mak itibarile çok niXbınım. 

Size geçen gün okuduğum Nö. 
betçi. yahut Yasak adlı bir şiirim 
vardı. hatırlarsanız o şiirimin son 
beyiti şöyle idi: 

1 tabii herkes gibi ben de isterim. tün beşeriyeti sevindirmesini, hiç 
• Fakat, bunu hiç ummuyorum. şüphesiz ki herkes gibi, ben de 

Çünkü, yıl yıldan doğar derler. çok arzu ediyorum. Fakat, siya-

Bir gün elbet kurtulur insanlığın 

Yaşasın Türk 
namusu .1: ""l ...... cuuz.1..ıı •• gurıu ııcı;ıeıı 

ordusu, yaşasın gCi,,me!!inl temenni ederken btitlln fa
Türk ordusu ı kllltelerln kltapsız1ıg1na da bir son 

Sıtkı A.kozan verilmesini Jsttyorum. 

Gördük İşte, geçmişlerinin yanına -set barometresine bakıyorum, ib · 
gömmek üzere bulunduğumuz a· j re, özlediğimiz bahara yakhı.şmı-
nasını r. Meşhur bir laftır. Hayır· . yor bile. 
sız olur kötünün kızı, alacaksan ' - Yenı 6enenın yurdumuzda Bu vaziyette, yeni senenin be· 
al kızının kızını, Benim ümidim, sulhu deva.m ettirmesini ve yurd- şeriyete getireceği hediyelerin yi-
1942 dedir. Bunu bildiğimden ye daşlarımıza olduğu gibi bütün in· ne kan, ateş, ölüm olacağını tah· 
ni yıl için hiç hazırlık yapmıyo· [sanlara da saadet getirmesini te· min ediyor ve çok endişeleniyo· 
rum.. menni ederim. 1 rum. Yazık medeniyete! •• 

Bir hayat, memat meselesi 
Asaf Halet Çelebi (Şair) 

- Siyasetten anlamam. Fakat, 
bugünkü vaziyet artık ali siya.set 
entrikalarına akıl erdirmek değil, 
bütün dünyayt alakadar eden bir 

1 
hayat ve memat meselC8idir. 
Hürriyettni, ~ah.si ve içtimai is
tikba:!i düşünen ve fertçiliğe İna· 

1 

nan herkes gibi mihvercilerin kati 
bir hezimete maruz kalacağına 
büyük bir imanla inanıyorwn. 

'l'ürk l\lllletin!n tabu hakkı 
Yllksek İktısa.t ııon smıf Senal 

Fuat: 

- İnkılap 'l'lirldyeshıde artık za
man ölçüııU, g~ml'I asırlann zfluı.:

yetlne göre değU, yirminci sürat yU.ı: 
yılınm hareket mefiıumlarına göre -
dlr. Evet bu asırları ;"·ıllara sığdı -
rıın büytlk ınllletimb.ln sulh tabii 
hakkıdır. 

Dünyanın bu buhranlı, elim halin 
de huzur ve sük<ınumuz birlik ve be
raberliğimizin semeresidir. Yen! yı
la daha dik ve sert adımlarla girece
ğimizi tabU görüyorum. 

Bütün faaliyetle.rlrnde memleketi· 
nıin, ailemin saadetini dUfllnUrQm. 
Bent her turıu vazifeme "Ulaştıracak 
olan bu yeni yıldan ber '9Y1 bekllyo· 
nım. Yalnız bunların neler olabile • 
ceğini şimdiden l<estlmıek güç, sa· 
de mahiyet itibarile fena olmyacak 
larmıı sonsuz bir inancun var ..• 

İnsanlığın iyiliji ve saferi 

Cemal Çelem (Kadı.köy üçüncü 
orta okulu ve Sen Mite! Fransız 

lisesi türkçe öğretmeni 
- Yeni yılın girifini sevinç ve 

atiye derin bir itimatla karoılayo· 
rum. insanlığı hodkam ve muh• 
teris bir zihniyete ram etmek için 
19 39 Ey lulünde b&flayıp hala 
bütün fecaatile devam etmekte 
olan bu korkunç hailede, bütün 
milletlerin hürriyet ve iatiklalleri· 
ne kavuşacağı hakkındaki Watııın 
çok kuvvetlidir. 

Hiç bir millete hayat hakkı ta· 
nımayan totaliter bir rej11nle her 
milletin hür ve müstakil birer 
mevcudiyeti siyasiye halinde ta· 
hakkukunu ve inkioalları.nı çok 
mukaddes ve insani bir ideal o· 
larak kabul ve ilan eden demok· 
rasi arasmda tekevvün eden bu 
ıztıraplı ve kanlı harbin beıeriye
tin iyiliği, insanlığın zaferi için 
parlak bir neticeye iktiran edece· 
ğini şüphesiz addedelim. 

19J2 yi bekll,Jellaa 

Refii ŞUkrU: 
- Yeni sene çıkan seneden daha 

buhranlı geçecektir. Bunun her şey· 
den evvel siyası ve lktısadt durum i· 
tıbarile olduğunu söyliyebilirlm. 

Ancak 1942 nin s..ı.lAh, kurtulWJ yr• 
lI olacağım dUşUner<'k bu nıemul 

buhranlara bUyUk bir ceaa.retıe ba· 
zırliklı bulunuyoruz, J 
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1941 Yılına Gil'erken I 

• • -
Bütün Bir Yılın Sigasi Bilançosu 

125) ugUn, 1940 senesini bitirip te 

19> 1941 e ayak ba.sbğmıız gün, I 
1939 Büyük Avrupa Harbinin on al-

1 

tıncı ayını doldurmW} oluyoruz. ı ey- J 
lQJ. 1939 da patlak veren ve ancak 
Polonya.nm istilA.sı ile nihayet bulan 
4 ayı, bu büyük harbin bir mukad
dimesi sayarsak, Avrupa. medeniyeti
nin en büyük felA.keti a.sıl 1940 sene
al zarfında en yüksek dereceye yUk
selmi.ştir. Bundan dolayı 1940 sene
si en büyük felAket senesi olarak 
tarihe geçecek ve bu sayfaları ahfa
dımız, iftiharla değil, ibretle, faka.t 
ayni zamanda hicapla okuyacaklar
dır. Çünkü 1940 senesi. Hünlerin ls
til!sı gibi, Cermenlerin de tstllA. dev
ridir. BüyUk bir tahakküm ve kuv
vet devridJr. Bu müddet zarfında. 

evvelki Polonya tstilA.sme. ek ola
rak, Norveç iatilA edllmll/. Danimar
ka, Holanda, Belçika çlğnenmtıı.Fran 
sa tllaflüp edilmiş ve Lşgal oıunm~. 
Romanya taksime tabi tutulmuş, tn
gilterentn nıukavemeti fazlalaşmış,. 

Aımerika bir müttefik derecesinde 
lnglltereye yardıma Wlam14ı ve ni
hayet, İtalya, Arnavutluk cepheein
de küçücük Yunanistana rnağ!O.p o
larak rtcate baıılamı,, Afrikada Mı
Bil" hudutlarmda 6 sr general olmak 
üzere 40 bine yalun esir vermll/. bu 
suretle mihverin ısuıa hareketlerin
de kullandığı iki bacaktan birinin 
metıo.ç değil, tahta olduğu meydana 
çıkmı~tır. 

1940 yıiınm hAdl•elerinl g-özden 
geçirelim: Bu yıl, dünya. Fin - Sov
yet harbinin inki'af safhaları ara
stnda gtrmişti, Şimdi onu, Yunanis
tan, İtalya harbinin inkişaf safhala
rı arasında terkediyoruz. 19-tl in 
dünyaya ne vaadetti~ini kestirmenin 
lmkAnı yoktur. Çünkil bAdiseler o 
kadar sert ve biriblrlne ballı bir şe
kilde inkişaf etmektedir ki. bundan 
'htr iki tarafın kuvvet ve mukave
met dereoceai ntsbetinde teeadUflere 
de büyük bir pay ayırmak IAznndır. 
Me.~elA. 1940 yrlınde.. Franeanın çok 
kısa bir zaman içinde mağlüp ola
cağı hatıra gelmediği gibi, küçücük 
Yunan!stanın da İtalyayı: bu kadar 
kl8& bir müddet zarfında paniğe ust
ratacaıtı tahmin edilemezdi. Onun 
için 19.fl yrlmm sadece stlrpriZle~ıe 
dolu olduğunu emniyetle söyltyebıli
rlz. HA.diselerln seyrinden a.nlachğı
mıza göre, şu muhakkaktır ki, her
hangi bir a.nl~ma sulhU olmıyaca.k, 
iki taraftan birl, mağlfip edilinceye 
kadar harp sürecektir. Mihver ça
buk bir sulhU ne kadar arzu ederSe 
etsin, İngilterenin harp gayeleri ve 
sulh şartlan sarihtir: KUc;:Uk devlet· 
lerin hürriyetlerini iade ebnek, Av
rupayt huzur ve sUküna kavuştur

maktır. 

Bu da ancak, Papanm Noel nut
kunda söyledlği gibi hakkın kuvvete 
zaterUe mümkündür ve R006evelt'tn 
geçen kA.nunusanlnin d6rdllnde söy
leyip te mUteaddlt defalar tekr.ar 
eltli\f gibi, cBugllnkUnden daha ıyı 
bir dünya, ancak demokrasi ile ka

bildir.> 

Fin - ~ovy"t: 

Ş 
imdi sizinle beraber 1940 yılı
nın bir tarihçesini yapalım· 

26, 27, 28 teşrinievvel 1939 da evvel! 
Ufak tefek hudut hAdiSeterile başla
yıp, l kA.nunuevvelde Sovyet Ultlma
tomUe resmiyete dökWen Sovyet -
Fin harbi, 1940 yılmm ilk gllnünden 
Sovyet hava filolarının, bir çok Fin 
şehirlerini bombardnnan1le girmiş. 
tir. Daha Garp cephesinde hiçbir ha
reket yoktur. Ufak tefek hava mu
harebeleri ve denizlerde gemi kaflle
ı erine hücumlar va.rdtt. O kadar· 
Halbuki, Sovyet • Fin harbi geniş 
inktşa.nar kaydetıni3,.e başlamıştır. 
Finler, hudutta ftddetle mukavemet 
etmektedirler. Hele Finlanda körle
zil~ Ladoga gölü ara!:mdaki Man
nerhe1m hattınm mukavemeti çok 
~!ddetlldir. KUçUcUk Finler, bUytik 
harikalar yaratmaktadırlar. Fakat 
ne de olsa. c;arp1şa.n kuvvetleri blrl

birile mukayese etrniye bile lmkAn 
yoktur. sovycUer dinlenmı, taze 

ti rıe hllcum etmekte, Finler, 
kuvve e 

t arpışan askerlertnln yerine 
14 saa ç yınak imklnını bulama-
yenilerdinil~o sovyetıerln 400 bin ki
makta. ır °""'. ardır 

u·kieri sahalar v . 
şi ile hücum e 1 

. Flnlere karşı büyük sem-
~{üttefıkler HattA blr se
patı göstermektedirler ~m .. ı ı:.,kllf .,_ 
!eri heyet bile gönder feri heyetin 

k t bU se 
dllmlşt!r. Fa a tskandlnavya-
gideceği saha ancak ııacak ve 
dır. thraç, Bergen'e yap ktlr Fa
asker buradan sevkedilecte v,_ · bita-
" gerek s "°"" l\Rt gerek Norveç. ak ısteme-
ratııkla.rmr katiyen bOzın ·ıerıntn de 
ını~erdir. Bu sayede kend•. milşler
harbe glrebllecelderinl düşün ten 
dir. Onun için .ı.Sveçten ve No~:ta.
Yalnız g~Ullü yardım1 yapıl kar
<llT. Birleşik Amerlkada F!nlere 
'il llernpau büyüktür. Fin bOrçıarmm 
%sn edilmemesi ve Flnlandaya 
tn • mış-

alzerne gönderilmesi kararlaş 
br. liatıa., İtalya bile Finlandaya 
Yardım Fakat 
b etmek arzusundadır· 

u tnaksatıa, Finlandaya gönderilen 

Norveçİ iatili eden Al rnan motörlü 

tayyareler, Almanyada tevkif edil
mi~ ve İta.lyaya iade edil.miftlr. Fa· 
kat bütün bu aempatilert malzeme. 
ve sUAh haline kalbetmek mUmkUn 
olmaanq:. nihayet Mannerheim h&ttı 
yarılmış, ve Finler sulh yapmcya 
razı olmu~ardır. Bu suretle 1 kAnu
nuevvelde ~lıyan Fin - Sovyet har
bi, 13 mart saat 11 de verilen <Ateş 
kes> emrile, Uç ay on Uç gUn sonra 
nihayet buldu. Sulh şartlarının mü· 
hlmleri fllnlardır: 

dmu kafi gelmiyor. İngilizler bu va
ziyette Norveçi tahliyeye karar ve
riyorlar. Ve ilk defa olarak Andal
nes'ten askerlerini çekiyorlar. Arbk 
yalnız Narvik'te yani şimalde mu
kavemete karar verilmiştir. Müttefik 
ter maglübiyetl kabul mü ettiler? 
Hayır! Fakat Avrupada, Norveçten 
daha büyilk tetıllkeler vardır. Çünkü 
Hola.nda ve Belçlkanm ciddi tehdit 
altında bulunduğu muhakkaktır. Al 
manlarm bütün Atl&ntlk sahilini el· 
de ebnek için, Norveçte başladıkları 
tarekAta Holanda ve Belçlkada de
vam edecekleri sanılmaktadır. 

Hollanda - Belçika
Fransa: 

raoı mubakkakbr iti, FranslZlar, Al
manya hududunda ancak Montme· 
dy'ye kadar uzanan Maginot hatb
nm arka.sına sığmmıf. ve tıpkı avcı
dan kendisini korwnak için başını 

s&klıya.rak kuyruklan h&vada kalan 
bir tarla kuııu gibi hareket etmtııler
dir. Çünkü Monbnedy'den, 9lmalde 
Dunkerque'e kadar olan sahada. yal
nız sahra mtldataa batb vardcr ve 
Almanlar Magtnot'yu ihmal ederek 
bu zayıf noktaya hUcuma geç:rntşler· 

ı dir. Mütehassısların söylediklerine 
göre, Belçika harbi başladıltı zaman 
burasını takviye edecek yerde, Belçi
kaya asker sevketmekle çok büyük 
hata yapm~lardır. Nit.ekiın bu hata 
~onradan tesirini göstermiştir. Al
manlar, Manf sahilinde Abbevtlle'e 
kadar uzanmışlar ve Flandre'deki 
müttefik ordulannm muvualasmı 
kesmtıılerdir. Müttefikler, o da lngl
ltzlerin soğukkanhllğı sayesinde nis
beten çok az zayiat vererek, ve Na
polyonun tatbik ettiği murabba Şek· 
linde muntazam rtcat usulünü tatbik 
ederek 335 bin kişiyi Dunkerque' -
den tahliye etlnişlerdir. Kim ne dcr
!!le desin Dunkerque ricati, tarihe ge
çecek çok mühim bir stratejik ricat
tır. Çünkü bu sa.yede müttefikler, im 
ha edilmekt.en kurtulmuşlardır. Fa
kat bu esnada da Fransada.kt mağlQ
blyetler çorap söküğü gibi gltmlye 

b .. lamı~. 

lamakta olduğunu söylemiştlT. Çün- gidecekti. Bunun Ü>Je!ine Salsburg. 
kü bir glln evvel Fransa, Hltlere mü-. mülAkatıarı ~!adı. Çare yoktu. Ro
tareke tekllt etmişttr. Fakat bu tek-1 manya Transilvanyayı J..facarlara ve 
life rağmen mütareke olamıyor, cenubt Dobriceyt Bulgarlara verecek
rnihverciler bir kaç gün daha sav· ti. Bu haber çıkar çıkmaz Roman
saklryorlar. Nihayet 22 haziranda ya kralı, memleketi oğlu Mih&t'ye 
mütareke fmzalıınıyor. Mütareke bırakarak kaçb. Roman.yada Anto
şartıan mucibince, Almanya Fran.sa· ı nesku bütün 1ktida.n eline aldı. Fa-. 
nm '1tnallnde ve garbinde mUhim ' kat htr şeye rağmen 5 eylülde Tran
mlktarda araziyi işgali albnda bu- sııvanyayı ve 21 ey!O.lde cenubi 
lunduracak, Fran~a artık yeniden Dobrtca Bulgarlara teslim edildi. Ro
harbe başlayamıyacak hale getirile- manya me.~elest bununla bitmi' ol
cek, Almanyan1n İngiltere ile yapa· muyordu. Çünkü Almanlar bir şey 
catı harp için, Almanya.ya tam iti- &lmanuşlardı:. Ve nihayet Alman u
mat verecek, Almanyanm uğradığı kerlert, 7 tef,trinJevvelden itJ.ba.ren 
haksızlıkları tamir eden bir sulh ak- Romanya.ya girmtye ba.'Jlladılar. Ars
tolunacaktır. Bunu ttalya ile yapılan lan paymı kendilerine ayırdı:kla.nnı 
mütareke takip etU. Fakat İtalyan- lsbat ettiler. Tuna ııstUnde Giurgiu'
lar çok bir şey elde edemediler. On- ya. Plueşt:t petrol mıntaka.sma yer· 
Jar ancak ilerledikleri kadar yeri i~ leşt.Uer. Romanya artık tamamtıe Al 
gal altında bulunduracaklardı. Hal- man t~gali altına girmlş:ti. Karadenl· 
bukl harbe ilk ba.şıladtkları gllnU ze inmek eıııasen HiUetin Mein 
Alp dağındaki köprüleri aşan İtal- Kampf kıtabında mühim bir faslı ış
yanlar, 15 kilometre kadar bir band gal eder. Bunu, Japonya • İtalya ve 
almışlar ve cenupta o kadar istedik- Almanya arasında yapılan UçUzlü 
leri Ni~e bile varamamışlardı. pakt takip etmiştir. Bu pakt muci· 

hiç limit elmedlklert ~ btr ...t· 
yet kar'JllSillda ne yapabi1eceklerlnl 
dUşilı:ımekle meş:guJdUrler Bu sen,. 15 
t.el$rinisanide UçUnctt dela Amerlkn 
rtlmhu::relsliti»e -.uen lll..>6evclt, 

Ruzvelt Fra.nsa ile yapılan mütarekenin blnce, Ahnanya ve İtalya. Avrupada 
İngiltereyi çok sarstığı muhakkak- Japonya. BU:y1.lk Aa)l8da yeni nizam- tn~'ltt·reye elinden selen yardımı 
tır. ÇünkU bu sayede Pas - de • Ca· tar kuracaklardır. Bu pe.kt yeni ni· yapınl)B baş!aanşth· BUtU,,. Ame-ı i· 
lals de kendilerine 35 kllometre yak· zanu kabul eden her devlete açıktır. kan fldna.yH lngıltere ?çın ıeferber· 
laşmışlar ve Şimalde Narvlkten, ce- Fakat bu pakta şimdiye kadar yal- dtr. 1' vvelce tngiltereyu a:,,tılo:ı 5 ı 
nupta Bia.rritz'e kadar bütün At- nız Macaristan.. Slovakya ve Roman- dcstro~erden haşkn da.h!l yenileı i 
lantlk, l.'lanş denizi ve Şimal denizi ya iltihak etm4', Almanlarm lspan- teslim edilecektir. lı"'Uruık:~a ... \mer1· 
sahillerini ellerine alarak lngiltereyt ya üzerinde yaptıkları bütün tazyık- j kada Johnson kanunu namile anılan 
bir kıskaç l<:lne koymu.şlardı. l"te Iere rağmen onu pakta soklılak ka- bir ı-·r nun vardır. Bu kanun muctbtn-

Kareli berzahı, ve Viborg Sovyet
lere terkedilmektedlr. Sovyetler, 
Hangö'de üs elde etmektedirler. Şi
malde Petsamo Ftnlerde kalmakta
dır. Sovyetler bundan bq,ka. Fin
landa ile iktıııadl ve ticari bir anlaş
ma yapacaklar, Beyaz denizde Kan
dalaska'dan,Flnlandada Kem!yervl'ye 
kadar denıtryolu inta edecekler ve 
bu sa.yede Kenl Umanı vasıta.sile 
Bostni körfezine ineceklerdlr. Fin
landa harbi işte bu sureUe nihayet 
bulmuştur. Bu harp, Sovyetıerin Bal
tık denizinde Alma.nyaya karşı ha
kimiyet tesis etmek bakımından at
tıkları Uk ad.mıdır. Nttekbn bunu, 
sonra Estonya, Letonya., ve Litvan· 
ya'nın ilhakı takip etmiştir. Sovyet· 
ıer evvelA burada Us temin · etmiş, 
sonradan bu memlekete, Sovyetler 
Birliğine iltihak etmek kararı ver
mek zorunda kalmışlardır. Şüphesiz 
Almanya, Baltık denizinde tA burnu 
dibine kadar inen Sovyetlerin bu 
hareketin! pek iyi gözle k&f'1lam&· 
11114tır. Almanya bir taraftan geniş
lerken, Sovyetler de bu ihtimale kar
'1 kendilerini takviye etmek ve hiç 
olmazsa, bu meyanda Baltık haki· 
miyetin! ele geçimıek için çalı\lffiıŞ

Iardır. 

N lhayet beklenen glln gelmtıı

tlr: ıo Mayıs: Almanıar hem Compiegne 
Holanday.a, hem Belçlkaya hUcum et-

Fran~a harbi bu eureUe nihayet bul bil olamamıştır ce, Amerikanın sattıtr ma.lzeınenl ı 
du. Fakat İngilizler, Fra.nsanm va- ttf'Celin. peşin ödP.Dlek ı .nmtlır. t:ı-
zlyebnd•n dalına 'üphe ediyorlar v. Yunan- İtalyan Harbi giltere ,.e Fransa rnıı - rn1s har-

mişlerdir. İki kfiçük devlette büyük Mütarekesi: 
mutaarnza k~ 'iddetle mukave- --------

g:Unun birinde Almanlara Alet olmn bindeki siparişlerin par~'.A '\.lıt hen•tz 
sından korkuyorlardı. Çünkü Fran \'e Mıı;ıır Vaziyeti; ödcm<'<liklcrl için. Amerlv.ıı ton b6rl• 

Norveç İstilası: 
le:' in • Sovyet harbini takip e
U- den devre biraz sakin geçti. 

Bu müddet zarfında diplomatik faa

met etmek kararındadır. Fakat ne 
yazık ki, Almanlar, daha evvel, Ho
landayı i(inden zaplebntşlerdir. Ho· 
landada bir nazi partisi vardır ve bu 
partinin şeti olan '1uessert ismin
deki mühendis. Hofandahlarm çok 
gUvendikleri, su müdafaa hattına ht\
ktm dUmenlerin başındadır. Bundan 
daha evvel, Holanda.ya. Almanlar, 
turist kıyafetinde askerler yollamış· 
!ar, bpkı Norveçte tatbik ettikleri 
tabtyeyi kullanmışlardır. lngUtere 
Holanda ve Belçikaya yardnn kara
nndadır. Fakat bunun i<:in Münihi 
yapmış olan Chamberlain'den daha 
enerjik bir b84VekU ıa.zondır. Zaten 

taarruzun olduğu gün Chamberlaln 
istifa ediyor ve y"'rln~ ChurchUl ge-
çiyor ve A vs:m ka.mara~mda Mifrra 
karşı 381 reyleı itimat ahyor. Fa.kat 
ne ya.zyk ki, Holandaya daha mUessir 
yardım yapılmasına imkAn olmadan 
burası, dnhilt ihanetler ytlzO.nden 5 
günde siJA.hlarmı bırakmak mecbu-

llyeUere şahit oluyoruz. Amerika, riyetinde kalmıştır. Fakat Belçika
Avnıpa.da bir sulh imkA.nı olup ol- nm hali de fec-idir. Almanlar 1 mil
madığını ara.ştmyor. Rooscvelt, bu yon 800 bin kişilik bir ordu ile hU
maksatıa, Hariciye Nazır mua.vinl cum ediyorlar ve önden tanktan sü
Velle8'i Avrupa.ya yolla.mUJtır. Vel
ıes, dana Fin harbi blbneden evvel, 
y&ni şubatın 25 indenberi, evvelil 
Romada., sonra Berlinde temaslar 
yapıyor. Bitlerin, Roosevelt'ln mü· 
meesiline martın birinde verdiği ce.-

rerek müthiş bır yıldırun harbi tat
bik edJyorla.r, Belçika mukavemeti 

yanlnuşbr. Liege kaleBi dayanıyor. 

Kral Leopold, ordularının b~tnda

dcr. O kr&l Leopold ki, Llege kuman-

'-~-- danma: cKuma.ndan Modart mukavap ıınıdur: Almanya sonuna JULU.G,.I. 

T- Lo vemet ediniz! Vatan size minnetta.r-
harbe devam azmindedir.> Velles, • 

S dır!> diye bir mesaj gönderdi.iti hal-zana., sonda Parise gidiyor. onra, 
Londrada temaslar yapıyor ve ni· de, bir kaç giln sonra F1andre cep-

adi , besinde Alma.nlara teslim olmuştur. 
hayet 13 martta Pariste Dal er ye 
ROOl!evelt'in bir mesajını veriyor. A- Almanlar birkaç gün içinde bütün 
merlkarun bu temaslarla güttüğü Belçikayı ı,gal albna almışlardır. 
gaye fudur: Muharipler hakikatte Yalnız Belçikanm garbmda Lys ır
muharebeye devam etmek arzusun- me#I ile Şimal denlzt a.raı:ımd& milt
da mıdırlar? Yok.sa herhangi bir t&· tefikler muka'\·emette devam etmek
vusut bu harbin önüne geA;ebUlr tedirler. Bu esnada Almanlar, Fran
mi 1 Fakat o zaman anlaıplmıştır saya karşı Meuse nehri boyundan 
ki. hiçbir tavassutun rolü obnıyacak- Fransaya da hücuma geçmişlerdir. 
tır. ÇUnkU Almanya.. geniş bir isti- Sedanda bir gedik açılmıştcr. Bu ge
l! pl!lnile hareket etmektedir. Bu- dik garbe doğru gittikçe genişlemek
nun için evvelA Danimarka ve Nor· tedlr. İşte bu gedik, büyük Fransız 
veçten başlamak JAzımdır. Norveç ms.ğl!.ıbiyeUnln ba.flangıcıdır. Bunun 
sularında Almanların Altmark is- I mesulU kimdir? Fransız orduları 
mlndekl esir gemisini yakalamışlar- , ııaşırumandaru G<ıneral Gamlln mi? 
dır. Bunun Uzerlne tkt taraf ta Nor· I Daha harp bitmeden hAdJeelerin in· 
veçi protesto etmişlerdir. lnglltzler, kişaf şekline alt bitaraf vesikaları 
NorveÇ. Altmark'r kara sularına ka- okumadan, bu hususta tam bir fikir 
bul etti diye .. Almanlar, Norveç, İn· söylemiye lmkAn yoktur. Yalnız •u
giltz destroyerlerine mü.salt d&vra.n

dI diye. .• 
Fakat Almanlar ha.kJkatte Norve-

çi tama.mil• ellerine geçirmek, ve 
İngiltereyi Atlas Okyanusunun •1-
mallnde bir ablokaya almak anusun
dadırlar. Bu arzu nl!an ayı zarfında 
kuvveden fille c;ıkmı• ve Alma.nlar, 
8 nisanda Danimarkayı işgal ederek 
Norveç Umanı.arma asker c;ıkarmIŞ
lardır. Norveçliler çok ga.fll avlan
mala.rma rağmen muk&vem.et.e ba.şla· 
mışlardrr. BUlldan iki gün sonra 
mUttefiklerin Bergen, Trondhelm et.
varma asker çıkardıklarını öğreni
yoruz. Fakat Almanlar, Norveçe mU 
temadlyen p~ütçü kıtalar sevket.
mekted!rler. Çünkü Skııgerrak 
Kategat Boğazına da h!Udmdlrler. 
Şimdi deniz harbi de başlamıştır. Al· 
manlar, Karlenıhe ve Bluoher knı
vazörlerlni tahrip etmişlerdir. Oç 
gün içinde Alınan zayiatmm bll!n
çosu şudur; 4. kruvazör, ı destroy~, 

1 denizalb gemisi, 12 nakliye gemı
sl, buna 12 nisanda Narvlk'te batn'I· 
lan 7 Alman destroyeri HA.ve edilır
se, Almanların Norveci Adeta bir ~~ 
ntz kuV'ı'eti baha.sına elde ettiklennı 

fR1 aha. Flandre mıı!!Obiyetı baıı· 

lb:JI lamadan 18 mayısta Fransız 

kabinesinde değişiklikler oldu. Şim
diki devlet reisi Petain, B34vekil mu
avinliğine geldi, Reynaud Harbiye 
Nezaretini de üzerine almıştı. Onun 
tabirUe <vaziyet v&him, fakat Umit· 
siz değlldi !:> Gam elin Başkumandan
lıktan çekilmiş ve yine General 
Fosch'un vakttle kendisine halet O· 

larak tayin ettiği Veygand başkuınan 
danlığa getlrilmişt~ Fakat yarış baş-

sada cilmhuriyet rejimi de bitmiş bir kanun çıkartmıya. ıtızum göı-
3 temmuzda Mareşal Petaın ana ya- S, imdi harbln baş.ka bir inkişaf, mUştllr. Fak&t bu kanuna rağmt:>.l, 
sayı da değiştirerek korporatif rejimi f:::f' safhasındayız. Bu safha, 281 Roosevelt gayet mahir.ıne bır formu! 
kabul etmi., ve büttln aalı\hiyetıerı ilkt~rın gecesi saat üçte ttaıyanm bulm\ll1İur. Amerika. tngllter~yc 
kendi üzerine almıştır. tngtHzler er .. Yunanistana \•erdiği Wthnatumla mal satrnıyac~ fakat ariyet malzc· 
tesl gün Oren'de bulunan Fransız b.ı.şlar. ltalya, Yunanistanın kendisi~ me verecektir. İngiltere harpten son 
filosuna karşı geniş harekAta giri~ ne kuv'\·et tehdidi altında Usler vere- r.a, bunları Amcrikaya iade edecek
til{'r. Bunlardan bir kıı:immı batıl'dı- bilece~ine zahip olmuş, ve vaziyeti tir. Eskiyenlerin, kaybolanların da 
tar, bir kısmını esir aldılar. lskende- görüşmek üzere Ultimatumun verildi bedelini ödiyecektir. Roosc,·elt'in ta· 
rlyede bulunan Fransız filosu da a:r· ği günün ertesi Hitlerle Mussolln! biri veçhilc cl{omfUd& yangın '\·ar· 
ni Akıbete uğradı. Bunun Uzeri.ne nln FloranRa mUllkatı hazırlanmış- dır. Bu yangın esnasında adam ken
Fransa ile İngiltere münasebab k'!'- tır. Güya :-.ıussolinl, Hitlere Yunanis- di elindo olan hortumu kornfuauna 
sildi. Bitlerin istediği de olmuştu. 5 tanı pişmiş bir yemek halinde aıze- Ariyet vermez ml?• Roosevelt evvel-

ladıktan sonra Cokey'in değiştirile- nisanda sade mUttefik değil birbir- dN'e-ktı. 1'"aknt umduğu gibi ~ıkme.· ce, Terre ~ Neuvc'ün Antllle adaların 
miyeceği hakkındaki darbı meselin, ıerlne karşı eM<U müttefik olduk- dı. Yunan Başvf'kiH Metaksa..q, gece da da bazı Usler kıre.lıya.rak buru
bura.da da tahakkuk ctt~ni görilyo-ı larmı ıtA.n eden ve ikt menıleketin y·ansı kendisini rahatsız eden ttal- dakl İngiUz ku\-vetlerfnin ana vat.n 
ruz. Veygand'ın başkumandan oldu- bütün malt, iktıeadt imkA.nlarmı bir yan e-lı;:islnin ültimatumunu reddet· na yardım yapa.bilmelerini temin et
ğu 19 mayıs gUnU Almanl~r Parı~ln : leştiren Fransa ve İngiltere biriblrin· miş ve mukavem~t edece~ni bUdir- mlştı. Roosevelt'ln bulduğu bu U!'itıl 
130 kilometre doğu rılmalmde Bre- d•n ebedlven ayrılmuı ve Garp cep- miştl. Zaten ltalvanlar. bir ıkı rıın ~aklkattn dahiyane bir şeydir. Şim
mont'tadırlar. Ş dl artık Maginot hefll hareka.tı bu surette nihayetft er e\'Vel de hudutta bazı çarpı~lillar di Amer1karla ayda 600 tayyare imal 
da sıkıştırılmrya başla.nmışt.ır. Al• •wt\r oldu~u ve Yıınanlıtann Billı.h a:ttık f'debllmt>k iç.in haz.ırlıkJa.ra başlan 
mantar bir taraftan Maglnot'yu sa- mNbr Bu rakam ö bl "'k 

Jarıru bahane cbnişılerdir. Bunun U- ·~· • nce raz ~ ... s 
nyorlar, diğer taraftan Parlat teh- zerine Yunan • İtalyan harbi başla- gibi görüniiyorııa da zaten Amerik 
dit ediyorlar. ŞlmdJ haziran ayında- dı. Yunanlılar önce bır mtkt.ar içeri nın senede 2S bin tayyare imal ed 
yız. Almanlann 10 mayıstan itibaren <:ekildiler. İtalyanların Alp fırkaları- bllec.'tk kabiliyette bir memleket ol· 
20 günlUk zayiatı yarım milyondur. , nın Pindus dağlarına kadar ilf'rleıme- du>tunu unutmamak ıtzmıdır. lft( 
Fakat Almanlar durmadan ilerliyor·, !erine ml1saade ettiler. Nihayf't bir bu Amerikan yardım lan başlamad 
tar. Fransada kabine buhranı vardır. ı kaç gün &onra harbin talii Snıotika Almanya bir harekete geçmek mec-
Reynaud istifa ediyor. Ve yerine dağhtrrnda, bu Alp kıta.Janna. karşı buriyeUndedir. Çilnkü hf"r geçen 
yine kendisi kabineyi kuruyor . .Fraa 1 tatbik edilen mahirane bir manevra gUn Aln1anların aleyhine, İngtliı.lerlf\ 
Ra etraftan yarclım istiyor. 10 ha.zt- Ue bırdenbire Yunanu;t&nın lehine IE:hinedır. Almanya. ne y11.pacak? H~~ 
randa Franı=ıanm g1rect>ği müthiş vn- döndil. Yunan ilerleyişi ba.ş:ladı. Ev· kesin sorduğu sual budur. 
zlyetten i~titade etmek tatiyen İtal· ı velA. Oörlce, arkasından Pognada. İnglltereyc ka"1ı bir istilft. plAnı 
ya da, Almanya. ile beraber harbe Premedi, Herseke, Moakopolls, Aya· mı tatbik edecek'? .. Alman orduları 
giriyor. Böyle dU1'ilTIUŞ ve bitap bir' sarandi ve nihayet Himare Umanı l';'· Ba.,kumandanı von BrauchJsch'ın bu 
dll'11lana karfı harp llAn etmenin ne 1 gal olundu. ltalyanlar burada ftti sene N()(>l'de SÖylediğt nutuktan bu-

ı • 
demek olduğunu varsın bizden sonra bir vaziyete dUştUler. Bütün bu ha- nu anlryoruz. Alman b~uma.nda 

g elecek tarihçiler vrunflandırsrn1ar. Mi-I ttkAta lngiliz hava kuvvetleri de nı deml~ttr kl: İngiltere, Almanya-
ftolnllnya ır.ratı ,... 

Şimdi Fransa., her taraftan te-hdit al· vll~i mikyasta iştirak ediyordu. Şim· nm müsaade ettiği niabette denız. 

tındadır. 13 haziranda Parls dUJıü- Balkanlar, Ron1a...'lya: diki halde Yunan cepbeoi H!mara, •eddlnln arkasında dayanabilecektir. 
yor. Reyna.ud radyo ile Roosevelt'e Tirolini, Moskopoliı!ı Kltsura ve ~al Fakat Almanlar 16 eylOlde de 1ngıl · 
hltap ederek yardım iStiyor. Fakat, şimdi Almanya artık fal'ka. ve de Ohri gölünUn garbinde Lin kasa- tereye kar~ bir iatilA d~nemHıineı 
Amertkadan bOl bol eempati gelmek bası boyunca imtidat etmektedir. geqmlşlerdirl O zaman her biri 200\ Balkanlara dönUyonlu. Çlin-
tedtr. İşte o kadar. Bu vaziyette A- ltaıya.nların bu hezimetlerini deniz- tayyareden mürekkep on da.lga 11f'ı 
merika da haklıdır. Çünkü seri bir kU masrafiarmı çıkaımak, botalan de de bir çok mağlQbiyetler takip • yani 2000 tayyare ile - İng!Iterey:ı 

ambarlarını doldurmak lAzmıdı. Bil- r.-·- edilın yardım ic;ln imkA.n var mıdır? Yan- etmı~ır. İn.gtlizler Otrant limanında hw.;ı.uu t~ fakat bir gecede lM 
gınla ittatyenJn arası o kadar uzak- hass& petrole ihtiyacı vardı. Roman· Littorio smıfmdan 35 bin tonluk, bir tsyyare kaybedilince bu lş:ln ne ka
ta.dır kl ... 18 haziranda Reynaud is· ya, bunun tçln en mUsait Baha UU. B&tıharp gemislle cavour smrfmdan dar zor olduğu anla.fıltnıştr. O 

rl P ta Romanya zaten tezebzUp içinde idi. 23 d b rt d İ g11·-• ..,_ Ufa. ediyor ve ye ne e in geçiyor. bin tonluk bir gemiyi batırmış- man an e e n Do.&ere U'C~,.en ı 

k t t · 1 Bu hali gören ve tehlikeyi sezen o t d D"·"- ea G •-Fransanm mu aveme e meaı m· tar, yine Cavour sınıfından bir gemi s erı e, ~'f.ue, p • r"' • 
kt.nsızdır Veygand, <Fransa meydan kral Karo! 22 haziranda bütün par- ile lkl kruvazörll haaara uğrabnLf· Nez, Calaia, Bre11te, Bordo lstilAj 
muharebesi> ismini venliği Somme tileri IAğvederek kendi şetııgı albn- lanltr. Biri Sanlunya açıldannda. yı. limanlanna mOtemadl akınlar yap·: 
nehri muharebesini kaybetmiştir. Ni- da bir «Millet Partisi> kurmuş:tu. ne Littorto smıfmdan bir b&JJka ge- mıştar, ve buralarda. a)Tıc& Alman 
tekim Churchlll de 18 haziranda soy Fakat kAlı ~u tarafa, kAh bu tarafa minin tahrip edilm..,I takip ebnl,tır. harp llllnayll mıntakaları flddetıe 
\ediği bir nutukta Fransız meydan meyleden ve rüzgA.nn eatiğt laratta İtalyanlar, bu sureUe sahip bulun- boınbardrman edilme-ktedir. Man· 
muharebesinin bltmtıı ve ,ımdl tn- vazıyet alan Romanyanın vaziyet! duklan 5 safıharp gemisinden t UnU nolıelm, Klel, Hamburg, Krupp fab
gllte.~ mevdan 11'\Ubar.,.h .. 'Jintn ""'•- her yerde şüphe Ue karşılanıyordu. kaybetmi' vaziyettedirler. Aynca rikalan, Messerohmtdt fabrikaları,/ 

... 

Sovyetler, Almanyadan evvel dav- harp başladığındanberl kaybettikleri mUtemadl bombardımana tAbl tutuı
ranclılar ve erleal günü de Besarab- denizaltıların miktarı mevcutıamım muştur. Filhakika Londra da bugün 
v. aya girdiler. Romanya kendıa· inin h•• be halindedir F k t İngllt--dörtte birini çok geçmiştir. Yunan!s- ~a • " a ~·-
taldp ettığ! oynak polltıkanm başına tandaki harek!t inklşat ederken, bir nln arkasında Blrlf!9ik Amerika, K~ 
felAketler getireceğini farkebnemi.ş· taraftan da İngilizler, AfrOcada İ- nad& ve bütün bir imparatorluk var 
tı. Bütün kabahati Fransa ve !ngll- talyan kuvvetlerine kal'fl ~nlıı bir dn'. Onun lçln 1941 e rlttrken Al· 
terenin venlijtl garantilerdo buluyor- taarru<a başlamışlardır. Bu taanuz manyanm çok mllşkUI vaziyette ol·, 
du. 1 temmuzda İngiltere ve Fran- neticesinde ltalyanların 17 ağustos. duğu aşikArdır. 
sanm verdiği garantilerden vazgeç- ta zaptettıkler\ Seydl • Berran! geri İtalyaya yardim etmek, 
tlğ!nl ll!n ettt. Fakat 2 temmuZda almıru,, İngilizler bfitUn Mısır top- rlnl israf etmek ve Balkanları ka
da Macar - Rumen hududunda hAdl- raklarmı İtalyanlardan temlzllyerek n~tmnak demektir. Fraıuıanın lfp.· 
seler b~ladı. Libya topraktarma girmi,ler ve Bar· u, bUtUn Jı'ranaız ruosunun General 

t,te bu hı\diee Romanyarun ta.kel- dia'ya kadar ilerlemişlerdir. Bardia de Gaulle'e Utthakmı teroln edecek· 
mine baıılangıçbr. 7 temmuZda Tran belki bu satırların lntiŞar ettiği za- tir. lngıltereyi lstU~ya kalkı\UDak 
sllvanya işi m•ydana abldı. Çünkü man düımüıı olacaktır. İtalyanların mUthlş bir koz oynamaktır. 
bir gUn evvt"1 de Kont Ciano Berline A!rika harbinde verdikleri esirler 38 Fakat Almanya, İtalyanın mağlO.
giderek yeni nizam mestle.<Unt gö- binden fazla subay ve askerdir. Bun- blyeti ile büsbütün sıkıfan Hendi va· 
rUJıınüştü. Bunun üzerine Macar Baş dan b9.'1ka yığınla malzeme, tan< ve zıyetlnl düzeltmek için her halde 
vekili ve )ıfacar Hariciye Nazrrı Mu- aatre İngilU:lerln eline geçmiştir. mUhlm bir hareket yapacaktır. Y~ 
ntch'te ıntıerle görüştüler. Roman· Bundan sonra İtalyanm belini )ğ· hep, ya hiç! ÇUnkU bu harp, Hitle
ya hA.IA, mihvercilere hoş görünmek- rultması imk.tnsızdır dense yerh.iir rin Paris üzerine yaptığı hücum es
le işin 1c;lnd~n t;ıynlabileceğlnJ: zanne Çünkü Almanyadan da beklecli"'' yar nuında söylediği yeni nutuk gibi Al
diyordu. Onun için 11 tenımuzcıa manyanın 1000 aenellk istOtbalıni drm yapılamamıştır. 
Milletler cemiyetinden c;M!ldi. Niha. tayin edecektir. 

1 
yet, Bulgar Nuırları da Ahnanyaya Amerikan Yardnnı H!dlselere tekaddQm etmlyellm, 

1 gittile-r. Romanya. hudutlarını her fakat bu hayat ve memat mUcade. 

, türıu taarrU%& karşı müdafaa ede- ve Son Vaziyet: ıosınd• Almanya günden güne teh-
i ceğlnl söy!Uyordu. Fakat Almanlar, likell bir vaziyete dllşmektedlr. Çün-
1 Balkanlarda bir harp çıkmaaına ta- ~ imdi sözümUzü hu!A8& ede- kll günden güne yıpranmalttadır. 

tıyetıe söyllyebll!riz. Mayıs ayına 14 H.azıranda 
ka A]ınanlOI Norveçte harekAtı 
~~::Uendlrdller. M:üttetlklerln yar-

iptidai mütarel<e müzakerelerini idare eden Alman 
zabiti Franıız bat lanndan ayrılırken 

mamile muart7.dılar. CUnkü o zaman l::::;jP Um: 194'1 do harp İtalyan İfte 'bir yılın siyası ve a.skert bt-t 
en çok güvendikleri zahire, peb-ol ve mR,.°"lQblye-tl Ue tamamlle yen! bir llnc;osu ... 
ipUdat madde ambarları ellerinden safhA.ya girmi9 bulunuyor. Almanlar 

e 

) 
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Asker Gözüyle 1940 
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Geçen Yılbaşı Gecesini Almanlar Zigfrit 
Hattının, Fransız ve İngilizler 

M ajinonun Gerisin de Geçirmişlerdi 
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1939 u 1940 senesine bağhyan yıl
başı gece~i Almanları Zigfrit hatt1-
r. -:1., Fransız ve lngiHzJeri de Maji
n\Jnun gerisinde bulmuş,tu. Almanlar 
b l zAmana kadar yalnIZ Polonyayı 
l guJ etmişler , başka bir yere el sur 
nı emişlerdi . Norveç Kralı, Hollanda 
Kraliçesi , Lt.Hı:semburg bUyUk dllşe

Si yerlerinde oturuyorlar. Danimar
ka Kralı. Belçika Kralı bütün kud
retlerııe icrayı saltanat ediyorlardı. 

Bu ufak devletler endişeli fakat 
nıemleketlerinin birkaç gün zart' ~nda 
ortadan kalkacağından tamamen ha
bers iz bulunuyorlardr. 

SORVEÇ VE DANllıIARKA 
HAREKATI 

19·10 ta Almanlar ilk darbeyi Da
ninu\rka ve Norveçe indirdiler 9 n ı

sanda harekete geçen Alman k !.alt· 
rı hiçbir mukavemet görmeden f) •. :'\l
markayx b ir günde işgal ettiler Ay
nI gün Alman deniz kuvvetleri O~l o 

limanı na girerken birçok Norveç li· 
manındaki Alman ticaret vapurların· 
d a saklı bulunan A1man askerleri de 
karaya çıktılar. Norveçin içerisinde 
dnha e'l:·vel Almanların ete geçirmiye 
muvaffak olduğu hainlerde kendile~ 
rine yardım etti. Bir taraftan da Al
man hava kuvvetleri ve nakliye tay· 
yareleri Oslo hava meydanına asker 
taşımıya başladı. 

Norvc•. ufak ve nüfusu az bir mem 
lcketti. Ordusu da küçüktü, uzun se-
neler harp görmemiş ve hazırlanma~ 
mıştı. BUytik ~ehirleıi.n hepsi he .. 
men birinci gU:nti Almanların eline 
düştü. Sahillerde m\ihim limanlar iş· 
gal edildi, Norveç ordusundan blr 
kısmı şimale doğru çekildi. Norveç 
deniz müstahkem mevkileri muk&· 
vemet ettiler ve Almanya.ya 2 zırhlı 
ve birkaç kruvazör zayt ettirdtlerse 
de bunlar de. sustular. 

tnglltere ve Fransa Norveçe yar· 
dıma karar verdi, deniz kuvveti ve 
blr tUmen kadar asker gönderdi ise 

önü de daha evel mUhim noktaları tut· 
hay mış olan Almanlar cenuptan sUratıe 

\ Uerlediler, İngiliz ve Fransızların ele 
le s geçirdikleri iki Umanda bunları güç 
sal vaziyete soktular. Yalnız bu eenada 

r tngiliz deniz kuvvetler! en şJ:maldeki 
Ha N arvik limanında blr Alman deetro· 

günlere yer filosunu yakalıyarak 3 destroyer 
vakanın mha etiği gibi diğer yerlerde de bir 
•irun, Hı aylı harp ge.ml•I bıttırdığından Al-

H manya bu suretle Norveç sularında 
h zaten pek fazla olmıyan deniz filo • 

y !nından üçte birini kaybebni~ oldu. 
., Bununla beraber Norveçl de ele ge· 

ç irdt. İngiliz ve Fran!IZ kıtalarile 
Norveç Kralı bu memleketi terke 
n1ecbur kaldılar. 

... ·._.,. 
Norveç hareki. tından bir safha 

YAZAN: 

M. Şevki Yazman 

rafı çevrUen Yugoslavya teslim ola
cak, Balka n dUştUkten sonra da Su· 
riyeye atııyacak. Bu yoldan da Mısı
ra varrp .şimali Afrikanın fethi ve 

re kadar girdikten sonra durdular. İngilizlerin Akdenizden atılma.at t~
Fra.nsızlar artık mukavemet imkA.· mln olunacaktı. 
nı ke.lma.dığmı ve bizzat tngtlterenin Evdeki hesap ÇaI1JY& uymadı. Yu
de mağlQp olacağını düşünerek mUn- nantstan kahramanca kendini mU· 
fent sulhe talip oldular. Almanlar dafaa etti. Seferberliğini ikmal ede
ve !talya.nJar ile mUtareke yaptılar. rek taarruza geçti, Arnavutluktaki 

Bu tarih mihver devletleri denen İtalyan ordusunu mağlOp ederek bu 
Alman ve İtalyanlara vAsd oldukla- memleketin bir kısmını işgal eyledi. 
rı iızamı kudret şahikasını gösterir. Ha.ıa. Yunanlılar taarruz ve ltalyan

Fransa.nın i.q:galinden sonra tngil- lar ric'at etmektedir. 
tere sulhe yanaşmadı. Bila.kis muka· Bu esnada Akdeni.ıde hareket ya
vemetini artırdı. Fransadan deniz fi- pan İngiliz deniz filosunun tayyare
losunu dilşn1ana teslim etmemesini leri Taranto limanındaki İtalyan fi
ve bir limanda. enterne edilmesini ve- losuna blr hava taarruzu yaptılar. 
ya kendisine verilmesini talep etti. lki zırhlıyı yaraladılar. Birkaç kru· 
Muvafakat cevabı almayınca bu filo· vazör ve destroyer battı. ltalyan de
nun şimaıt Afrikada bulunan bir niz filosu bUyUk kayıplara uğradı. 
kısmını batırdı veya zedeledi, İsken- Derken 9 KA.nunuevvelde şimall 
deriye Iimanındakileri Jse tesJim aJ .. Afrlkada aylardanberl hareketsiz du 
dr. Fransanın mütarekesine ve Al· ran İtalyan ordusuna. karşı İngilizler 
manlara teslimine muvafakat etml .. müthlş ve baskın tarzında bir taar
yenler İngilizlerin yardrmiJe bir <HUr ruza geçtiler. Mısır arazisinde hazır 
Fransız,. hareketi vücude getirdiler lad.ıkları müdafaa hatlarım çevirdi· 
ve Afrikada bir kısmı Fransız müs· ler. En kudretli kıtate.n ve zırhlı bir 
temlekesini işgal ettiler. tikleri de dahil olmak üzere yalnız 

Bu esnada yani 1940 eyUlltinde 38,000 esir aldılar. !lerledller, Llb
Almanlar İngiltereyi istilA kastile ha yadaki ikinci müdafaa mevzilerini 
va taarruzlarına giriştiler. Fakat el· de yardılar. Şimdi bu mevzun deniz 
de ettikleri netice İng1ltereyl istilA. kenarmdald en kuvvetli kalesi Bar· 
Umidi vermedi. Bunun Uzerine ttaı- diayı muhasara etmiş olarak çalı,ı

1 
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LUKSE}ffiURG . BELÇİKA • HOL- yanlar şimali Afrikada harekete ge· yorlar. 
LA:SDA • FRANSA HAREKATI çerek SUveyşi ele geçirmeyi ve İn· Bu sureUe !talyaya UçüncU darbe-
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Norveç harekatından tam bir ay 
sonra ve 10 mayısta Almanlar Lük
semburgdan Hollandaya kadar olan 
garp hudutlarında ta.a.rnıza geçtiler. 
Taarruzdan maksat Majino hattı do
layısUe .zorlıyamac1Ikları Fransız hu

dudunun zayıf noktasına Belçika • 
dan dolaşarak varmak. diğer taraf ~ 
tan Hollanda ve Belçikayı istila. su
retile İngiltercye hava taarruzlarını 
kolaylaştırmaktı. 

Bu taarruzda Almanların göster • 
dikleri kudreti tasdik etmek la.ztm · 
dır. Almanlar taarruzlarının ikinci 
günü Hollanda ve Belçlkaya girmiş, 
LUksemburgu tamamen isti!A etmiş. 
bu yoldan Fransız şimal hududuna 
vararak Möz nehrini geçmiş ve Se 
danda kocaman bir cep açmışlardı. 
15 Mayısta Moz nehrini müteaddit 
noktadan geçmiş ve Sedanda açtık
ları cebi Manş denizine doğrU alabil
dU<lerine genişletmişlerdi. 25 mayıs
ta denlze kadar vardılar ve İngiliz • 
Fransız ordularmı ikiye böldUJer. 27 
mayısta şimalde kalan parçayı o ka
dar kuşattılar ki, bu vaziyet karşı
sında Belçika ordusu tetılime mec· 
bur kaldı. 

giliZlert AkdeniZden atmayı tasar • yl indirmiş ve onu şimali Afrtkada 
ladılar. EylO.lde ileri harekete ge- da A.ciz bir hale sokmuş bulunuyor~ 
çen İtalyan krtsları çölde ancak HO !ar. 
kilometre ilerleyip durdular. Bu ha· Şimdi ·940 senesini 1941 e bağlı-
rekette netice vermedi, yan gecenin vaziyetini hUlAsa eder-
ROMANYA VE YUNANlSTANA sek şöyle görürüz: Şimalde mesele· 

KARŞI HAREKET nln hallini yalnız tngllterenln tstilA· 
1940 Teşrintevvehnde Almanya ve sınde. gören Almanya; Belçika, Hol· 

İtalya btittin gayretlerine rağmen landa, Fransa, Norveç limanlarına 
harbin sona eremediğini, eremiyece- yayılarak bir deniz hareketi ve isti· 
ğini gördüler. Garpten AUas Okya- tayı dü~UnUyor. 
nusile çevrilmişlerdi. Ellerinde kA.fi Fakat bu çok güç ve muvaffak ol 
deniz kuvvetJ bulunmadıgı için bu madığı: takdirde nihat davanın Uele· 
denizi aşıp geçemezlerdi. Avrupanın bet kaybolmasına müncer olacak işe 
şerefini Rusya kaplamıştı. İngiltere girişmiye bir tUrlti karar veremiyor. 
ile garpte harp ederken her iki dev- Cenupta. ve cenubu .şarkide V&Zi
let te şarka doğru bir taarruz im .. yet mihver devletleri için çok kötU
kAnı göremezlerdi. O halde cenuba dUr. Bu sahada muva.tfakıyet ihll· 
ve cenubu şarkiye, yani Balkanlara mali Adeta kalmamıştır. Almanya 
ve Akdenize doğru bir hareket bir kendisini kat'1 neticeye göndenniye
cierece~e kadar genişlemek, ferahla.- cek olan bu sefere girişmek, zaten 
nıak ve Ingtlizleri bu mıntakadan at- dağınık olan kuvvetlerini tekrar da· 
mak imkanını verebilirdi. ğıta.rak zayıflamak istemiyor. ttal

İşe Yine o Almanya glrtştı. T~ri- ya. ise bir sürü sebeplerden dolayı bu 
nievvel ortalarında Romanyada hu- deniz aşırı memleketlere fazla kuv
sule gelen karıŞ.Ikliklar ve Kralın vet gönderemez ve vaziyeti ıslah ede· 
Romanyadan kaçışından, Nazi tema- mez. o halde tek başına mihverle 
ytl!U olan Demir Muhafızların ı, ba- harbi idame eder İngiltere bugün ce 
şma geım .. lndeıı istifade ederek gQ- nupta galip, şimalde ise namağlOp
ya talim kıtalan gönderiyormuş diye tur. 

oma ve assa petrol mm· önUmü.zdeki aylarda ve senelerde 28 Mıtyıstan ıttbaren İngilizler de R nyayı bilh 
bu mıntaka.da askerlerini geri çekmi
ye ve lngiltereye nakle mecbur kal· 
dılar. 3 hazire.na kadar Fransız ve 
İngilizlerin şimaldcki ordula.rı bU .. 
yük fedakArlıklar ve kalırama.nlık • 
lar gtsstererek yaptıklan harplerden 
90nra ve ancak top1ann.ı:, ta.nkla.rı .. 
nı bırakmak p8.hasma kısmen kendi
lerini kurtararak memleketlerine dön 1 
düler. 1 

takasını işgal etti. kUvveUenmek ümidi İngiltere için 
Ondan sonra sıra İtalyaya geldi. dava vardır. Bakalım bu şeraitin al· 

İtalya Yunanistanı işgal edecek. Bu tında ve zarnanm aleyhine dönmek
suretle mihver devletlerine mütema- te oldu~u hisseden mlhver devlet· 
yil olan BulgaristuJa birl"'l"Cek. Et· !eri l'4 1"19&.Cak ... 

i 

1940-1941 
Hakkında Ahmet Şükrü 

Esmer'in Düşüncesi 

1941 Senesinde 
Neler Olacak? 

(Başı 1 incide~ = 1 hamle glbi şarka doğru bir ham· 
!ardan manalar çıkarmaya ugra· , le yapar. Faka.t bu çok şüpheli· 
şıy_or~u. Mak_sadımı .• söyl.edirnl 1 dir. Bilhassa müttefiki İtalyanın 
Guldu. Parmagıyle dıger hır ma· tebarüz eden zaafından sonra .•. 
•a.nın. ~a§ında çay bardağına bis· I E..aeen 1915 senesi hamlcei de 
k~vıtını. batıran ,Nurettın Amamı göster.miştir ki şa.ırka doğru yapı
gosterdKı: lacak hamlenin muvaffakiyeti Al. 

Aklın icabı Yerini Bulsa Hakiki 
Bir Sulha Varmak işten Bile Değil 

- e-hanet ve keramet ben- manyaya netice temin etmez. 
den fazla ona yaraşır ama, dedi. Bu sebepledir ki Almanya 
Mademki, bana geldin, 1916 senesinde Verdun' da yap· 

Çaresız ka·lmış inoan.ların tav· tığı gibi garba doğru daha kuv· 
rıy.la omuzlarını .~aldır_~'· bir 1 vetli bir hamle yapar. Bu da ga· 
muddet sustu ve duşundu, !ip ihtimale göre Verdun'daki ne· 

T_~k~-a~, ~ze 'başladığı zaman, ticeyi verecektir. Ağustos ve Ey· 

Fakat Bugünkü Dünya Akıl Uğrağı Bir Yer 
Olmadığından Harp Sonuna Kadar Süre· 
cek, Demokrasi Kazanacak, Fakat Tam 

Sulha Bu Defa da Varıl:ımıyacak. 
herturlu iht.ımaller, büyük bir vu· Iul 1940 ta yapamadığı bir işi, 
~uhla .. ve bır_ sı':'."':'?a ıeridi halin- 19 41 senesinde yapabileceği fÜP· 

e gozl.,rımuı orıunden geçmeye helidir. Bundan sonra da artık 

1 'l'aıaa: M. R. ZAL 

başladı. . J 191 7 senesinin safhası geliyor: 
- 1940 senesirule ne olmuı· Yani tazyiki gittikçe artan Ame· 

tur, 1941_ •en""1ınde ne olacak~ rika, mücadelede en ehemmiyet· 
1 Bu suahnızt-n bırtnci_ kısmına ce- 1 li unsur olara!k hesaplanmak li-

1 
vap vermek zor değıl, fakat ikin· zım gelir. Bu tazyik 1941 senesi 

1 
eı kısmına cevap vermek kehanet yazının sonunda bütün ağırhğıy-

1 
olur. Bun~nla bcraıb~r, gerek la hissedrlmeye başlanacaktır. 
1940 sencsınde olup bıtenlere ve Esasen lngilterenin ölen Va· 
gerek bun.dan evve~ tariht~ buna ıington sefiri Loı>t Lotlı.ian da mü. 
benzer mucadelelertn seyrıne ba- cadelenin 1942 senesinde niha-
kılınca 1941 senesi içinde de o· yetleneoeğini ölmezden evvel söy 
lacaklar_ üz~rin~e tahmin yürüt· !ediği bir nutukta bildirmişti. Ha
mck ~~mku~ur. . tırlarsınız ki bu tahmin harp ıbaş-

Bugun lngıltere ıle Almanya a. la.dığı zaman, lngiliz Başvekili o· 
rasında deva.m eden mücadele lan Chambeıılain tarafından da 
tarıhte öme~lerini gördüğümüz yapılmıştı. 19 39 Eylulünde harp 
denız kuvvetıle kara kuvvetı ara· başlar başlamaz Chamberlain de· 
sında bir boğuşmadır. Yakın ta· mL~tı ki: ' 
rihtc bunun iki örneğı va.dır: - 1939 ve 1940 bizim için 

1 - Napolyon Fransasile in· hazırlık seneleri olacaktır. Bu se· 
giltere arasındaki mücadele, neler içinde A:lmanyanın kıta 

2 - ~paratorluk ~lmanya- üzerinde hamleler yapmasına mA· 
sıyle lngıltere ara~ındakı ( 1914· nı olamayız. Fakat 1941 oenesin-
1918) harbi. de kuvvetlerimiz arasında muva· 

Bu mücadelelerin her idı:isinde zene husule gelecel< ve 1942 •e· 
de _d~ııiz ku"':"eti kara kuvvetıni nesinde darbeyi indireceğiz. 
maglup e~mıştır. ilk hamlede .. ka· Görülüyor ki lngiliz devlet a· 
r~ kuvv ... et~~ Avrupa kıtası u~e: da·mları tarafından yapılan bu 
rın:cle hakımıyet kurmasına manı tahminler bir hesaba dayanmak· 
olmak mümkün değildir. Napol· tadır. Ve hadıseler de bu hesa
yon, bilhassa Austerlitz ve Geima bın yanlış o".anadığını anlatm10· 
zafcrlerındcn sonra bütün Avru· tır.> 
paya hakim ~lmu~tu. _1807 sene· Üstad>n suomaeile, sayın mu· 
sınde Rusya ıle hır lttıfak da un· harirr •• Nurettin Arnamın harcke
zaladığından krta üzerindeki ha· te geçmesi bir oldu: Yeni bülten· 
kimiyeti_ sarsılma~ .zannedi1miş~i. !eri Ahmet Şükrü Esmere uzattı. 
~a~at nihay_et maglup oldu. Mag. Belki, epey vakitlerini almıştım. : 
lubıyetını mtaç -:den sebepler Saat hay.li ilerlemişti. Halbuk~ ı' 
ç'.'ktur. Fakat en muh~m amıl, de- Radyo gazetesinin, siyasi kısımla· 
nız kuvvetının tazyikı olmuştur. J rı hakkında henüz bir tek satır 
Bu tazyik Napolyon'u bunalttı. yazılmamıştı. 
Moskova seferi gibi maceralara Bir sual daha sorsam hakika· 
gi~işti. Tahakkümü altına ... aldığı ten gösterilen büyük nez~keti aui· 
m~Hetler ayaklandı. Kurdugu «ye- istimal edecektim. 
ni nizam~ zayıfladı. Ve nihayet Dışarıya çıktığım zaman üsta
Napolyon sahneden çekildı, git· dm nikbin tahlillerinin beni dahi 
ti. j sevindirdiğini, dün!)'aya bir baş-

1914 ha•bi de aynı neticeyi ka gözle baıktırdığını memnuni· 
verdi. Şimdi bu harbin aafhaları· yerle farkettim. Ve aklıma, bir 
na bakarak bugün deniz kuvve· ecnebi darbımeseli geldi: cNik· 
tile kara kuvveti arasındaki bu bin olmak, kuvvetli olmaktır.> 
mücadelenin h._ngi safhasında bu- Ertuğrul Şevket 
lunduğumuzu tesbit et·meye ça
lışalım. Almanlar, 1914 • 1918 1\'ı uratlıda 
harbinde ıöyle tabiye tesbit et· Muratlı (Vatan) _ Muratlı 
mişlerdi: ve havalisinde seylaptan su de· 

1 - Evvela 1914 senesinde ğirmenleri harap oldu. Fazla kar 
gaoba doğru büyük bir hamle ve şiddetli bir kıı hüküm sür· 
yaptılar. Bu ha.mıle Mame ndıri mektedir. 
üzerinde durdu. Hakikatte Marne * Alpullu şeker fabrikası Mu· 
muhareıbesini :kaybeden Almanya, ratlıdan aldığı pancarı on para 
bütün mücadeleyi kaybetmiş de· zam fiatla ödediğinden önümüz· 
mekti. Alman Veliahdi harpten deki sene ekmek için fazla talip 
sonra yazdığı hatıralarında da bu. vardır. 
nu itiraf etmektedir. Fakat harp * Muratlıda gaz pek kıt bu· 

insanlarda cbugÜn acaba ne 1 

oldu h dıye bır merak kalma· • 
mı!Jtır. Herkes: cYarın ne ola- 1 

cah sualile me§guldür. 1 ikinci· ı 
kanun 1942 tarihli gazeteyi bu· 1 
gün elde emıek unkii.nı olsa be· İ 
del olarak ağırlığınca altın ver · I 
meye razı olacak insanlar çok 
tur. Falcılık en rağbette sanat 
tir. 

Matbaada yılba~ı sayısına ait 
vazife\erı tevzi ederken bana de- 11 
diler ki: 

- Sana da falcılık dü§Üyor. 
Gelecek seneler neler olacağını 
haber vereceksin. 

Boş bulunarak: cPeki> dedim, 
fakat sonra şa§ırıp kaldım. Oyun 
kô.ğrdı falı bilmiyorum. Kahve 
lelvesinden ahkiim çıkaramam. 
Yıldızların birbirlerine yakınlık 
veya uzaklığının dcl8lct ettiği 
manalar hakkında karacahilim, 
istikbal hakkında eski kılaplarda 
yazılı olan veya ağızdan ağıza 
dolaşan kehanetlere zaten inan· 
mıyorum. 

Sadece istikbali tahmin etmek 
fena bir fikir değil... Fakat ıyi 
bir tahmın için hadiselerin akla 
ve m~ntığa göre yürüyeceğini far
zetmek l azımdır. Akıl ve mantık 

Bununla beraber sanıu ne o
lur? cBu dünyada aklın icapları 
yüru..eydi işler ne şekil alırdı?> 
sualine beraberce cevap araya
lım. Hülya bile olsa tatlıdır. 

Eğer bu dünyanın gidişine a· 
lcıl hiOkim olsaydı mihver tarafı 
davayı kaybettiğini görürdü. Şu· 
rasını anlardı ki bundan sonra 
yapıtbileceği tahTipler, kendi he· 
aabına hiç bir menfaat temin et~ 
miyecek, ancak borç hesabını bir 

kat daha kabartacaktır. 

daha üç sene sürdü. lundug·undan halk çok ~·hmet O M ı· 
1 

- zaman usso ıni ortaya çı· 

2 - kinci safhası, Almanya• çekmektedir, kar, şöyl.e derdi: « 1922 de ltal· 
nın 1915 senesinde şarka doğru * Muratlıda halka tifo aıısile ya anarşi içindeydi. Faıizm ila· 
yaptığı hamle ile başlamıştır. Bu birlikte sıtma muayenesi de ya· cıyle sükWıet ve birliği kurmak 
hamle ile Almanya bütün şarkı pıldı. Netice memnuniyet verici· fena olmayacaktı. Yalnız ilacın 
istila ve yahut ta nüfuzu altına dir. afyonu fazla gelmif. Uykuya da]. 

geçiriyor. Balkanlara hikimdir, j============================= 
Rusy&):'I Polonyadan atmıştır. Os
manlı lmparatorluğıyla ittifak ha· 
!inde bulunduğundan lrana ka· 
dar Alman nüfuzu hakimdir. Fa· 
kat ıaıt<taki zaferle netice alamı· 
yacağını anlayan Alma.n!)'a, 19 16 
sene•inde tekrar garba dönüyor. 

3 - Garba dönerek Verdun 
üzerine taarruza b~ladığı zaıman 
harbin üçüncü safhası da bllfla· 
mış bulunuyordu. Almanya bu 
teıebbüaünde muvaffak olamadı. 
Ağır zayiat verdi. Bul1'1lnla bera· 
her hala haritaya ba:kıldığı za· 
man Almanya.om nasıl mağlup 
olabileceğine akıl erdirmek müm. 
kün değilıclir. 

4 - 1917 seneainde harbin 
ıonuncu sa.ıhaoı gel>yor: Amerika 
tazyikini arttırmaya baılamııtır. 
Bu tazyik bütün ağırlığım hisset· 
tirmczden evvel, mücadeleyi ne· 
ticelendirmek mecburiyeti.İıi his
ıeden Almanya, bir takım zayi· 
atlı ve masraflı teşebbüslere giri· 
şiyor. Ve nihayet beklenmedik 
bir sırada yıkılıyor. 

SORUNUZ---
,---S.ÖYLİYELİM 

Geçen Harpte Mussolini 
kll!t 1915 le, harbin arifesinde ku-
nılmu,tur. 

BİR ViCDAN DAVASI 

Anka.ra.dan Ahmet Mttnlp imza. 
•lle - İtalyanın halini g-eçeıı gtın 
blrka9 arkadafla münaka.şa ediyor· 
duk. sırt dedi ki: dtaıyanuı ge -
çen harbe girmesine de 1\-Iusolini se- .Blr vicdan a.zaplısı lmzasile _ 
hep olmruı-·» Ben Muoollnlyt. a.n· Dünya.da en iyi, en yakın dostu • 
cak 1922 F~t•t lhtllAUnd mun aueoı yıkılmak tehllkeıtnde-

-, en &0nra dir B b ··rü taka iş başma gelmi!} bWyordum. Arka· • unu en go yonım, t 
daşmun dedltl doğru mu? a.rkada>;rm gaflet içindedir. Ka.rı-

9mtn etrafında blr züppe doıa.,ıyor. 
Kadın çok lyl, çok saftır. Züppe • 
Din yeni bir hayat kurmak lğfa!Ue 
kendlslnl aldatmuı tehllkesl var
dır. Halbuki bu adam, akJınca. ko
leksiyon yapan, kelebekten kele • 
beğe uçan ve ev yıkmaktan çekln
miycn vicdansız nevldendlr. Arada 
iki de küçük yavru vardır. Vlcda-

Cevap - Pek doğrudur. Bu 
harpte İtalya sekiz a.y tereddütte 
kalmış ve bltarıtflık taraftarı gö· 
rünmüşttır. 1914 harbinde tered •ü' 
devresi on ay eürmüştür. ÇünKü 
ortadaki mesele, eski mUtteft'k '. ' -
rin aleyhine olarak harbe girme~ 
yolunda idi. 

0 sıralarda. Sosyalist partisi lkl· nmı arkadaşımı vakit ve ramanUe 

dık. E.ki Roma ıuy~mıza girdi. 
Korkulu bir takım rüyalarda ken· 
di:mizi karlı dağlarda ve cehen· 
nem gibi çöllerde çarpışırken gör. 
dük. 

Şimdi uyandık; muharebe bi· 
zim nemize gerek? Biz Ven edik· 
!ilerin, Cinevızlilerin çocuklarıyız. 
İyi tüccarız. iyi yapıcıyız. Bu san~ 
atlerle dünya yüzünde gül gibi 
geçınıyordUık. Sonra §eytan dürt· 
tü. Dersımızi iyi öğTendik. İnsaf
lı ve emnıyetli btr dünyada geçi
nip gitmekten başka emelimiz 
Kalmamıştır. Ben kendim tktidar 
filan istemiyorum. Bundan sonra 
kalemimle dünx_anın bir köşesin· 
de yaşayacağım.> 

Hitler dünyaya şöyle bir hi
tapta bulundu: 

cBen herşeyden evvel sanat· 
kB.r ruhlu bir insanım. Almanya
ya karşı yapılan haksızlıklara ta
hammül edemedim. Ortaya atıl 
dım. ilk hızdan sonra kendimi 
zaptedemedim. ileri gittim. lşle
rın Almanya için de, bütün dün
ya için de berbat bir şekil alaca
ğına ve kin ve nefretin uzun za 
man için bütün iyi kıymetleri bo
ğacağına aklım kesti, Benim 
zaten en büyük zevkim, bu bü
yük heyecanlardan sonra sanat 
sahasına avdet etmek, heyecan
larıma orada ifade ara·maktır . 
Dünyanın yarını hakkındaki di
leğinı de yepyeni bir nizamdır. 
Her millete yaşamak hakkı temin 
edecek, haksız inhisarların onu
ne geçecek, her milletin hakkını 
ve emnıyetini müşterek bir askeri 
Kuvvetın yard.ımıle koruyacak 
bir nızam ... > 

Bu iki insan, nefislerinin ihti· 
raslarına karşı böyıece büyük b i
rer zafer kazandıktan sonra bü 
tün bir mazıyi bır an ıçındc unut
tura·bilirler ve bütün insanların 
daima saygı ile anacağı birer ta 
rihi §ahsıyet mevkiinc çıkarlar· 
dı. 

Uzun zaman insanlığı temsil 
edecek. murahhaslar toplanırt bü 
tün kin, nefret ve ihtili.flan tas· 
fiye ederek dünyaya; hürriyete, 
emniyete, hakka dayanır hakiki 
bir barış ve nizam verırlerdi. On
dan sonra insanlık, dünya yüzün· 
deki mukadderatını müşterek gÖ· 
rür, bunu ıslah için elbirl i ğile ça
lışırdı. 

Ne çare ki bunlar hulya, dün· 
ya akıl uğrağı bir yer değil ... Bü
tün totaliter memleketlerin mu~ 
kadderatını avuçları içinde tutan. 
lar sonuna kadar hatalarında ıs
rar edeceklerdir; kendilerinden 
evvel aynı yollardan geçenlerin 
ne gibi akıbetlere uğradığını g'ör
mek istemiyeceklerdir. 

Bu sene içinde muhakkak su
rette ltalyada bir inhilal başgös· 
terecek ve hiç bir şey bunun ö· 
nüne geçemiyecek, aynı inhilal 
1941 de olmaoa 19 ·12 de Alman
yanın da başına gelecek. 

Bu muva.ffakıyetten sonra Alman .. 
tar durmadılar. :S ha.zlranda cenuba \ 
doğru dönerek Paris istikameti U• 
mumtyesinde ta.arnıza geçtiler. Daha 
8 h~ziranda Parisi mUdafaa eden 
Belli ba..,ıı hatlar düşmüş, nehirler 
geçilm~i. Almanlar 10 haziranda Pa 
risl önlerine, 11 de Marn hizalarına 
J' ndar vardılar, ve bu suretle dört 
memleket, yani LUk.Semburg, Bel~i

ka, Hollanda ve Fransa hükUmleri 
altına girmiş bulundu. Bundan bir
kaç gUn evvel, yani artık Fransıuun 
mağlO.p olacağı taayyün ettikten 
~orıT'H. ttalya.nlar da A1manıar1n ya
nında yer almış ve Fransays. karşı 
harekata girişmişlerdi. Fransanın bu 
bitkin haline rağmen İta.lynlar fazla 
!:erliyemediler, huduttan 30 kllomet· 

Şimdi 19 l 4 haobinin bu safha. 
/ ları hatırda tutulacak olursa, 19 39 

ı harbinin safhaları daha kolay tea· 
~ ·bit edilebilir. Kanaatimce, 1914 

~senesinde Marnc nehri ne rol oy
namışsa, 1940 senesinde Manş 
denizi de aynı rolü oynamıştır. 

ye ayrılmış ve Mussolini sol kısmı· ikaz etmeyi emrediyor, çeklnJyo _ 
nm başına geçmişti. cPopolo d'tta- rom. Ne yapayını? 
Ua,. gazetesindeki ya.zılarile ve ..... Cevap - Reşat Nurinin (Yaee _ 
tideki nüfuzlle İtalyanın İngllt• ' mlnll yuva) b"-'ılığlle bu mevzua 
ve Fransanın tarafında olarak lıar· dair yazdığı küçUk bir hlkAye var
be girmesi hususunda en ta.al ve dır. Bunu bir fırsat dU~UrUp kadı
kat't rolü oynamış, İtalyayı muha- na okutunuz. Birebir gelir. Bu su
fazakArların ve mutedil sosya11st· retle kadını ikaz etmiş olursunuz. 
!erin reyt hilı\fma harbe sürükle- Dostunuzu ikaz etmekle çöküntü 
mlştir. Bir iddiaya göre Musollni tehlikesine mlni olsanız bile evin 
şu hesabı yapmıştır. «:Harp eski 1- ahengi dUzelmlyecek şekilde bo • 
talvayı lnhil~l ettirir ve taıılst lh· zulmtış olur. sız de belki de en ly 
tilAline yol açar.» ille: faşist teş - dostunuzdan olursunuz. 

Fakat iş böyle bir cereyan a· 
hnca kin ve nefret ortalığa h8.· 
kim olacak. Bugün İşga l altında 
bulunan memleketlerin insanları 
arasında öyle hisler hüküm sü· 
rüyor ki bunların manasını anla
mak için gözlerimizi Mü~areke 
günlerine çevirmemiz lazımdır. 

Bu hislerin daha evvelden tas
fiyesine fmk3.n veri lmezse yeni 
bir Versay muahedesinin önüne 
geçecek kuvvet yoktur. Bu da 
militarist ruhunun dünya yüzün
de devamı demektir. 

- ... 
' . 

--~---
yunan kadınlan a.kerin geçeceği 

harekatı kola.ylaştırmak için 
1ollardaki karlan temizliyerek 
büyük feragatle çalıııyorlar 

istikbalin tarihçisi, Marne muha· 
rebesini kaybeden, yani Ağustos 

, ve Eylul ayları içinde Britanya a
dalarını işgal etmeye muvaffak 
olamıyan Almanyanın, 19 39 har· 
bini kaybettiğini tesbit edecektir. 
Almanya bdki gelecek sene i· 
çinde J 915 senesinde yaptığı ~'-----------------------J 

Yani benim tahmınim §U: De· 
mokraai tarab zafer kazanacak, 
bizim dünya yüzünde şerefli ve 
i.;.;barh b ir mevktimız olaca!<., fa· 
kat dünya ideal bir sulha bu 
h< ·pten ıonra da kavuıamaya· 
cık ..... 

" 

• 
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1 Sonuna Yaklaşan Bir Meslek: Sahaflık 

En Eski, Belki de En Son 
Sahaf Bana Dert Döktü: 

Ermenileri Kimler---... 

NiÇiN 
~-ve Nasıl Aldattılar? 

İstiklal Şakşakçıları 
Es.~iden Her Evde Bir Kütüphane Vardı, 
Kitap!ann Dibine Darı Ekenler Kadınlardır 

Patrik Nerses, Rus Ordularının İstanbul 
~apılarına Geldiğinde iş Başına Geçmişti. 

..... ,, . ·~ 
-p-•---x.. hakkında muhayyel bir resim 

İngilterenm iatilis uun nud ,,- ......... 
rlp edecek vaziyettedir. Cebralteyı 

dayanacak olan bu filo blltUn aza.mc 
ti ile İtalyan - Fransız filosunu ken 

lngllterenln ekonomik ve sanayi 
.:Ppheslnden de yıkıla.nuya.cağıru ıu-

~k iyice antam14 olan Almanların 
İngiltere adasında deniz~ asker çı
karma hareketi yapmayı yeniden dU 
şllnmekte olduğunu gelen ajans ha
berlerinden öğreniyoruz. 

İngiltereye 
' dl ııulanna ııolmuyacaktır. 

Asker 
Çıl<arılabilir mi 

J "11 

Almanya dUştUğU mühlik vaziyet 
kabı olarak Fransanın donanması.ıı 
eline geçirmek ve bu donanmayı, 
mUmkUn olursa, İtalya donanması 
ile blrl"tirerek lngiltereye karşı 
kullanmak gaye ve emellerini yeni -

lngm3re Ad1larma Ask~r 
Çıkarmayı Düşünmek Bır 
Motörbot ile Bir Diritnotu 
Zapte Kalkışmak Kadar 

İngiltere sahlll bir taarruz için kU\ 
vetli toplar ile mUcehhezdtr. tnglltc
renin kuvvetli hava !llosu böyle blı 

taarruza mAni olacak diğer bir un 
surdur. Aynı zamanda mUta&lTl?. 
kuvvetlerini sahilde her turlU teçhl 
zata malik kuvvetli bir orduda bekle· 
mektedir. 

Sahaflarçarıısmda bir ıabaf dükki.ru 

den takibe başlamış oluyor. 
İngiliz donanmasının ezici fakat 

yavaş yavaş hlssedllen tazyiki ve tn
S'lllz tayyarelerinin gittikçe artan 
adetleri lle Alman sanayi mmtak&SI 
na karşı yaptığı tahrlpkAr hareket -
!eri karşısında Almanyanm son ola -
rak 1nglltereye yeniden bir askeri 
ihraç hareketi tecrübesinde bulun • 
nıak lUzumunu hissetmekte olduğu 
anlaşılıyor. 

Almanyanm Fransaya donanma i
çin müracaatı pek açıl< olarak göa -
terir kt, Almanya hUkQmeti deniz 
ku\'Vetıerıne sahip olmadıkça lngi -
llz adalarına asker çıkaramıya.cağına 
kant olmuştur. 

Halbuki Frıı.nsanm ve hattA 1t&l
yanın blrleşmcsllc hA.sıl olacak olan 
deniz kuvvetlnln A vnıpa BUlarmda 
bulunan İngiliz deniz kuvvetlerine tıs 
tUn olmadgı Aşlk~rdır. 

Son Taranto baskınından ve Sar -
donya civarındaki muharebeden eon 
ra bu falklyet İngiltere lehine daha 
ehemmiyetle artmıştır. 

Garip va GUIUnçtUr. 

Yazan: 
Hüsamettin OLSEL 
Eski Bahriye MUsteşarı 

5 _ Norveç donanmasının Alman 
donanmasına mukavemet edemlye -
cek vaziyette olmaııı. 

6 _ Alman tayyare talklyetL 

7 _ Asırlardanberi sulh içinde ya
şamış olan Norveç milleUnin esas iti
barile sükQnsever bir mlllet olması, 

s _ (Norveçin) memleket mUda-
faa tertlbatııu b!tara!lık hukuk ve 
kaidelerine göre tutm~ oıması. 

9 - Almanların bitaraf otan bu 
memlektee tecavilZlerde bulunmıya -
cağına dair vermiş olduğu teminata 
inanm88L 
Gibi müsait 9eraitten ileri geldiğini 
dUşUndUğtlmUz zaman bu ihracın im
kll.n dahiline gireceğini tahit gör -
mekllğimlz icap eder. 

Almanların ifgal ettikleri Narvik· 
te İngilizlerin teşebbüs ettlğt ihnu; 
hareketinin de ne kadar gUçlUklcr i
le k~ıla.şttğmı biliyoruz. 

lngiltere adalarına denizden aske" 
çıkarma hareketini dU,unmek tıpkı 
bir motörbot ile bir dretnotu zaptet
mlye kalkışmak kadar garip bir ha
rekete karar verm~k kadar gillUnç
tUr. 

En nihayet İngiliz mesaisinin, İn
giliz dUşUnces!nln, ıngillz azminin ve 
mA.nevlyatmm Almanlarınkinden ge· 
ri olmadığını kabul etmek te hakşl
nasane bir mUtalea olur ve tng1tlz 
milleti Brltanya imparatorluğunun 

ya.şama ve öltmı mUcadeleslnde bu
lunduğunu da müdriktir. 

Buna mukabil bu gilçtUklere vakıf 
olması tabii olan Almanların da atı
lacaklan bu teşebbUste 1'1n a.z.ametl 
karşısmda d~kUn bir ruhu, m!neV! 
\•azlyette bulunacakları da tabitdlr. 
Muvaffakıyet, mA.neviyet ve vesaitin 
derecesine göre artar veya eksilir. 

Sahtıflar çarşısından geçiyordum. 
Bu yol Beyazıda, Universiteye çıkan 
kestirme geçitlerin en meşhurudur. 
Eski> ye nlt en kUIUstUr şeyler bu

rada bulunur. Baharat, nazar bon -
cukları, tesblhler, yasemin ağıZlık -
•ar, meçhul hattatların sUIUsleri daha 
pek çok, isimlerini sayamıyacağtm 

bu neviden eşya. .. 
Diğer tarafta eski 

harncrln, eski zihniycUn bUtlln an'n
nclerlnl muhafazaya gayret eden sıv 
ıuıfların hemen hepsi tezgtıhlarm ya
nına birer pUstekl koymuşlar, Uzerl
ne bağdaş kurarak oturmuşlar, içle
rinden hatim indiriyorlarmış gibi mı
rıldanarak müşteri bekliyorlar. 

Genç bir Unlversitell bir dl1kk~nı:"l 
içine girdi .Elindeki ıuzumundan faz
la şiŞkln çantasını boşalttı. 

- Hepsine Jte veriyorsunuz? Diye 
sordu. 

Adam gencin getirdiklerini f!Syle 
bir gözden geçirerek: 

- Bunlar, dedi lşe yaramaz ki ... 
Bu kitapların zamanı gelmesi için 
daha dört sene bekllyeceğlz. Un! -
vcrsltc kitapları blzbn 1'1mize pek ya 
ramıyor. Bak, lise olsaydı hiç dUşUn
mezdlm. Şu iktısat kitnbı, şu baş

langıç hukuku artık rağbette değtl 

amma, biz tablt kltapçıyız. Bu ikisi
ne istersen 8 mecmua Uc bel:llber 

Londradan gelen telgranardan an
laşıldığına göre Almanya her ne pa
hruıma olursa oısun bir milyon ( !) as 
ker feda ederek tngtltereye bir lh· 
raç hareketi yapmak tasa.vvurunda 

im~. 
BUU.ln ağırlığı ve ıozumıu eya, 

cephane ve gıda maddeleri ile bir -
llkte bu bir milyon askeri naklede
cek vesaitin azameti kansmda insan 
go.yrllhtlyaı1 titremektedir. Normal 
vaziyette bile böyle bir hareketin ay 
lııra ve çok miktarda yardımcı va
sıtalara mumr edeceğini dllfünmek 

Halbuki lngilteredekl şarUar tama 
mile ba.şkadır. lnguterenln muaz -
zam bir de.ılz kuvveti vardır. Bu 
kuvvet birleşecek olan İtalyan -
Fra.nmz donanmamnı anavatan sula
rına g-elmeden evvel Akdenlzde tah-

Bir B.llker çıkarma hareketinde el
zem olan faik deniz kuvvetinin Al -
mantarın elinde değil, İngilizlerin e
linde, bulunması, zaferin han
gi tarafa teveccüh edeceğini beda -
hatle gtlstermektedlr. Harp fenninin 
ımıumt kaideleri değişmez. Yalnız ye 
nl sitA.hlara. göre tatbikat şekilleri 

dO> kuruş vereyim .• 
ba.fkala.fır. Yalnız şunu da unut -
marn.ak tlzmıdır ki, suları çok soğuk Genç ne dUşUndfi, taşmdr, nihayet 
olan lngillz denizlerinde canavarlar bu muameleye hiç te memnun olma
pek çoktur. dan razı oldu, parayı alarak dUkkl-

mantıkl olur. 

lktısat Vekaleti, Sıvasa El 
Dokuma TezgAh'an Gönderdi 

Mesafenin yıılunlığt ı;özönUnde tu 
tulduğu takdirde (10) bln tonluk bl 
nakliye gemisi ancak ( 4) bin asker 
nakledebilir. Bu halde beheri (10) 
bin ton olmak Uzere (100) gemi ile 
ancak (400) bin askr.rln nakli mlbn
kUndUr. Dört yUz bin ukerln mU -
hlmmat, diğer malzemei harbiyesi 
nı, bunlann yedek aksa.mmı, ve gıda 
nıaddelerlnl ve JUzumlu dlğer "yala
rını taşımak için ırunanı1ması l!mn 
gelen gemiler mlktarmı da hee&P e-

derseniz bu meselenin bUytlklog11 Halka Tezgahlar l n Kullanılmasını 
karşısında derin derin dilfünUrsUnUz. 

Sahilde asker ihracı için lhzarat " k Ü K l A l k l!:mndır. çok tabudır ki, bir askerin Oğretme zere urs ar çı aca 
yalnız gemi vasıtalal'l ile lhraeı çok k b l d k · l 
7.<'"luklan tevlit eder. Vanlan sahil- Sivas (Vatan) - Memlekette 1 gönde~lee~ ve . un ar a oy .e-
de cok muntazam vesaitin birlikte el dokumacılığını ihya etmek ve re tevzı echlecektır. Bunl.ardan ılk 
bıılundurulmuı icap eder. lngtltere bu suretle Cümhuriyet köylU.ünü parti vilayetimize ~elmlf b~l~n- ' 
sahilinin tabit mt\niaları, gemilerin b sahada müıtahsil bir hale ge- maktadır. Bunlar ıkmal edıldik

nm önünden A.deta kaçar gibi uzak -
laftı ... 

DUkkt\ncıya yaklaştım: 

Siz kitap mı alırıımız, yoksa kitap 
mı satarsınız? Dedim. 

- Her ikisini de yap:ı.rız, diye ce
vap verdi. Bu mevsim biraz lşlcktlı-. 
Yaz geldi mi, işler hemen hemen du-
rur. 
Burası Adeta bir kitap Bitpazarı 

halini almış ... Ben sahafları eski an
tika kitaplar yeri bilirim. Halbuki 
artık burası da eski sihrini kaybet
miş! .. Birkaç dlll<k!n a.tağl indim, 
başına keçekUIAh gibi bir şeye ben
zlyen blr kasket oturtm~ beyao:; 
ııeyrf'.k sakallı blr:ine: 

- Baba, dedim, sen buranın en es
kilerinden sayılır mısm? 

- Ebet. .. 
- öyle ise seninle blraz sahatlarm 

Kahr. man AskJr;erimize 
Kışhk Hediyeler 

bugUnkü vaziyeti hakkında konu 
fRhm. 

- Yok ... Benimle olmaz, diye ıt 

raz etU. ÇUnkU benden de esk1sl \ n 
dır burada... Şu köşedeki dUkkAnı 
sahibi Rıza efendi ... Siz ona gidin . 

İşaret ettiği yere girdim. 1çerd 
65, yetmiş yaşlarında bir zat otun. 
yordu. Rnflan tıklım tıklım dolu. 
Kırmızı ci!Uerin renkleri solmu 
Arap har!lerile yazılmış yaldızlar 

dökUlmUş, kitaplar Leylt\sını bekl 
yen Mecnun kadar harap bir hal içi 
de ... 

Saha!larm bu en eski kitapçısı be 
nl kayıtsızca ka111ıladı. Hali ha 
yatından hiç te memnun olmıyan b 
kimse olduğu hissini veriyor. 

- Kitap işleriniz nasıldır? .. 
Diye sorunca ben, isyanla mı, ka 

yıtsızlıkla mı belli olmıynn bir tavır 
la: 

- Nasıl olacak, dedl, hiç ... 
Birkaç dakika geçtikten sonra ne 

dUştlnm~ olacaktı ki, ağzını açtı 

Şimdi artık halinden anlndnn ki, her 
sualime cevap verecektL HattA bcr 
sormadım o anlatmıya bile bıışln.dı: 

- Sahnfların işi bitmiştir, artık .. 
Bu gördllğUnUz yerlere Sahaflar de
necek hat kalmadı. Bu iş artık öl -
mu,ttır. 60 dllltkll.ndan ortada ne kal 
dı ki? Ancak altı dUkkAn .. 

- Siz kaç scnedenberi buradası -
ruz? 

- Senenin adımı, sayısı mı olur, 
evlAdan ! Bentm dedem sahaftı, ba
bam, sahaftı, ben de saha! doğdmn, 
saha! öleceğim, Tam 4-0 senedir, bu 
dUkkl!.nda oturuyorum. Hem sahafın 
ndı, şanı mı kaldı ki? Sahaf okumuş, 
arapçayı. farisiyi bfitlln lisanı kavra 
mış bir adamdı. öyle her önUne ge
len bu sanata nan olamazdı. Dedim 
ya, bu iş bitti. Bu çarşıya bir gUn bir 
kunduracı, bir gUn bir boyacı, bir 
gün bir kalaycı geliyor, başka yerde 
dikiş tutturamadığı için burada sa 
hafirklıı. ekmek para.•n kaza.nmıya 

çal14ıyor. 

- Eski kitapları Mreletoden teda.-
rik ediyorsunuz:? 

- Bu da tilkendl, menbal kurudu. 
Müzayedelerden aiıyonız amma ne 
kaldı ki; arada sn-ada elden ctoıpne 
ne olursa mahvolmaktan lrurtannı

ya uğra.şıp duruyoruz: Evvelce her 

evin bir kUtUphaneei vardı, fbndi ev
vclA. bUfe ve cici, bici 8'Y8o en ııonra 
kitap ... Hem size bir şey söyllyeyhn 
mi? sakın darılmayın: Bizde kitap
ların mahvolmasına sebep kadınlar
dır. Kadınlar kitap Be\"mlyorlar, ki
taptan nefret ediyorlar. Kitabı itip, 
atıp, yakıp satıyorlar. Yazıktır, gU
nnhtır kitaba... Onun ne mukaddes 
bir şey olduğunu bilmiyorlar. Kitap 
sevgisi onlann tlnetlerinle yoktur. • 

- Saha!larm tarihi ne kadar za -

aııker lhra~mdakl mUşkWltmı bir ti~mek gayeti ile bu yıl için 1 Jktı- ten •H~nr1a v.e1kaletç~ı!)önde~i\ecek' Sıvas (Vatan) - Hudut boy
k:ın daha artıracağını da gözönUnde sat V ckaletince programa a ına:t mua ım er ı e tezga arın lf eme larında memleket rnüdafaaeı için 
tutmak zarureti vardır. Ağıt" topla- tezgahlar ile bunlara aK ya~dımı ~e kullanılmaeı hakkında muhte- bckliycn kahraman yiğit, yağız 
rın ve tankların gemilerden sahile malzeme ve vaaıtalann tevzti ?.u- lıf mıntakalarda kunslar açılaw- erlerimize kı~lık hediye olmak ü
nakll haylı mUşkUI bir meııeledtr. susunda hazırlanan esaslara ııore tır. zere şehir ve çevresinde faaliyetli 

Bu muazzam kafilenin, d~man ta vilayetimize 200 tezgah, 1 70 pa- Sıvaı köylüeü yeni bir çalışma. bir çalışma her sahada göze çarp- mandan başlar? 
rafından dökUlmU' olan maynlan ta muk gücü, 190 yün gücü, 1 70 ya ve ayni zamanda it aahaaına maktadır. Köy kızları.. Köy ge- -100 ııenedenberidlr. Fakat git
ramıya mahııua kUçUk ııetaıne, deni- pamuk taraiı, 190 yün tarağ!, kavuştuğu iıçiD k&ylü çok mem- linleri, köy nişanlıları içlerinde ti, bitti. Dedem 1225 te Lşe başlamış, 
7.altı gemilerini tallrlp edecek lı:a- 200 Çlkrı.k, 38 yün tarama taragı nundur. Mehmetçiğe ve yurda bağlılıkla- benden sonra tlç, be.ş ~l ile sona 
p~n gemilerine, sUraUi motörboUara rını sandıklarındaki cihazlarını. varacak. 

d ihtiyacı vardır. I' B 1 d' cu huriyet Halk ellerine aldıkları çoraplan, fanila- - Bu kitapları kimler geHp alı -
BUtUn bunlara 116ve ~&n mo- Kanga m e e ıye m lan bir gönül sevgisi içinde sıralı- yor? 

ır !\U zararsız bir hale getirecek olan Çah~maları 1 Partisi Kongresi yorlar .. Bu~l~r İrı.Ö~Üye. inanların - Edebiyat fakUltesl taleMeri ... 
k lVVetll bir himaye filosuna ihtiyaç T .. I ~ bar~ hır tf~desı ha~ın~~ ~.eza- _ B8'ka? 
nrdır. DU~an filoeunu maflOp et- Srvu (Vatan) - Sıvasa bag- Sıvaa (Vatan) - Vilayet Par- hur edıyor. Koy evlerı onunde - Hiç ... Yeni nesil okumuyor. Ta-

YJcden bllyUk bir ihraç kuvveti, mu- h Kangal kasabasında ıon aylar ti kongresi kazalardan gelen 65 sıra, sıra sıralanan köy kadınları. bil onlar bu harfleri bilmiyorlar. Bu 
dderatını talle terkederek, ııevket- içerısınde beledıye bütçe niıbeti mümeNilin ve Parti müfettişi er- 1 - Bunları da alın. Gönderin, yUzden de rağbet kalmadı. En fazla 

"lenin, böyle bir tecrUbc:e a~~;ı: üzerinde kasabanın imar ve ba- kA l 1 __ 1 _L_ı.L ı._:_ bunları alın ne içten aızlanıyorsa. tarih, edebiyata ait olanlar sat.ılı -
"!'lccnunnne bir hareke o u yındırl.J- M.le~-- bu·· • .:u. bır" eh-- &DlDID " top U. ..-uau&U& IHI" K v k t' . Kar lb d sö '""'.,.." nıcrı • "" ,_.,.. ~-- .......- _ . .. .. . ı~. sogu , ıpı.. a n a yor. Ben size toptan yllyeylm al? 

llkmetmek her lyl d....,...-. n mıyet vermekte ve bunlann da bdt küd.i oıuınde yapıldı. iki memleketin yarmki varlığını mü- ı Sahafın öllbnUne sebep yenl tOredi 
vereceği bir itarardır. bariz neticeleri kuabanın çehre- gün toplanan kongre kazalardan dafaa ve hazırlarn&.k için nöbet 

1 

sahtıflardır. Onlar kitaptan a.nlamaz-
A}m nlartn Norvec;e 

Denebilir ki, ,,.. a ımde ııörülmektedir. Kaaaba da- gelea dilekler üzerinde eMSlı ve bekleyen rnehmetciğe, orduya, lar. Bu ı,ı kör körUne yaparlar. İkin ı' 
v ..,tıklan ihraç hııreketı muvaffakı- hı·1ın· deki üç mahalle ile 22 90ka- Cürnhurıy" et hükumetine baölanan elsi: Gen,. nesil bunu anlamıyor, a-
. Ur 1ı.ynı tarzı ha- . İ•tifadeli ırörütmcl~ yapılmıt ve • "' 
etııe netıcelenmış tblk _..a.;_ gw ın ka-ldırım itleri tamamen ik- en kuvvetli bir ümidin müjdesi lt\kası yok. UçUncUsU kadınlar ki -

- 'k ı k rAtda ta. ""'' icap eden kararlan vermittir. Ya-.' et ngıltercye a ., mal edilmiJ ve bu suretle büyük göğüslerde dola§ıyor.. tapların dibine dan ekiyorlar ... 
Jilir ıh b 1 .. 1 • pılan yeni devre idare heyetine de • • ıtan ihraç. bır tıyaç ta u surete on enmıt· --o- Rıza N. öztekinl muhitini kaybet-

• l'ftırveç limanlarına ~ap al -ı tir. Kasabanın çıplak manzaruı- Kimi! Kitapçı, Ticaret ve sanayi' Tar susta Hayvan mtş bir insanın ~tuğtl ıztırap içln-
t.. .,.~,."reye yapacl\kları ihr~ şer nı yefll ağaçlarla sü•lemek iÇii\ odası reisi Rahmi Çeltekli, Tahlr de, dUkkt\nının eski kitapları ara -

"n tnmamlle ba.şkadır. ,.. d caddelere zaman zaman di- Divrik, c::.kir Noma, di• doktor Hastalıkları ıımda bıraktım. 
~orv 11 pıtan ... ra· ı e, ' ~ ~ c. t· eç manlarına ya ktlen ağaçların sayısı gittikçe art· Nüzhet Çubukçu, Rahmi Ahçı, Ylne geldiğim yollardıı.n dönerken 
, · ınaktadrr. Rıza Çağlar ıeçilmifleıdir. Tarsus (Hususi) - Kazamı- bu defa daha dlkkaU1 baktım. Sa -

Anlatan: Pantlkyan - Yazan: M. Sıfır 
[Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur] 

Artık, Hıı ıınyan kudretli bir mu
·ındcn malırum kalmış, muhalif er
nilcr de biraz nefes nlmıştı. Bu -

un tesiriledir ki, Hırımyan da blr
nblre kuvvetlenen muhalefet ve 
ıraz da hUkOmetin gösterdlğt şld -

1 t karşısında daha ziyade daynnn
nıyacağını anlamış, 1874 tarihinde 
:ıtrikllk makamını cNerscs Vnrn -
tyan> a terketmek mecburiyeUn

.c kalmıştı. 
O talihe, kadar, ermeni milletinin 

ı zull rehber V<' mUrşlUiklerini sıra

le yapmıya kalkışan bu adamlarla. 
·ınların taraftarları otan Ararat, 
lnrk, muhip maarif, Kllikya vesalr 
ıbl fesat ocaklanna mensup bulu -

nlnnn bOtUn fnıı.llyetlerl, TUrkly 
rmenllerinln huzur ve rahatlarını 

ı zmak, <'1 ve a\'Uçlarmdaklnl alda
rp almak ve TUrk milletini, Osmıın
ı hUkCtmetlnl ermem milletinden bl-
~ olsun soğutmaktan daha ziyade, 
>smanlı hUkCtmetlle bazı yabancı 

Jevletler arasında bir ermeni mese -
si yaratmak ve bu vesile ile o ya
nncı devletlere birer fesat alet1 ol
nrıktan ibaret kalmıştı. Çok teşek· 
lir olunur ki, İstanbul ve Anadolı• 
rmenllerinln <'ksertyetl bu yabanc 
ı aklarına, lstlkllU şakşakçılarına .
anıp uymamı~lar ve Türkler de, yr 
ancı devletlerin gösterdiklerl htrna 

ve ve tUrlU tUrlU mUdahalelere kapı
ıp crmenller hakkında daha şid -
1ctll davranmamışlardı. 

lkl tarafa karşı da makul bir si
yaset kullanm1'lardı. Fakat, bilhass:ı 
<aydetmek isterim ki, merhamet v 
erkate lA.yık olmıyan bu tllrediler 
inha az.imli, daha şiddetli "J:ı,eket 

tmedlklerl için ıı.ldanmışlardı. Az 
bir zaman sonra da aldandıklannı an 
lamışlardı. 

Patrik Nerses Varzabetyan, tam 
t>smanlı - Rus harbinin nihayetlen
diğt, muzaffer Rus ordularmm ls -
tanbul kapılarına kadar geldiği gtln
lcrde, iş ba.şma gelmiş ve bu fırsatı 
ele geçmez bir ganimet bilmişti. He
men, Türkiye ermenllerinln vasiye.
lerlnl, atı ve istikbale alt taleplerini 
Rusya hUkQmetine bildirmek w bu 
suretle himaye w fefaat dilermne'< 
için htımmalı bir ha&Irlığa gtrlfmı.
U. Sabık patrik Mıgırdıç Hırımyan, 
İstepan Papazyan ve arkadaşlarını 

sinde bu grupun da tesiri vardı. Bu 
lar da daha ev\elce birkaç defa Ba
bılUlye müracaatla muhtelif şlkAyet
ler ve taleplerde bulunmuşlar, hattA. 
her defasında dileklerinin na.zarı dı : 
kate alınacağına ve ıslahat yapıla -
cac-ına dair vaatler bile almışlardı 
Bu sebeple de birçok taraftar ka -
zaıun1'lar ve :Moskof taraftarlığı gü
denlerin, millet arasında zaten kara 
olan mevkilerini bUsbUtUn karart -
mışlardı. 

Ne yazık ki, harbin zuhuru vaado
lunan bu ıslahatın yapılmasına mAnt 
olmuştu. Bunu fırsat bilen Rus taraf 
tarları da tekrar propagandaya ko
yulmuşlardı. Bu grupu, TUrk uşaklı
ğ! ve ermeni dUşma.nlığı ile ittlha.ı 
ederek gözden dllşflrmlye muvaffalc 
ta olmuşlardı. AbdUlhamldln fen, 
idaresi yüzUnden Osmanlı ordusunu 
mağlQp olmam, Türk dostu olan er 
menllcrl fena halde şaşırtmıştı. Ba: . 
ta yenl patrik ile Mıgırdıç Hırım -
yan olmak üzere btltUn Rus taraf . 
tarlanın şmıartnuş ve bUsbUtUn şal . 
!andırmıştı. Bunun için yine karşı

larına çrkan bu gnıpu ve taraftar -
lan bulunan Tllrk dostu zlbnrelcı i 
mağltlp etmek, gıszden dUşUrmek p 

kolay olmuştu. Mukadderat, Tur • 
dostluğu tarattarlarmı susturmuştu 

Tali, tUredilere ylr olmuştu. Boş k 
lan sahaya yine hainler dobnuştu 

Pabikhanede toplantılar yapılı -
yor, veelkalar toplanıyor, muhtıra' M 

yazılıyor, Aya.sta.tanos - Yeşilk 

önünde buhınan Rtı11 ordusunun k -
mandam Gra.nd1lk Nlkolaya, erme 
!erin tAzhnatını, taleplerini bildir 
cek heyete balar seçUip hazırlanı -
yordu. 

Zamanmm en bUytlk TUrk dllş . 
manı olan Mıgırdıç Hırunyan bu he
yetin bqma geçlrllm1'tf. Yanına d 
t\za olarak Horen, lııtepan Papazy n 
ve Mosdlçyan verilmişti. Bu hey t. 
1877 senesinin, bir vaklUer ermen · 
!erce mukaddeıı addolunan blr gU -
ntınde, Grandtlk Nlkolayı gizlice ı 

tlkb&l 'ff ziyarete gitmltlerdl. Osm"" 
lı devleti ile TOrlt mllletl hakkınd 
tlkAyetiertnl, dileklerini blldlrmı., ' 
tatt>tk ınevkiine girdllfnl görmek h 
birine nutp ohnıyan o mahut rnuh 
tırayı da vennlşlerdl (1). 

bu muhtırayı tanzime memur etmı.tı. (l) cVlktor Beran m Sultıınıı 
Fakat, k~ılarına yeni bir ermeni poUUkuı ve c~orJ Gollsı> in mt>sall 

grupu dikilmişti. Bunlar da, Fransa- ,...ki.re adlı eBerlerlnde bu husu L 
da tahsil gönnfi4 ermeni gençleri idi. 1nufusal malOnıat vardır. Erme. 
Ermeniliğin Moskof himayesine gir- 11.omltelertnln Amal •e hareklh lht 
mesine taraftar bulunmuyor, selt\me- 11.Uyesl lıaklmdald reıtm1 neşriyat il 
ti, 09fflanh hilktunetl De anlaşmakta, «A.bdlllbamldf sanı ve deni saltanı 
iyi geçimnekte buluyorlardı. Kıcır- 1a adb Merde bu f.eıtebbüşten b · 
chç Hmmyaıım p&trtkliltten cta,me- a.,tı .............. 

Antalya'da 
Resim we Fotograf 

Sergisi Açıldı 

iZMIR'IN 
Pamuk Kongresi 
Murahhasları 

Antalya, (Vatan) - Halkevi gO- İzmir (Vatan) - Vilayetimiz 

zel aanaUa.r şubesi, ~ gttn devanı e- namına Ankarada toplanacak pa
decek reBbn ve fotoğraf 8el'giıt1 aç -
m1'tlr. Bu sergide amatör Sllıll&tkAr- muk kongresine iftirak edecek 
lann 80 tablosu 11e 18 fotoğraf tet- murahha.lar Ankaraya hareket 
hir edilmltir. Sergi. daha ilk: gUnde etmifleTdir. Murahhaslar, Ziraat 
yttzlerce kişinin ziyaretine maruz kal Odam namına mebus Mehmet Al
mı,, taktir ve rağbet kalıanmıştır. demir, Pamuk İhracatçıları Bir
Oç kişiden mtt~kk11 bir heyet tab liii namma Boru Teisi Cevdet lolan tetkikten geçirdikten sonra 
blrinclllğl kazanan tablo sahibhte ik- Alanyalı, Tarim Kooperatifi Bir-
ramiye verl~tir. Sergi!'t! ~ likleri .-mıDa Mahmut lğriboz
eden sanatkArlan tebrik ft taktire- dur. Kon~ peqembe günü aÇıla. 
deriz. cakbr. 

Gönenliler Ortaokula Kavustular 

Pı ı, - Onhl1d" bulunan Atman unoo· ı B l diye tarafından kuaba i- I zın ve Silifkenin bir kaç köyün- haflar ça111111ına git gide başka H -
'-' evvelden teslih edilerek ınzar e e . dekı' koyunlarda (kelebek) has- naflar yerle•mlye bıtıılamı• .. İfte b'r Gönen (Vatan) K..,.mdn -rif VeU1ennce de muvafık görü-

'1ıınw,. • · d h lk ark ihtıyacını ., -r .,. J k k b 1 d") · 
" • 01mas, çerısın e a ın p .. l b Kasaba civanndaki Yılanlı Kaplı- talığı görülrnü§tür. Merkez kaza fanllA dokuma~ısı, bir saatçi, bir lo- Dahiliye Müste§Clrımız Bay Ethem ere resmen a u e 

1 mış ve 
._ ~o d t ~ 1 '- ··~ .. de guze ır ( • k) müdür ve muallimlerini tayin el-it rvcç kara suların a ne.· · karşı amali. u ..... re cada halkın sıhhi ihtiyaçlarına koyunlarında da çıçe , karası- kıı.nta ... Sahaflar ise eski bir me"ar Aykutun Baltkesir valisi bulun-

ı~e?rıllerının kontrol vat:ifdlnde k vücude getirilmiftir. Ayn- karşılık vermek imkanları dahi- ğır hayvanlarında da (yanıka- taşı gibi yazıları dökUimUş, silin- duğu zaman İn§Clsına baılanan miştir. 
8 ~n~maaı, l parK ngal _ Güriin, Kangal - Ar- !inde düzene konulmaktadır. Ve!- ra) ve koyunlarda (dalak) has- mlş, kUflenmı.;. birer köşede duru- orta okulumuz. aziz yurddqlan- Bu değerli hizmetlerinden do-

t n 1-rrı or\"ec llmanlarmdakl vesait ca ~ a . t yonlarına giden yol- hasıl belediye reisi Şükrü Koçak talıkları göriildüğünden derhal yorıar... mızın büyük fedakarlıklarile ik- layı Gönenli yurddaşlanmızı teb-
1 ~o~ltc 1 ••nde etmek sureti m~~n ~9 ;\ gayrimuntıı.zam bi- kasaba işlerile çok yakından ala- fenni tedbirler alınmıı ve bu has- Acaba Sahatıarla beraber bUtUn mal edilmiştir. Asnn en son ni- r·k ve derılerine başlayan yavru
ilt, ıııtaıı: ~<: "" ı nrasma ekllmı lar uzerın . e 1 V k edilmek sureti- kadar olmakta ve büyük bir me- talıklann yayılmasına mani oln- "'!'" mazi yokluklara gömU:tl'.l\yor 

1 

zamma göre modem bir ıekilde !arımızla kıymetli hocalarına ba-
ııı:ı.ı. •Un Pa oh :orveç bUUln- nalar ~a ıstd~ i açılmıı.ktadır. , sai göstermektedir. 

1 
cak tedbirler alınmıştır. mu? ınşa edilen orta okulumuz Maa- şanlar temenni ederiz. 

rc;:aıanınası. 1 ~ yenı ca e er 
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BULMACA BAYAT VE UIKAYE 
Neşriyat .Sahasında 

ls:am Ansikloped;si 
Memleketimizin muhtelif dil

i-ere vakıf alimleri tarafından al-

HAZIM CiRAZllll 
K D R U 

rı . l { 

Papagan . •. 
f 

manca, ingilizce ve fransızca a- t 

sıllarmdan dilimize çevriltilen ve 
sonra da Üniversitedeki bir he- " 

ı--T-"f'-_-1-__ 

bagwıau rrogram 
8 Program, 8.03 Ajans haberleri 

8 ,18 Hafi! program (Pi.), 8 45 E .:ı. 

dmr - Yemek listesi 

Bayan Huriye: Kısıklı caddesi 
ıizerinde, etrafı küçük bir bahçe 
ile çevrili küçük bir evde yalnız 
ve sakin bir hayat yaşıyordu. 

Bütün gününü, balkonundaki, 
bahçesindeki çiçeklerin böcekle
rini temizlemek, okuru yaprakları. 
nı ayııklamakla geçiriyordu. 

Sayan Huriye, kırk yaşlarında 
kadar vardı. Hiç kocaya varma
llU§tı. Pek küçük yaşta babasını, 
iki sene evvel de anasını kaybet
rnitti. Akraba ve taallukat namı· 
na kimaeai yoktu. Baba.sından ka
lan bir iki parça emlakin getirdi
ii iradla. kimseye ihtiyaç hisset
meden geçinip gidiyordu. 

Onun biricik merakı: Balko
nundaki, bahçesindeki renk renk 
karanfilleri, gülleri. mavili ve kır
mızılı ortancaları idi. 

Her sabah erkenden kalkar, 
balkona çıkardı. Kahvesini içtik
ten sonra bahçeye iner, çiçekle
rini sular, sonra balkonda oturur, 
kitap okur. Boğazı seyrederdi. 

Diyordu. Salime, 
kolunu dürttü: 

komşusunun 

- Jşittin mi, dedi. Hakkım 
yok mu imiş} Yemin ederim ki 
ikisi de sarhoş! .. 

- Neden hükmediyorsun bu
na} Şimdiye kadar ufak bir yol· 
suzluğunu gören yok. Nasıl olur 
bu} .. 

- Orasını bilmem... Fakat, 
içeride birisinin bulunduğu mu
hakkak ... 

yet tarafından asıllarıyla karııılaş- 5 1--+-+--

tırılan ve her maddesi ayrıca mü-
' tehassıs tarafından tetkik edılen 

İslam Anstklopedisınin beş for· 1 

madan rbaret ılk fasikülü Devlet r 
matbaası tarafından basılmıştır. 't-+-+

Şu günlerde neşredilecektir. An- "ı--+-..._ __ 
siklopedideki bir çok maddeler ıı 
icnp ettikçe tashıh ve tevsi edil· ı _..._..._...__.__.__ 
diği gibi yenibaştan yazılanlar ve Soldan Sağa:: 1 - BUyük bir şa-
ilave edilenler de vardır. Mesela lrimlzln ilk ismi - Yine o şairin ikin 
aslında buhırmııyan Ali Şir Nevai ci ismi 2 - Doğruyu söylemek - Ha
ve Ahmet Y esevi maddeleri ila- Us 3 - Vakit ~ Serseri 4 - Atılgan· 

Sustu ve biraz sonra ilave etti: d't . t" L"- • b .1 • Elekten geçlrdı 5 - Acemce acı • .... ı k l l ,. ve e hmış ır. ~enn aşına ı mı 

12,30 Program, 12,33 Kar:rşık şar
kılar, 12,M Ajans haberlcrl, 13,05 
Şarkı ve türltüler 13,20 Radyo salon 
orkestrası. 

18 Program, 18,03 'Melodl'er (Pi. ı 
18,30 Konuşma, 18,45 Çocuk sa.at·, 
19,15 Çocuklar i;in rnUzik, 19,30 A
jans haberleri, 19,45 Müşterek ve te': 
şarkılar 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Fasıl heyeti 21.10 Konuşma 21 25 
Yeni şarkılar, 21,45 Rtyasetictlmhur 
bandosu, 22,30 Ajans haberleri, 22,45 
Cazbant (Pl.), 23,25 Kapanış. 

- n.apıyı ça sa nası o urr bir mukaddeme ile müsteşriknk Rum ismi 6 - Ermenice Bir kellme- ı 
lçeridekini görmüş, meraktan tarihi de ilin•e edilmiştir. Maarif Yarnn 7 Adet - Eski alfabede bir Askerlı•k fsJerı· 
kurtulmu" oluruz. h--1 "'ola 8 Evet mA K " Vekaleti eserin teknik mükcrnme- :u• - ·~ - na.sına - e ... 

Ve komşusunun cevap verme· eh . der 9 - Bir millet - Buyuruk - NO.-
sini beklemeden kapının zilini liyetine fevkalade d emmı~et mus 10 - Ölüm cezası - Kışm yağu Şabeye Davet 
çC'kti vermiştir. Bu tercüme e yeni a- 11 _ Kavga _ Muharebe. 

B: k · t' k ld bul edilen bazı harfler de ük de· Fatih Askerlik Şubesinden: 
ır aç aanıye geç ı, apı açı ı. k il im ''ukandan AıJ&ğıya: 1 - Usul - Fatih Kızta.şı bllA numaralı evde 

Huriyenin gu'"ler yüzü göründü. 1 fa u anı ı§tıT. Hava •artları 2 - En büyük Türk • d N .. veyahut Fatih Karaman Ca . • o. 45 
Tatlı bir sesle sordu: K ... şfüzzunun Etrafı su ne çevrilen yer 3 - Yapı de oturan piyade teğmek Mehmet oğ. 

- Bir ıey mi istiyorsunuz, ba- mUhendiai - Hazırlama 4 - B:..- A· Mustafa. (332-2l2) 
yanlar~.. 1 Maarif Vekaleti tara.fından rap hUko.meti - İle 5 - Damarlan- Harbiye Osmanpnşa apart. No. 9 

- Affedersiniz, rahatsız ettik muhtelif el yazmalarıyla, ve mü· mızdakl mayi • TörpU 6 - Başkala- df1 ntııran piyade teğmen Mehmet oı. 
sizi.·. Bir gürültü ioitir gibi olduk ellif nüshalarıyla ve matbu nüs· rı 7 - Bir tarikat 8 - Ucuz · tç .'.L· oğ. Salih (38651) ln hemen müraca-

, 
\ 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayi yormadan bir tabak Bayan Huriye, komşulıuile te· 
mas etmezdi. Ne geleni ve ne de 
gideni vardı. Kadın ve erkek evi
ne bır kimsenin girip çıktığı görül
memişti. Bıraz hırçın, biraz çekin
gen ve biraz da merdümgiriz idi. 
Komşularüe munaaebat tesis et· 
mek arzusunda bulunmamıııtı. Ne 
bunlardan birini evine kabul edi
yor, ve ne de evlerine gidiyordu. 

da meraktan... balarıyla profesör Şerafeddine çıcı 9 - Madenler - Sonuna bir (F) atları. 
Salimenın bitirmeye muvaffak h l d l K•f Çelebinin gelirse (Raf) olur 10 - Modern - -============= 

olamadığı cümleyi GUlnıhal ta- azır an ırı an a ıp . Kurum 11 - Gözle görülemlyen can ' ı.ra - Ala 11 - Sinan - Ncızik ÇORBALIK ÇAPAMABKA 
mamladı: Keşfüzzünun adtı arapça esen 1ı mahlQk Yukarıdan Aşağıya: 1 - MUcev-

- Dünya hali bu... Zaman Devlet matbaası tarafından basıl- DÜNKO BULl\IAOA!lı"IX HALU: her 2 - lrade - Em! 3 - Nevi - A· 
çok kotu. Akla gelmedik şeyler maktadır. Şimdiye kadar 30 for- Soldan Sağa: ı - Minare - Ezan cryan 4 - Am!b - Ağa 5 - Red • 
oluyor. Gidelim, yoklayalım, de- ması bası1mıştır. Profesör Şera- 2 - üremek - Sabi 3 - Cavid - Ye Yakalan 6 - Ek - Neveser 7 - Ye-
dik mek 4 - Edib - Nefis 5 - Ve - Yer rebatan 8 - Ese! - Rab 9 - Zamir· 

H• • • · k hkah ·1 ··1 k feddin; Fluogel tarafından üst 6 - Araver • Uz 7 - Eve - Kebap- Biraz 10 - Abes • Uo - Ali 11 -

Hububat ve sebze komprimesile bir günlük kalörinizi temin ede
bilirsiniz. Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Bezelye, Buğday, 
Komprimelerimizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 
gramlıklan 9 kuruıtur. Nefaset aubulet ve ucuzluğunu bir tecrübe 
ile anlıyacaksınız. 

Komşular bırbirlerine soruyor
lardı: 

- Sıkılmıyor mu acaba? •• Bü
tün giın tek batına oturulur mu? 

urıye, a a ı e gu me ten l 
kendini alamadı ve Saıimeye hi- kısmı arapça ve alt kısmı atince 8 - Asabı 9 - Eyalet - Ra.m 10 - Nik - Azıtmak. 
taben.: olarak I....a.yipzig' de basılan Keş-

- Ben de, timdi size gelecek- füzzünun'un da ıbütün hatalarını 
tiın. Fazla bir kafeainiz varsa ba· tashih et.mi§tir. Eeer tamamen ba
na satınız, diye rica edecektim. saldıktan sonra bütün matbu nüs

Salime, Huriyenin aklını kay- halar atılaca.k, yalnız Maarif Ve· 
bettiğine hükmederek hayretle kaletinin bastırdığı nüsha ellerde 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

--------------------------------------------------- ----,.., YENİ'·PUDRA 
c 

Huriyenin bu hali, komşular 
ıçm oır deduı;:odu mevzuu olmll§· 
tu. Onun. yalnız evde ne yaptığı
nı, nasıl vakit geç.irdığini, ne ile 
meşgul olduğunu mutlaka öğren
mek ıstİyorlardı. Fakat, muvaf
fak olamıyorlardı. Bahçe kapıaı, 
pencereler sıkı arkı kapalı duru
yor, bir §CY gÖrülmüyor, bir acs 
ifitilmiyordu. 

aordu: kalacaktır. 

- Hafes mi)... Kıymetli Bir Eser 
- Evet ••• 

Fatihin hafızı kfrtüplerinden 
Mo~la Lutfinin cTazifül Mezbah> 
adlı kıymetli bir eseri vardır. A
rapça yazılan bu kitabın lstanıbul 
kütüphanelerinden birisinde Ta
cüttevarih sahihi Hoca Sadeuin 
Efendinin el yazısıyla bh- nüshası 
bulunuyordu. Doktor Abdülhak 
Adnan tarafından el yazmasıyla 
karşılaştırılan bu kıymetli eser 
Paris milli kütüphanesi memurla
rmdan M. Kor.ben ile gene Ab
dülhak Adnan tarafından fransız. 
caya tercüme edilmiŞ'tir. Eserin 
başına bir de arapça mukaddeme 
konmuştur. 

1 g 1 
RENKLERı 

Bir gün, Bayan Huriyenin biti
şik komşusu Salime, birkaç ev 
ilerideki komşusu Gülnihale: 

- Evet, diyordu. Hurİyenin 
hir e.ıick misafiri var. Sütçünün 
araba81 geçmeden gelmit olacak. 
Çünkü henüz tramvaylar iflemiye 
haılamamıştı. Bir otomobil seai 
de duymadun. Herhalde yaya gel
mıt olacak. Hila da evde ..• Çı
karken göreyim, nasıl adam bu, 
dedim. Geçtim, cumbaya otur· 
dum. Şimdiye kadar yerimden kı
mıldanmadım. Hatti öğle yeme
ğine bıle inmedim. Çıkan olma-
dı ••• 

- Sakın bir hırsız filan olma
mn ! Kadmcağıca bir fenalık yap
muın I.. 

- Yok canım! Tanıdıkların
dan birisi olacak. Çünkü sevinçle: 
cSafa geldin, yavrum! Safa gel
din! ... > dedığini iyice işittim. 

- Peki! Gelen adam cevaben 
ne dedi) .. 

- İyi anl.ıyamadım. Çok garip 
bir aeai var. Bir şeyler aöyledı. 
Az aonra, Huriyenin c Yavrum b 
kelimelerini birkaç kere tekrar 
ettijini ifittim. 

-Acayip! lnanılmıyacak ,ey .• 
- inanmaz.anız, geliniz bize 

gidelim. Pencereler açık. Ne ko
nuıtuklan işitiliyor. Yalnız perde. 
ler inik olduğundan içerisi görül
müyor. 

- Günq girmeain diye indir
miıtir. 

- İçerisi görülmeain için de
aeniz daha iyi olur. 

Salime ve komfUBU, meraklannı 
yenemediler, pencereden dinle

- Kafesi ne yapacaksınız? .. 
- Misafiri mi koymak için •.• 

Bilmem, nereden ve na.aıl geldi. 
ıahibi çıkmazsa muhafaza edece
ğim. bakacağım. Kaçmasın diye 
bir kafes arıyorum. Görseniz ne 
kadar zeki, ne kadar güzel ve se
vimli. Sanki beni kırk yıldanberı 
tanıyormuı gibi konuıuyor. Niçin 
girmiyorsunuz} Giriniz içeriye ... 
Fakat, ürkütmeyiniz, rica ede
rim. 

Salime ve Gülnihal, Huıiyenin 
ne demek iatedijini. kimden bah
settiğini anlıyamamıılardı. T ered. 
dütle içeri girdiler ve merdiven 
parmaklığının üzerinde güzel 
renkli bir papağanın tüneklediğini Polisle: 
gördüler. ı 

Papağan, kendilerini görünce * Samatyada Kasapilyas ma
kana_tlarıru sal~ıyarak ç~~ınıyor, halleeinde Buhançe§me sokağın
~ı o~ları selam!.~~ ıs~yormuş da Meziyete ait evden yangın 
gıbı, bıraz evvel lflttıklerı Şarkı- çıkımış, gene Meziyete ait dığer 
nın nakaratını tekrarlıyordu: 1 d · et - ..ıer k her ik ev o ld .. r . )" eve e sıray ca e \ 

.~ ~r g~e un . ıçe ım . de yanmıştır. 
Gulelim. eglenelun, zevk edelunl * Küçükayasofyada Hisardibi 

=========B.= =E.=N=. = sokağında Mehmet Yiğitin 6 ya-

H 1 k K f 
tındaki kızı Hayriye mangalın Ü· 

avacı on erans'arı zerine düşerek muhtelif yerlerin-

İkmekteplerin ikinci devre ta
leıbclerile ortameıktep müdavim
lerine verilmesi takarrür eden 
havacılik konferansları.na ait prog 
ram Maarif müdürlüğünce hazır
lanmıştsr. Eminönü Maarif me· 
murluiuna gönderilen ıbu prog
rama göre ilk konferans Eminö
nü Halkevi salonunda verilecek
tir. Bayramda.o eonra verilecek 
olan bu konfera.n.ı diğer Halkev
lerinde verilecek konferanslar ta
kip edecektir. 

()'eni Ac.a3a) 
Refikin iz 

den yanmış, Şişli Çocuk hastane
sine kaldırılarak tedavi altına a
lınmıştır. 

* T ekirdağından gelerek rıh
tıma yanaşmış olan Seyyar vapu
ru yolcularından Mümin O~on 
tarafından merdivenden aşağı a· 
tılan bir çuval rıhhmdan geçmek
te olan Müzeyyen isminde bir ka
dının üzerine düşerek bacağın
dan yaralamıştır. 

*Fatihte oturan lbrahim oğlu 
Hamdi Fener isminde biri sol e· 
linin parmaklarını bıçkı makine-
sine kaptınnuııtır. 

miye karar verdiler. Fakat, tam Adanada çok temiz ve mef
kapıdan girecekleri sırada hay- kureli mesleğile rubu asra yakın 
retten donakaldılar. Huriyenin bir zamandanberi neşriyatta bu
evincle birisi prkı aöylüyordu. lunmakta olan (Yeni Adana) re-

* Balıkpazarında Limon cad
desinde 73 numarada limoncu 
latimahn 3 yaıındaıki kızı Sonya 
içtiği yanlııı ilaçtan zehirlenmiş, 
Şişli Çocuk hastanesine kaldırıla
rak tedavi altına alınmıştır. 

Gillelim, ze9k edelim, ejlenelim fiıkimiz 2 3 üncü yılını idrak et· 
DoldlD' aüselim içelim, mittir. Refikimizi tebrik eder ve 

Huriye, tatlı bir aesle: çok uzun seneler memleket biz-
- Söyle yavrum! •• Devam et. metlerinde muvaffakiyetlere nail 

yavrum!.. i olmasını dileriz. 1 

Kanatlı geııçllğtı yardım ederek 
geçlrdlğhnlz bir bayram, bayram
lano en huzur 'ereni olacaktır. 

Adet Liralık Lira 

1 2000 - 2000..-

a 1000 = aooo-
2 '250 - 11500.-

" 1500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

M 100 - 8500.-

80 50 - 4000.-

100 !O - 6000.-

Türkiye 1ı Bankasına para ~ yalms para bt
riklirmif olmu, aynı zamanda talihinizi de denemit 

olunwıuz. 

Keşldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, Kumbaralı ve kumbaraeız be
l Ağustos, S lklncıte.,rln ta- aaplannda en az elli llrası bu-

rihlerlnde yapılır. lwuuılar kuraya dahil edJJJJ'ler 

ŞEHİR TlYATRn ._U 
TEPEBAŞINDA 

D BAM K 1Sll1 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

ABDAL 
Yazan: Dotoyevski 

TEMSiLLERi 
lSTlKLAL CADDESlNDll 
KOMEDi KISXJ 

Bugün saat 14 te Çocuk oyunu 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
PAŞA HAZBETLEBt 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrO: Ahmeı Enıln YALlL~~ 

Ba.ıırldığr Yer: VAT.AJ.'l lılATBAASl 

ı 

' 

BOyttk bir Parla terzlbaneıdnln Tokalon pndram <havalan~--
mU,terek meealaUe bir Fransız g'll
zeWk mlltehaaeıamıa \"Üellde getlrdl
tl yeni pudra harikası: 

<Rachel>: Gayet beyaz bir cilt lçln 

tır. Bu sayede clldde hemen ga 
mer'ldlr ve Adeta tabtı gibi g6rUni)ll 

feffaf ve saf bir güzellik temin eder. yajlannu~> manzaralara nihayet ' 
<P6che>: Açık tenli esmer ve &anJm- rilmlştlr. Fazla olarak terkibind' 

1arın ek.serisine uygun olarak pembe <Krema köpUğll> bulunduğundan bil' 
bir parlaldrk verir. 

<Brun Solell>: Esmerler~ cazip bir 

sevimlilik temin eder. Ve yalnız To-

tün gün sabit kalmasına medar O' 

lur. Hemen bugünden Parfste en !8' 

la rağbet bulan renklerdeki Tokal 
kalon pudra& serialnde bulabllecett- pudraamı tecrübe edinlz. Temin ed' 
n1z diğer bir çok yeni ve culp ceğinlz f1k ve cazip tesirinden cıct 
renkler ... den hayrette kalacaksınız. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir kuruşhrklann yerine dantelli bir kur\l'1ul<lar darp .,_ 

piyasaya kAtl miktarda çıkanlDuf olduğundan dantelsiz bır kuru~1u1<· 
ların 31 Mart 941 tarlhlnden aonra. teda.vWden kaldınlmam kararla.t' 
tırıımıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 Nil!an 941 tarihinden itibaren artık tecı-1 

vW etrniyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yaınıf 
mal sandıklan ile Clhnhurlyet Merkez Banka.sı ,ubelerince ve cumhu
riyet Merkez Bankası fubeSl bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şutır 
Jerlnce kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kurufluk bulunanların bunlan mal sandıkları iJı 
Climhuriyet Merkez ve Ziraat Bankalan '1Jbelerino tebdil ettırmeıe.tf 
ll&.n olunur. (9036) (12623) 

olduğumuz için ağıza aldım. Yok- yanında idi. Gayet tabii ve sakin evinden bir kilometre kadar uzak- idim. F rans" dan biran için bile - Şimdi bana anlatınız ba1'f' 
aa siz benim için yoldan geçen bir bir hali vardı. ta idi. Frans buraları iyice bili- olsa ayrılmak istemiyordum. Bu- yam. Size bunları kim söy!edi1 

~laıta ve Aşk Boma•ı 
Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. 1::. '(alman 
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yolcusunuz. Hem de öyle bir yol- - Artık git.meliyiz, Mistr yordu. Otomobil güzel bir bah- nu kendisine söyliyemiyordum, - Uşak .•. 
cu ki kızımın hayatını kurtarmış· Alrait, dedi. çeye girmişti. Ortada ev henüz utanıyordum. O gülerek ağa-;latın - Bu Uj&ğı ta.nıyar musunul 
tır. Sonra bana dönerek: görülmüyordu. Fra.nS bana evin arasında kayboldu. Gözlerimle - Ned amcayı tanıdığım V 

Bu sözleri manalı bir tekilde - Değil mi, Jm, artık gide- büyük bir park içinde olduğunu kızı takip ettim. Vakit geçirmek dar onu da tanmm. 
söylemişti. Ayni zamanda tebes- lim. diye ilave etti. aöyledi ve otomobili de ıöyle bir için üstüste sigara içiyordum. Za- - Emniyet edilebilir mH 
süm de ediyordu. Yüzünün ma- Hiç ses çıkarmadım. Fakat kenarda durdurmamı raca etti. man nihayetsız geliyordu. Vakit- - Tamamile .. 
nası tamamile değişmiııti. Benim Frans pot kırmıştı. Biran evvel - Eve beraber gitmesek daha ler bir türlü geçmiyordu. Hava - Sizi görünce ne yapb~ 
de ona karoı olan hislerim deiif- adama: clsmirn Jak> demiııtim. iyi olur, ?eter, dedi. serindi. Fakat güzel bir güneı de kadan haberi var mıydı? 
mitti. O ise bana Jcc diye hitap edi- - Demek ki beni görmelerini vardı. Etrafa bakarak oyalanma- - Evet, varmıı. Korktu. 

- Affedersiniz, dedim. Fakat yordu. istemiyorsunuz? ya gayret ediyordum. Nihayet içeri girm.::dim. Zaten 0 da bıt 
Artık buradan uzaklaımak isti. geriledi. benim ismim bu değil... Acayip adarn kapıya kadar - Haklı değil miyim? Ned Frans göründü. lılerin -ediği gi- madı. 

yordum. Sinirlenmiye başlamış- - Rica ederim, gidip kız kar- - Ya .. ben de sizi Mis Bran· bizi teşyi ederken elinı bana uzat- amcaya evveli olanları anlatayım. bi gitmediğini hemen anladım. - Acaba bizi ele verir mi? 
tım. ı dctimi çağırınız. Gitmemiz lazım .. don'un kardcti zannetmittim. tı: Sonra sizi tanıtayım. Daha .iyi Daha a<iz söylemeden, ren.gının Frans başını s.ılladı: 

- Acelemiz var, dedim. Kız diye tekrar ettim. Ne demek istediğini, maksadı- - Benden korkmayınız. Jcıe., olur. sarılığından ve manasından üzül- - Hayır, hayır •.• Smit bizi 
kardctim vaktin geçtiğini farket- Hila yüzüme bakıyordu. Niha.- nı anlıyamıyordum. Bizim için bir dedi. - Bqınızın belasını hemen I müı olduğunu sezdim. Kolundan vermez. Beni sever. Fenalık y 
miyor galiba .. l\ıtfen kendisini ça. yet ağır ağır: tehlike mi, yoksa bir dost mu bir Adam adeta botuma gitmişti. görmelerini istemiyorsunuz de- tuttum. Söz söyliyecek halde de- maz. 
iınr mwnız} - Peki, Mi.str Brandon, dedi. türlü kestiremiyordum: Ben de ona elimi uzattım. Frans mek. ğildi. bayılacak gibi idi: - Peki o halde niçin içeri '1 

- Şimdi gelecek .. çocuğa ten· Ben yerimden fırlayarak kolun- - Ben sizin isminizi soruyor ile küçük kız da öpüştüler. Oto- Bu sözlerimin manasını anlıya- - Biraz kendinize gelin de öy- menize mani oıdu} 
türdiyot sürüyor. Ben buna mu- dan tuttum ve: muyum) Yalnız şunu ıöyliyeyim mobile binerken şöyle hir etrafa madı. Alay mı ediyorum, yoksa le anlatırsınız, dedim. Frana kızarak : 
vaffak olamazdım. O ne yapıp - Demek ki gazeteyi katlama- ki ismim Brandon değildir, Ço- baktım . 'Köpek hareketsiz yatı- kızmış mı idim, kestiremedi: - Yok .. Ned amca yok. Bütün - Yine budala gibi konut"' 
yaptı. çocuğun gönlünü etti. nız bir teaadüf eseri değıldi. de- cuğunuza bakan genç kızın ismi yordu. Anlqılan hayvan ölmüt- - Hayır, Peter, dedi. Sizi or· gün gelmiyecekmi7. Yarım saat yorsunuz. Sız bir yerde uşak ol~ 

Adam yüzüme hafif bir istihza dim. de Brandon değildir. Benim adım tü. Hareket ettik. Arkamıza bak- talarda bırakamam. Ancak birkaç evvel gitmiş.. timdi ne yapaca- nız Oni olduğu zannedilen 

t
bakıyordu. Ben ise gittikçe asa- Baııını salladı ve sözlerimin ta Jak Smit, kız kardeşim de Mis tığımız zaman ne adam, ne çocuk dakıka için aizden ayrılacağım. ğız? miaafir gelse içeri alır mıaıaıı' 
e,iyordum. Köpeğe yaptı~ım içine bakarak: . . Smit' dir, anladınız mı? dedim. ı ortada yoklardı. 1 Otomobili şöyle bir kenara çeki· ı Ben de fena halde üzülmüt- J Hem de efendiniz evc!e yok i~,. 
i onun da hakkından gelebıle- - Merak etmeyuuz, Miatr j Tam o aralık kapı açıldı. Frans XIll niz. Hemen aelirim. tüm. Fakat ona belli etmek iate- Elbette olmaz ya.. ,. 

cejimi ü mi etti. oedit. bir adını 1 Brandoo. dedi. laıninizi. yalnız plerek içeri airdi. Küçük kız da Ncd amcanın evi Alrait'niD Ben çok fena bir vaziyette mi.Yordum: (Arkan 'dl" 


