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Şerburg bombar- · } 
l 

dımanının manası ı 

ve ehemmiyeti 

Almanlara karfı bir ih
tar mahiyetinde olan bu 
bombardıman, /ngiliz Jo
nanmaaının bütün aatııe
tini ııe deniz hakimiyetini 
muhafaza ettiğini ııe ana 
ııatanı müdafaaya hasır 

bulunduğunu göatermui 
İtibarile büyük bir kıy
meti haizdir. 

Y aır.n: ABiDiN DA VER 
a 

o 
ngilterenin cenup kısmı 
ile Fransanın batı fima-

.... ~ 

Jjni birbirinden ayıran 

Manş denizinde mühim bir hadise 
oldu; İngifü donanması Almanlar 
tarafından bir deniz üssü olKrak 
kullanılan Fransanın Şerburg harp 
limanını bombardıman elti. Şer
lıurg, Normandiyanın Kotan ten de
nilen, yarımada şeklinde denize 
doğru çıkmış parç:.ısının şiınalinde 
kiiindir ve Paristen trenle altı bu
(Uk saat nıcsafededir; Fransanın 
Dönkerk, Kale, Trepor, Bulonya, 
'!>ivep gibi JiınanJarından sonra, 
lnı:riltereye en yakın olan lirnanı 
dir. İngiltcrenin cenubundaki Vayt 
adası ile bu adanın arkasındaki 
Spitlıed, Portsmut ' 'C Portland gi
bi deniz iisleri ve tersaneleri, Şer
burg harp limanından JOO - 130 
kilometre mesafededirler. Böylece 
Scrburg, Fransız sahillerinden İu
giJtcrenin cenup kıyıları nıerkczi
nc doö-ru uzanmış ıuüstahkem bir 
ileri karakol vaziyetindedir. Tabi
atilc de lngiltercye karşı vnnıla
cak herhangi bir çıkarma hareketi 
i('İn, en nıühiın bir üs olarak kul· 
lanılabilir. Şerburg, şimdiye ka
dar, yalnız Ingiliz bava kuvvetleri 
tarafından bombalanırken bu de
fa, İngi li z donannıası tarafından da 
bombardıman edilmiştir. İngiliz 
oınirall ik dairesinin rrsn1i tebliğin
de <daha evvel bir tayvare keşfi 
esnasında, burada bir düsmnn ge

dil.kreşte Meçhul Asker Abidesi ve dün s~malarıncla 150 .tanesi
nin U(;tu.Qu bildirilen Alman bombardıman ta1111arelerı 

Romanya- 1 SOVYETLER 
nın işgali VE AMERİKA 
Alman kara ve bava talim 
heyetleri dün Bükre§te me

rasimle karşılandılar 

Alman ajan
sının bir izahı 

---·---
E ükreş üzerinde 150 
Alman tayyaresi uçlu 

1 

Amerikn 7 milyon 
dolarlık Sovyet ma
kinelerini bıraktı 
Vaşington, 12 (A.A.) - Bir

leşik Amerika hiikumeti, Sov
yctler Birliğine ait olup ev -
velce ambargo konulan yedi 
milvon dolar k.ıymetiıı<!eki 
makineleri serbest bırakınış
tır. 

Bundan başka Birleşik A
merikaya ait \ 'C mecmu ha -
cimleri 100 bin tona baliğ olan 
sabrınç gemilerinin de Sovyet 
Rusva tarafından teçhiz edi -
!erek kullanılmalarına deniz 
komisyonunca müsaade edil -
miştir. 

1 

Balkanlar, 
Almanya. -Almanların niyetle. 
rini tetkik eden İngi
liz gazeteleri diyor ki 

Soııyetler Boğazların 
mihııer tarafından kon
trolünü iyi karıılamı
yacalı ııe Türkiye icap 
ederae yapacağı mu
kaııemette Soııyetler 
tarafından müıkülata 

maruz kalmıyacak 

Getek tehdit hareke
ti ve gerek h•kiki bir 
taarruz tekdirinde 

Türkiye ve Yu
nanistan nasıl 
karşı koyacak
larını biliyorlar 
Londra, 12 (A .. A.) - Brcnner görüş.. 

mesiJlin muhtemel neticeleri zaviyesin
den müşahede edilen Balkan vaziyeti, 

1 İngiliz djk.katini çckınekte ve Hitler'in 
Mussolıni'yc Boğazları, Orta Asyayı ve 
Süveyşi vurmak için Balkanları nskert 
işgali altına almak niyetini bildirdiğı 

hakkında Berlindc b itaraf membalardan 
gc1rn raporlar, gazeteler tarafından, Ti-

' mc~'in diplomatik n1uhabirinin aşağıda- ı 

ki tefsirile birlikte iktibas olunmaktadır 
Tcfsr hulasa .o1arnk ~udur: cBu tarz

daki askeri sırlar unıumiyetle kolayca 
keşfolunam:.lı. Bu gibi haberlerin sız

masını, başka plfınları gizlemek if;ln biz
t.at Almanların yapmış olm~ da muh-
ten1eJdjr.> 
Şu cihet kayda şayandır ki şimclilik 

İtaly<:ı.ıun Yunanistan üzerine taXJ'ilu 
Cazla1aştırı1ma mıştır. 

Mihver devleilerinın battı hareketi 
iki türlü jzah olunabilir: 

ı. - Cenubu şarkiye doğru ilerleyiş 

kararlaştırılmı~tır ve bu ilerleyiş hazır
lık ~afhasındadır. 

2. - Bahis mevzuu olan Balkan mem
(Arkası: Sa. 3, Sü. 1 de) 

mileri tecemmuu Q]duQu bıldiril- Bükreş: 12 (A.A.) (Reutcr) -
rniştir. Bombardıman büyük mil<- Bir kısmında Alman, diger bir kıs
yasta ııcrek keşif faaliyetile gerek mıooa Romen işaretleri ııörülen ı 
harekat esnasında bahriveye yar- 150 Alman muharebe ve bom'oar
dım eden İngiliz hava kuvvetleri- dunan tayyaresi dün aksam lı.ir 
nin mükemmel işbirliği sayesinde ıırup halinde alçaktan uçarak Bü.k
muvaffakiyetle tctcvvüç etmiştir.. res üzerinden bır kaç defa geçmış
dcııiliyor. Bombardımana İngiliz !erdir. Tavyareler arasında Stukij 
donanmasına mensup ağır ve ha- tipinden bombardıman tayyarele- 1 p E 
fi( kuvvetler i ştirak elmiş, hedef- ri de ııörülmekte idi arcanın srarı 
lerdc biiyiik yangınlar çıkmış, . Di~lomatı.k mahfiıierde zanne- JD 
düşmanın hiçbir mukavemeti gö- dıldıl!ıne ııore bu ııccıt Jngilızleri 
rülmemistir. Yalnız İngiliz harp kor>kutmak için Nazilerın ılhamıle -==========,,..---=__,.,_...=.--=---...,,==---.....,,===--
ı:cmileri dönerken düşmanın kara terlio cdilmıstir. ' B 1 •• t •• h • b 1 
bataryaları hiç tesirsiz bir ateş aç- Galaç'dan gelen haberlere göre Un ar su U 1 ç o z U • 
mıslardır ki bu da baskına ui<ra- Tunanın deltasında sımd1 rki bın 
dıkl.ırına delalet eder. Kıyı kıyı muntazam AAman askeri bulun· h ı · T u·· k' t .. 
vrlerek Şerburgda toplanmış olan. maktadır ve civarda .. 24 Alman va- m a m 1 ş a 1 s r ur 

SAYI 426 - SENE 2 
FİATI 

DiKKAT TAKViM HERYERDE --
Gazrteye 13 Birincitepin PAZAR göıld c r f -

5 lı-o evrak Yıl: 1140 - Ay: 10 - Gün: 287 
geri veril- lluml : 13511 - EylOI : 30 

mcı:. Hlor1 : ı 3li9 - Ramazan : ı 1 

KURUSTUR 
Son Tel1tro.F M•tbaaarnda Baaılır 1 ' 

Hudutlarımızı Bekliyen 
Askere Kış Hediyesi 
Parti üç nevi hediye tesbit etti 
Hediyeleri Halkevleri kabul edecek. Subay. 

lara da hediye torbaları hazırlanacak 
l Bir müddet evvel, Bqmuharririmiz 

A'=======-,,-,==='\\1 Abidin Daver, ortaya bir fikir atmış, 

ı 
1 l Türk kadınlarını, hudutlarımızda bekle-

B k• yen k<:ıhraman a~erlerimize birer kış 
aşve ı hediyesi haz.ırlamağa davet etm~ti. Bu 

Veda eden Rumen 
kabul etti 1 elçisini 

Ankara, 12 (A.A.) - Baş
vekil Doktor Refik Saydam 
bugün saat 11 de Romanya 
büvük elçisi Eretzcscu'yu ka
bul etmiştir. Romanya büyük 

1 elrisi Başvekilimize arzı ve -
da etmişlir. 

HAVA HARBı 

hediye, bir yün kazak, bir yün eldiven, 
bir yün çorap ve saire olabilecekti. Or
taya atılan bu fikir, Türk kadın1nrını 
şuurlandırdığı gibi, birçok meha!ilde de 

ı iyi akisler tevlit etti. Ankerada ha_yır
scver Tlırk kadınları Bjrligi bu iş Uze
rinde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

1 
Diğer taraftan, Parti de. bu teberrü işi
ni te--kilatıandırrnak üzere fanliyete geç

~ miş, bütün kazalara dün bir tamim ya

l pılarnk, kahramın erlerimiz it;in hazır
lanan ve hazırlcınacak olan kış hedlye-

1 

lerinin lfalkevlerine makbuz muk;:ıbi

linde teslim edilmesi bildirilmiştir. Bu 
tamim, Halkevlerine de gönderilmiştir. 

1 
Dün, P~rti mcrke~~d~ kendisini. zjyaret 
eden bır ınuharrırımıze, Parti lstanbul 
rrııntakası müfettişi İzmir meb'usu Re· 

Alman fabrika- ı 
ları bombalandı 

(Arkası: Sa. 3, Sil. 1 de) 

-"Taymis,, b1nalarına 
da bomba düştü 
---•ı---

Londraya 215 ton bomba 

atılmıt 

Londra, 12 (A.A.) - Hava ne -
zaretinın tebliği: Cuma/cumartesi 
gecesi fena hava şeraiti, bombardı
man tayvarelerimizin faaliyetini 
azaltmakla beraber, Alınanyada ve 
düşman işgalindeki arazide askeri 
hedeClere hücumlar yapılmıştır. 
Hedefler arasında, petrol tesısat:, 
fa.brikalar ve Kiel'de, Ham'burgda, 1 

Bremerhavende, Wesermunde'de 
ve Wilhelınfilıaven'de doklar da 
bulurmıuı;tur. Bir çok düşman ha
va meydanları da bombardıman 
edilrni.stir. 

Çin baş kumandanı 
Çan - Kay - Şek 

UZAKŞARK'TA 

Amerika Bakır, 
Benzine de am
bargo koyacak 

Rotterdam'dan Cherbourg'a ka
dar, Şimal denizi ve Maru; liman -
!arına karşı taarruzumuz devam 
etmiştir. 

İn.,il<cre Üzerinde Hava 
Faaliyeti 

tstanbu.I Parti Müfett4i 
Reşat Mimaroğlu 

AFRİKA HARBi 

• 
Limanda antrepo la' ve 
gemiler bombalandt 
Kahire, 12 (A.A.) - inııiliz ha-

va kuvvetleri kumandanlıt:.ııın 
1 te'bliği: Perşembe/cuma l{iinü Bın
ı ııazi liman~a ıınuvaffakiyetlc hu -
cum eden lnı:iliz hava kuvvetlPri 
antrepolarda elli kilometre uzak-
tan görülen büyük ayngınlar çı -
karmışlardır. Üç saat sonra yeni 
bir hücumda doklara isabetler ol
mil$, limanda demirli üç gemiye 
tam isabetler kaydedilmiştir. 

Tobruk limanına da taarruz edi
lerek gemiler hasara uğratılmıştır. 

Eritrede Assabda büyük mendi -
rekte yangın çıkarılmı~tır. 

J{enyada İngiliz - İtalyan 
Çarpışması 

ağlebi ihtimal .ıııulıripler, hücum puro savılınıstır, Kostenceve gel
bolları ve denızaltılardan miirck- meleri beklenen yüzlerce İtalvan 
kep . Alman hafif deniz kuvvetleri muallim ve teknısyenı Köstence 
ise Ingiliz donanma'5ı karsısında civarındakı J\1amaıa hava meyda-
4İnerck hic;bir harekette b~rluna- nıle deniz tavvaresi tissUnün ınsa· 

-Beyaz, ateşperest Tür
kün, yani Azerinin li
sabıdır. Bu renk ruhun 

Vaşington, 12 (A.A.) - Ruzvelt 
Londra, 12 (A.A.) - Hava ve Uzak Şarkta yaptığı uzun bir se-

, emniyet nezaretleri tebliği: yahatten dönen Panamerikan Aır 
Alman tayyarelerinin taarruzları Ways sirketinin idare meclisi reı

dün geceyarısına kadar devam et - si Whitney ile uzun bir görüşme 
miş, fakat ondan sonra faaliyet yapmıştır. 

Nairobi, 12 (A.A.) - Dün akı;am 
ne<redılen resmi tebliğ: 

Kenyada kuvvetli bir keşif ko -
lumuzla Bunanın biraz cenubunda 
bır mevzide İtalyan kuvvetlen a
rasındaki bir çarpışmada düşman, 
ağır zayiata uiiramıştır. Kayıpları
mız hafiftir. Hareketi mü teakıp, 
keşıf kolumuz muvaffakiyetle ge
rı çekilmiştır. 

pıamışlardır. sına nezaret c<iec.eklerdır. 
Almanların en kuvvetli oldukta- Biikrestekı Ingiliz Elçisi 

rı bir mıntakada yapılan bu boın- Harekete Hazırlanı)'or. 
~ardımanın asıl ehemmiyeti, İngi- Bkres: 12 (A.A.J (D.N.B.) - Si-
lız donanmasının bu sulardaki ha- vasi mahfillerden alınan malüına· 
kimiyctini ;,pat etmesinde ve in- ta göre. Bkreşteki n11ılız eJ;;:sı Siı 
gıltcre)'e bir ihraç hareketi yap- Reııınald Hoare, isleri bu· masra
nıak için, aylardanberi hazırlanan hatı?uzara bırnkarak harekete ha· ı 
Almanlara gözdağı vcrnıcsindedir ztr1runaktadır. 
Şerbur"lın İngiliz deniz ku\'vetle: Romanyadaki İngilizler 
ri tarafından dövülmesi, Alman İslanbula Geliyorlar \ 
başkumandanlığma acı bir ihtar Bükres: 12 (A.A.) (Reuter) -
mahiyeti ndedir. Şerburg limanını Romam·adaki İnı?ilızlcrin büvük 
Vt" o Jinıanda.ki genıi t rc<'nuııiilc- bır kısmının aksamı 
ri ııi yakan Jngiliz 71rlılıları Al- I' . t d k lpkazarktebsı apurla 

1 B .. ·· k . · '\.OS ence en a · aca ~ ır v 
nınn ara, f'I- uyu Erıtanyn ada- · b •uJıte-
larıııa bir ilıra~ yapma~ t bb . . Is tan ula hareket etmesı m 
e<ti•;iııiz «iin bı-.i bu"tu'':" ke~e ı~s · meldır Bükrestekı sefaret kadro-

,. ,.. , ... n uv\·ctı· ·· dı 
nıizle karsınızda Jrnlacaksınız. Do- su tahdıt edılccckse de Jıenuz P-
nnnınaınızın islediıj'i zanı:ıııda. is- lomatık .hevetın hareketı mevzuu
tcdi .ı!i yerde, istediiTi gibi faali"ct- bahs del'ıldır. 
te bulunınasına ne tayyarell'riniz Alnıan Talim ve Terbiye 
ne denizaltı .c:-cmileriniz, ne m:kna~ lfey'eti Bükreşte 
tıslı ve milmatıssız maynlcriııiz, Bükreş. 12 ( A.A.) - D N. B. 
ne de sohil batar,·al:ırınız rn5ni o- (Arkası: Sa.. 3, Sü. 3 de) 
lamaz.• demişlerdir. 

FİN. SOVYET 

temiz leni ş ini ifade 
hırka €der. Kırmızı 

alevdir; ilah ateşin her 
şeyi temizliyen ve 

kiri yakan dili. 

YAZAN: 
Nizamettin Nazif 

Pınarca köııünde beııazlar 
qiven bır ana, k'1Z ve torun 

- Bu ... _ diyor - Tam iki ;rilz yıllık 
bir binadır. Dedem yapmıştır. 

pek ehemınıyetsız olmuştu~. . I Zannedildiğine göre, görüşülen 
Lond~a mm takasında: Bır nahı- 1 meseleler aras:nda Hollanda Hin

yede bir otobüsün yolcuları arasın- distanındaki vaziyet de mevzuu 
da telefat ve yaralı. diğer bazı na- bahsol.muştur. Whıtney, Beyaz Sa
hiyelerde de bır miktar telefat var. raydan çıkarken bir gazeteciye 

Memleketin şimali garbisinde: yaptıgı bevanatta, ezcümle şunları 
Bazı şehirlerde bir tırlam hasarla r söyleıniştır: 

olmuşsa da telefat miktarı azdır. (Arkası: sa.. 3, Sü. 4 de) 
Memleketin diğer taraflarında: 

Perşembe sabahı Lodwar bom -
bardıman edilmıştır. Ölü ve yaralı 
yoktur. Maddi hasaı; ehenunıyet -
sıulır. 

Birbirinden uzn-k müteaddit mm -
takalara bombalar düşmüşse de 
hasarlar ehemmiyetsiz, telefat az
dır. 

Atletlerimize bir ziyafet verildi 
Dün sekiz düşman tanaresi dü- 1 

şürulmi.iştür. Dokuz avcı 'tayyare -
miz zayi obmışsa da altısının pı
lotları sağ' ve salimdir. 

(Ark .. ı: Sa.. 3, Sil. 8 da) 

-BU~ON-

90 Yılda 29 Harp 

Hamit Nuri Irmağın mühim 
bir siyasi makalesi 

A1n1anlar111, İngiltereyi boınba
lamağ'a başladıkları tarilıteııbcri 
nerede oldu:1u nıalUrn bulunınıyaıı 
ve Alman hava kııncllcrinin 'hıç 
bir hücuınuna uı{ranıı,\'·an İngiliz İ 
donanması, Şerbıırg boıııbardıma
nirc. v~zifc. başında olduıfrunu ispat 
etmıstır. Inı::riltcrc)·i istila husu
sundaki azinı ve kararlarının sal-

Aaland itilafı 

dün imzalandı 

(f'atalcanın Pınarca köyünde 
ayrı bır dinı olan \'e a·payrı, 
dUnya }"Üzündc başka hi~ bir 
verde konuşulmıyan bir dili ko
nuşan 24 k.ışılık bir kabılenin 
bulunduğunu öi,"l"endikten son
ra otoınobillc oraya ı!ıderek bu 
kiı) de ıetkıkler yapan değerli 
muharrır arkadasımız Nizaınet
tın Nazıfiıı bu ktu~ük seyahat ve 
tctkiklcrınc ait yazısınl ev\'elki 
gün neşre başlanıış, dün devanı 
etmistik. Bugün de son kısmını 
veriyoruz.) 

* * 
Balkan harbinin taunu ile Trakyanın 

ne bale girdığıru yakından blldiğim tçın 1 

bu ıki yü2 yıllık dama gırmekten ken-
•l,_Y_A_R_l_N_je 

Y azıcılıktaki 
Anarşi ı Moskova, 12 (A.l).) - Reuter: 

anıııai(a ba•ladığı hissedilen Al- Alan<i adalarının a.kerlikten 
mantar. bir çıkarma tcşebbüsiiııün t~rıdıne müteallil< olan itılıifna _ 
lngiliz hava \'e deniz ku • ti · ' ~~ 
nı· · . V\ (' crının me, resmi Tass alansının hır tel -
uşterek lıanılclerı karşısında, ne ırrafına ı:öre, Finlandıya ile Sov _ 

(Arkası : Sa. 4, Sil. ı de) 1 yet Rusya arasında mıza edılın~ -
Abidin DAV ER J tır. 

Bu sırada omuzunda tU/eği, bıyıkla-

rını burarak yanımıza gelen oır dehkan
lı oızı !'clfımlayor. Bu da köyUn bir ya
banc-ısıdı.r Fakat Jddıa hll~ına olarak 
kOyde kendisıne bir dam tahsıs edilmıs
ttr ve asla yadırganan bir hali yoktur. 

İhtiyar, bıze kbyün odası olduğunu 

•ö;rledı&ı bır damı &osterereJı:: 

dımi alamıyorum. Ve gen~ bir fırsatını 
düşürerek lbtiyara soruyorum: 

- Ölülerın.izi ııece ın1 göm..-siniz, J 

gündOz mü? 

- Siz de mi rivayetlere inanıyorsu-
nuz? Gündü,. gömerız. Hem gece göm-
sek ne lhun gelir? 

(Arlı.ası: Sa. 3, Sıi. 2 de) 

.M.ahınut Yesari'nin 
güzel bir yazısı 

• 

Oıı birinci Balkan oyunlarında bü)·ük bir muvaffakiyet kazanan 
atletizm milli takımımızın şerefine Beden Terbiyesi Genci nirektörlü
ğü tarafından dün akşam Parkote ide bir çay verilmiştir. 

Çaydan evvel atletler, Galata saray mektebinin bahçesinde top
lanmışlar ve önlerinde şehir bando su olduj(u halde Taksime gclerd< 
Cumlıuriyc( iibidesine celenk koy muşlardır. Resimde atletlerimizi 
abideye Çelenk koyarlarken görüyorsunuz. 
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Büyük Tarihi Tefrika: 56 GONON 
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POLİTİKA ALI RESOL 

Yazan : ZİYA ŞAKIR 

nihayet Kufe-: .. 
kabul etti 

Saadet ·· 1 

Azade ser kal.ı.rdmı myW ünümüzdeki Pazara Saat 5 den v k"ll H ı· 
.. 

Yeni J\iem 

İmamı 
ye 

Hüseyn Ya dehre ge~r:~~~ Sonra Evlerden Çıkılmıyacak e 1 er eye 1 
eıklım olmasaydı! s ukul eden bir cisim biz. 

YAZAN: Profesör 
Hüseyin Şükrü BABAN 

Ha)"ll", derdii gamdan lr.ıntul - 1 
maı. m-'""' olmak i•;n eneta N"f 'l C • .. " Piyasayı k OD t r O zat sik.Jeti ve cuibenin ... - ... ~ u us sa '"mı dolayısı e umartesı gunu 

• • 
gıtmeyı 

dilnyava gelmek, sonra da akıllı ı · İ"İD yeni teşkilat ku tesirile hızını, riyaziye-
! oot··u Irak halkı- kir deiildi. Hatta ıı.tırl.ardachr iki olmak lizımdır. Bunun i~in, ya~i fazla ekmek çıkarmaları fınnlara tebliğ edildi -r cilerin ince hesaplarını yaptıkları 

nL Mn, u(rA:ıhhıı· aRsesaru-'ı e kua~ı en. bÜ.''""k babasının (Cemel) ve (Saıffeyn) aadetht .iınkhsız. olma~ıgına ı- ruJmasıoı kabul etti şekillerde, arttırır. İçtimai ve siya-
., " - k --"et da -•- yw...i •a•rlıı.ievv-l o""num"' üzd eki pazar günü yapılacak nüfus sa- sı' l:a'd' el d t k "b b k "d . . ahd"" d "'sterdi"· ·· ha!kArbkJ,an · nanm.a ıçm, sa... e 1r yazuan- ~- -.. ~ . ıs er e a rı en u aı e-

feda-karlrkları ihtıyar etmıye u e ı;ıo gı musa.ma - ı kuma k, k es' t in ymıı esnasında sokaklann inzibatı uker, polis, jandarma ve k · ye bağlulır denilebilir. Bida~eıte 
Pavman eylcdi:klerini anlattıktan açıktan a.çı;ita teıııkit ettii!i ııibi, bi- arı 0 d .~• k aalncaakmk'f"udir - Fiat mürakabe omı•- , 

d · · de Hillii t" ...,,,ı.. kola lılı: sanlar an orne m a ı · bekçilerle temin edilecektir. İnzibat.kuvveti, halkı bulunduktan Yff- k l t pek ufak bir taleple başlıyan bir 
sonra, vaziyeti şöyle izah ediyor- ra exının . e ı ~ . Y. - M-'ut insan tu""·""·-u kopara- k, - ·1.. akın yona arar arının ama- hareket o arzu is'af edildig" i ıçın 

1 M e tesl edivermesıne ~ ••..,;~ !erden cl:ı.şarı çıkmalarına meyılaa vermiyece .,,..anlan en Y b'k" • · · • !ardı: .. ~d tul "':"tiY ye 11ın· ım N tek" 1" cağına, giriştiği işi ba!'Bracağına men tat ı ını temın ıçın daha geniş isteklere yol açar. Os-
- Başta Kfıfelilex olmak uzel re, sıd:i ede !....:azile . ış ... e b'?'t en- mutlak inanı olan insandır. Çalı - karDoktoakola götür~c~ktirih. t" 

1 1 
elde kafi miktarda me- manlı tarihinde bir sadrıazamın 

bütün Iralk halkı, silahla:<mıs ar- sı e .. ,,,.ev; erın re=ne ıa ver- . 1 bil . r veya eueye ıyacı o an- azlini istemekle başlıyan bir hare-
dır Bu··yüık· bir i-"yakın ateşleri i- mekten istinıkaf eyi.em.işti. şandü ınsan, çald~ enuınsnduran !ara yaJ;'dım edecek, kendilerini ş h d b mur olmadığından güç- k . h d -

· · 
0~. i t . . . oyaya ge ıgme memn , e z a e a Ş l etın em sa rıazamın, hem pa-

cınde, seni beklıyorlar. Her er , Eğer Hılfı!et. Mu.avıyeden başka akıllıdır ve bunun için mes'uttur. en yakın karakola ve ilaç tedariki lük çekilmekte, kararlar dişahın, katline kada rileri gittiği 
malını ve caı;-ını. ser.in uğruna fe- birine._. mese!_ii, (Haşimi) h~ Yalçın kayaları deldirip tünel. için en yaJı:ın eczaneye ııötürecek- p k b matlup derecede müessir çok defa görülmüştür. Hatta bazı 
da etmek ıçın, (Allah) ~~uı_ı- nının ırsen _dusın~ o)aıwan diger açtırmak Hn planını çizen münev- !erdir. ar J ayrama olamamakta idi. müverrihler Fransız Büyük İhtila-
da. abdu peym_an eyle:rıışhr. Hıç esiıaptan ·bırısıne ın~l elırn.iş .. ol- ver mes'uttur, elinde kazma, yal - Hal.kın saymı gününün ekmek li denilen 1789 hnrekelinin Fran-
kimse, bu y~inden donın_ıyerok~ saydı, hiç şüphesiz kı_Im3:"1 !'luse- m ka aları delmeğe uğraşan ame- ihtiyacını da oomartesi gününden K d b"t k Belediye hükumete mü- sız tahtında On Allmcı Lüi yeri-
tir. Şayet donen olursa, dıgerlerı yın vaziyeti pek tabu tela.kık.ı ede- ~ y, ttur· Münevver çizdiği temin etmeğe mecbur oldu.klan a ar ) ece racaat ederek, komisyon ne becerikli ve azimli bir lıüküm-
tarafından katledilecektir... Kfıfe- bilırdi. Fakat, Resulil.llahın ı;ereru e. mes.~ .: I' ıl ,.._ k düşünülerek kaymakamlar bütün kararlarını tatbik ile bu- , dar olsaydı, daha bidayette durdu-
d Emevilerin hiQbir kuvveti yok- h ed b""yük" ...,,__ plana gore tune ın aç aca,.=• a- fırınlara cuınartesi günü fazla ek- k rulabileceği kanaatini izhar eder -

c. • . . _ . an anının en u. "'-""uanı o- nidir amele yalçın kavalan par - k ık tın-:ı.. · · t bl" t l M Ş h" l • h na ay ırı hareketleri ce-
tur._ Kufe valisı ola!1 (Lugman hın lan Emevilerin i:ktidar mevtltline ' delec •. e emindir. me ç ar ""'- :ıçın e ıga yap - 6 art e ıt erı sa aaı ler. 
Beşır)' Kasrul- ~are de [1] yal- gelmesi. Imamı Hüse.Yfuin ka.lıbin- çalBi;ı~e Deı:.::;:. sözünü dinliye- mıştır. Sayım saat sE>ltizde baş - Türkiyenin en zalandırmak için bir tef- Bu umumi kaide şahidi olduğu-

b a oturuyor Yanında an· d d · b" · f"al h··-·' t· · lıyacak, fa-kat dışan .çıkmama)< l k" J akbr kilat vücude getirilmesini ınuz büyük müsareaya da belki ruz aşın . '.. e erın ır ın ı """"'e ,ge muş.. liın: mecLburiveti saat beşten itMıaren güze par ı o ac 
cak beş on asker bulunuyor. Nufuz onların karsısında boyun e~eyi. •Dünyanın nizamını yenecek tatbi>k edilecektir. Şehzadebaşında konservatuvar utemiftir. Vekiller Heye- teşmil olunabilir. Almanların nok-
ve kudretinden o derecede mah- asla aklından geçirmeınişli... :Şu, yerde, kendi arzularımı yemneği binası yapılmak üzere istimlak e - tın' den geçen bu teklif ka- tai azimcU, bilhassa M. Hitleri,. 

b . dam ki ancak cuma ve b" d ı ·,..o.,,_. •-- Vilayette on üç telefon o gün bu i• başına gelmesinden sonra, Ver--r:..m ır a ' . ıraz a gurur mese esı """"'" """'-" huy edindim ve olamıyan şeyleri dilen evlerden .,.ılan ge~ sahanın l d "l . ld • d • 
b ··nı · -~•-ar.a ç·'"lvor H "" · ._,_. işe tahsis edilmiştir. Eminönü -• bu e ı mlf o ugun an say haksızlıg"ını tamir idi. ıua _ ayram ııu erı """" ' "' ·' . mı useyın gı,,ı genç, oosur, ve olması imkansız ş· e_yler saydım.• acı.kil halinden bahsetmiştik. Be-
KCıf. halık d hı" kı"mse ı"le rtö d 1 · d kan1 k 21812, Fatih 21660, Beyoğlu 21397, yakında tatbikata bnrla- il, iktısadi amr hükümler kaldu·ıl-e ın ~n ç " - amar arının içın e arı aynı.- Selam" ı" lz•nt SEDES Ü lediye derhal harekete "e<;erek e- """ .,. 

·· · B d ı · · fedn sü b · ~ Kadıköy 22743, sküdar 22462, Ba- " • I malı, askeri iş,.aller refedilmeli vo rusmıyor. u a arın u .n - van ir şahsiyet için çok haklı .i(i:>- sasen şım· dilik park yapılması mu- nacaktır. Yirmı mü etti• " 
... - 1• K ı · · der kır.köy 21886, Sarıyer 12758, Beykoz ~ · Almanya hür ve serbest dig" er rlip c ... arrn.ı"" asru -emareyı - rü.lebilirdi. karrer olan bu --·'-ayı dünden iti- h .. · d d l 

L n· 1 H "l" k b" 1 1 22316, Besiktaş 21577, Adalar ;>«<• er gun pıyasa a o a,a- btiyük devletler safında yer alın~-.. al aru - 1 o.ıe yapma" ır an- İste, bütün bu sebeplere, şimdi" - 1 baren tanzime başl•'m••tır. b'k 
1 k O d d P 1 Y A S A 21657, Eyüp 24-098 numaralı te e- --. cak, kararların tat ı atı- lıdır. Versay zincirleri kırılarak lrk is o aca tır. n an sonra ba. ' Kufelilerin şı"dıdetli teşvik ve is- 'onla ır· t"-at temı"n edecektır" . 16 Mart şehitlerinin aziz hatıra- 1 

-
1
- k d k x ""' d kt" 1 ve bütün Almanl:ır bir camia ha-göz açıp yumac= a ar ·ısa ır rarları <la inzilll1am etmış" ti. Artrl< !arını taşıyan bu tarihi sahada İs- na nezaret e ece ır. 

(Al- R '!) ·· (Ş" ) - !inde toplanmak surctile Avrupa-
zama!>da. i .esu un ıa bu vaziyet karşısınd"!I aciz ve kor- tanbulun ve belki Türkiyenin en -= =="-"~--' da takrih<!u (am müsavat hasıl 
[2] sından mürekkep olan muaz- kak bır· ın· san anbi -'·'-~-"'" ""'s- Sert bug" day az K •• N J guz"' el ve en zarif parkı '.·apılacak- ı ,..........,.,,,......._ .,v .. ' 1 o unca Almanyanm müstemleke 
zam bir ordu hazırlanacaktır. termeyi İmamı Hüseyin ,gourunına OM Ur a V UnU tır. 9600 metre muraıbbalık bu sa - 1 j ihtiyacının da tatmini lazım oldu· 

(İmımıı Hüseyin) bu iza;,atı, bü- vcdiremedi. Bir an evvel harekete geldiğinden hanın park plam Nafia Vekılleti ADLiYE ve POL S ğu kanaati ileri sürülmeğe başla _ 
yük bir dikkatle dinledi. Fakat, ne geçmek için, (Müslim) in ııziııne- " ld" 1 bahçeler mütehassısı Leo'ya yap - dı ve Bitler hitabelerinde Avru _ 
levet) ve ne de (hayır) diye, hi~ tini tacil etti. fiatlar ·yukıc 1 ·Ankaradaki komis _ ı tırı1mış ve beğenilmiştir. pada istiycceği bir şey kalmadığı, 
bir cevap vermedi. Ve artık, bu imamı Hüseyini bu har~tin- Son günlerde Anadoludan şeh - Belediye reis muavini Lfıtfi Ak- Bir ka tİI 12 fakat mfütenlleke davasınm lıalli, 
mürahhaslarla bu meseleye dair den menedemivenler. şimdi (M.üs- rimize sert ):ıuğday se\lkiyatı a- yon yeni Ücretleri soy ve belediye mühendisleri dün Alman haysiyet ve şerefi için ba-
de tek bir söz söylemedi . lim) i bir tarafa cektiler: zalması yüzünden fiatler 8 kuruş b" • /bu sahada tetkiıkat ya_pınışlar ve t k yati bir ehemmiyeti haiz bulun-

Murahhaslar, birkac kere tekraı: _ Sakın, KCıfelliexin görün~le- 30 paraya yükselmiştir. Ha~U:k.i fes ıt ettı 
1 

temizleme amelıyesını gozt;:ıe- Sene ya aCa dıığu fikrini tekrarlamak yolunu 
bu mevzudan bahsetmek istediler. tine aldanma. Vaziyeti OOk derin- en iyi cins yumuşak buğdaylar bi- Ankarada MtlııakalAt Vekaletinde top çi.rmişlerdir Parkın in'lası ' u- tuttu. 
Fır.kat, sükut ile mu·kaıbele gördü- den ta_ı.kik et. "'--,· •·'·~'-~e, hem le bu fiate yükselınemiştir. Sert !anan tarife komisyonu yeni kömür nav. rıyet Bayramına kadar tamamlana- Filhakika İngı'ltere dünyanın 
ı B . ""dd t d h k ldı:kt ~ '"""'=" -'-t Bu cinayet zorla eve girmek er. ır mu e a a a · an kendinin ve hem de (Hazreti İ- buğdayın bu kadar yükselmesine !on ücretlerini tespit etmiştir. Yeni üc- c= ır. dört tarafında çok vıisı müstemle-
sonra, vaziyeti bir mektup ile Kfı- mmn) ile (Ali Resı'.il) ün mahvına makarna fabrikalarının fazla mü- retler yaz mevsiminde tatbik edilmiş o- yüzünden işlenmitti kelere sahip ve Fransa Asya ve 
feve bildirdiler. sebeo olursun. bayaatta ıbulunması da sebep ol - !anlardan biraz fazladr. Kış mevsiminin M O T E F E R R J K İkinci ağır ceza mahkemesi dün bir Afrika, halta Amerikada bir ta-

Bu defa Kufe eşrafının en müm- De<!iler. muştur. nakliyatı ve tahmil tahliyeyi güçle~tire- katil hadisesinin muhakemesini bitirmiş, kını istismar sahalarına malikken 
tazlarındaıı (Besr bin Seydani) ile (Arkası ) Dün zahire l:ıorsasında ba:k.la 6,5 1 ceği düşü.ııülerek bu zamlar ra~ılmıştır. Ticaret Vekili dün geldi, katili ınahklim etmiştir. Hadise, birkaç Alıııanyanın böyle geniş bir sof-
( Abdurrahman Elerhi,) geldi. :Şun- AÇIK IVIUHABERE: var _ 7, i:ıari:ıunya fasulyesı 13, k~- Yeni tarUe ilo Zongulda.ktan Istanbula bu akşam gidiyor ay evvel sarhoşluktan ileri gelmiştir. radan istifade edememesi, dünya 
lar da, Kfıfenin her sınıf halkın- K l -~- . . j zı mercimek 12,5 - 13, ye_şıl n;ıercı- ton başına 250, Marmara limanlarına Ticaret Vekili Na=ıi Topçuoğlu Katil Mustala bir gece arkadaşlarından uimetlerinden mahrumiyeti Ber-
dan, elliyi mütecaviz mektup ge- H;f;pa. ı çar.....,, e!bısecı. Bay mek 22, nohut 12 lrur':' uzeı;inden 275, İzmire 290 ve Mersine de 355 ku- dün sabahki ekspresle Ankaradan Süleyman ile bir hayli içip sarhoş ol- !inde bir derece ikinci nevi bir 
tirmişlerdi. k·· "'f1

1J f!akır) -:- Halen (Imam.ı toptan muamele gormuşlerdır. ruş nakliye ücreti alınacaktır. Ankara- / hri:mize gelmistir Vekil hususi du!tlan sonra akıllarına Süleymanın es- millet veyahut madwı bir ırka 
İma:ını Hüseyin, bu. i'kl- kimseyi k ~eyın) ın neslınden hiç kimse Polonyadan alacaklı ya gitıniş olan İstanbul Liman Reisi Re. {ş~eri için geld.iği'nd~n dün Vekfüet ki metresi Sabriyenin evine gitmek gel- nıeusllP olmak gibi bir vehim u-

de dinledi. Fakat onlara da hiçbir a. mamşı,tır._ Evvelce. (Mekke E- tü I ın paraları fik, yarın uehrimize d5necektir. ı dairelerinde meşgul olmamış yal- mlş ve doğruca kadınm evine yollan- yandırıyordu. Harbe takaddüm .,_ 
cevap vermedi. mır ve erıji) olup $\mdi Irak h ·· ccar ar 1 . . .. .. .. '. · ınışlardır. Fakat Sabriye Süleyman ile u den son senenin siyasi siklet me!'-

Arttk Kfıfeden bir murahhas a- kıımeti tlıhtını işgal eden ut- tediye ediliyor ~Toprak Ofis: m.u?~ru Nurı ~e zun zamandanberi kavgulıdır. Bunları kezi hemen bu fikirdi denilebilir. 
zeva 349 kilo ekaik ekmek! bırlikler umumı katrbı Salih ıle kını basladL En muteber zevattan (imamı Hasaıt) nesline m.em-ııp- Bir müddette_nberi ~arada ~o- görüşmüştür. N=i Topçııoğlu bu kapıda sarhoş bir halde görünce içeri al- Danzig ve Koridor davasının fa. 

mürekkep olm,.k üzere ikişer, Ü• turlar. Geçenlerde de, bahset-mit- lo".ya_ sefaretı ıle Harıcıye Veka - Dün zabıtaca_ b.nnlar kontrol edilmiş akşam Anka.raya dönecektir. Bir _ maını:;, bunun üzerine iki kafadar kapı- ciayı nasıl patlattığı hatırlardadır, 
cer murahlıas, lbirihirlerini takip tim; kendilerine (Seyyit), (Ocak letımız arasında devam eden tıca- ve Langada Mihalın fırınında ıoo, A- l"kl , • ka'tı"bı" Salih ve Top_ ya yaslanarak küfürler savurmağa baş- lıinaenaleyh zevahire göre harp 

d d 1 1 · · 1 · k • d En · f d 120 ' er umumı 1 Y dın L his d ediy~rlar, este este mak:tuv ar 1 ~e.l ve saire qibi bir takım fuzuli ret müzakere erı ;ıetıce en:mış ve ı·apzade so agın a venn ınnu:ı a , rak Ofisi müdürü Nuri de kendisi- lamışlardır. Evde bu unan aşar, a - e tan au alınacak Danzig ve 
rzetırıvorlardı. 1 unvanlar veren kürtlerin, (Ali Re- yeni bir anlaşınailımzPoallanmışthır. Kumkapı _Nışancasında Ahınedın im-! le beraber Anka.raya gidecekler _ da bir ge~ç buna sinirıklenmakiş -~e ~linde Koridor için başladı. Fakat bida-

Bütün bu murahhaslar, her )!Ün 81İ.l) ve (Sülıilei TahiTe) ile ~at'i- Yeni anlaşma e onya ar - nında 52, Istasyon cajdesbıde Kirkorun . dir. bir sopa ıle kapıya ç ar uzer erme yeti;: işaret ettiğim kanun icabı 
lmamı Hüse.vinin etrafını alıyor- ııen alıikalan yoktur. binden evvel bu memlekete mal tınnmda 77 kilo, ki cem'an 349 kilo ek- • • • d d • . yürümüıı, Mustafanın kafasına vurmuş- Lehistanın istilası ve bu badireye 
lar .. akli ve mantıki delillerle onu ı:;5ndererek bedellerini ala;mamış sik tartılı ekmek bwunmu;ı, mm sa- Cıvar vıla~e~ler e • egır- ı tur. Mustafa da bıçağını çekmi~ ve Ya- garp demokrasilerinin müdahale _ 
iknaa çalışıvorlardL z. Ş. olan tüccarlarımızın paralarının hiplcri hakkında ceza kesilmiştir. .menler ka~ı gelmıyor şarı ağır yaralamı;;. Y~r. hastaneye, si talep ufuklarını genişletti. Hele 

Bu israr. aı-tıık öyle dereceye gel· tediyesi de temin edi.lmiştir. Bu a- Son günlerde Istanbul değir - ·kendisi de tevki!haneye gönderilmiştir, Norveç, Danimarka, Hollanda, Bel-
di ki, İmamı Hüseyin nihayet Kil.- rada bil!ı.assa tütün tücearları:ım - I menlerine civar vilayetlerden QOk Ancak Yaşar 58 gün sonra ölmüıı ve cika ve nihayet Fransa zaferleri 
feye gitmeyi kabul etti. F~at git- Soru yor IYIZ 1 zın yekil.nu 3 - 4 yüz bin lirayı bu- Küçük Haber er fazla un talepleri yapılmağa baş - böylece vak'a bir cinayet şeklini ala- mütevazı ilk taleplerden uzaklar 
meden evvel, oradaki vaziyeti tet- lan alacakları vardır. Merkez Ban- larnnıştır. Buna sebep bu vilayet - rak Y~ ikinci ağır ceza mahkemesine mağı intaç etti. 
kik etmek üzere, amca zadesi Karaköyde bekliyenlerin /kası yarından itibaren vesark:ile • '!erde kafi değirmen ohnamasıdır. verilmiştir. Mahl<eme Yaşarın 12 sene Fakat Avrupa kıt'asma hiikimı _ 

(Miislim bi Akil) i göndermiye müracaat edecek tüccarlara para - * Ayakta yemek veren Be:r.oglun- Fakat bu fazla müracaatları İstan- ı gün hapsine, arkada,11 Süleymanın eve yet, hele Ja)l-Onya ile ittifak arlık 
~arar verdi. halleri nice olacak? !arın tediyesine başlıyacaktır. daki sütçüler b_eledi?"eye muracaat bul değirmenleri de karşılayama - taarruz suçundan bcrae\ine karar ver- cihanşümul ve kıta'lar arası su-

* Tamir malzemesi azlığından son 1 1 etmiş, pazar gunlerı yıyecek sat - maktadırlar. miştir. reti halleri icap ettirmektedir. Bi-
( İma:nı Hüseyin) e samimi bir glinlerde galiba tramvaylar da a- ( Ankara bOrS&SI m~l~ına ~eyo_ğlu _ka)'.'ffia:kamının BELE D J y E Bir kaç saatte 7,5 lira naenaleylı yeni alem ve nizam es-

maru oldugunu bıldu<mışlerdır. Be- kisinden büsbütün ba•ka olmalıdır. muhabbetle merbut olanlar, onun zaldı. Akşamları bilhassa saat 19 sı 9 • tk"k t kt kazanan dilenciler 1 < 
Ku" !eve ~itıınesine taraftar o'-adı- ra!arında K>ra]cöyden Beyoıfluna 1 - 11 • 10 . 40 - lded.iı"r.·ye bu şikayeti te t - e me e- Beledı"ye gıda maddelerı' . Diktalörlez Roma müliıkatların-

e::: .ıı.ııı Emniyet altıncı şube memurları, dün da bu müccddct sisteı11in analıatla-l B f.k d d l.... çıkan tramvaylara binmek hemen K f" ti 
ar. u ı ·r en, cav ırmıya ça~ hemen büyük bir talih işi. Esasen apanış ıa arı *Romanya ile yapılan yeni tica- stoklannı tesbit ediyor de muhtelif semtlerde dilenen 12 dilen- rını da görüşmüşler. Sanki harp 
tılar .. Fakat onnıı, artık tamamila b 1 1 Sterlin 5 2" ret anlaşmasının bazı teferruatını Belediye, ş-'-'-~eki her nevı· m- ci yakalamışlardır. Bunlardan Aziz oğ- davası bitmiş ve netice tahakkuk harekete a,elmiş olan a'teşı"n r .. >- ve u arabalar daha evvelki istasyon- ' • .:uu" ,.. Öm 3 O M h t ğlu d 

u-u !arda dolduklarından. Karaköydeıı 

1
ı 100 Dolar 132.20 tesbit etmek üzere Bi.ikreşe gitmiş da maddesi stoklarını tesllıit et. lu erin üzerinde 4 • e me . 0 e erek hiçbir engel kalınamlJ! gi -

hissivalını durduramadılar. hemen hemen yolcu alamıyor. Bu 100 Frc. olan ticaret hey'etimiz salı günü mektedir. Stoklar tesbit edildikten Hasanın 425, lbrahim kızı _M_E!t'Yemın 92, bi... Tahayyül edilen alem dört 
Evvlece de arzetmiştlk ki, (İma-. "yi . 100 Liret şehrimize dönece!ktir. oonra herhangi bir speikü[B"""na Hasan oğlu Hasanın 493, Ibış. kızı T~v- büyük narÇa olacaktır: Avrupa ve mı Hüseyin) hem mu·· barek cedd.i vazı cı gören hat müfettişleri ak- 1 _,_ 13 H 763 Kırkor ogl 

şamları saat 19 da Karaköy ma- ıoo İsviçre Frc. 29.66 * İstanbul - Mudanya kış vapur meydan verilmiyecektir. hidenin • asanın ' . . . _u /Afrika iki diktatöriin tanzimine 
(Resulilllah) ın ve hem de fazilet· Drahmi O 99 tarifesi bu ay sonunda tatbike baş- Ağacanın 152 ve Hasan oglu Ismaılin tabi olacaklardır. Amerika kendi 
k · b ba h t·· l kasından çevirerek B•yoğluna 2-3 100 .. · 50 h . d Adli 

ar a sının er ur li yüksek 100 1.615 !anacaktır. Yem· tarife ile yaz mev- 540 kuruş bulunmuş, epsı e yeye aleminde ve kıt'asında yaşıyacak-
f te ·· t tramvay tahrik ediyorlardı. Ne- Leva RAMAZAN 11 ·ı ·ı b evsa ına varus e rnıstı. Saf ve sım· inde nazar gu··nıeri ikişer defa 1 : tesli medilmiştir. Dı enet er u paraları tır. Aksayı Şark ve Asyanın Şarkı 

ih kalb . d"" bü" dense bundan vazgeçildi. İyi am- 100 Çek Kronu ~ 1< b" d k 
nez ı, unvanın tün ikbal mo, bu saatlerde Karaköyden tram ıoo Peçeta 13.845 yapılan seferler bire indirilecektir. 13/l~/940 p A z A R birkaç saat gibi ısa ır zammı a a- Japonyaya aittir. Rusya kendi ba-
mevki ve makamlarına karsı en b" ~ te 100 Pengö 26.43 * Altın fı"atlerın· ın· bir müddetten- zandıklarını söylemişlerdir. sına peyklerile dördüncü alemi 
küç:ük bir menfeat hırsı besle.mi- vaya ınmen. is yenlerin önümüz- ıu.~ 8· D. S. D. b k k'I d k · (1914 18) h 

deki loş kıyametle acaba halleri lOJ Ley 0.6225 beri her hafta muntazaman cuıına Ondüle yaptıran İr adının leş 1 e ece tir. - arbin-
vecek derecede yüksekliğe malik-' nice olacak diye ı 100 Dinar 3.1625 ve cumartesi ~nleri yükseldiği ve Öğle 12 00 İFTAR 17 33 saçları döküldü ve b,.&ı •i•ti den. sonra bi~ çok mıt' ·~ıletle~in d~v-

' 1 100 Y 31 0175 cii''er gu·· nlerde duş·· tü<Tü nazarı dik- Ikın ı Yatsı 19 Oo c çı er •• ı vru-ti. Fakat aynı zamaı'da, ne babası il · · d" 15 07 • _,,. Y ~ ı t kl haline ge ırı m~ A 
k d "" l · d b" d · SORUYORUZ 1 en · " " Aksarayda Ordu caddesinde oturan h ·ı bir mo 'k h li a ar mu evazı ve ne e ıra erı • / 100 İsveç Krontı 30.98 kati oe~mı.ş· ve tetkikata başlan - A!Qam 17 33 İMSAK 4 31 pa arı asını · zayı a ne 
İmamı Hasan do.rPCesinde feraııat- 100 Ruble mışt.;. Necrn, iki gün evvel Beyoglunda bir sokmuştu, j!"Ümrük engelleri, kendi 

1 kadın berberine gitmiş ve kalfaya sac- kendine kifa_:vct iddialar, otarcbie, 

1 ikdamın Edebi Tefrikası : 36 \ i hemşireye rastladım, Harikuiade 
bir hastabakıeıdır. İyi yürekli, 
merhametlit vazifesever bir kadını 

KISKANIYORUM! 
- Bonjur doktor. 
- Bonjur ~imet. 
- N asılsinız doktor? 
- Teşekkür ederim Nimet, seıı 

1 1 1 

nası1sın"! 
iL y az~n : s E L A. M 1 1 z z E T - Ben de iyiyim doktor. Dün a· 
•••ııl••••••••ıııllııılllııı••mmıl..;.;iiıı;;.;;.İııı~.--rl nıeliyat olan güzel kızı gördüm; 

. . hani siz amclivata getirmiştiniz. 
Ya B~~ıa.'.'.ın kalbı ne alemde? i - Şimd.i baygın yatıyor, bir bir - Hangi kız bu? 

Onun yuregı çarpmıyor mu? buçu!• saatten e\"Vel ayılanıaz. _ Barlarda çalışan çapkın kız 
Kapıyı açtı'.". - Ne yapacağız? Hani ayıldığı zaman ne söyledik : 
Ayağıı_nı cşığe b~sar b~snı~z i- - Hiç. Sen şimdi eve git, bir bu" !erini duymayasııız diye sizin 

0 
• 

cim rahatladı. Bedia en<lışesız, le- çuk saat sonra gel. Ameliyattan dada durmanızı istemiyordu 
la~sızılı. Hayat yolda~ının hayatı- sonra hasta ile koııuşmak da dog· - G" "I - b şladım· · 

d El . d 1 d'l d "'ld" u mege a . nı sorma ı. ın e yaş ı men l ru egı ır ... . ... 
yoktu. Gözleri yaşlı d<>ğildi, Yii- - Kim var yanında? . - ~mek ki, sakladıgı, saklamak 
ıünde sevda aliıimi yoktu. - Hastabakıcı.. ıstedıgı cok sırrı var ... 

Ben konustuın: - Deme~ ben gideyim? Ni~et cidden pırlanta kalpli, 
- Bitti Bedia, oldu. .- Evet. istersen ben de gele - sal hır kadın. 
- Teşekkür ederim. Bu iyiliğiıJ yım. - Hayır doktor, sak.lıyacak hi~ 

unutınıyacağın1... 1 - Teşekkür ederim, ben yalnız bir SLrrı yok. 
- İyilik değil, vazi.fe Bedia. 1 giderim. Esasen oıumobilde şoför - Nereden biliyorsun? 
- Nasıl oldu? var, yalnız kalamayız. - Ayılacağı sırada; belki bir 
Ben teknik izahat verirken Be- * çeyrek. mütemadiyen: •Benim no· 

dia ellerinli oksuyor. Ben de onun noşutn, neredesin?. Yanuna gelse~ 
ellerini okşu~ .,ll'Uın. ElelC'yiz. Jlastamı görmek üzere tekrar ne nonosunı!· diye sayıkladı. 

- Şimdi ne yapacağız? yukarı çıktını. Koridorda Nimel - Ya? 

• 

lannı ondüle yaphrm~tır. Fakat evine birbirini takıp eden iktisadi, s.iya-
. . . .. dönen Necla, biraz sonra saçlaruun dö- si ve nakdi buhranJann im.illeri - Ayıldıktan sonra söyledim,· tim ve haslabakıcı gıbı ben de o . 

. • ' - küldüğiinü ve başında bazı yaralarla şış.. olınnştu. Bu vaziyet bertaraf edi-
nonoşum dediği kedisi imiş. Be- teki nabzını saymaga başladnn. ler husule geldiğini dehşetle rarketmiş, 1 
Yaz, ywnuk yumuk bir kedisi var- p ki b ·ı -· · k \ lecek 0 ursa her memleket kendi 

nrma arım l j!gını sı arken soluğu karakolda almıştır. Kadın berbe- ihtis. as_ı dairesinde meşgul olacak 
mış... Görüyorsunuz ya doktor, de di•lerinıi s.ıkıyorıını b" -· · 

< • . , ıraz egı- 'ri hakkında, tahkikata girişitıruştır. ve ıstihsal ve mübadele kolayla· 
barda ç:ılışmasına rağmen, sizin lıyorum, dikkatle yüzüne bakıyo - * Küçükpazarda oturan Nazif ile şarak devamlı, müslekar bir sulh 
tahmin ettiğiniz gibi bir kız cteğil, rum. arkadaşı Ahmet, dün akşanl bir meyha- teessüs edecektir. Mihverci siyaset 
çok iyi bir kız. Uyuvor. nede kavga etmişler ve Nazif önündeki adamları ve i.ktısatçıları hep bu fi-

- Kedi köpek seven her insan Her nefes aldıkça, peltele~en dıı- rakı ıişesini Abmedin başına indirmiş, kirleri neşretmekle meşguldürler. 
iyi insandır Nimet. dakları, mecal.."?. kalan dudakları varalamııtır. Nazi! dün üçüncü su.Ih ce- Bütün dünyanın tensi.ki gibi mu-
Hastamın odasına girdim. sallanıy~r ve burnuma kuvvetli ;.a mahkemesinde 25 gün hapse mahkum azzaın bir hadise bir iki k:ıfadan 
Yatıyordu, ··organlarını gırtla - bir eter kokusu geliyor. edilmiştir. çıkacak direktifle yola konulamaz. 

ğına kadar çekmişti. Bir hastaba- O h" b' * Dün de seyrüsefer nizamlarına ay Bahusus ki harp bitınis değil, bi-
kıcı nabızlarını sayıyordu. Vazi - ! na · ıç 1~ z~ıan, bu kadar ters, kırı hareket eden 19 şoför, 3 arabacı ve liı.kis bütün alimetlt.re göre, kıt'a-
yeti iyi idi. bu kadar lcıncı, bu kadar nefretle .. b"b" al d ı !ar arası ve ciban~limuJ olmak ma-

.. .. . . . .. bakamamıştım, Ona bu kadar ya- bir otobus. sa 1 ı . cez . an ıı:ı mıştır. hiyetini kazanmağa başlamıştır. 
Ben _ı:u~ıın_ısı_ye:ek Nırnetın soy· kından gar:uunı gözlerimle ifade * Şofor Fedaının ıdaresındeki 2138 Japon başvekili •biz Amerikay:ı 

ledıklerını duşunnyordum. Nonoşu edememiştim 

1 
tanıyordum. Zenginlerimizden bi- T . . t · d !"ki . . numaralı taksi, Lala birahanesi önün- eldiven ~rlatmıyoruz, kimseyi 
rinin oğlu Faiktt.. I e-nının er ~ 1 erını, çıkınağa den gecerken, 53 yaşlarında Şemseddi- ta]ırik etmıyoruz. Müstakbel ınü -

Yarabbi, Nimet ne saf kadın! 1 ~aşlı~a~ sakal kıllarını, burun de- ne çarpmış, ağır surette yaralamıştır.! nasebetleriınizin İyi veya kötülü-
Yoksa benı"ı 1 1 tt"• A- ı lıklerının knharıklığını, kaşlarını .. . . ğii, barn veya sulh Vaşingtonun 

ıı e a ay mı e ı.. k d .. .. d D d ki Şofor. yakalanmıı, ıhtıyar Beyoğlu has- ı. Aksayı Şarktakı" vaz"ıyetimı"zı' ta-meliyattan sonra ayılmağa başlı - va ın. an goruyor unı... u ~ a -
yanlaru1 çok kere sevdiklerini sa- , tını hıç bu kadar yakından gorme- tanesıne kaldırılmıstır. 'nımasına bağlıdır .. diyordu. Ame-
yıkladıklarını pekala bilir. • miştim... * Eminönünde Çiçekpazarında Şi- rika tehditten yılacak de~ildir. A-

Birdcnbirc zihniınde bir şimşek Dudakları!.. rin hanında tömlckçilik yapan Yuda, teş günden güne sirayet dairesini 
k Y k 1 d B d . ·· .. ·· k .. N · Ol ı g l · lcr o ı.;enisletiıcor. Böyle anlarda asıl en tı: a şu aryo a a yatan? O e ıa JIUZunu ·ocasınn1 \'Uzüne ~ csun ve 1:ınnes tav :ı. e nuş • - d · 

1 1
·1 1 

"b" 
1 

.. d • 
. · · • .. ~ . . .. .. .. . . ava ıa .o ınus gı ı su hun ogu-

da ayılırken sayıkhyacak... yaklaştırdıgı ı.aınan beniın gördü hJn:ıcs elındckı krzgın uluyu ıkı Mu-1 ... ") . t . . d.. .. k 

1 
' - ı . racagı a cnıı nnzıını u~unme 

Duj'acağını, öğrencceğin11 bile .. i{üm bu teferruatı görüyordu ve 1 se\'inin üzerıne atmıştır. Ütu Nesimin: üklizü sabanın önüne değil, ~aban ı 
ceğinı.. j bu dudaklar.... j ko\;,_ınu y:ılcnı:c::, Y;_ıd.lıHn da omuzunu j ökii7iin öniine koşmaj!a benzivor. 
Karyolanın öbür tarafına geç - (Ya.ruı bilecek) yaralamı0 Ltr. Ohanrıes yakalanmıştır. Hüseyin Şükrü BABAN 
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Ucmokrasi ler 
muzaffer olacak 
Amerikalı Cümhurreisi mu
avin namzedi böyle söyledi 

Vaşington, 12 (A.A.' - Demok-
rat partisinin curnhurreis muavin
liği namzedi Wallace söy !ediği lbir 
nutukta <bilhassa: 

• Çinde ve Avru~ada, demokra
siyi muhafaza için :mücadele eden 
cesur insanlaı\ gar'lbi nısıf ·kürenin 
yardımı savesinde muzaffer ola -
caklarını ümit edebilirler .• demiş-
tir. 

Amerikada Esliha İmalatı 
Hızlandırılacak 

Vaşir>~ton, 12 (A.A.) - Cuıın -
hurreisi Ruzvelt Davton<la irat et
tiği bir hitabede Birleşik Amerİka
da esliha imalatının hızlandırılma
sı lüz\lılllu üstünde bilhassa dur -
muştur. 

~, 

f Bulgaristanda 
1 Alman askeri 

Alman ajansı şayiaları 
tek:ı:ip ediyor 

Bertin, 12 (A.A.) - D. N. B. 
Bulgaristanda sanki Alman 

kıt'aları bulunduğu hakkında 
hasın haberleri ve ~ayiaları 
tekzip edilmektedir. 

lngilterenin 
Senelik masrafı 

Bu yıl 3 milyar İngiliz 
lirası tutuyor 

Loııdra: 12 (A.A.) - Reuteri.ı! 
diplomatik ımuhabiri buildiriyor: 

Pek yakında. harbin iclamesi i· 
çin parlamentodan yeni d<redi is
tenecektir . 
Bulunduğumuz mali sene zar

fında, mecmuu trir mil.var 700 mil
yon İn_giliz liranı tutan buna mü
saıbih iki kredi talebi Parlamento 
tarafından tasvip edilınişti. Ma!J 
senenin 'bitmesine daha hemen al
tı ay kadar vardır. Bununazarı 
dikkate alarak, bu mali sene için• 
de harp milli hesap pusulasının 
asııari üç milyar İIJJ(iliz lirasına 
baliğ olacağını tahmin etme)( 
mümkündür. 

:JJSARET'LER ı 
Bükreş ... 

Bu şehre .. he!' gid.4imd,e, bulvarları, 

ıneydanlan dolduran heykellere, 3blde
lere ihtiyarsız; gözlerimi daldırır ve şö;r
le söylenmekten kendimi alamazdım: 

- Burası ne kadirsinas insanların di
yarı! Ne çok kahramanlar yetiştirml.ı bu 
toprak! 

Son gidişimcie, yani iki yıl önee, bir 
aksam, mutad otomobH gezintisine çıkıp 
Çeşmeciyu'ya kadar uzandıktan sonra 
dönerken, kaldırımlarda kaynaşan gü

zelleri bize seyrettirmek için pek yava~ 
yol alan otomobilin penceresinden Ta
keyonesku'nun heykeli gözüme i~ince 
gene ınırıldanmaktan kendimi alamamış 
tım: 

- Ne çok kahramanlar yetiştirmiş 
bu toprak! Ve ne güzel yapılmış bu hey
kel! 

Arkadaşım - ki bu şehirde on dört 
yıldanberi oturuyordu - bu söylenişinü 
cevapsız bırakm~dı: 

----<>---

Balkanlar ve 
Almanya 

Bertin siyasi mahfilleri şu 
ciheti tebarüz ettirmektedir 
ki halen Avrupanın cenubu 
şarki memleketleri, yeniden 
İngiliz propagandasına bir 
merkez teşkil elmistir. Ve bu 
propagandanın hedefi, endişe 
yaratmak, cenubu şarki mil -
!etlerinin sulh içindeki me -
saisine-engel olmak ve Avru
panın bu mıntakasında bazı 
memleketlerde halen vukua 
<>elnıekte olan kalkınmaya 
mani tcskil ey~~e~ _ _J 

- Heykel pek san'atkarane yontul
muştur. ~.ırermeri, Praksitel'i diriltecek 
derecede güzel ve astldir. Fakat Take
yonesku bir başka memleketin vatan
daşı olsaydı, gördüğü hizmetler ölümün
den sonra bu derece Ytiksek bir dikkati 

R b<:ıl:~ı saydu·abilir miydi? oman yanın Ve sustuğumu görünce devam etti: 

1 - Bu şehir, 65 Yıl önce üstüne dört 
İŞQO j tahtaköprü kurulmuş bir nehrin kena-

Hindİstandakİ . (Bastaarfı ı inci saufoda) rındaki bataklıklara sapıaıunış blrkaç 
Romanya hü.kümetinin talebi ü- yüz kulübe ile üç dört saraydan ibaret-

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) M •• J •• J zerine Rumen ordusunun talim ve ti. Rumenler bu büyük :şehri yarun asır-
leketlerine, bilhassa Türkiye ve Yuna- US Ü m an ar terbiyesine yardım edecek. olan da kurdular. Bu mükemmel yer mede-
nistana karşı bir tehdid ve korkutma • Alman askeri hey'eti azası bugün niyet eseridir. Fakat koca bir şehri do1-

tıaı-eketldlr. öğle vakti Bükreşe muvasalat et - duracak miktarda kahraman yetişlir-
Çarpışması:z avantajlar elde etmek 1- Taarruza uğrayan ls.. mişlerdir. Başvekil muavini ile mek mükemmel bir medeniyet eset"i 

çin bir tehdit ve korkutma hareket~in li.m memleketlerine hariciye nazırı, genelkurmay reisi kurmak kadar koJay bir şey olmadığı 
bahis mevzuu olabileceği lehine aşagı- ve 'bir ook yüksek rütbeli su,bay - için bulvarlar, hiç olmazsa birkaç asır 
daki sebepler mevcuttur: yardım edecekler !ar garda hazır bulunmuşlardır. boş kalmağa mahkılındu. Halbuki Ru-

Balkan taarruzunun nihai hedefi Sil- Bonıbay, 12 (A.A.) - Hindistan Mü.s- Almanya ve İtalya elçilerile İs _ menlerin zevkleri çıplak bulvar görme-
veyş olduğuna göre, su cihet kaydedile- lüman Birliği Reisi Jynnah, islam mem- panya ve japunya maslahatgüzar- ğe ın5ni'iir. Heykel dikme sebeplerinin 
bilir ki bu hedef uzaklır ve bu h~efe leketıeri bir taarruza uğradığı takdirde, ları ve bu menıleketlerin ataşerni- tabii seyirlerle tehaddüsünU bck.Jemeğe 
varmak için daha evvel, Avrupa T~- müslüman Hindistanuun bunJ~~ satın- literleri de garda idiler. ıse tahammülleri müsait değildir. Bi.na
kiyesi, Boğazlar, ~adolu, Suriye ~e ~ı: \da yer alac.:.ğını ve ~unlara mum~ ~- Trenden evvela Alman askeri enaleyh zoraki kahramanlar yaratmak 
hayet Flistindeki Ingiliz kuvvetlerı gıbı lan yardımı yapacagını beyan etmıstır. hey'etinin rei!li general Hansen in- yoluna saptılar. Bulvarları, meydanları 

· !arla kar•ıla~ak lazım ~ · t· G I I bu heykellerle doldurdular. Bu hevkel-n:ı:uazzam manıa "' ,,,.... .. ---~~- ,. anış ır. arın sa onunda ,gene kur- · -
dır. p may reisi general joniti bir kaç !eri yapanlar büyük san'atkarlardır. 

Diğer taraftan, zaman, mihver dev- Jnarcanın söz söyliyerek hev'eti general An- Mermerlerin en temizt seçilmistir. Bu 
!etleri için sıkışıktır. K13 yaklaştıkça, tonesku adına selandam:stır. Ge _ heykeller birer meşhur s.an'at eseri sa-
havalar gittikçe daha ziyade !enalaş- Esrarı neral Hansen bu sözlere te.eekkür yJ!abilir1er. Sakatlık yalnız nıevzularm-
maktad.ır. Umumiyetle pek pratik olmı- ebmiş ve Alman ordusunun Rumen dadtr. Bunlar, Roınanya haricindeki 3le-

.. ak Jat eı-·ı sabotaı· ihti d me değil, Bükreş şehrinin hudutları i-yan mun a mes ~0 ' - (Ba•t""Tft ı inci saııfada) evlet reisinin talebini memnuni -Uerile d3ha Zı. d gu"çle•mektedı'r • ~ 1 .ı. çinde yaşayanlara bile meçhul insanJa-ına ya e • · _ Peki, neden köyde bir cami yok? Yet e '"abu! ettiğini bildirmiştir. 
vaziyetin inkisafJarı karşısında Türkt- hib. . . G l H d Alın rın heykelleridir. 

ek ti Siz, bu engjn ormanların sa ısınız. ı . <:nera ansen yanı.n. a . an Dostuınun 1 bu ı::irret tenkidi, iki yıl 
yenin ve Yunanistanın hattı har c ' Şüphesiz zenginsiniz de... ı elçısı ve Alman ataşemılıterlerı ol- ıı 
sakin ve azimkar olarak kalıyor. Esasen Bul d • h ld d • b k, l te önce, o güzel insanlr-rla dolu şehre na-

- Zengin 'dik Balkan harbinde - ugu a e ogruca · aşveı a e .. b'ld". h 
1 

t . t• Türkiyenin ve Yunanistanın vaziyetinin, • · ·d k . sıl re\·a gore ı ıgıne ayre e mış ım. 
gar çeteleri ne1'iz varsa aldllar. Kalanı gı ere ııeneral Antoneskuyu zı-

1 
: a· meselfı Romanyanın vaziyetinden tama- . ·-· il d b varet evrem· h ı t' 40 b ,~.nı ı. .. 

mile ba .. ı,.a olduğu bir coğrafi. hakikat- da Istanbulun i,şgal edildıgı y1 a.r a .u- d k . . . ış, eye_ ın . su ayı ! Şimdl, gene hayret cdiyorun1. Zira 
"" rayı talan eden Rum ve Ennenı eşkıya a . endılerıne tahsıs edılen a - 'h ik' ld b . h k l dikm se tir. Romanya aşağı yukarı çember için- p t l . . l . tarı ı yı an erı C' ey e e -

kaldırdı Şimdi toplanmış paramız yok. ar rrnan ara gıtmı.ş erıdır. ' . . h ad·· ' tt• k b' . de bulunurken, Türklyenin ve Yunanis- · p Al , . . beplerını te a us c ırece ır .. eyır> 
Canıiimiz de o sırada lıarcı.p oldu. ara man Hey etının Havacılık . 

1 
kt 

11 
.•. 

1 
ald Ro tanın geniş deniz hudutları vardır ve K Az"" takıp e me e ısr~r e ıg ı 1 e, -

d ı t1 · · ütt ki biriktirince yaptıracağız. ısnıı ası 
deniz, mihver eve erının m efi k ıa- B"'·-eş, 12 (A.A.) _ D. N. B. : manya bir türlü bir kahraman yetişti-Birdenbire sesimi hafifleterek u gı- u .. ı ..... r değil, fakat düşmanıdır. Çünkü Akde- Alnı ren1edi. 

· k.. • k na fısıldadım: an askeri hey'etinin havacı -nizde İngiliz kontrolü hıi um surme -
tedir. Sovyetler Birliğinin hath hareketi - Homolba nerede? lık kısmı azası, general Speidel 

Bo• zıa ih Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor: kumandasında öiileden sonra, Bük-çok sarih değilse de, ga rın m ver 
devletleri tarafından kontrol edilmesini. - Sen hiç Serava'ya gittin ıni? reş civar1nda Baneasa tayyare 

• Şaşkınlık artıyor: meydanına _gelmiş ve başvekil ınu-müsait ı..ir tanda karşılamıyacagı ve 
" w k - Kirik.iri evlendi ml? ayini ile E!enera1 Pantazi, milll mü-Tü.rkiyenin, ica.ı} ederse yapacagı .. m~. ~-

vem ette Sovyetler tarafından muşkuLi- kı~~:elirdin mi?• der gibilerden bir ba- ~=~at~~:ı~j:~·:a~~~~kı:.~~~-b~ 
ta maruz kalmıyacağı kolayca tahrnın 

- Ne söylüyorsunuz kuzum? man eJciliği .3.zası da tayyare mey-
olunabilir. Diyor. dan1nda hazJ.r bulunmuştur. 

Her ne suretle olursa olsun Almanya I s - . G 1 Sp '-' J b'l'h R 
. . ek f de bu- c: erava,, agır cez:ı mahkernesıne ve- enera eJıUe , ı a are umen 

Niz.amettin Nazif 

KISAA..DANS 
HA BERLERI 

Romanyada 

.. 
---- -------- --

DDnya Meseleleri [DG0a;!~ 

T arih, geçmiş asırlarda 

yapılmı~ muhareheleri 
askeri ve siyasi kısımla-

rında kaydeyler. Fakat 18S5 dell 
1939 vılına kadar yapılan mua.hre
beler, tarihin hiçbir devrinde kay
dedilmemiş derecede fazladır. 90 
yıl içinde 29 harp vukua gelmiştir. 

1855 deki Kırım harbi, kendi 
tarihimize ait olduğundan bunuo 
şekil ve mahiyetini pek iyi bilmek
teyiz. Bu zamandaki diğer 28 harp
ten 27 sinin hemen hepsi mevzü 
mahiyetini muhafaza ebniş, mah
dut bir yerde istismar ve hakimi
yet gayesini istihdaf eylemiştir. 
Mesela 1860 da İngiltere ve Fran
•anın Çin ile yaptıkları muharebe, 
1861 de şimali Afrikadaki ayrıl
mak 1864 de Prusya ve Avusturya 
ile Danimarka ve 1870 de Fransa -
Almany8, 1876 da Türkiye - Rus
ya, 1880 de Sili. Peru, Bolivya 
harpleri mevzii idiler. Bundan 
sonraki muharebeler bir müddet 
Avrupa harici kıt'alarda bulunan 
bazı milletlerin istismarlarının te
mini, müstemleke harbi şeklinde 
olmuştur. Fransanın 1881 de Tu
nus, 1882 de İngilterenin Mısır, 
1883 de yine Fransanın Tonkin, 
ayni yılda İngilizlerin Sudan, 1892 
de Fransızların Dahömey seferleri 
birer müstemleke ve istismar har
bi idiler. 1895 deki Amerika - İs
panya muharebesinden sonra, 
Fransızların :Madagaskar ve İtal
"anların 1896 Habeş harbi, 1889 
da İr..;lizlerin Transval seferleri 
de mevzu olmuş, 1900 de Avrupa
nın büyük devletlerinin yaptıkları 
Çin harbi, müstemleke ve istismar 
muharebesi mahiyetinde kalmıştı, 

1!!04 - 1905 Rus - Japon harbi ha
kikati halde ehemmiyetli bir mu
harebe idi. 1911 de İtalyanın Trab
lusgarp ve Bingazi ile 12 Adayı 
işgalilc nihayet bulan muharebe 
1912 Balkan harbi, 1913 deki i
kinci Balkan harbi yine mevzu 
muharebeler arasında bulunuyor
du, 1913 de Fransızların Fas seferi 
de böyle idi 

1914 - 18 mulıarebesi, dünya ser
vetlerini muhafaza ve taksim ga
yesiJc yanıla11 unıumi bir ha:o-p ol
muştu. 1935 deki İtalyan - Habes. 
Japon_va - Çin harplerini de kay
detmeli_viz. 

~imdi, 1939 harbi, geçen ıuuum.i 
harbe n.isbetle daha şiddetli, şü
mullü, büyük bir harp mahiyetine 
_girdi. 1914 - 18 harbi, Almanya 
karşısında Okyanuslara dahi ha
kim, dünva kıt'alarına tesahiip et
miş büyjik devletleri birleş -
tirmisti. 1939 harbi, ayni bü
yük devlellerJcn olan sabık 

müttefiklerin hir kısmının, İtalya 
ve .Japonyanın Almanva ile ittifa
kile yapılmaktadı" Yalnız Atlas 
Okyanusuna, Afrika müstemleke -
lerine. Avrupaya hakimiyet dava
sı önünde bulunulmuyor. Okyanus-

90 YILDA 
29HARP 

• 
1855 den 1939 yılına kadar 

cereyan eden muharebelere 
nazaran bu günkü harbe ni

çin: «Dünya harbi» demek 
lazımdır?. 

YAZAN : HAmit Nuri IRMAK 
lara ve dünya kıt'alarına bakimi -
yet, dünya servetlerini, milletleri

İnen var, binen VAt' 1 
- Dan, dan! 
- Ne oluyor? 
- Ne olacak? Görmüyor musı · 11ı, 

inen var! 
Derken yine: 
-Dan, dan! 
- Ne oluyor yahu? 
- Kör müsün be? Binen var! 
- Peki amma zil çekmek .at.a 

mı ait, bena mı? · 
- Sana! Fakat, sen işin da!ga 

sındasın! Az kalsın kadıııcaj\ız, 
kucağındaki çocııkla tekerleklcr:Oı 
altına gidiyordu. 

- Az kalsın ihtiyar adamın kal· 
dırınıda beyni patlıyacaktı! 

ni istismar mesele~i b.ahis mevzu: Tr~;,-,:~~;-lıiİ~t~ij~~i- ·d·~~;j;~ gü -
udıır. ~u. sebeı,ıle~.ır_ki, 1939 harhı cenmesinler amma, şu yukaı-ıdaki 
90 yıl ıcındeki batün m~a~eb~ - 1 muhavereler, son günlerde, tram
lerden l!llye ve karakter ıtıharı~e . vaylarda artmıya başladı. 
hem farklı oluy~r, hem_ d.e haı:,~ı~ Evvelsi gün Fatihte dün de Br
uzun süreceğinı, gcnı~hyecegını yazıtta kulaklarııuın 'şahidi oldu
bilhassa gözönüne koy~yor. ğu bu muhavereler arasıuda göz -

Hamit Narı IRMAK )erim de su manzaralarla karşılaş

lspanyol- Italyail 
tesanüdü 

Franko kendisine nişan 
verilirken bunu ifade etti 

Madrid, 12 (A.A,) - Dün General 
Franko'ya Anunz:iata İtalyan nişanının 
büyük rütbesinin tevdii müna.scbetile 
yapılan merasimde Mareşal de Bono, 
Generali İtalya Kralı namına sel~rnla
mış ve Franko da kendisine şu sözlerle 
mukabele etmlştir: 

c- Faşist arkadaslanıruzın Afrika 
memleketlerinde İtalyanın kahramanlık 
an'anelerini tekrar etmekte bulunduk:-

tı: Her iki durakta da arabaların 
durmalarile beraber kalkmaları 
bir oldu ve bu ka~la göz arasında
ki duruşlarda ancak ve zorla bir, 
iki yolcu yere a!lıyabildi; ayni 
ıncvkic iııcceklerden beşer, altı -
şar kişi içerdc kaldı. Bu arada söv
lcnenlerin, bağıranların, şa~kınlık
la ve kucağındaki çocukla ters 
athyanların hali göriilecek şeydi! 
Aman biletçibaşılar, biraz dikkat! 
Çünkü henüz: 

- İnen var, binen var! 
Osman Cemal Kaygılı 

Hudutlarımızı 
Bekleyen askere 

!arı bir sırada askerlerinize ve Duçeni-

ze karşı hissiyatı pek çoşkun bulunan Kı.;: he d i yesi 
m.illetimizin sizlere karşı olan tam te- ~ 

sanüdünü i!ade etmek isterim.> 1 (Bastaarfı 1 iı;ci sa-ufada) 

Hava Harbi 
şat Mimaroğlu şu beyanatta bulunm\Jllıt 
tur: 

c- Ben de şlındi1 bu işle meşgul bu-
(Bastaarfı I inci saııfada) lunuyordum. Bugün, ikinci de!a olarak 

Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. bil- ve birinci tamime zeyl olmak üzere, ka
diriyor: Alman hava kuvvetleri, zalara bir tamim yapıyorum. Bu ta
son 24 saat içinde, yalnız Londra mimde aşağı yukan, şöyle diyorum: 
üzerine ven iden 215 bin kilo bom- c- Kı§ geliyor ... Kahraman askerıe-
ba atrnLc;lardır. rimiz, sınırlarımız:: bekliyor. Erlerimize 

Londra, 12 (A.A.) - Times _ga - kışlık hediye verilmesine, idare heyetı 
zetesi bin:ıları üzerine düşen bir karar verdi. Bu kararı verirken, kendi 
ağır bom,ba, bfirolar d:ıhilinde mü- i.nisiati!i.-ıe başka yerlerden aldığı il
hinl hasarat ve binaların harici kı.- hamları da kattı. Şu neticeye vardı: 
sım.lar~ı~a da bazı t~ribat h~sule ' cAdiyen hediye, askerlerlmi.ze, muh
getırmıştır. Gazete ınkıtaa ugr~ - 1 terem halkın teberrüü olacaktır ve bun
ı:ıak:s'.~ın. ınt1JŞara devam ~ylemış - \ıar, Halkevlerine, makbuz mukabilinde 
tır. Çor.çil, Ttı:nes Publ\shıng C:Om- teslim edilecektir. Orası bu eşyayi pey
pan_y .. ~ır~etı ıdare hey etı r:ıs:ne derpey makamatı askedyeye gönderc
yazdıgı bır mektupta, gazetenın ıı:- • cektir. Hediyenin şartları sunlardır: 
t~arına devammd~- dolayı ~e~d:- •Hedly.e, yalnız ve kat'I olarak üç 
sını tebrık ederek soyle ciemıştır: nev'c münhasırdır: 

·Times gazetesini okuvan hıç 
bir okuyucu. gazetenizin büroları
nın tahrip edilmis ol<luğueu tah -
min edemiyecektir .. 

el. - Yün çorap, 

112. - Yün eldiven, 

cı:J. - Yün gömlek.» 

bır tehdıt ve korkutma har e ~ilci bir · rilen istidada eski dilde istanbula ver.i- hava kuvvetlerine mensuo bir ih-
Junsun \"e yahut Balkanlarda ha len addır Homolba ·ı K. ·k· · · b tiram kıt'asını ve Yeşil Gömlekli · t· · t Türki- · ı e ır1 ırı ıse un-
taarruza geçmek nıye mı a§ısın, ıarın aralarında yaşayanlardan ikisine bir leJyoner kıt'asın1 teftiş etmiş-
ye ve Yunanistan, buna nasıl karşı ko- guya bir eski rnilll an'an ı tir. 

* Bükreş: 12 - Romanyada ekmek 
kıtlığı ınevcut olduğu hakkında bazı- ya
bancı ~azetelerin haberleri resmen ya
lanlanmnktadır. 

1 Parti mUieltişi1 muharririmize, bun-
Ö L M E Y E N A D A M • ı dan sonra da ıu izahatı vermiştir: 

• .. . .. d d c- Filhakika, Parti idare heyeti bu Mucadel~ meydanında zafer kazanan ... E~ebı~at ~unyasın a e- ı kararı veı·irken, Başmuharririniz Abidin 
kı B. · · kta eye uygun o a-

yaca arını bilmektedirler. ırıncı :şı ' k takılnuş gizli isimlerd· Romanvadaki İngilizler l\""uhtenıel d .. . 'k' . ıkt ·se f ra lr. ., 
oyun~ . ~şm~yecekler, ı ıncı ş. a 

1 1 İçimde bir istifham burkuluyor: Tehlikeden Haberdar Edildi 
keııdilerını müdafaa edeceklerdır. _ ;\.caba ne dille konaşuyorlar? Londra, 12 (A.A.) _ Reuter: 

İhtiyarn yanından aynlıyorum. Ev- But1ün Londrad.:ı resmen teyit 

Düzeldiği 

yok ki •• 

Bir gazete acele acel@ 
haber veriyor: 

- Havagazi saatleri 
boz.ulmuı! •. 

Nanemolla , havadiai 
görünce ıuna söyledi: 

- Düzeldiği yok ki, bo
zukluğundan haberimiz 
olsun! 

Akan i 
5ular 

ikdam, imkiin•lzlık kar
şısında fiatini beş kuruşa 
çıkartmak mecburiyetin
de kalınca: 

- Yahu, Son T elgral, 
Haber, Hakikat .. gazete. 
leri üç kuru1a nasıl çıka
biliyorlar? .. 
diyenler de olmuştu. Şün
di öğreniyoruz ki, başta 

(üç kuruşluk gazetelerin 
babası) Son Telgraf ol
duğu halde hepııi beş ku
ruşa çıkmıya karar ver
mişler ve bunu ilan da et
mişler. Bunu Nanemolla. 
ya haber verdim de: 

- O halde ikdama iti
raz edenler için «akan au. 
lar durdu ... » demek gere
k' ıyor •.. 
cevabını verdi. 

A. ŞEKI~ 

!erden birinin duvarı Cibindcn geçiyor, edildiğine göre, Romanvada otu -
) atan bir köpeğin __ havlamaması için ran İngiliz tebaası, İngiliz elçiliği 
ihtiyatlı ihtiyaı,tlı yuruye~ek bir çiti at- tarafından, düşman i~ttali alt,nda 
lıyorum. Kadınlar_'." .. sesıni işitecek ve bir arazide kaldıkları tak·dirde baş
nJar tarafından gorulmıyecek bir tara- larına _gelmesi muhtemel tehlike -

o •t• k d fa siniyorum. Ve i;ıı ıyorum onultiltuk- en haberdar edilmistir. 
larım: Diğer taraftan İn,gilterenin Bük-

Türkçe konuşmaktadu·ıar. Yalnız yas_ reş büyük elçisi, Rumen hüküme
landığım damın aralık tahtaları arasın- ti 32asının birbirini tutmıyan be
dan bir başka ses, türkçeye benzer bir Yanatı karsısında, yeni izahat al -
dille bir şeyler söyler gibi ~luyor. Eve~ mak iç-in daimi ısrarda bulunmak
kürtçe gibi. Değilse bile kurtçe vehmı tadır. 
veren bir şive ile ... 

• •• 
- Gidelim artık. 

ALMAN AJANSININ iZAHI 
BerUo, 12 (A.A.) - D. N. B. bildiri

yor: Romanya için kabul edilen garanti 
üzerine ve Roman.yanın gösterdiği ar
zuya cevaben, Alman hilkümeti Ro .. 
manyaya bir Alman askeri heyeti ~e lü
zumlu- talim teşekkülleri göndermiştir. 
Bttndan ba;ika, Romen petrol kuyuları
nın mütemmim muhafazasını temin için, 

!~·· Alma.n avcı tayyaı·e f'l l d R Yeni bir dil bulduk mu? Hayır ... \..O- • • . 1 o arı a oman-

Arabaya biniyorur.. Orınanı, ağaçları 
seçtirmez bir karanlık içinde bırak~rak 
ve projektörlerimizle önümüze yıgıl~ 
karanlıkları yırtmağa çalışarak yola du
zülüyoruz. T~lı yolda sallanırken gü
nün muhaseb~ini yapıyorum: 

kü Firavuna dayanan bir millet keş- yaya nakledılm.~ştlr. Alman ordusuna 
fettik mi? Hayır! J mensup teşekkuller, Rumen ordusunun 

dk General Antonesco'nun .,.,...oı'el r· · Bunların köylerine yabancı sokma ı ı . .. . . .t'' e ı mucı-
·a ı blncc yenıden tanzırnı için tar k t' 1 1arı dohu mu? Çoban ve korucu bu ı - . . . .. . ım ı a a-

d' · 1 la v kafi · rı vazıfesını gorecek ve vazifeleri bitin-
ıayı ya an. ma~~ :·· . . ce Almanyaya döneceklerdir. 
Meçhul bır dının Ayinlerıru görebil- Al hük. t' Al 

. '? man ume ı, man asker! heye-dik mı. Hayır. R ·· d ·ı 
. .1 . tinin omanyaya gon en mesine karşı Yalnız bir şey tespıt edebı dık: si b' al'k .. 

1 
b'J k 

bır. siya ır a a gos ere ı ece dost hü-Giyinişlerini... Yahut içlerinden d 
kUrnetleri, bun an haberdar etmiştir. 

tekinde bir an'ane halinde devam eden !!!!!!,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!r 
bix giyinişi --

ru-·du··guv •· devirde, Osnıanlı karargB.hına il-Beyaz, ateşperest Türkün, yani Azeri- · 
nin libasıdır. Beyaz, ruhun temizlenişi- tica etmiş veya OsmanJJar tarafından 
ni ifade eder. Kırmızı h1rka alevdir. İlah esir edilmiş, buralara götürülmüş bir 
ateşin her şeyi temizleyen ve kiri ya- Azer! Türkün devamı olabilirler. 
kan d.ili. .Hasan Kale> den bahsctmckteki ıs-

Bunlar, her halde sereni Türk Hasan rarları göze bir başka ufuk da açabilir. 
Babanın dediği gibi, eğer ilk cedleri Ah- Hasan Kale, Fatihin orduları ilerilerken 
met veya Yusuf adını taşıyorlarsa bun- Uzun Hasan tarafından şefaat dilemeğe 
laı·uı Fatihten daha evvel, Yıldırun dev- memur edilen ana.sının Fatih tarafından 
rinde buraya gelmiş olmaları da kabul kabul edildiği yerdir. Fatihin burada 
edilebilir. Faraza Timurlenk karşısında kendisine takdim edilen bir Azeri Pren
Yıldırıma iltica etmiş olan Akkoyunlu sesile izdivaç etmiş olduğu da malüm
Yusuf veya Iraklı Ahmet Cel3yir'in ma_ dur. Bu civara kent1ilerinden başka hiç 
iyetinden kalraa olabilirler. Yahut Ha- bir Azeri getirilmemiş ve Yerleştirilme. 
san Babanın söylediği doğru olabilir: miş olması da kendilerinin pek hususi 

l Bunlar hakikaten Fatibjn Azerbay- "·eya fevkalfıde şartlar iç:nde göç etmiş 
can hUkümdarı Uzun Hasan ?zerine yiL 1 bulunnıalnruu izah eden biı· delil olarak 

Yunanistanda 

* ·Atina: 12 (Stefani) - Resmi ga
zete 1928 senesindenberi mevcut Elen
~an ticaret ve seyrisc.fain muahede
sine Bobeınya ve Moravya himaye ida
resinin de itt"..ali hakkındaki an1aşınala
rın tasdik edildiğini neşretmiştir. 

Macaristanda 

* Budapeşte: 12 (Macar ajansı) - ı 
Kral Naibi Horty, 1 teşrinievvelde ak
dedilen Macar - Slovakya anlaşması . 
mucibince bazı siyası mücrimler icin at 
nan etm~tir. 

A, A. 

Uzakşarkta 
(Bastaarfı 1 inci saııfada) 

vır yaratan ... Hakka tapan ... Hakikatı bagıran... Daverin neşriyatından, ŞlşH Hnlkevinin 

Sinema alemini yerin den oynatan bu şaheser 

nı:o1 Pek y•kında L A L E Sinemasınd• 

Yeni bir neş'c ve saadet kaynağı 
Zevk - Eğlence ve Güzellik eseri. 

KUYRUKLU YILDIZ 
ROBE&T YOUNG - FLORENC E RIGE - REGİNALD OWEN 

Emsalsiz bir ha rika filini olan •••••••llll 

KARA GÜNEŞ 
Fransızca sözlü şaheseri görülmemiş bir rnuvaffakiyetle 

SARAY sinemasında 
devam ediyor. Baş Rollerde: 

SPERCER TRACY 
RICHARD GREE.NE 

ve bazı hayır~evcr kadınlarımızın bu 
hususta ferden yaptıkları müracaatlar
dan da mU.Ihem oldu. Bu, kahraman er
lerimizi tatmin değil. tatyib olacaktır. 

«Hediyenin, yün rornp, yun eldiven ve 
yün gömlek olmak üzere üç ne\·'e inhi
sar ettiğini söylemiştim. Yün ç0rapla 
yün eldiven mallım. Yün gömleği izah 
edeyim: İster örme süeter1 ister yünlü 
'kum.aştan yapılmış bir ıninlan, ister 

1 
\."atka ile dikilmiş ve maruf adile bil
diğimiz içtik olsun, bunların hepsine 
birden yün gö111lek diyoruz. 

«Buna zamimete.n, b!ıı;~y daha dü
şündük: Subaylar için, fevkalade, bir. 
kapalı hediye torbası... Bu torbaların 
ihzarı ve kapanması için, vil5.yeti celile 

' ve askeri yüksek makamla temasa gi
rilmek üzeredir. Bu torbal:ır:.t, Türk ka
dını, bir subay ihtiyaclorını dil$ünerek 
hatırına gelen ve istediği şeyi koyacak. 
torbalar, bir heyet huzurunda kapanıp 
mühürlenerek askeri makıını..lo.ra gönd 
rjJecektir. 

cHayır se\·er Türk kadınlarının, as 
kcrlerimizc hediye hazırlamak üzer 
biriblrlerile yarış edercesine, şim 
d;den faaliyete geçmi:s bulundukları mu 
hakkaktır.> 

* 
İstanbul dahilindeki bütün Halkev'c 

hediyelerin kabulü için lhım gelen h 
ztrlıkları yapmışlardır. l!c-dlve muk::ıb 
lindc \'erik?cck makbuzların. bastırılın 
sına da Vil5yetc;e başlan:nıştır. Mtıkbu 

Son günlerden istüade ediniz ve _gidip _görünüz. !arın tab'ı bugünlerd, bitecek, Halk• 

,_ Amerika hü:kı'.imeti hafta ba
şındanberi ittilıaz ettiği battı:hare
ketle Uzak Şarkaki japon iddiala
rına karşı almış olduğu rnetin va
ziyetten sarfınazar etmiyeceğini 
gösterınis bulunmaktadır. Ilk te -
zahürü Birmanya yolunun açıJ.ma
sı olan İn_giliz - Amerikan iş'hirliği 
devam etmektedir. İki Anglosak -
son devletin işbirliği yapmasının 
vakın neticelerinden birinin am -
bargo sivasetinin daha_ baıı~a harp 
malzemesine teşmıl edılmesı "'laca
ğı tah:min edilmektedir. . Bunun· 
manası ambargonun <bcnzın ve 
bakıra da teşmili olabilir. Ve hur
da demir üzerine konulacak am
bargon un daha sıkı olması bekle -
nebilir .• 

Bugün saat 10.45 de tenzilatlı matine. lerl, bu hafta icerislnde hediyelerin k 
Iİım•ım11111İiİİBİİİmİİİİıİııİİiiİİiııİmmilİİİİİıİİİıimiıiııı•••••••m•ııııli ' bu 1 üne başlayacak tardır. 

, 
kabul edilen1ez mi? 

İiİİi~iiiiİmiiiiiİİİıİİIİİİİİlıİı ___ B;,;u~gniln; eğlennı ~k, kru1kaha i~e, doya doya gülmek isteyenler 
Sinemacılık il.leminde bul(Ulle kadar yapılan en korr.ik film • . . 

Bu ormanlara Kürt ormanları, bu ci
vardaki tepelere Kürt tepeleri denilmek 
tedir. Bence bu t:ibirler ne kadar ye
rinde değilse, bunların Kürt sayılmaları 
da o kadar yerinde değildir. Bunlar Tilr 
kün ne engin bir insan Okyanusu yo.I"3t
mış bir büyük ırk olduğunu unutmuş 

oıan Osmanlı tereddisinin kurbanı ol
muş, yabancı sanılmış, sütü hiç bozul- 1 

ZORLA TAYYARECi 
ŞAHESI;RLER ŞAHESERİNDE 

T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü Nüshası 

iPEK'te ' 
Fransızca Orjjinal Niishası 

MELEK'te 
Görnıcl. 

ınamış ve ayranı dJ.in13 kabarık halis ı .. m•••••••mıı 
ınuhlis 1'üıklcrdir. 

:rlcr. Çün kii bu bir kahkaha kasırgası, neş'e menbaıdır. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler vardır. lll!m•ııııı:mı;.;;mıc::ı1ı.~ 
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