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GÜNLÜK SIYASI HALK GAZETESI 

Son Telsraf Matbauuula Baa1hr. Kuruttur 

LOZAN ZAFERi HEYE-1 ~ovyetteblljji 1 

CANLA KUTLANDI8!r:,0:~f1 

.. . . .. 

;; . .
1 

d -h lk l . d Dü~man geri un1vers1 e e ve a ev erin e ·· k .. rt .. 1 .. Jü n hügük merasim gap1ld1. pus 
0 0 uyor 

Ayni gaye mi? 
Geçen 22 Ha:r.iranda bfr· 
Jenbire K1:r.1l Ruayaya 
taarruza geçilme.Ï harp 
gayeai bakrmindan dikha
te Jeger na:r.ih bir mese
leyi ortaya atmahtaJrr. 
Almanya için bu a:r.îm 
fOTk hœehet ve hiilleti 

iS\)il;I~- 400 otomobil, 300 mo-
l tosiklet, 32 zirhh 0 • 

tomobil, 25 top 8 
torpil makinesi 

yine aad tek diiJman ln- "' .... _, 
giltereye tecaviiziin bir 
parçast m1Jrr, yohaa miù· 
tahil bir hedel midir? 

Ya:u.n: Prof. Sükrii Bab.a 
H kin<i büyük A vrupa harbinin 
U ha§lang:tCU1da Almanyamn 

hecre(i çok mahdut ve basit 
foriinüyordu. Danzig ve Koridor 
hakk:mdaki talepleri o zamamn 
khistan hükilmctince tasvip edil- U · 'tee! k' · t. · · lleyd' 'd t b .. th' b'd' k niversi e • m~"'srmde .ostiklâl marp dinlenrrken 

1 a e a u mu 1~ a 1:re op· 
lllazd1 gibi bir zan hâstl olur. . Lozan barl§lrun imzasuu.n 18 in-

Var ova hükûmeti bilhassa Lon- l ci yùdônümü münasebetile dün 
drave Pari.;ten te~vik gorerek km-1 rn"?"leketirnizin h.er tarafmda ol -
vetli kom§usunun taleplerine kar .1 dugu g1b1 §ehr:rn1zdc de meras1m 
ltoymak yolunu tutlu. Cojfrafyamn yap1lm1§\Jr. Üm\·crsitcclek.i mera • 
ve labiatin icaplarrna uymadan u- sime saat 17 de lstiklâl mari;ile bB§ 
•aklardan medet umdu. Ve bu po- lanm1§hr. 

œ Büyük Millet Meclisi Birinci 
Reis Vekili ~emsettin Günaltay, 
Müstakil Grup Reisi Ali Rana Tar 
ha'l, Ôrfi idare Komutam Korge -
neral Ali Riza Artunkal, Vali ye 
Belediye Reisi Lûtfi Kirdar, istan 
bu! Komutam General 1shak Avni 
Parti Reisi Re§al Mimaroglu ile 

(De,·am1 4 ilncü sayfada) 
litikamn ceusm1 üç hafta içinde Hariciye Vekili ~ükrü Saraçog
çok elim bir surette odedi. Bu su- lu, Maarif Vekili Hasan Ah Yü -
retle Almanya gayesine çok genil; ------------------------

bir mikyasta vâsil olmu§ say1labi- A L M A N S.Rusya li.rdi. Danzig ve Koridor dttkcn bü
tün Lchistan1 alm1§ ve -yans1n1 da 
•ükûtuoa mukabil Rusyaya vermi§ 
ldi. Ba~kumandan1 

Garp demokrasileri a~ yukar1 K 
bi.r sulhe )ana~ak ïstemec!iler. Ve Ur ma y 

Alman müstem
lekesi olacakm1~ 

Fransa ~lajinonun arka<Inda, in· B 
giltere deniz ku~gmm himayesin- a ~ k a n 1 
de auf beklemekle Na:ùzmi y1prat- ~imdiden valiler bile 
mak Ve çürütmek ümidine dü~tiJ- M k serilmic l~r. Bütün bir kllj boyloce barekct- • UV&!fa 1yet SÏZ • ..- y 

•IZ, mülâyim hattâ tath bir <urette hkler1nden dolay1 Londra. 2.4 (A.A.) - Times ga
reçti. Hattâ garpte arttk muharebe a f f e d Î 1 d Ï 1 e r zetesinin siyasî rnuhan·iri, Mosk.o-
anutulmu•tu bile... Fakat uyaru vadan memleketlerine diinmekte 
foei oldu. · Memleketler, milietler Londra. ~4 (A.A.) - Moskova olan Alman diplomatlar.nm yap-
birbiri arkas1ndan kilg.ttan l>inalar 1 radyosu, Ne\'yo~ktan ~Jd;g1 haber- ttklan baz1 be\'anah nakletrnekte
ClDi devrildi. Nihayet Fransa tari-. lei~ zrl<rederek, Alrr.an kuvvetleri dir. Bu Alrn~nlara gore Rusya 
hinde ve belki de biitün dünya ta-. ba~k.imandan.i Barucritsch ile Ge- dogrudan dogruya Alman 1darcsine 
rihinde emsali mesbuk olm1yan bir \ ""~urmay Ra~i<am Mlre§al Kei- tâbi bir müsternleke olacakt1r. Bu 
httimete ugrad1, 1ni:iliz krt'alan da•~) m Alniai. kuv\·etlerinin ilerleyi-: ha!, memleketi Alman kontrolü al
Dü":kerk'ten zorlukla adaya .•thya · I §1, rr--:mn~niyet verici ol~ad1g~- tmda id3:re edecek yeni bir Rus 
bildiler. FranHDID aman d1lemes1 da~ .. "°la}' fark œphesi narckat1 nesh yetJ~·mciye kadar devam ede
tizerine Bü)·iik Brit~nyanm da yu- §ef'.ig·., , .• ,,feierinden affedildikle- cek, Uk.rayna o zaman dahi Alman 
dnnC'ls•z kald•it içm silih101 tu- nn1 b11d1rn1ektedir himavesi altinda ka! kt 

Ve blr çok silâh
lar is}tinam edildi 
Moskova, U (AA.) - Bu sa

bah n~redilen Sovyet teblig;· 
23 Tenunuz günü Polotsk, Ne

vel, Smolensk ve Zitomir istika
metlerile Bcsaraby a mm takasmda 
d~anlara kar§I ç<>k §iddetli mu

harebeler verilmi~tir. 
Besarabya cephesmin bir n-0kta

S1JJda kuvvetlerimiz dü~rnanm bir 
motiirlü alaym1 maglûp etm~ler, 
400 ot<>mobil, 300 motosiklet, 32 
zirhh otomobil, 25 top, 8 torpil ma-

(De-vam1 4 uncil ,::ayfada) 

Almanlar 
Türkiyeye taar
ruz edec~kmi~ 
Alman zuhh fuka-
lari bunun için 
~arktan geri ahnmi§ 

-.,...--

Alman Hariciye
si bu haberleri 
tekzip ediyor 

Londra, 24 (A.A) - Alman 
ileri hareketinin son g-Un1e1 zar
ftnda pek ziyadl' yava ladlJ1 git
tik~e daha 1-ar1h bir su1·ette anla
~1lm&.ktad1r 

Bu hu usta Alman B.•~kuman
danhg1 st.iz.t·i.Jsunün radyoda dün 
yaphtJ. bir tahlil, dîk.kat. çekecdt 
mah.iyettedir. 

. -• •.. t hh" d M k • aca ir. li.m eueceg1n1 ev~ um t ~nier ?s uva radyusu, bir Avrupa . 
oldu. Çünkü lngiltere umumiyctle 'hukurnet "'erkellndeki bitaraf dip- Bun~an ~aJika. dol3.§an §ay1a- I 
ittilalt harpleri yapmak itiyadm· lornatik rnahfillorin ,·erdikleri bir Lara gore §iddelli ~l~ev11é aleyh- · 
cladw, Yalniz ba§llla rnücsdelesi is- haberden bahscdiyor. Bu habere tan olan. Alman D~v1et Na~m Ro· 
tisnal ve daha ziyade müstemleke nazaran Afrikadaki Alman k. t'alari senberg'm umw.n• karargah1 Uk-

SozcU, Alman ordusunun ytldl
run }k1rbi tabiyPSi,11 terkettigi
ni Ye liitler'in ilmd1hk oklugu 
yerde ka1rni'lj't tercih ettii;ini bil
dirmi~tir. Bu dt>t~tklik nas1l tef
sir edllebilir".' Alman rnaklneli 
malzem~i. molôrlerln tamlri ve 
depolartn t(·krnr doldu.rulmas1 
için bir tevakkut devrcsin1 .zaru. 
ri kllaeak dcreccd"' çetin bir 1rn· 
tihan ka~1stnda kahn1$hr. 

(Devam1 4 üncü ~ayfada) 

1ava~larina münhasir gibidir. (Dcvamt 4 ilncü sayfada) raynada olmak uzere, esare! alh-
Tr 1 uh b · 'b' M ----o-- ha almacak Rusyan;n u.murru vah-

ansv1 m are es• gi a... aama. s J f"... 1 . . . . 
fih bu yoldaki üaiitler ne olursa ol- t • • igme aym edilrnes1 rnuhtemeldir. 
aun ho"" rikh ve fngiliz aslam ada- llp çe e eflDID Su suretle Rœenberg'in vaziyeti 

r' h • Polonya umum· l' i.f •. g" 
11nda caniru di~ine alarak müda- t 1 

va • vaz esmi or. 
faaya koyutdu. L;te o dakikadan V a ~ e l 10evam1 4 lincü sayfad•> 

Taksi tahdidat1 bu
günden itibaren kalkt1 

Birkaç müslüma
n1 çok zalimce 
oldürmü,ler 

itibaren hakikat Ahrumyada bütün ------------------------

pplakhf:ile meydana konuldu. E
""""n otedenberi malûm olan bu 
keyfiyet ~udur ki Almanyanm en 
lllüyük hU11U ve bütün inki'l"fian
nn mini ve engeli sayd1i:J lngiliz 
lmparatorluiudur. (l,l4) harbi de Zagrep 24 (A.A.) - D. N. r:: bil 

diri)·or: 
Almanyaam deniz teslihab yan
pna gir~ek lmparatorlugu telHlit Salâhiyettar bir membadan bil-
etmesi yüzünden ç!kma~ miydi? dirildijline gore S1rp çetecileri son 
Müteveffa Kay<er Vilhelm •Al· günl<!rde mûslümanlara ve Hir -
manyanm istikbali denizlerin üs- vatlara kar~i b;r çok tC'dh~ hare • 

ketlerinde bulunmu~lard1r. Hirva. 
tündedir. dedigi dakikada en kavi tistan, Karadag ve eski Sirbistan 
dü~man1n lngiltere oldugunu gO.- arasmda bulunan Yenipazar san • • 
termi~ bulunnyordu. Londra da bu cagmda baz1 müslümanlar pek 
.Ozün mânaSIDJ b~• türlü anla· vah~i~·ane bir surette Oldûrühn~
mak istememitti. tiir. Beran kasabasmda bir müs • 

Geçen (1914 - Ill) harbinde ha- Iürnan tarn 28 yerinden b!Ç8.kla vu. 
kiki hamn Almanya içiu ingiltere rulmak suretile katledilmi!jtir. Roj 
ldi. Bu harpte de Lehista11, Fran- çede bir çok müslümanlarm tir • 
·~· Belçika, Holanda gibi mâniler naklar1 siikûlm~ ve Klandiça'da 
nihayet tâli engellerdir !ri onlar 6 Müslüman muhteilf ~llerde 
ortadan kalkmakla Cermen ve An- oldürülmü~t.ür. 

Bu husustaki Vekiller Hey'eti karan bu
g ü n den itibaren mer'iyete girdi 

' 
___ ......... ___ ~ 

j ! Al man f el>ligi 

.Moskova

.Y& hücum 
l ~ehir üçüncü de
, fa bombaland1 

!lloskoTiidan 9Crilen bir haberde prk cepbesi barekitmln memnuaiye\ 
\...-lcl blJ' sel<llde lnkloa1 etmemesinden dola71 cepbedeki vazJelerinden 

~ffedildiklerl blldlrilen 

Alman ordulan Ba~lmmandam 
Mar"'81 Brauchitsch 

Alman Genelkunnay B~karu 
Mare§'!) · itel 

~Ce pl'iele rcle V azUyet ,~ 

Sovyet mukavemeti
nin artt1g1 anla§1l1yor 

-1-~~-----~ 

Sovyet cephesinin inhilâli hakkindaki 
haberin büyük muvaffakiyetler olmasi 
icabeden neticeleri henüz ahnamad1 

dahilinde inki§af ettigin.i ve Smo
lensk nuntakasmda bir Sovyet tü
meninin imha edildi~i bildiriyor 

Sovyet mukavemetine 
ragmcn Alrnan ordu

s u ile rliyor 

Stalinin büyük. 
oglu esir edildi 
Berlin 24 (A.A.) - R('smi teb -
g: 
Bütün §ark eephesinde A man 

ve müttefik kuv\'etlerinin hare • 
kât1, mûhim bir mevziî rnukave • 
mete ve yoll<.rm fena olmas,na rag 
men, motOrlü bir ~-<>ki1 de d<'vam 
etmekted:ir. 

SavB§ tayyarelerinden rnürek • 
kep mühirn le<ekkülkr. dün gece 
de Moskovada mühim askeri ve 
iklISadi tesisata her çapta bomba 
atn11§lard1r. 

:..fOSKO\' Al\IN 
BOMBARDI:\IA!\l 

Berlin 24 (A.A.) 22/23 Tt IY' • 

rnuz gecesi Moskova üzerine ki..t -
le halinde yap1lan ha,·a taarruzu. 
na dair D. N. B. ajansi a~ag1daki 
mütemmim malûrnah vermekte • 
dir: 

1Ik taairuzda çilrnr1lan deh•~t -
li yangmlar hâlâ de,·am ediyordu. 
lkinci taarruzda ahlan bombalar 

(Devam1 4 Unc'l >ayfado) 

AKDENIZDE 
~ - -~ 

Bir hava ve 
den"z harbi 

Alrnan - Sovyet eephesinde va
ziyete dair dün gelen malûmat az
d1r. So\'yet tebligi Vitebsk §irnalin
de ve Kiyefe 160 kilometre mesa
fede bir mmtakada §iddetli rnuha
rebelerin eere an ettigini, kamyon, 
zirhl! otomobll ve d ger bau mal
zerne igtinam edildigini b1ldiriyor. 
Alman teblig1 ise harekâltn plân 

Büyük bir meydan muharebesi
nin cereyan ettigi muhakkak olan 
Smolensk mmtakasmda bir taarru
zun esir veya ·rnha edilmesi ne 
Ahnanlar lehine büyük bir muva!-

< Devaro1 3 üncü sayfada) 1 

JAPON 
haz1rl1g1 

Seferberlik umu 
mî bir ~ekil ald1 
Viti Japonya ile 

anlafiyor 

Fr ans iz gemilerine 
Hindiçîniden ayril-

• • Mate§BI ~e~·n· ··-· • ! malan bildirildi 

A "k J 1 ~ghay, 24 (AA.) - Reuter mer1 a- a pon bi,;dinyor: 

•• b t ~anghay'a gelen malûmata gore mu nase a 1 Japonlar ernsali gèirülmedik bir se-

Ihtilâf çikarsa Japon 
alacagi bloke edilecek 

Japcnyaya verilen 
ihraç mallar1na da 
embargo konacak 

ferberlik yap1yorlar. Evvelce faal 
h.ir.mete ehliyetsiz gôrülen knr'a 
efracl1 ~irndi silâh altma çagirtl
ma.lttadir. Keza, Çinde askerlik 
edip de sonradan ternis edilenler 
de toplanrnaktad1r. $anghay'daki 
Japon teb•5•I da askerlige davet 
olunmnitur. Bunlar Japonyaya ha. 
rek<:t etrni§lerdir. 

Çunking'e gelen haberlere naza-
(Devaro1 4 üncü sayfada) 

ltalyan ve lngili:z 
kuvvetleri çarp1~t1 

lngilizlerin 2 gemi, 7 
harp gcmisi ve 7 tay-
yaresi tahrip edildi 
Roma 24 (A.A.) - !talyan ordu

lar1 umumi karargâhmm 414 nu • 
marah tebligi: 

Dün merkezi Akdeniz, mûrel • 
tebahm1zm rnuvaffak1yetler; 1Je 
hita:ma eren kanlt bir demz - hava 
muharebesme sahne olmu~tur 

Fecir<len itibaren bütün ke~if 
tayyareleri, harp g<'rnilerinin, kru
vaziirlerin, torpidolarm ve tavya. 
re gemilcrinin refakat etmekte ol. 
dugu muazzam bir kafilenin hare
kâhru g<irmW,ler ve bu kaf'evi 
takibe ba~lam!'lard1r. Kafil~. pa~·
bî Akdenizd;m §&rka dogru se!er 
etmekk idi. 

Dü§manm deniz kuvvet~crine 

hava kuvvetlerimiz tarafmdan rnü 
teaddit hücumlar yaptlm!' \'(' kuv 
vetlerirniz, düsmanm tayYare da • 
fi toplarma ve avCI tayyarelerill<! 
meydan o1•uvarak onu büyük za • 
yiata ugratmt§tir. On ~ bin ton
luk bir vapur ile infilâk ed:ici mad 
del"r yüklü on bin tonluk l>ir va • 
pur batmlm1~1Ir. 

Bir harp eemisi ile, bir kruva • 
(DevAml 4 üncü •&y!ada) 

• ... .......... * * ... * ... 

Va§ingt.on 24 (A.A.) - Ayanm 
hariciye '·omisyonu reisi M. Geor 
ge, dün §11 beyanatt a bulunmllij -
tur: 

Pasifiltte bir harbe mâni olmak-
(DevalDl 4 ûncii aay'fada) ----

Buenos Aires'de 

9,ltff,û,u,~ 
Alman elçilik 
bi nas1 bas1ld1 

LO ZAN 
YAZA!f: 

SELÂ.MI IZZET SEDES 

muzaffor oldu. 
glo Saksonlar ortüsüz vâni bitaraf z t b h'd. J b rnemle. veya muh . • agrep e u a 1seler u 

anp kademeler kalmaml.§ kctle emsali gôrlllmem~ vaht;etler B ~ldutu halde kar§ila~ bulundu- diye t3vsif edi.lmektedir Mezk ·, urada bozgun• 

Lozan meydan muharebesinin 
y1ldonümünii kutlad1k. 

Lozan, Kanuni Süleymanm 
açt:igi bir m~ydandt, bu mey· 
danda bütün Avrupa ci.rit oyna· 
truya ahPWfb. Bir gün geldi, 
kar§"'1Dda Türk milletioin kalbi
ni, ruhuau ve dinlagm1 huldu. 
Bu meydanda Türkun kalbim, 
ruhunu, dimagm.1, dimait1na, ru· 
buna. kalbine mezcrd~o tek kÎ1?i 
bütün Avrup2 ile çarp1~h v• 

Lozan meydan muhnri·h•·•i 
Türkün glri~tigi en 1nuut1.a1n "'". 
\'&~, g(igsünii gur111 la t..ahartar. 
en büyiik z01(erlerintl1:c biridir. ·~· . vall§iyane hareketler bütün Hirv~- cular bir merkez 

ngiltere sulhü kahul etmezse tistanda derin b1r nefret dogur-•~un Îmhas1 BerJinin yegâne gaye.. IDWj!Ur. kur mu, lar 
~·:~r ltalya~~ Frausa izmihlâlin- Yenipazar sllJlcagmdaki Huvat- Bugüntlm itiliaren tek çift tlllulidall kaW\Mlan taksiler Buenos-Aires, 24 (A.A.) _ Çar-
da so~ra mucadeleye kan-,<masl Jar askerî kuvvet gônderilmes!ni . . , . iamba gllnü polis, Nazi parlisinin 
ln ha. ziya~e. bu i ·te Almanyaya 

1 
istetr:i§kr ve bu talepleri kabul Ank:.ra, 24 {hda~ muh.abll'lll-

1
! d~dat.Jn kald,nlrnasma. daJ.T K~r~ 1 umumi karargâht olan Buenœ-Ai-

ua~enet 1ç1ndi. Berlin adalan St· edilnci<tir d~·) - Taksi ollomobiller1mn ~!lk din~on k.aran Vek1ller Hey eti Ah:n f lh .. b k1~tinrk '.. .. . , · ·-. · · .. _ . . . . 1 res an se are ancsm1 aSJnl§· 
en Roma da butun Afri- Salâh'yetli m~fill_er; gore Hir. ve çift numaralaru1a gore munave-· tarafmdan tasvip edilm.i:jt.r Ka- tJ.T. Muh~lif Alman cemiyeUer 

(Deva1D1 4 uncu say!ad.a) vat1.>tanda tam bir sükun \'ardir. hie ile çabjrualar1 hakkIDdaki tah- (De\'a.ml 4 uncU say'fada) (Devamt 4 üncll sayfada) 

Viyana ka1.111ar1na dnyun1u1~ 

o]an Kanuni Sü1<"ytnan 1ntzar1n· 
tian ha•1n1 k11ltl1r1p da o ZPft'r 
güniinii giir!>ie) di uc;s111 hu<·aksti 
hir in1p;;iratorlus';"o hiikn1ederkrn 
kabnl pttii!i kcpitiilQc;.~onlartn, 

(Di:V~Jî"l 4 Y.UCU o&..)'f~t.J ) 
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l5lft.M ORDULARININ MUHAREBELERi 
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Biz odunu ald1k 
darJSI ba§JDlZa f 

Bundan yirmi, yirmi be§ gün 
once çekisini dort yüz otuz be§e 
alm.ad:g1m1z karaagaç, kocayemi~, 

Emirülmüm.in.i.t1 Abdullah, mü§-: kaddes itikatlarma tecavüz ettiler. kestane ve biraz da me§e halita
riklerm bu telâ§lar.m anlamarruli 1 Milli usul ve an'anemizin hilâf na sm1 dün, be§ yüz altrru§a bal gib1 
gibi davrand1. Arkada§larmdan bi- olarak, recep aymda k1tale giri§ti- kabullendik. .. kabulleruneyip de ne 
rin~ kârvanc1larm nczdine yollad1. Ier. Bu mübarek aym hürmetini ih- yapacakhk? Ha bugün alalim, ha 

Bu zat, sil~hs1z olarak gitti. Bü- lâl eylediler. yarm alahm diye hergün üzüntü 
yük bir kay1ts.zl!kla selûm verdi: Dîye, protesto sadalan yükseldi çakmedense, biran once olup bitsin 

- s;ze tesadüfümüz, çok isabel islâm dininin §eriat ve kanunlar1, §U Î§ vesselâm deyip dün sabah 
oldu. Biz de, (hac) için Mekkeye 1 (cahiliyet devri)ne ait pek çok, Fener iskelesine yana§tùc. Depo-
gidiyorduk. Bcraber gidcriz. §eyleri iptal etmi§ olmakla bera- 1 nun biri, zaten iki arabamu: var, 

Dcdi. Onlara, emniyet verdi. ber, Resulü Ekrem Efendimiz, baz1 onlar da me§gul dedi, oteki bir ye-
Kârvancilar, bu sôzlere kanaat iyi âdet ve an'aneleri ipka etmi§- re yüz çeki kesip gonderecegiz, o

getirdiler. Develerini çayirlara ko- lerdi. Buna binaen bu hakh pro- nun için size sira ancak iki gün 
yuverdiler. Kcndileri de odun top- testolar kaq1smda kalben çok derin sonra gelir buyurdu. Oradan Ciba
larnak, yemek pi§irmek ve saire bir teessür hissetmekle beraber, es.. liye yolland1k ve Cibali dep<>lan
gibi ü;lere giri§tilcr. hab1 kiramdan birçoklari da Ab- nm birinden halis me§e! diye be§ 

Emîrülmüminin Abdullah, bu fir dullah ile arkada§larma infial gos-- I yüz altmt§tan b.C§ çekinin parasm: 
flan kaç.rmak istemcdi. Mü~rik1e- tcrdi. j sayd1k. Fakat bir de eve gelnce ne 
rin üzerine allhp atilmama.k için Aylarm günlerini lây1kile hesap g0rsek bcgenirsiniz? Be§ çek.i odu-
11rkada§larile müzakcreye girî.§ti. edcmemekten ba§ka hiçbir cürüm · nun içinde halis me§e devede ku
Bazilan: ve günahlari olrruyan bu talisizler, ! :akti. Be§ çokinin d_ortte üç buç~-

- (Recep) aymday1z. Bu ayda _ büyük bir muvaifak1yet kazanml§ ,. gu kest~ne, .. karaagaç, ~ocayemI§ 
ha<rbetmek, haramd r. olmalarma ragmen _ çok mahcup ve hatta gurgene benz1yen mu-

Dedilcr. Baz1lan da; bir vaziyette kald1lar. Hattâ uzun kavva gibi haiif bir §eylerdi. 
- HL'flÜz recep ay1 girmedi. He- zaman, bilmiyerek Î§1edikleri bu i§te o zarnan kendi kendime: 

üz (cernaziyelâhir) aymm son gün günahtan dolay1, Cenâb1 Hakkm - Oh olsun! dedim, yirmi, yir-
lenrde bulunuyoruz. Bu f:rsah ka- gazabma ugramaktan korktular. mi be§ gün once halis me§e degil 
ç1rm1yal.m. Mu§r.klerin ùzerine a_ Bereket versin ki bu s1rada; diye çek.isini dort yüz otuz be§e 
lllalim. [Yes'elûneke an~§ehril harâmi almad1gm mahlût odunu, i§te bu-

Diye, mutlaka dü~anla muka- kitâlinfihi ... . ] gün be§ yüz altm1§a aldm! 
teleye giri;mek istediler. Âycti kerimesi nüzul etti. Mâ- Diyeceksiniz ki: 

Nihayet, mukatele taraftarlan- nay1 §erifi: _ Bunlar1 yirmi, yirmi be§ gün 
nm fikirleri kabul edildi. Kârvan- [Hangi ayda olursa olsun, dü§- once neden dort yüz otuz be§e al
c1!arm üzerine ânî ve .§edit bir hü- manlar1mza kaf§l koymak haram madm da dün bC§ yüz altm1§a al-
cum gosterildi. degildir.] dm? 

• u lümanla:rdan (Vâkid bin Ab- Demekti. Bu âyeti kcrimcnin nâ- Ne bileyim ben, §Una, buna daha 
dullah) m att:g1 ilk ok ile, mil§- zil olmas1 üzerine, bu mescleden çogu bir oduncuya kand1m. Kendi
riklerden lunr bin Hadremî kanlar dolay1 kalblerde husule gelen tees- sinden y1llard:mberi aL§ver~ et
lçinde yere serildi. (1) Kârvanc1- sürün izt1raplari hitarna erdi. 

1 
tigim bir oduncu, o zaman bana 

Jar, firar etti: Osman bin ~bdu~la? Resulü Ekrem Efendimiz, bu se- §Oyle dedi: 
ile Hakem bm Kcysan e 1r edild1.

1 

riyyeden getirilmi§ - ve kendi ta- _ Bak gorüyorsun bizim depo 
0 kan~1khk aras nda ~evfel bi;n raflanndan iltifat gosterilmemi§ · kapah, fakat yolda gayet güzel ha
Abclullah da kaçarak karvancilara olan ganaim malm1 alâkadarlara lis mC§e oglu me§e, odun oglu o
Iltil ak eyledi. taksim etmek istcdi. Fakat, ganai-1 dunlar1m1z var. ~imdi ba§ka depo-

Kàrvanm bütün mallan, müs- min ne suretle taksim edilecegine lar dOrt yüz otuz be§ten seni alda
lürr-anlara kalm1§h. Ortada; k1rk dair henüz hiçbir âyet nüzul etme- tip sana hep kestane, gürgen filân 
elli deve ile, çuvallar dolusu kuru misti. Buna binaen - ve baz1 riva- sokU§turacaklar. Çünkü halis me§C 
üzüm'.. Tâif sahtiyam ve sair birta- yct!ere nazaran - Resulü Ekrem oglu rne§e bugün dort yüz otuz 
le m tuccar e§yas1 vard1, Efendimiz, Emîrülmüminin Abdul- bC§e idarc etmcz, onun iç.i.n üç, bC§ 

En irülmüminin Abdullah ile ar- Wun evvclce ya~hg1 taksimi ka- gün sabret, ben sana haber gonde
kr. ~lan bu mallan deyclere yük-1 bul ederck, rnevcut ganimetin be§te ririm, fiyatlar be~, on kuru§ kadar 
\€ttiler. Esirleri de onlcrine geçir- birini ehli islâmm umumî ihtiyaç- bir §ey yükselecek amma, hani 
di!cr. l\Iemnun ve mcsrur bir hal- larma aymp digerlerini Abdullah sen de benden, her zaman oldugu 
de Medineye avdet ettilcr. ile arkada§larma verdi. gibi halls odun oglu odun alacak-

Baz1 rivayetlere nazaran, Medi- sm! 
neye yi:kla~mca, Abdullah ganaim [1] islâm silâh1 ile ilk olarak Bu so~e, tabiî, akan sular durur-
rr.ahnm be§te birini Rcsulü Ekrem maktul dü§en, bu adamd1r. (Devam1 3 ünd sayfada) 
Efcndimiz için ay1rd1. Geri kalan- ----------
lan ;kendisi ile arkad3§larmm ara
i;mda taksim etti. 

Dï.ger baz1 rivayetlere nazar~ 
da, hepsini birden Resulü Ekrem 

MAHKEMELERDE " ve POLI STE 1 
Efendimize takdim eclerek: 

- Yâ Resulûllah! .. Emrin muci
b•nce gittik. Bir dil.§man kârvanma 
rastgeldik. Mukateleye giri§tik. Bir 
kcsrrum kaç1rd1k. iki esir ald.ik. Ï§

Kaza m1 cinayet mi? 
te, huzuruna getirdlK. 

Dedi. Dün yine bir ceset bulundu 
Bu rivayctlerin hangisi dogru o

lursa olsun, Resulü Ekrem Efendi
miz bu muvaffak.lyct kar~ismda 
memnuniyet gostermedi. Hattâ; 

- Recep ay1 içinde harp ve k1tal 
et:mek haram oldugunu bilmiyor 
m1ydm1z? 

Diye, A:bdullah1 tekdir etti ... Ve, 
ken<lisine takdim edilen ganimct 
e§Yasma elini sürmedi. 

Kârvandan kaç1p kurtulm1ya 
tnunffak olanlar da bu s1rada 
Mekkeye vâs1l oldular. Maruz kal
d1klar1 tecavüzü, yanayak1la anlaL 
m1ya ba§lad1lar. 

Vak'a, çarçabuk Kurey§ kabîlesi
r:in her tarafmda mühim akisler 
husule getirdi. Ve derhal bütün o 
ttunt kada: 

- Müslümanlar, ecdadl.m.lZm mu 

Dün sebzoe hâli onlerinde 35 ya~
larmda kadar bir erkek cesedi bu
lunmll§ ve derhal pollie malûmat 
verilmi§tir. 

Bu ccsedin üzerinde elbiseleri 
bulunrnakta idi, fakat yap1lan ar~ 
tmnaya ragmen hüviyetini tesbite 
medar olabilecek hiç bir vesika 
bulunmaml§hr. 

Hem boyle bir vesika bulunma • 
Yl.§1 ve hem de üstünde elbiseleri 
olmas1 bu olüm hâdisesinde bir ka 
zadan ziyade cinayet maksadi bu. 
lundugu etrafmda §ilphcler uyan -
dirtnl§ ve evvelce oldürülerek mi 
denize attld1g1, yoksa den;zde mi 
boguldugunun tesbiti için ceset 
morga kald1r1lml§hr. 

Yapllan tahklkat tamik edilin -
ce bu cesed.in Bursal.I Zeki admda 

aranllklann Adami -
Yazan: IRFAN D OGAN 

""--------Edebî Roman 15 -
Bir ihtiyar erkek, torunu ya -1 liyeœktim Nail. Hemcn hemen en 

11'.nd~i i:umral bir klZln be~ini ~~fis .k1zlar bizim kolumuzda de -
çundiK .yor. Ve bunlardan da ile- g1! m1? 
ri varan bir tak1m b1ç. !'~ • Onlarm bu konu~alarma kol _ 

bir tayfaya ait oldugu anla§1lm1~ 

ve kendisini tamyanlar tarafmdan 
te§his edilmi§tir. 

Son v:mlan netice~ gôre Zeki. 
nin herhangi bir cinayete kurban 
olmaktan ziyade bir kaza neticesi 
denizde bogulm~ oldugu tahmin 
edilmektedir. 

Adliyeye kâtip alm1yor 
Adliyede zab1t kâtibi vazüesin

de çal!§mak ve 10 lira aslî maa~ 
verilmek üzere ycniden rnemur 
almacakt:r. Bu maksatla 29 Tem
muz günü saat Hl,30 da adliye bi 
nasmda bir müsabaka imtiharu ya 
p1lacaktir. lmtihana girmek ist1 
yenlerin müsbet evraklarile birlik 
te Adliye Encümeni Reisligine mü
racaatlar1 icap etmektedir. 

Ev sahibi misaiirlerine güzel bir 
sürpriz yapmak için, yeni y1lln ilk 
Gaatinde gramofonu dur<lurdu ve 
salondakilere hitap etti: 

- Sevgill misafirlerim. ~imdi sa
lonumuzun en güzel kizm1 intihap 
etmek için bir hey'et tC§kil et
tirdik. Evvelâ size hey'eti takdim 
edeyirn: Ressam Niyazi bey reis, 
mühendis ~vket beyle, müteahhit 
Vedat bey de âzam1z. 
Sarho~ bir delikanli ko§eden lâf 

IKDAM !S - TEMMUZ - tHI..., 
--- --- - - ---

IFIKIRLERL 

Tasarruf bonolar1 
sat1~1 çok hararetli 

1 t 
~ 

Y er :i çuval 
yap1l1cak 

lngiltere ve A merik• 
Almanyay1 nasd mat 
lûp etmegi dü~ünüyot 

.. ."azan: Hâmid Nuri /rtfl,J 

Lord Halifaks'm beyanatile (1. 
.anla§lldig1 veçhile, herhangi sil~ 
uzla§ma, anla§ma tekliflerini 'I" 
k1alan bertarai, ihtimallere farS" 
ziyelere gore dahi pe§inen reddt" 
den, kulak.larm1 t1kayan ingiltere" 
nin anavatanda, Dominyonlar.d" 
Birle§ik Amerikada haz.rhklar~ 
fazlala§tirrnakla ugra§hg1 gorU 
mektedir. Londraya gelen Ameri1'1 
mümessili Mr. Hopkins'in snn be)I" 
natmdan anla§il1yor ki, §arkî A 
rnanyadaki sanayi -irerkezlcri 
dahi berhava edecek kuvvct ' 
kudrette dort mot0rlü yeni bir t 
tayyarelerin yap1lmas na da bS. 
lanacakhr ve yahut ba§lanm1§1Jl' 

--~~~~~ .. ~~~---- Adan a bezinden 
yapilacak bu çuval-
1 a r 1 OO k u r u ~ a 

Bankalarda 
paralann1 

ta sarruf 
bonoya 

mevduah olanlar 
tahvil ediyorlar 

Millî Müdafaa ihtiyaçlarm1 kar 1 mz bir rr.üessese bu bonolardan 60 
§tlamak için sah§a ç1kanlm1§ olan bin lirahk birden alµJ.I§tir. 
tasarruf bonolarma kar§t gorülen Bankalarda vâdeli olarak para • 
geni§ alâka günden güne artmak - Ian bulunan bir ~ kimseler bu 
tadir. Alâkadarlardan aldigrm1z paralarm1 bonoya tahvil etmekte 
malûmata gore birkaç gün içinde ve bunun faizini de derhal almak
bu bonolardan 7-8 milyon liralik - tadir. Bankalarda bu nevi mua -
tan fazla sahlmi§tir Günden güne mcleler fazlala!)makladir. Bundan 
artmakta olan talepler kar~1smda ba§ka baz1lan da aldùclar1 bono 
mevcut vlan 25 milyon liralik bo- faizlerini de tckrar bonoya ltapat • 
nonun k1sa bir müddct zarfmda makta vc bu suretle umumî faiz 
kâmilen sahlmas1 kuvvetle muh - yüzde 6 dan daha yukan çlkmak • 
temeldir. Sehrimizde bulunan yal tad1r. 

mal olacak 
Toprak mahsulleri Ofisinin 

eJinde bulunan mikset kepek 
için 100 adct yerli çuval imali 
kararla§hrtlmi!jhr. Yap1lan 
tetkikler neticesinde bu nevi 
çuvallarm Adana bezi tabir e
dilcn ve Malatya fabrikalaun
da dokunan bezlerden imal c
dilmesinin miimkün oldugu ve 
tanesinin âzamî 100 kuru§a 
maloldugu anla~dmi§hr. Bu 
itibarla Mürakabe Komisyonu 
diin bu çuvallarm maliyct fi-

lngilterenin, daha evvel ve1' 
sonra Birle§ik Amerikamn siyr 
set, sanayi, askerlik erkân1il~ • 

Güvercinler hak
k1nda bir emir 

Floryada bir 
me cr a patlad1 

--o-----

yatlarm1 tetkik etmi:i ve çu- maksatlan nedir? Avrupanm )·t' 

vallari imal eden müesscseye gâne ve rakipsiz hâkimi Almar.'°1 

maliycte gore yüzde 5 kàr vc- ordusunu, Avrupa karasma ask 
rilmesini kararla!?hrm1§hr. Bu ihrac1 suretile rnaglûp etmek 

Güvercinlere ycm at- Belediye büyük plâj 
mak memnu degildir müstecirine ceza kesti 

çuvallarm herbiri 70 kilo mik- l istiyorlar? Amerikanm sab1k Cûrtl" 
tarmda kepek alacakhr. Bu , hurreisi ve ~imdik.i barbe müc111'1~ 
suretle piyasada çuval ihtiyact ! leye aleyhtar infiratç1 zümren~1 kar~anm1~ olacakhr. erkâmndan olan Mr. Hoover bir' 

Baz1 gazetcler belediyenin gü -
vercinlere }em ahlmas1m menet -
tigini yazrn1~lard1r. Bunun üzerme 
baz1 ycrlcrde memurlar gü~rcin
lere yem atanlara œza kesmege 
ba§lam1~lardir. 

Vali ve Bcl-ediyc Reisi Lûlfi Kir 
dar dün bu hususta tekmil §ubele
re verdigi bir emirle güvercinle • 
rin 1stanbulun tarihî hususiyetle -
rinden birim te11kil ettigini 
ve güvercinlere yem at1lrna.. 
smm memnu ol.mad1gm1 bildir • 
mi§ tir. 

Arkadaflarm1 yarahyan 
mahkûmoldu 

Bundan bir müddet evvel Eyüp-

te bir para meselesi yüzünden kav 

ga ettikleri s1rada arkad~larmdan 

Osmam yarahyarak Olümüne se -
bebiyet ~ ermekten ve diger arka
da§l Hamdiyi yaralamaktan suç • 
lu olarak muhakemesi yap1lmakta 

Floryada büyük plâjda belediye 
müfetti§lcri tarafmdan yap1lan 
tefti§te kadmlar helâsmm mecra
larmm hkah ve plâj kumlugunun 
tam ortasmdan pathyarak mülev -
ves sulartn buradan denize dokül
dügü hayrctle gorülmü§tür. Bu 
yüzden hem sivrisinek husule geL 
digi ve hem de yüzenlerin s1hha -
tinin muhtel oldugu anlal11larak 
derhal ceza kesilmi§tir. 

Diger taraitan Belediye Hey'eti 
Fenniye Müdürü bu kanalizasyo -
nun yap1lmas1 için rnahallinde tet 
kiklere geçmi§tir. 

---{)---

Diger taraftan yine bu nevi kadar evvelki bcyanatmda: 
bc7!erin daha dayamkh olan •- Almanyayi yenmek iÇ~ 
cinslerinden ba§kn nevi çuval B,000,000 askeri Avr1&pa karalarlll 
imal edilmcsi için de tetkiklcr ihraç etmcmiz, 40,00J,00-0 ton b~t 
yapilmaktadll". · sefinesi in§a eylememiz lâz1rndl1 

L.., ____________ Jr Bunun için de 10 yil ister.• dcmi~t 

L• Filhak.ika 5 _ 8 milyon ordull11 

iman memur te§kili için tanktan, toptan, siJôlr • • 1 • • • tan evvel bunlari kullanacak er 
Ve l~Çl erI IÇID ierïn yeti§tirilmesi, talim gostcr1 

• mesi, daha evvel de nnihtclif ~ 
spor Yer1 mil.ara mensup zabitlerin haz.rl!! 

mas1 §arttir. Mecburî askcrli.i: u 
lünün §imdiye kadar esash oI~r 

Mükellefiyetin tatbiki 
için t ahsisat verildi 

tatbik €dilmedigi Birle§ik Arlcr 
kada milyonlarca ordunun to 
piyade, tank, süvari gibi sm1fü:r 

Devlet Llmanlar Umum Müdür- kifayct edebilecek zabitlerin l 
lügü memur ve i§çilerinin Beden yare, harp Jevaz,m1, iUctlcri gc• 

Kaz1lan yerde bir Terbiyesi Kanunu hükümlerine go_ Ier gibi fabrikalarda. in§aat te 
re faaliyette bulunmalan için Ve- gâhlarmda haz1rlanmalar1 irrk 

De fine hikâyesi 

§CY bulunamad1 kâletten istenilmi§ olan tahsisat yoktur. Zabit yeti§tirilmcsi ted" 
Sürp - Agop rnezarhgmda 1293 kabul edilmi§tir. ricî tarzda ve uzun senelerdc mürtl' 

tarih!nde gomülmü~ oldugu iddia Bu itibarla §ehrimizde Limanlar kündür. 
edilen milyonluk definenin aran - Umum Müdürlügüne merbut mü- Bu mütaleamn k1smen 1ngi!tt' 

n·· 1 d be . d ed"l esseselerde bulunan kadm ve erkek d 
1 

# 
masma .,un cr en n evam 1 - 1nemurlarm faaliyet §ekillerilc gün re hakkmda dahi ser o unn1 r' 

olan Tahsin Durmazgider'in mu • digi halde mütehass1slarm goster- ve saatlerini tesbit etmek üzere mümkün~ür. O. hald:···? ingilt~e' 
ha.kemesi dün birind ag·ll' cezada digi son ümit yeri de kaz1lm1~; bu d"' L" 1 U M'·d·· 1..•.. ve Amenkadaki mucadeleye 

d d 1 k k t k k"'t un iman ar mum u ur ugun- Alm . h . . 111 
neticelendirilrni§tir. ra a ma en e arI§l opra u - de bir toplanh yapilnu§tir. Umum vam, anya ile her angi b~r de' 

lelerinden ba§ka bir §ey buluna - M""d'" R uf Manyasinin reisligi la§TI11ya yana§mamak, Berlin 
mamt§tlr. Define aray1cùar her ne ltu dur a 1

1 . t· d b .. tün" rn·· gelecek sulh tekliflerinc kulak ~ Tahsin Durmazgiderin bu suçu 
sabit gorülmü§ ise de hâdisede tah 
rik ve h&fiflehci sebeplerin bu -
lunrnas1 dikkate almarak 5 sene 
17 gün mahkûmiyetine karar ve -
rilmi§tir. 

Hoparlor memnuiyetinden 
tikâyet edildi 

Baz1 gazinolarda ve çalgi.h yer -
lerde hoparlor istimali menolun -
mu§tur. 

Bilhassa incesaz hey'etlerinin ve 
maruf muganniyelerin seslerinin 
i§ililmesi cihetinden bu men gazi. 
nocularm §ikâyetini mucip olmll.§
tur. 

Daha ziyade büyük bahçelerde 
arka s1ralarda oturanlar iyi ses 
i~itemiyeccklerinden bahçe sahlp
leri bu yasagm kaldmlmas1m dün 
belediyeden rica etmi§lerdir. Key
:lyet tetkik olunacakhr. 

Valinin tetkikleri 

k d ··t . lm 1 d h' a m a yap1 an iç ima a u u.. 1 1.. •• k 5 11 a ar mu eessU' o U§ arsa a a- 1 . ..d .. 1 .1 d . f kat'iyyen t1karna..., muna a§a • . . essese erm mu ur en e aire §e - f 
la kaz1larmda devam ett1klerme l I . U M""d"" 1..• .. bertaraf, i§itmemek kararlari 
b k l .. .11 . . '-· er1 ve rnum u ur ugun spor . . k ed' . 

a 1 1rsa um1 er1run tamamen ""-· .. t h 1 h bul 1 esaslara istinat ett1r1lme t 1r. 
lm d - l lm kt d mu e assis an az1r unmu§ ar- J 

n a igt an a§l a a ir. d;r. Toplanhda memur ve i§çile- 200 milyona yakm nüfusa. t~; 
rin açùc havada ve kapah salonda k.ilâth harp sanayiine, talim go'. 
yapacaklan spor harekâtile yüzme mil§ orduya, kâfi miktarda te ,,. 
sporlan için mahallcr, gün ve .<?a- silâhlara dayanan Sovyet Rus) iJI 
atler tesbit edilmi§tir, Verilen ka- daki mücadelesinde Almanysfl 

Satin almacak makine 
yaglari 

Petrol ofisi tarafmdan piyasadan rarlara gore idare Sarayburnu ar- zaferi kat'î olam1yacak. Bu m~:' 
satm almacak makine yaglanmn kasmda mevcut olan büyük ve düz dele ayni zamanda cephe ger1sil1' 
fiyatlanm tesbit etmek için Fiyat bir sahadan açikhava sporlan için de, harp sahnelerinde oldugu gi 
Mürakabe Komisyonu dün t!llerin- istifade edecek ve kapah sporlar halki ve askeri hesapsiz zayiat 
de bu nevi yaglardan bulunan ba- için de nhhmda bulunan bo~. ve y1pratacaktir. Bu zamanda \·e • f1" 

. . . büvük. bir binadan istifade edile- . . . 
z1 tacirler1 kom1syona davet etmi§ k-t. A d . rl 1· ·n ra, Almanya ile l§gal altmoJ ce 1r. ynca en1z spo ar1 ç1 f}f 
ve kendilerile gorü§mÜ§tür. Cere-1 de bir mahal tesbit edilmektedir. meml€ketlerde günden güne bv 

yan eden müzakereler neticesin- Urnum Müdürlük bu hususta êinü- lan, vahamet kesbeden ikhsadi \rf 
de bir anla§miya var1lamamI§ oldu- müzdeki haftadan itibaren faali- ziyet ve hayat, yoksulluk, sefal 
gundan makine yag1 fiyatlarma te k ve mevcut kadm ve aylarmda ingiliz ve Amerikan tf1 

al·t maliyetlerm· tesbi"t edilmesw' e ye geçece 1 h mulâti tayyareler garbî, §im:ill . .;,. 
erkek memur arm epsi haftanm t' k" b" A alJr' 

karar verilmi§tir. .. . 1 sa i, §ar i cenu i vrupa serr , ~ 
mua~ gun ve saatlennde mun- na yer üstündeki fahnk11Jan, v<' 

Fatih Belediye Tahsil $ubesi tazaman bedt!n terbiyesi hareket- lan, ia§e kaynaklarm, koprüler~ 
leri yapacaklardir. madenleri, mamureleri gün g{'(~1 

meden tahribe sevkoluMcak la~ 

M • t Tayyare elemanlannm, 6 ayl. ~ avna ID~aa 1 buçuk sene arasmda yeti~tïri' ,!J 

d 1 diklerine gare, !ngilt~ ve A tevsi e i i yor rikadaki nihaî zaferi kazanm •. r 
i§tirak edenlerden seçilecek güzel Yine ayni hareketler tekerrür -----i>-- jesinde hava kuvvetlerinin ,[r ~ 
ne, diger partiye girenierden ayn- etti ve deminki partide gorü~ierin- Haliçte üç büyük ro- mevkii i~a1 eytedigi an1a§1bY

0
r r 

tacak güzel, umumî bir kararla bi- de aldananlar, kendi aralarmda bL gorülüyor ki, L')ndra ile NevY0~s· 

Vali ve Belediye Reisi Lûtfi K1r
ilar dün Be§ikta§a giderek yeni aç1-
. acak olan Sinan Pa§a camiî etra
ùm tetkik etmi§tir. 

Belediye Reisligi Fatihteki bele
diye tahsil ve tahaltkuk §Ubesini 
yeni bir yere nakletmek üzere y1l
hlc 20 bin lira tahsisat ay1rml§tir. 

rinci ve ikinci olarak ilân edile- rinciyi tayine çah§tllar. ~ morkor yap1hyor taki za!eri kazanmak plâranll' , 
ceklerdi. Pembc tuvaletli bir k1z, ilk ba-' Devlet Limanlar i~letmesi U - kikat haline geleccginc ait ·a'lf 

.. bu sebeple kuvvetlenmi tir. ' JI' 
Derhal i§e ba§landl. ve birinci ki§ta bütün nazarlar1 üzerinde top- mum Müdürlûgü memlcketimiz • lh klill · k 1 

d 
ma ve su te erme ar§ { 

parti on çift olarak ortaya çùct.. luyor u. deki mavna in~aahru arlhrma.k i. laklar bu yüzdcn bkanmi~t: .. i\ J 
Dans, kadril, sonra yine dans yi- Çok itina ile hazl.l'larun1§ ba§ak çin geni§ faaliyet sarfetmektedir. cadelenin müstakbel safhaS t1

0 ne kadril.. sarm saçlan, yar1 ç1plak omuz Bu cümleden olmak ùzere izmir - tayyareler birinci me\•kii i~gal c 
Bu merak11 müsabaka, diger sa- ba§larma inhinah gOlgeler çiziyor. de eski<lcn mevcut olan ve küçük ceklerdir. 

londakileri de k1smen buraya top- Mat bir ten ve az makyajh bi:r yüz. mik ·asta faaliyet gosteren atôlyc- 1 f11r 
l<>m•~ti. Herkes hakem hey'etinin G l k be · t k · d'l Japonya dahi Uzak Asya i e -·-. oz er, ço rrak renkli :.i:eytinya- Ier tevs1 ve a v1ye c I mi§tir. Bu Çin ve Pasifik Okvanusiar1t1

11 
ketler. larmdaki k1zlar gülüyorlar ve chu 

El-ek rikler tckrar yandlg1 za - ne iltifa • der gibi birbirlerine 
man, herkeste bir parça tatmin e- goz k1rp1yorlar. 

'verccegi karan sab1rs!zhkla bekli- gma batmlmil! iki y~il zeytin ta- scbeple izmir limamnda oldukça · "lt!l 
Rusya, Ingiltere ve Amen . C'~ 

_ Reisinizi hcykeltra§tan intihap yor. Ve seyircilerden baz1lari ken- nesi gibi parlak .. gogüs, h1rpalan- gcni~ bir mavna in§aat merkezi harbe ba§larsa ... ? 1937 dcnber' J( 
ctscydiniz daha iyi olmaz m1yd1 Na- di aralarmda rey vererek bahse gi- mami§ oldugu için, normal bir ka- kurulmu~tur. Burada in§a edilecek harbi ile yorulan ve yipranatl ~ 
Eife hamm? ri§iyorlard1.. Bu müsabakada az bar1kl1k ta§iyor. Bele dogru gittik- :navnalar Türkiyenin bütün liman ponyanm kar§isma, Amcrika ilC e.i'e 

attt: ' 

dilmi§ olmamn hazz1 tlk bakl§ta Fakat bu salonda, en gôz ahc1 
hissediHyor. bir k.lz var k.i; etrafta dola§an kurt-

Bir kavalye, yanmdan geçen di lar onun güzelliginden istifade için 
ger bir çiftln kavalyesme soz ah- akla gelmiyecek kurnazl.rklar icat 
yor: ettikleri halde bir türlü muvaffak 

- ;>ansin vanm~ dogrusu Hay- olanu.}'10rlar. 
ri. Geœnm 24 unü ne de güzel bir I 0, bu sa!Dnun y1lba§1 kraliçesi
pacçaya hasretmi~m.. k1skand1m dir ve biraz evvel yap.ilan müsa
v.allahi. Kurnazhgm1 takdir et - bakada ittifakla birinciligi a~ 
mcden geçemedim. t1r. Ve onu kollarmda dansettiren 

Diger kavalye cevap veriyor: genç de, tabü 01.1 toplant!dakikrin 
- Ayoi §1?,lleri ben de sana soy. e.n bahtiyan. 

Onun bu sèizü salonda bir kahka_ çok hareketlerin de tesiri oldugu çe darla§an ve oonra tath bir inhi· Jan arasmda ihtiyaca gore tevzi gilterenin ~imdi üstim, geJecelt s 11~ 
ba uyandirdi ve sonra tasdik edil- için; kavalyeler kollanndaki k1z- na ile tekrar geni§liyen bir vücut cdilecektir. Bundan b~ka Umum lam:mwn htikim hale gelecel· bll9 
di. Fakat ne yaz1k ki bir heykel-} Lan büyük bir itina ile idare edi- boyu, danscttigi kavalyesine naza- Müdürlük Haliçteki in~aat ve ta _ kuvvetlerinin n1karilmas1mn hi' Çi 
tra§ bulamad1klan için, es~i hey- yorlard1. Niha~et, . gran:o~on ~~1 r- ran kisa g0rünüyor, fakat ayn tet- mir atolyelerini de mü!e'l!adiyen olundugu anla§1lrraktad1r. f11~ 
ette karar k1lmd1. d.U:~I?u v~ ~mnci partmm bmn-j kik edilecek olursa hiç de oyle de- tevsi ve takviye etmekteclir. Ha - harbi hasebi1e son h ddine gel 

9 
Müsabaka §U §ekilde olaca.kti: cisi ilan edlldi: gil. Bacaklar ve ayaklar tuvalet.- :içte Liman için olmak üzere yeni- dahilî iktisadî l:luhran va.ziyeti lt cl 

Çifrtler dansa kalkacaklar, bir ara- - N evin hanrm kazand1!. nin sallani~ile intizamh oldugun ù len ~ç bil~'Ük yC'rli romorkor in - ·•smda J aponyadan da ~nc~f • 
lik kadnl yap1lacak, sonra tckrar Sürckli b1r alk1;: salonu kaplad1, dcrhal belli ediyor. Lâcivcrt üze- ·a ed;lmcsme ba~lanm1~hr. Bu ro-

1 

. h 
1 

kave e• b 
tiansa dcvam • edilccckti. Hakem sonra ikinci parlinin namzetleri rine sari serprre renkteki küçu morkorl~r tamamen Türk i~çisi ta vem. _ .arp ere ;;~. 
hey'cfnin aldanmamas1 için. bu i 1 ka\·alyeleri ile beraber .ortaya çùc-1 ayakkab,lan luvaletinin eleklerin rafmdan yap1lmakta ve ye.rli mal- mcdigl heitiap 1 iyor. JV' 
iki partide olacak ve Oil' partiye 1 t1.. ëipüyir. (Daha var) leme kullamlmaktadlr. Hâmit Nuri JR. 1 
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SAYFA-5 

,-------------------------------------..---------------------~~~~~ ... 
1 HAVACILIK TETKiKLERi 1 \., _____________________________________________ _, 

I . h lü geçen\ lngil t eredeki zm1r ma su ~ü p h e li 

r-euGüN-
1s1 v AS î 
l VAZI Y ET- -
Vi§ide Japonya ile 
ya p1lan müzakere

l eri n hedefi 

Ameri ada tayyare imalâ 1 
sinek nesli g·bi ü r e y o r seneden f azla ve ne fi~ m e v k u f 1 a r Japonya misli gèirülmemi~ bü • 

yük bir se!erberlige ba§lam1§hr. 
Îhtiyatlar silàh altma çagmlm1~. 
otomobillere el konulmaga ba§lan. 

----~~~~~~ 
~~~~~~--.. ---~~~~~~ 

ton fa zla, tütün 14 bin 
fakat hastahk s1z 

~imdiye kadar 1779 
Ï§Î tevkif olunmu§ 

Londra 24 (A.A.) - Dahiliye m1~l'!.r. 

En mütekâmil model makinelerden istihsal tem
dogru gidiyor Zeytinyag1 10 bin 

ton noksan, 
tzmlr 24 (A.A.) - Alâkadarla • 1 kolteden on bel! yirmi bin ton faz. 

rm J9H tzmlr mtnlakasl mahsul ladir. Kalile itibarile çok yükscl 
rckoltcsi hakkmda verdikleri tah.1 ve iri taneli oldugundan bu yù ço: 
mmî rakamlara gore üaüm 25/50 \ nefîs mahsul elde edileceklir. Ze) 
bin, in.cir 40 bin, .zeytinyag1 35 bin 1 ti_nyag1 rekol~~si de on bm tonlul 
ve tutun de 22 b:n tondur. Yap1 • btr fazlaltk gostermekte 1se de tu 
lan bu ilk tahminlere nazaran ü - tün 14 bin ton n<>ksandir. Bun. 
züm normal senelcre nisbetcn az mukabil mahsul hastahks1z ve n<:· 

olmak.a beralJcr geçcn seneki re · fistir. 

n~1 M. Pateake, müdaf.aa ka 
1unumm derpi§ elti~ fevkalâde 
.alâhiyetlerin bir sene için uzatù. 
nas1 hakkmdaki lâyihay1 Avam 
(amarasma levdi etmil; ve bu mü. 

na.-ebetle demi§tir ki: 
18 say1h nizamnameye tevrikan 

cm'an 1779 ki§i tevkif edilmi§tir. 
'~ularm say1s1 762 ye indirilmi~ -
c. 292 si ecnebi nüfuz veya kon
·olüne tâbi te~lcilât mensuplan o
arak tevkif Niilmi§, birkaç1 dogum 
"5adüfü ile 1ngiliz tabiiyetinde o. 
an1dir. Digerleri de beynelmilel 
•loheli muhillere mensup ldmse • 

' rdir. Bunlar, milli bir dürüstlü -

Diger taraftan Japonyanm ül -
timatom verdigi Vi§iden yalanla-
n1yor. Fakat V~ide Japon mümes. son hairbela zarfmdaes1Bll'.ihl<i

1
U< uAm": f: Yazan: .,. Olr. Fakat Martin Co. 

1
irketl, gere!t 

"Jl .

1 

. . d rika'run ha gi.rm ima ço.. • sermaye ve gerek rand1mun baktrntn~ 
s1 _en e Fransiz rtcall arasm a fazla artmt>hr. Amerika topraklarmda- Rüveyde Sinanogw lu 1 dan çoklan hep.inln fevkine çlK:n ~lir. 
muzakereler cereyan etmektedir. i ki Alman konsolosluklannm Jàgvedll- Bu ill'.kelin imal eU.1ji1 te\ I«L ae seri 
Dün de kaydettigimiz gibi V~i mesinden sonra, arlik 1ki devlet ara~ ) ve kuvvetll silàhlarla inucehht>z av 

posu ayda 3000 tayyareye 

hükûmeti Japon talepI-erine mü • c;111daki münasebetlerin bile kesilece. t.1 . . • tayyareleri bugünkil harpte <"n ,nü\h.;;J 
1 ed1r. Bunlarln b1r ço~ ve mesela Ta-lbir tahrip vas1tas1d1r. 

Weilese'e gore 

0 
AR 
un a 

Sevilde müthi~ 
bir infilâk 

p sahip olm1yan ve bir merkez -
!en diger mt'rkeze giden §ahtslar. 

saadekât davranmak mecburiye - ve ha.ttà buna daha :j_i?'~dc~ kesi mi~ n havk'lar ve l\toha\\·k'lar servlse gir- Av tayyarelerlnden bahscder!tM ilk 
tinde bulunmaktad1r. Ha" !en cere - 11azar1yle bakllabUeceg1.111 J)Oyleycnler l l Aj l l n rd 11.s bu uuuyor ar. ans . e gra arin· fa bütün aksam1 maclent olar ,a,;, 1• 

ya.? eden !11üzakcrelerin Vi~inin \raA~~rika Cünlhurreisi memleket da· ~ n ogrend gimize gOre Ing1llzler1n 1-l : edilen Hall'ler uz r cJ r r;:a 
musaadekarl1g1na bir formül bul .. nilinde yapacag1 bir seyahatten vazgcç_ .1~·Jne ve Sµitfire'lerine mundil olan 1.H.1. l Jrmak lftz.und1r. Bu Ul''Y r 
mak için yap1lmakta olmas1 ihli • tni§ ve ingiliz Büyük Elçisi Lord Ha· yyarelc,., gcrek Afrlk:i'da gerek Ya- ' ·ndisi olan Charles w. '!n,l, eit""" 1 'l-

in Sark'taki harckata l~tirak etm~- bir caizse, rnaruf t.uyya. 11 hr 
mal d1~mda degïldir. lifaks, Amenkan Bahriye Naz1n Stim· . rdir. Cünkü 0 1 bas.lien n1B! en o 

Diger taraflan Amerika Japon - con •. Amerikan Filo~u Kurraay Ba~k.anl Bundan ba~ka Boston II namile a- yum kullanar k, tam IT' e m li .. 
va ile ikt isad' .. b , 1 . . k Amiral Startt ve Inglltcre'yc Yardur. • r. _ 1 munasc e. er1n1 es Tcskilâh Reis:i Hopkins'le uzun konu~- rnlan Cé>Vt.:l boni.bard.iman> tayyare- tayyare yapma&a muvarr 1 

mege haz1rlanmaktad1r. Am<'ri _ malarda bulnnznuitur. Bu müzakere- 'erinin in$USI hayli Uerleml$ti.r. !\lar,-- Simdi blr çok An1erikan ve a·· In-
kan1n Japonyaya kar§t lktisadi l~r neticcs\tde Îngiltere'ye l>ilhassa .d'lar da kuvyetli bombard1man Ciliz firn:l.alar1 onun u Jller i 

zecrî le<lbirler almas
1 

Japonya1J.in hav-'l: kuvvetlerl yard1m1n1n c;ok f&z'.a yyarclerldir. ttartelt!~ 1. namllc ma- tiTI~k:Wir 
valmz Hindiçini tc~ebbüsüne d •rtlmlacag1 ,.e Am<o·lkan ' "1ayiinin • ;f olan av tayyarclen btlha!sa deniz- Bulün Amerlkan 

k 

Nas1l bir nizam 
ve adalet 

kurulacak? 

Birçok subay, gedikli 
ve er kayboldu 

Seville 24 (A.A.) - Ofi i;;iddet
li s1caklar .Rcaumur 52. vüzünden 
S"ville ,.e varo~larmdan Punta -
del - Verde de lopçu obüs doldur. 
ma atolyesinde bir yangm çtkml§· 
hr. Yangm, üç barut deposunu 
berhava ~•mi~tir. Bir zabit ile bir 
çok küçük zabit ve Jmk er, kay -
bolmu§tur. Telef olanlarm haki -
ki miktan henüz malûm degildir. 
infilâklar, bir çok evleri harap et
mi§hr. Cam kmklan ile bir çok 
ki~i yaralanm1~ir. ~imd1 Punta • 
riel - Verde'nin etrafmda bir em • 
11iyPt kordonu vücude gelirilm~ -
tir. 

1·1· ç· f . d ... . e"' 11orma1in fcvkinde imal elti·-<i fazla rch~ SC'yrcden gemllcre k::lr51 mühunltam randtmanla ça. 
g1 ~ 1~ se ~r1~e e .. m~ess1r ola .. tayyarelerlll lngiltcre'ye teshm ediie- Jir kuvvf"t ir. iard1r. Bi.,. ço~1 ar1 t. ! 

S t t 
cag1 ~uphes1zd1~'. Çunku . Japonya cegi. ôfrenll::-n fr. Amerik tn tayyarelerindcn bahscder- · 1et'.11l~ ve. yen: fnbr k 

0 V y e p Q s a ham ma<ldeler lCtn Amertkaya da- Toyyare, da.lma t:'YY•re. hcr gün ~·n 70 ton1uk Uçan Kale"ler üzerlnde \9lmd> Btrl~ilt A~ 
• • 1 ima çiddctle muhtaçd1r. f.aha çok 1 yynre• ... l~te Amerüa'mn ·>JMssn rlurmak 1Az1mCir. Bunl;mn Ro~ls • Roy<e motor • v 

t 1 f k 
bu gunkO d0vi.7l budur. Surlye harekâ- lçtnde bîr tek t1plt:r \·ardlr. F. kat en . ""r btle tmal ed1l 

:hr. 

e gra 0 m1ser1 * tmda A110eriltan "lomahavk layyarele- m~hllrlan Boeing • 19 lar~tr Bunlar :;>ubatta Amerkan sanayl , 
--..>--- s· h h rmin tlc kullan1lm1s bulwidJJi,,'UllU &OY- \•ûzlerc-e tOll og1rl1~1nda bnmbalar ta- re mot.5rti yapml$hf Bu k r 0 

Stal
-l·n taraftndan mu··• Ir asfa ane ge• •lyen·k ulursak. Amer1kan yaid1mm1n iyarak, sa·rlte 500 kllometre •ur"atle, ' ay on<ek ne naz a ç defa mÎSÏ babrtldt mOes ir blr §•kllde artt11!tm anlalml§ 10.000 k1lometre uçabi!lrk .. Bu, Nev· aha fazlad1r. 

dafaa koml
.Ser mua• <luruz. . . york'tan kalkan bir tayyarenln hiç b1r Bir çok Amerlkan layyar ' iyl 

BirlC$ik Amer1ka'da tnyynreler sinek . KaUforn!ya'da bulunn1. k rit.r E cr 

Art1k 'ïlletler Ce
rn· etiiflâsetmi,tir 

• • t • d"ld• Nevyork 24 (A.A.) -Deniz mah nesli gibl ure1nektedtrlrr CC'çen Mayis vcrde dur1nadnn Berlin uzC'r1ne kadar!B1rtc,k ArnPrika h2rbe ir rrk o r-a 
VlDl aytn e l l fillcrinde bildirildigine gOre Nor - ay1 zarflnda Ruzvell'ln scnede cllt bin uçinasi, $t'hrl bombai <liman <"tmesi ve u fobrikal:ir1n hcr türlü ha,a h 11. 

Moskova 24 (A.A.) - Ofi: Sta - vcç'in Vigrid §ilebi, iki gün evvel layyau:.• lmDl PdCblltl1l'k lc1n Kongre- I raeneare~~~Une dtin~csl dl"mCktlr. Bu lar1ndan uzak bir mahllldt' l; 'unma<::l 

Devletler aras1nda 
yeni bir te§ekkül ve 
rr.ürakabe lâz1mdir 

lin, eski posta ve telgraf komisl'ri §imalî Atlas'da bahnlmi§hr. Va • den tah•l.at lsterke~ kurdu~u •mal;it lt i~ 1 ~ 1ustlc
11 

ztrhhdtr. Ve muh· 1 ·ok bûyuk b1r av1u,tai l 1 1ru oy .. 

P 

. k ,. li!" .. d f k . purda Îndillereye g1"tmekte olan plânl Wh:tkkuk sah~1na girml.$ demek ~ i ecru ~ker 11spat c1.mi$l1r k1 bun- en::efe luzum bile yoktur 
ercs1p en l m 1 mu a aa om1 - o· lir~ Butün haz1rl1klar yap1lrn1!jtir, H~ 1 rah ne m 11nc i turenk. kur~t~nu, ~e BUtun bu taf::.ltât A.l"'Jerlkan yarch-

ser muavinligine tayin etmï.?tir. k1z1lhaç hastabak1c1lar1n1n bulun • 1e son dcfa kabul ed.Ucn t!evkalâde h..-.l e . nva daf topu merrnisl 
1~hyt""bilir. I nuntn bazilartnln %3llr 1 h1ltf1nn b1r 

Bu suretle bu komiscrli·k miktan dugu rcrmcn bildirilmektedir. tanunu• muclbinc:e Ruzvelt'ln ~tmdJ Boeing tn Jar 
2

.000 b'yi:irlk 4 motOr- ,.•;:in~en ibaret olmad11J.n1 gœ:lt.:t•r 
albya balig olmu~tur. ~ lsled•lil !abnkaya cl koyma salâhiye- !c m~«,.h'1"7.d11ler. Kanatlann blr ucun .anmz Hele Ruzvtll fe\kalâde •hval 

\'~ nglon, 24 (A.A.) - Nurveç Elçl
U ..i1llt! ~a edilecck olan yeni bir 
v .yonw1 ternel at.rna 1nerastm1 tnü
ruu1ebcL:~ Arnerika Haric:ye tuste-

Seville 24 (A.A.) - Ofi: Sen • 
tandcr garnizonu k1taatmm sar -
ktm~ oldugu mesai sayesinde 
Pun· a - del - Verde baruthanesi 
in!ilâklarmdan tevellüt edecek her 
türlü tehlike bertaraf edilm~tir. 
Maamafih teklikeye maruz bulu • 
nan etrafmdaki emniyet kordonu 
\1urmaktad1r. 

J aponyada tayfun DA
J4ARCIK tidir. Bu takdirde, BirlCljlk Amerika'da dan ohur .ucuna kadar olan uzunlu~u kanun~ mucibincc otomobil fabr ka· 
U ~ulunan ot.o1nobil fabrikalan da çe- 70 ~ctrcdir. Fakat,. A7'erlka'n1n. Uç3n tanna da el koyacak olunta, t) 1..arr1an 

Tokyo, 24 (A.A.) - Ofi: (Ba• tarait 3 üncü sayfada) ilk kanallartn daha fozla arlmasi em- ~;le !en ,{alnDiz Boemg l~r d_e~lldir; Ka .-andlman mukadderin revklnde a lm1' 
S h b l .. 22/23 T '$ rinde &e!erber <'dileccktlr. o~n1~a a ouclas f~br1kalar1 da olcakt1r. 1'-f~hur oton1obi1 krah IIenry 

s .. 1 ,.-; er Velles, mühlm bir nutuk 

on a :r ere gore e~- du. Üç, be~ günlük bir sab1rdan Bu rnilnasebeU~ Birle,,ik Amerika'da Boernq: l<'rln .e\·saflni hJ.IZ ve Douglas Ford, otomobîl tabrikalar1n1n ufak bit 
muz gec;es1 Japonyan.in merkezin-

1 
sonra, nihayet b~, on kuru§ bir L:l.yyarc s.1nay•inln inkL,af tarz1 ve im- 8 - l!'I namilc marur_ m11hte~em tay- t.adil5-tla haftada 500 tayyare mu•Orü 

de tahnb~t yapan b.1r. -~ayr:m es- farkla halis nu1hlis me~e oglu me- i:;inlart h: ·kmda malûmat vermegi 'vnrelel" tm•l elmekled1.': llunlurtn bll- tmal edebllecek bir hale getiril blle
n~smd.a yum1 sek1z k1~1 olm~, otuz ~e alacakt.k. Fakat, nedense evdeki · ·ydah bulduk: I~~:·~ motô;·.1•;·~,\~e 1'.i.~~ edbilmkckle- reg;ni sôylem;,.;Ur. Bunlar da m•vtul 

~oy , -tt cicün1le demi:; tir kl: 
4.i.!USl un1.>~t :;.ah1bi rn:llctlcr, .:.ilàh

s1z.1Ann1dyl ve ikt~di hnk:i.nlar1 tenü
nai ~· :ia atrn<lk üzere kâh di.:rect-de 
k1 vvctt: bit m,:l!etler camiasl vücude 
gcUrmek için .n..trbden sonra 1ayrct 
&artcLmelldir. 

dort k ka,,bolmu<lur $imdlye kadar layyare sanayiini ge. · u mo or r r . ur ~a u yip- tayyare ve tayyare motilril [ab ala-
1~1 " " . hesap, r;ar§tya uymad1, aradan yir- 1~i3lehnek hususunda yapd.an haz1rhk- rt1nmlyft k:irs1 m\1kav1m olnrak ynp1l- rtna i15ve edilecek olursa o ;. man i!!~ 

mi, yirmi be~ gün geçtigi halde 1'tr hemen hemen ikmal edilmi$ ve mt$.tir. ~ntcn eter motürlerden ikisi tihsal Ruzvelt'in derpl1 eititt m
1
kt.a!"'1n 

bizim cduncub~1dan bir ses çtk- Birle$1k Arnerlkada bir ka~ aydanberi ,.ryir ?.al .. nde 8.~ 1za !apmI!J 
01~. bile t~y da çok üstüne çlk.acakhr. 

\'Jlson 'un tasarlad1gi. milletler cem:_ 
7eu, BirlC$•k Azticrik.a'da ve dünyanm 
di&er memleketler1ndek.i insanlarln kër 
hodblnligi yuzündcn akim kalm!!;Ur. 
UunlUl diger bir •cbebi de mtlletler 
cem yctinin bazt devletler tarafmdan 
llkèince kendi siyasC"t ve t.ican ihUras
lann1 tahakkuk ettlrmek ve .statUkoyu 
muhaf3%a etmek maksadile kullanlhTlll 
0 rT}a!ldl.l', 

B mdleUer cemi;yeti hlç blr z.aman 
\'JI on'un flkri mucibince milletler ara .. 
·inda làztm olan dilZeltmelerl irulh ve 
adJletle uyR;un bir u:·ette yapmaga 
muklcl l' • ·I n t tir 

Yap1lan tahkikata gi:ire mfilâk 
askerlcrin bir kamyondan ç.kar • 
makta olduklari bir kaç bombanm 
dü~mesi yüzünden vukua gelmi§ -
tir. Agir bir kaç yarahdan ba~ka 
üç veya dôrt ôlü bulundugu zan • 
n<>dilmektedir. 

sulhe nli.1slenld blr dünya nlzammJ.D 
temcli roevcud olam1yacakbr.> 

Velle~. dùnyanm ber tarafmda in
&anlnrtn emniyet içinde ve korkuSuz 
ya. ak arzusunda olduklarlru .sOyli
yerek, nutkuna nihayC't vermi$tlr. 

lnhisarlar Vekilinin 
seyahati 

Artvin 24 (A.A.) - Dün buraya 
gelm~ olan Gümrük ve inhisarlar 
Vçkilt Raif Karadeniz ve refaka -
tindeki zevat geceyi burada geçir. 
mi§ler ve bu sabah Hopaya gitmi§ 
lerdir. 

tnhisarlar Vekili buradaki ika • 
metleri i;snasmda tütün ekicileri -
le temasta bulunmu~ ve onlann 
dilek ve ihtiyaçlar1 Ile alâkadar 
olmustur. 

mad1. Fakat 0 ç1km1yan sesin ye- mühîm mikyasta tayyare imaline b3$• yare ,1L~~e do <'b.ile~k kabiliyett<-'<hr: Amerika har}l yolunda ilrrlE'mf"kte--
<amt~hr. Bu sur<'tle 1941 Subah zar- Blr c, .. .A..merika nJn tayyarelert dlr. Biz1 bu yazun1zda tsi y1'ln1t t~vyâ-

rine odun bC§ yüz altm·~a ç1kmca fmda imalât miklarl 972 ye yilksel- hakkmdo k~ oca ~alilmat vtrdlkten re eephesinden mütalea ettlk. Faket 
aman gün geçtikçe belki biraz daha <nlotir. Tempo, gillikçe artmaklad1r ve sonr1l. t.•yyar• fabr1kalart ü10rinde de 6yle gorülUyor kl, bu ikinCi büyùk 
çtkar diye biz de tuttuk, dün bes mütehassts1ann siiylediklerlne gôre, bu durmak muvaflk oh1r kanaatindeyiz. harbin en mühlm galip unsuru bugt]ne 
yüz altmt§tan karaagaçll, kocaye- miktar 1941 senesi nihayetinde ayda Bunl•rdan bir c:oklari mesea Curtisa kadar old~ g\bl bundan ~ra da 
m~li, kestaneli, hattâ gürgenli •. 000 i bulacaktir. - wriRhl"lar, Boeing"l•r, Lockheed"ler, dalma tayyare olaeakbr. Slir d.ye ka· 
odun halitasmi, halls me§e oglu für <Dk tayyareler kendi vas1tasiyle ~ktanberi, raallyet sahalar1m, kullan. dar yap1lan harplenlen elde ttli~miz 

,,tlatli;l geçmekte ve Büyük lkitanya diklar1 l çl miktaru11 genialetmljler- }tanaat budur. (HavaClhk vt" spor) 

me§e diye bal gibi yuttuk! ta vasll olmnktad1r. Bunh,nn ih.tlf'ar 
- Ôyle ise âfiyet o lsun! "ttikleri yol Simall Amerika'da HaH-
Diycceksiniz. B en size: f> ks topniklar1, oradan Grocn1an_d ve - Q;ivük tarihi roman:135-------------· 
- Daris1 ba§truza! ")nra $rtland adalar1 olsa gercktir. [ · •• ) 
D<'rim. Dio•r bir k•••m tayyor.•I•_r de Knll- Sultan Az1·z Nas1l Q}du··ru""}du·· ? 

·lmtya'dan vapurla ve 1'uyuk Okyanus • 
Osman C~mal KAYGTl I ,,1.,1y1e Yakm :;;arka gonderôlmek-1 Yaz ·M 5 · K 1 . an . . anu araye -

u. .. tun m.illeUeri.a. .reci surette sars1l~ 
mtJ Lui o ci.lnyarl:i kanun ve 
niz im1 ycnldf>n tesss'e kalkt~caklan 
urn:in, z rr. tltlm düzeltmelerl rnüm
~.ün ktlmak için bir ~kilâtm vücude 
get1r1~ne:si elzr-m olaca.kltr.> 

Bu teskl~Un mahiyetini tasrih ed.e
rek Summcr Velles dem~tir kl: 

Bu nutuk, Blrleflk Amerika siyasl 
mahfillerinde derin bir alâka uyand.Lr. 
m1sbr. Çünkü bu mahfillerde f~ret 
edildiAine güre, Velles, Amerlkan hü.
kûmetinin harpden sonra tahakkuku
nu arzu ettili ideali en sarlh surette 
l!ade etmi~ bulunuyor. 

Ayni mah.fillenle bildlrlldigine gore 
nutkun ehernmiyeti ~ sebeplerden 
Uerl gelmektedir: 

!!!!!!!:':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1~il'.cre, Osmanh 1mparatorlu - büyük kuvvete sahip idiler 

E S R E N G 1 Z D A N S O
• • z gunu ne Rusyaya ve ne de Avus - Mir'ah Hak1kat sahioi, bu va • 

R A 
lurya ve Almanyaya maletmek is- kayü yakincn ya~d1g1 'Çin Jnun 
t<ITT1edili:inden ittihaz olunan Ber. bu softalar bahsind ·ki n1ü'a!"J 3 • 

1 

Jin m<'n•erandomuna lek ba.,na n:u oitt:!Ilak ve ona g.):·c hüküm 

cS1lA.hla.nman1n tahdidl ancak enter .. 
nasyona.l bir kontrohm stkt ve kat'i bir 
tnrz:da t:albUc:i aayesinde mümklin ola
ra tir. Bütlln milletlerin inilsavi kay
naklardan l!;titade etmek baklan ta
nm:nad1kt"a mOstakbel dünyada 1ulh, 
a11l:i te~ds edilemiyecektir. 

l - Nulukta, adalelsizllgln tanuuna
s1na rnilstenit bütün sulb anla~m.ala.rl
run ttddedileccii M>ylenrnektedir. 

Tabl! menbalar veya bütün mtlleile. 
re lâz-1m olan iptidat maddelerin mo
nopolü bir millet veya bir hükûmetin 
ellnde bulunduiu müddetçe adalet ve 

2 - Velles, Vîlson'un te~ebbQsile 
kurul.:'ln mi1leller cemtyetinln l!lâsrnda 
~er1kan1n da mes'uliyett oldutunu 
illrnf etmllitlr. Nutuk, Amerika'nm dün 
yantn mùslakbel siyast tenzlmine i§ti· 
rait edecegl teahhlidUnü lhtiva etmek
tedir. 

r·Cep h elerde _ Va z lyet! 

Sovyet mukavemeti
nin artt1g1 anla§1l1yor 

(Ba~ tara!• 1 inci sayfada) 
fak1yet, ne de Sovyetler için mu
vaffak1yetsizlik telâkk1 Milemez. 
Çünkü en az 40 - 50 tümenin kar~ 
hkh dovü§tügü bir sahada bir tü
men.n e• r veya imha edilmesi el
bette mühim ve büyük bir muvaf
fak1yet say1J2maz. Muvaffak1yetin 
büyük \"e ebemmiyetli olarak va
s1f!andmlab:lmesi için muharip
lerèen birinln dig~-r tarafm iki ve
ya üç kolordusunu esir veya imha 
etrncsi icap eder. 

Alman tebligi geçen gün Smo
lensk nu.1takasmda Sovyet cephe
s1n n inhil.îl ettig:ni ve Sovyet kuv
vel,erinin grup grup ihala ve imha 
edilmekte oldugunu bildirmi§ti. 
Fakat buna ragmen henüz Bialis
tok'un dogusunda cereyan etmry 
olan çarp ma .i.r neticesine ben
zcr muvaffak1yetler 1stihsal oluna
k degildir Burada Sovyet cep
h si y.ml~ Alman œotiirlü ve 
z_1rh' kuvvetlen cephenin derin
liklerine ni"fuz ctm41erdir. Fakat 
henüz buyi..k muvaffak,yetler mev-

eut olmad1g1 ve umumiyetle Al
man ileri hareketinin agirla§hg1 
anla~1lmaktad1r. 

Moskc-va radyosu dün bu vazi
yetle alâkadar gôsterilen bir ha
ber yaymi.;ttr. Henüz ba§ka kay· 
naklardan teyit edilmediginden 
kaydi ihtiyatla telâkki edilmes1 
icap eden bu habere gore, Mosko
va radyosu Nevyorktan ogrenmi'j
tir ki Alman ordulan ba§kuman
dam Mare~al Brauchitsch ile Ge
nclkurmay Ba~kam Mar~al Keitel 
§ark cephesindeki vazifelerinden 
affedilmi~lerdir. Libyadaki Alman 
kuvvetleri kumandant Afrikadar 
çagmlarak Sovyet ccphesi kun\an· 
danhg1 kendisine verilmi§tir. 1;\arl. 
cephesindeki harekâtm memnuni
yet verici bir ~kilde devam etmc· 
mesi bu degi§i.klige sebep olduj!; 
bildirilmektedir. 

Leningradm ihatasm1 i:tihdJ 
eden Ladoga giilü §imali ~arkisi 1 
Leningrad cenubunda Pork•JV mm 
takalarmdaki harekâtm inki<afm" 
dair yeni malûmat mevcut degildir. 

- Kasay1 soymaktan ba§ka 
bir fikirleri olmad1gm1 iddia e
diyor. Bar kapandlklan takri • 
ben b1r çeyrek saat sonra Gra • 
fopulos'un cesedini gormü~ler-

- Hayret! 
- Size gore cinayeti kim i~ • 

1-emi~ olabilir? Dü§ünün: $üphe 
edebilecegimiz kimseler bir kaç 
ki§iden ibarettir. Evvelâ bann 
sahibi Genaro var ki bu adam 
Viktoria birlikte sizin arkan1z • 
dan ç1khgm1 sèiylüyor ... Gra • 
fopulos daha evvel gitm~··· 

A del omuzlanm silkti. Jan <>
na sert ayni zamanda istirham
kâr bir gozle bak1yordu. 

- Genaro'nun veya Viktorun 
bu cinayeti i§liyebileceklerine i · 
nanm1yor musunuz? 

Dansoz lâkayt bir sesle: 
- 1nanm1yorum, dedi. 
- Gcriye bir müddet bera • 

ber yürüdügünüz mil§teri kah· 
yor. Bu adam yaln1z olarak ve. 
ya sizinle beraher bara dônmÜ§ 
olabilir ... 

- Kap1dan nastl girebilir? 
- Bu kadar zamandanberi <>-

rada çah~1yorsunuz. Kap1ya u • 
yan bir anahtar bulmu§ olamaz 
m1s1n1z? 

Dansoz bir kere daha omuz • 
lanm silkti: 

- Fakat sigara labakas1 Del. 
fosda idi, dedl. Mahzenin mer -
diveninc saklanan da yine o ... 

- Yalan ! diye bagird1 Jan. 
Sigara tabakas1 erlesi gün èigle 
üzeri s1zin odanizda idi ... Ben 
giirdüm! Yemin ederim' .. . 

Adel tekrar etti: 

- Tabaka Delfosda 1di. .. 

B.r arahk seskr birb:rine ka. 
rt§h. 0 esnada bir pohs .çeri 
girerC'k komiserin kulagma bir 
~eyler soyledi. 

ra çald1gmm hiç farkma var • muhalif l<ald1. 1ermek daha do'""ud"r. Bak n.•z 
Zab1ta Romani : 20 d 6' • Türkçeai M. Fcridun ma mtz mi? Fakat Ruslar, durmuyordu. Bu Mir'ati Hakikat ne d1yc>r: 

- Gclsin bakahm! 
Gèibeginin üzerinde kahn bir 

saat zinciri sarkan elli ya~mda 
kadar bir adamm içeri girdigi 
gèirüldü. Vakur, resmî bir taVU" 
talnnmak ihtiyacm1 hissettigi 
belli oluyordu. Etrafma hayret
le bakmarak sèizc ba§ladJ: 

- Beni çagirml§lar amma. .. 
Komiser EÔZÜnü kesti: 

- Mèisyô Lasniye siz misi • 
niz? Lûtfen oturunuz. Bir §eY 
iigrenmek isliyoruz da sizi o • 
nun için rahats1z ettik. .. Dün 
ka.samzdan veya veznenin çek. 
mcsinden para eksildiginin far
kma vardm1z m1? 

Lespol sokagmm çikola:aclSL 
gôzlerini !alta§t gibi açh. 

- Para m1 cksilmi§? 
Diye tekrar etti. Jamn baba. 

s1 bu mcsele hakkmdaki kanaat 
verqecek cevaba bagh imi§ gibi 
korku içinde çikolatactya bak1-
yordu. 

- Ka,adan meselâ iki bin 
frank eksilmi~ olsayd1 bunun 
fark1na vartr mi idiniz? 

- tki bin frank m1?... ttiraf 
ederim ki hiç bir ~ey an!a1nJyi>. 
rum ... 

- Eh-emmiyeti yok, anlama
ym ... Yalniz bana cevap verin: 
Kasamzdan para eksildi mi? 

Yegeniniz dün sizi ziyaret 
et•i mi? 

1 - Di.;run bakay1m... Evet ... 
Galiba ... Ara s1ra bizim ma~a • 
za ·a ugrar ... Fakat beni gôr -
mekle"l z1yade çikolata almak 
için gel'r ... 

- Yegeninizin kasanizdan pa 

- Rica edcrim... sefer de i•tanbulda vesair yerler- cAna.i1 pay:tahtm strf h-ref Ye 
Çikolatac1 i"birar gèisteriyor, d ·11 1· h. b' · d" ·· k k 5 e m1 e 1 ir mne u~urere ar sanayi erbab1ndan olanlart ke idt 

ailesine yap1lan bu hakarete et- ga~altklar Ç'karmaga koyuldular. i~lerile me§gul olduklanndan hun 
rafmd~kileri §ahit tutuyormn• 1 ·1· Ru · J Id t. ..., ng1 iz ve s ai an an, e e e lardan bir hareketi fesadiy" , •.• 
gibi herkesin yüzüne bak1yor • l"kl · O J · al · l · " 1 en sman l rie ve vezir en- huru tasavvur olunam:/ ip ÂI pa 
du. ile halk1 ktikirtarak türlü propa. §amn sadareti ahiresi zaman • 'a 

- En~tem oglunun ihtiyaç • d J J D 1 t• Al' d h" " gan a ara ev e ' 1yye a l - cYcni OsmaniJlar• namilc mevda-
larm1 temin edecek kadar zen. \inde birbir\.,ri aleyhine manev • 
g

indir. 
1 

na ç1kan smüm içinde her tarik • 
ralar çevirmekte idi er. Ruslar, ,_ 

- Peki môsyo Lasniye .. . Te • ...,n adam var ise de onlann ttahi 
§ekkür ederim! lgti~a§a yürüyorlar ve bu suretle birkaç defa gôrdükleri tazvika' ve 

müdahaleye tam mânâsile meydan mücazat u"zerine cem1"yet'.e.r1·n" ha. 
- Bana ~nracaklanmz bun - t c dan ibaret mi? vermege çah~1yorlardl. ngil.izler !el gelmi~ ve avamt nâs :'ldi:ide 
- E\·et, bundan ibaret. Ise, igt~~m ônünü almal(a ve is- ehernmiyetleri kalmam1~ id..• 
- Boyle bir §CY akhruza ne • tikran ve statükoyu rnuhafazaya cLâkin iitedenberi talebei ulûm 

reden geMi? gayret ediyorlardl. Bu iki politi • dan bir cemiyeti muhahfe le2ek • 

- ~imWJ.ik size bir (iCY soy. kada~. t_?g~liz politik~i da~a ziy~- kül edince hocalan delâlet;lc her-
Jiyemem ... Arltk gidebilirsiniz! 1 de, gorunu§te Devlell Aliyyerun kesin nazan d1kkat; · · b Jk" 

l h . i! ·· ·· ·· d .m "' c i 
Komiser ) ine odanm içinde e. m ·" gorunuyor u. cemiyetlcrine iltihak ve dnl.ah'i • 

dola!jlîlajta ba§lad1. Adel perva- Istanbul halkmm ticaret ve san. ni intaç eyled1gi müc~r:"p o!up 
siz bir tonla sordu: 1 atle ugra§an kism1 i§lerile güçleri- 1 hattâ Kmm muharebcsir r. esna • 

_ Bana daha ihtiyacuuz var le mes!{ul olduklarmdan bunlan yi hüdusunda efkim sdhiyc' 1 >m· 
mi? karga§altga sevketmek mümkün ha emelile talebei ulûmtlan lltr ce-

Fakat komiscrin mânidar bir degildi. miyet peyda oldukda devlel<;e hay 
bak1~1 üzerine sustu. Bu sükût Çünkü, o vakitler ticaret ve san li telâ~ edilmi~ ve evahin salta • 
on dak"ka kadar sürdü. Bir §CY at hemen, hemen Htristiyanlann nah Abdülhamidi hanîdc ya1n wt 
VPya biri bekleniyordu. .Mosyô elinde idi. Bunlar i~e i~lerini güç. mi§ alti tarihinde te~kkül·• 1 th-
$abo sigara içmege cesarct ede- lerini terkle bile bile kargasahga bar olun&n bir cemiycti ha!.yr ki 
miyordu. Ogluna da bakam1 • sebebiyet veremezlerdi. i~lerinin zimedhal olanlarm Ku lrli lo: ~la • 
yordu. Mc§hur bir doktorun sa.. bozulaca!ïmdan emin olan bu züm smda te\"kif ve istintak <'d"'mP,. • 
lonunda bekliyen fakir bir has- · f 1 rinden dolay1 cKuleli vak'as1 <Ir. rey1 ig a eylemek güçtü. 
ta gibi s1kml1 içinde idi. yu zebanzed olmu§lur. Anda dah 

Ja g
··zl ·1 k . . Ortada bir cemmigafir vardi. 1· ders hocalar1n1n ve nie<ay1h t·•kt· 

n o en e om1sen takip • " 
ed1yor ve kendisine yakla~ltgi çi gücü yok olan bu on binlerce mmm ço~u bulunmus idi.• 
zaman oan bir §ey soylemek ih- lki~ talebei ulûmdu. Medreselerde ·Mahmut Nedim pa~anin kesri 
tiyacmt duyuyordu. oturup her türlü devlet teklifin • 1 âyinei ikbalinc hasrt m ksa1 edc 

Nihayet koridorda ayak ses • den mua! ola~ bu sofl:"lar hâdise- Midhat pa~a ve Hüsevin Avni pa~ 
lcri l;;it ildi. Kap1ya vuruldu. lerden gaf1! k1mselerdi. §•nm Sultan Abdil!êz11e olan bu. 

- Giriniz! Îngiliz ve Rus ajanlar1 bu softa. guz ve atlavctleri isc onun nt<'~ • 

Îçcri iki ki~i girdi. kemerli Jar üzerinde oynuyorlardi. Bun · nroi sadarctle tkva..- vc bak s11, 

gr: bir el bise giymi~ olan kisa !an din gayretine ve taassubuna l müzdad oldugundan Mahmut · e 
bo\•lu, hknaz O.,naro ile Janm getirerek elde ettikleri devlet ri • i ~ p~ay1 gluyu âm i!P ztrve1 .k. 
o zamana kadar sokak kivafe • cal ve vezirlerine âlet edip iste • alden du ·ürmek ve, tank I:• 
tile gêirmedig1 ve sirtmdaki si • diklerini yapltracaklarma kani i. j perg:r ~darei de~l:ti . derde~t 
yah esvapla bir papaza benzi - I d1ler. ederdt ~ultan Abdu azm per•e• 
yen Viktor.. IDaha var) Hocalar, o va.kl+. halk üzerinde (Daha vn) 
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Lozan zaferi heye
canla kutland1 

(~ taraf1 1 inci saytada) ki buçuk vilâyet içinde bttak1lnu' 
'Onivers1te talebesi ve lœsif bir ~ oogul?m.1§ bir §ekilde idi. Türk 
dinleyici kütlesinin bulun<iugu bu milleti e§SÎZ kahraman Atatürkün 
merasimde' hürmetle dinlen-en is - kumandas1 altmda §ahlamp bu e • 
tiklâl ~ar§mdan sonra kürsüye sareti yirth ve kendi §erefli tari -
gelen Universite Rektèirü Cemil j hini yazd.I. Bu da Lozanda tahak -
B1~l bir nutuk irat ederek ez - kuk etti. 
cümle dEmi!ltir ki: 
•- Bugün Lozan bar1§mm 18 in 

ci y1ldêinümünü kutluluyoruz. Bu 
anla§malan Türkiye Hariciye Ve
kili s1fatile imza eden Millî $efi -
miz yurda dëinü§lerinde büyük i • 
lim müessesemize bu anl~Il1.(ly1 

izah ettiler ,.e anla§may1 imza et. 
tikleri altm kalemi hediye ettiler. 

Lozam niçin kutluluyoruz? Dev 
lell r hukuku profesêirü s1fatile 
bunu ~oyle izah edebilirim: 

Lozan memleketimize saglam ve 
§erefli bir ban§ getinni§tir. Bu i
tibarla Lozan ban§ gunüdür. Türk 
milletinm istekleri Lozanda çetin 
bir sava§la kesilip atilm1~rr. 

Bütün dünyanm iki y1lhk harp 
lçindc olduguna gêire ban§m "ne 
demek oldugunu pek iyi anhya -
caksm1z. Vatan Lozandan evvel .i.. 

Amerika · Japon 
münasebat1 

(Bas taraf1 1 inci sayfada) 
t a hayatî menfaatlerimiz vardlr. 
J aponyamn Hindiçini.deki faali • 
y-eti bu memlekete Pasifikte u. 
roumi bll' ihtilâfla neticelenebilc -

cek menfaatler vermek tehlikesi -
ni gèisterdigi takdirde Birle§ik A. 
merika üç tedbir alabikcektir. 

Bu tedbirler, Japonyamn Birle. 

§ik Amer1kadaki matlûbatmm blo 
ke edilmesi veya Japonya il-e olan 
t icarî münasebetlerinin harpten 
evvelki emtia mübadelelerine in -
h isar ettirilmesi §eklmi alabilir. 

B irle§ik Amerikanm Japonya i

le ticareti tamamen kaldirmaga ka 
dar gi<lip gitmiyecegi sualine ce • 

Lozanda irnza olunan 48 vesika. 
nm 18 inci yildonümünde bunlan 
temin -eden Büyük ve Kahrama"l 
!nonüne Üniversitenin minnet v-e 
§iikran duygulanm arzederim.• 

Cemil Bilselin §îddetle alki§la -
nan bu nutkundan sonra Hukuk 
Fakült-esi Dekam Profosêir Tahir 
Taner cAdlî bak1mdan LQ?.an• ve 
Baro Reisi Mekki Hikmet cAvukat 

gêizile Lozan• ve bilâhare de Ordu 
tneb'usu Ahmet ihsan cGazctcci 
gêizile Lozan• mevzulu birer nu -
tuk iradetmi§ler ve alk~lanm1~ -
lard1r. 

Bunlan takiben de Hukuk Fa -
kültesinden iki talebe birer nutuk 
sëiylemi§lerdir. Ayni saatte ve ay. 
r1ca gece de tekmil Halkevlerinde 
mcrasim yap1lm1shr 

Sovyet Rusya 
(Ba~ tnraft 1 inci sayfada) 

mekte olan Frank'm vaziyetine 
tnÜ§abih olacaktir. 

Rusyadaki diger mmtakalar ve 
bilhassa Moskova, :;>rmali Kafkas
ya ve K afkasya umumî valisi Ro
sen berg'in emri alhnda bulunacak. 
lardir. 

Times gazetesinin siyasî muhar
ri,-i, makaJesine §U sozlerle nihayet 
vermektedir: 

Ruslarm merrùeketleri için dêi
~tükleri iddiasID.lll ne kadar dog. 
tu oldugu anl3§Ùlyor. Hitler, Rus
yay1 garbe kaq1 ~inci bir Ameri
ka olarak kullanmak üzere eline 
geçirmek arzusundadrr. 

Akdenizde 
vaben M. ~rge demi§tir ki: (Bas tara!• 1 inci say1ada) 

Hükûmet memurlan, Uzak§ark . zêir, bir torpido muhribi, büyük 
t aki .statüko•nun herhangi bir Ja hacimde bir gemi, hüviyeti ma -
pon hareketile pek fazla bozul - lûm olm1yan diger bir cüzütam da 
m1yacag1m tahmin etmektedirler. bombalanmi§ ve bunlara isabetler 

Japonyanm §iddetli talepler ne- vâki olmu§tur. 
ticesinde Vichy'den istihsal ede • .!lava muharebcleri .esna~n.?a 
bilecegi tavizler veya üsler üze - dU§mam~ y~d1 tayyares1 du.§~Ul
rindeki hukukunun Amerika tara- 1 mü§tür. Üç Italyan tayyares1 usle. 
fmdan ti.nmacagm1 zannetmiyo -1 rinc dënmemi§tir. 
rum. !talyan ayyareler:imn mürette -

Amerika hukûmetinin herhan _ bah arasmda yarahlar da vard1r. 
gi bir Japon hareketine kar§i müs Geceleyin donanmam1zm hafif 
takil bir har1cî siyaset kabul ede • cüzü~amlan, büyük bir taarruz hi. 
cemni ümit etmekteyim. Bu si ... ·a -1 zHe Ingiliz gemilerine hücum et -

.,. • · 1 a· S" ' tl' h.. b tlan set, Büyiik Br1tanyamn kabul ede- ml§ er ir .. . ur a ~. u~~1:1 ~ -
cegi siyasetin ayni olmamakla be • n_:1zdan bt.n, h~~~~khuv1yeh ma -
rab r ona muvazi olab.~ir. lum olm1:yan buyu b.r cüzütarru, 
BlR JAPON GE:.IISINDE SA • diger bir hücum hotu da b1r tor -

ATLÎ BO:\'lBA BULUNDU pido muhribini batirm1!?lard1r. Bü 

Va~ngton 24 (A.A.) - Herald 
Tribune'ün hükûmet mehafilinden 
vâki istihbaratma gêire Panama 

kanalmdan geçmesine mümanaat 
edilmi§ olan bir J apon vapurunda 
saatli bomba bulunmu~ur. 

GAZETELER MUKABELE 
iSTIYORLAR 

Nevyork 24 (A.A.) - Bu sabah
ilti Amerikan gazeteleri, J aponyaya 
kar§l mukabelei bilmisilde bulu -
nulmasm1 istemektedirler. 

NevY-Ork Times gazetesi, yaz1 • 
yor: 

tün cüzütamlar1m1z çekilmege ve 
çok hafif hasarat ile üslerine dêin
mege muvaffak olmu~lard1r. 

Batmlan dü~man cüzütamlari -
nm mürettebahm kurtarma i§i de. 
vam etmektedir 

---0----

ALMAN 
(Ba~ mraf1 1 inci sayfada) 

komutam ~neral Rommel, Sov
yet cephesindeki Mare§al List ile 
berabcr Sovye t cephesinde h are
kât1 idare etmek üzere Libyadan 
geri çag1rtlm1§tir. 

J aponyanm Uzak§arktaki Ame. Amerikada altm m übayaatmm 
rikan me§ru menfaatlerini tehdit dur durulmas1, Japon matlûbatillln 
edecek olan her h arelœti, bizim ta dondurulmas1 ve Japonyaya y ap1. 
r af1mizdan Japon maliyesi ile sa - lan esash ihracat üzerine tam am
nay1i jçin mukabil bir darbe te§ki bargo konulmas1. 
edec-ek olan teàbirlerle kar§Jlanma Vaziyeti yakmdan takip eden 
bdlr. Tokyo hükûmeti, Büyük Ok- mü~ahitlere gêire J aponyamn §U 
yanusta herhangi bir tecavüzü tev dakikay1 seçmi§ olmas1, §undan i
kif veya tecziye etmek için alabi • 1 leri gelmektedir: 
lecegimiz filî tcdbirler bulun~ - . Muh~rrir, Ruzv~l~in askerlik 
digi zanmnda ise aldamyor. h1zmebm uz?tmak içmn kongere. 

ye yaphg1 teklifi kabul ettirmege 
JAPONYAYA VER1~~16 çah§hg1 bir sirada büyük bir §CY 

MALLARA AMB yapabilecegine kani degildir. 

V3§ington 24 (A.A.) - Japon - Burada zannedildigine gêire, Ja-
yamn Hindiçinide · Kamran kêir - ponya, Almanlarm menfaatinden 
fezi hakkmdaki talebine baz1 mü- ziyade kencli menfaatlerine uygun 
§ahitler esasen intizar -etmekte i - olarak hareket etmektedir. Alman 
d1ler Fakat bütün Hindiçininin Î§- ya bu harelœtten anzî olarak is
pli talebi, beklenmedik bir ~y 

1 

tifade edebilecektir. Japonyanm 
olmu§tu.r. Japonya~m muhte~~l yerinde olara.k veya olm1yarak dï 
taleplen ve harekeh hakkmda yuk §Üncesi, Amcrika ve ingilterenin 
sek memurlarla te~r1î kuvvet li -
derleri i•rasmda daha evvel bir 
muzakere cereyan etm~ti. 

Teeyyüt etrn1yen ban haberlere 
gore Japonyanm ber türlü taarruz 
harelretine kar3§l mfüiiterek ikti -

sadî tedbirler derp~ edilmekte • 
dir. Îyi malûmat alan muharrirler, 
§U üç tedbiri muhtemel olarak gi:i
rüyorlar: 

silâhla mukabclesini istilzaro et -

meden yapilabilecek yegâne ha!€ -
~etin Hindiçiniye kar§I bir hare -
ket olacag1 ve bu hareket muvaf -
fak oldugu takdird-e Japonyarun 
ileride lüzum ve imkân hasil olur -
&a Singapura ve Felemenk Hin -
distanma taarruz için bu yerlere 
daha ziyade yakla§rnl~ olacag1 mer 
kez.indedir. 

Fransada grev
ler ba~lad1 

V avel Moskova
y a gidiyor 

Mister Attlee 

"H ' o· ay1r .,, 1ye 
Sovyet tebligi 

.o.-

Hükûmet yiyecek bu
lamamalari için dük

kânlar1 kapahyor 

Îsveçteki bir 
Ïngiliz muha· 
birine gore 

--o---

Hindistanla Sovy~tler cev a p verdi 

(Bas tarafl 1 inci sayfada) 
kinesi ,.e diger silâhlar igtinam o
lunm~tur . 

23 Temmuz günü Sovyet ha,•a 
kuvvetleri dü§manm z1rhh birlik· 
lerine ve tayyare meydanlar ndal<l 
tayyarelerine mütemerkiz darbe
ler indirmi§tir. 

(Ba~ taraft 1 in ci sayfada) 
Keza yùdmm harbi usulünün tec

rübelerden ders alm1~ olan bir mem
lckete kari;i insan ve malzeme itibari
le pek pahallya maloldugunun ve in
san zayiatlitln istilûai1 sisteminln de 
tehlikeli bir noktaya kadar gitmemesi 
lüzumunun Almanlarca sab!t olmu~ 
bulunmast da mümkündür. Fakat diger 
bir ter.Ir de mevcuddur; 

a ras1nda askerî bir Î§ B .. -1~A K 
b. r .., . k u soz er vam a-

Züricb, 24 (A.A.) - •National 
Ze~tung. gazetesi, Frans1z I§Çileri
ni greve ve sabotaja davet eden 
Moskova radyosunun nC§riyatm1 
bahis mevzuu ederek diyor ki: 

ir igi yapaca maras1nda alk1§land1 
$anghay, 24 (A.A.) - D.N.B.'nin 

muhabiri yaz1yor: 

:;:iiDDETLi MUHAREBELER 
DEV AM EDiYOR 

Moskova, 24 (A.A.) Bu sabahJd 
So\·yet tebligi: 

Sinvam Pa.o ,aazetesinin verdigi 
malûmata gore General Vavel, 
pek yakmda Mosko·vaya gidecek
tir. $imalî Fransada madenlerde ve 

mensucat fabrikalarmda birçok 
grev te§Cbbüsleri olmu§tur. Fakat 
Alman makamat.i tarafmdan der
hal bastmlm1~ ve grevcilerin yiye
cek bulamamas1 için magazalar ka. 
patilmi§br. 

gêire, Alman z1rhh firkalarmtn Tür- General Vavel, Almanlarm Sov
kiyeye kar01 bir taarruz için geri a- yet Rusyada ilerlemesi dolay1sile 
lmm•> olmas1 mümkündür. mÜ§terek bir müdafaa cephesi te

Filhakika, Türkiye üzcrinde Alman 

Daily Eksress'in Stokholm muhabiri 
tarafmdan ilerl sürülen bir tahmine 

tczyikinln arttigtm gosteren emare sis etmek için SovYe-tler Birligï ile 
mevcuddur. Hbdistan arasmda skeri bir i,bir

Vichy makamlan greve mâni ol
mak hususunda daha ziyade mü§
külât ~ekiyorlar. Çünkü Almanlar 
gibi cezrî tedbirlere tevessül et
mek istemiyorlar. 

Hitler'in ekonomik i~ler için gêizde ligi temini maksadile Sovyet as
mÜzakcrecisi Clodius, .Ankara'ya git-
mektedir. Alman hcde!lcrini ke,retmek kerî §eflerile gorü§melcr yapacak-
güç deg1ldir. Bakü pctrol kuyular!na tir. 
ister Türklye yolile, lsterse Karadeniz -4----

Bu gazete, i§gal altmQ.a bulun
tn1yan rruntakada muvaffak1yetlc 
sabotaj yap1ld:g1 ve istihsalin bu 
suretle baltaland]gm1 yazmakta-

yolilc olst.n, varnb;Jdikleri takdirdc çok G •• •• t k•tJ • 
büyük bir sevkülcey• avanlaj1 elde et- . un un en l er1 
mls olncaklardir. Fakat bu iki ~eklin 
her 1ki lndc de Almanlann Türldye'nin 
t~iki mcsaisini elde ctmeleri lâz1m
d1r. 

Turkiye'nin Alm::m kJtalarJntn Türk 
topraklarrndan geçmeslnc nasll muha
lefet etmekte oldugu !se malûmdur. 

TakSÏ tahdldatl •Îtalyan filosu bakiycsinin Alman su-
. . / bnylarmm idaresinde olarak Karade-

(Ba§ taran 1 me1 s.~yfa~a) nize ge<;mesi Rusya için vâhim bir 
rarname yanndan (bugun) 1t1ba-' tehlike te~kil edcbilir. Bu vaziyet, son 
ren mer'iyete girecek ve tatbikine günlcrde Ankara h!ikflmcti üzerine AL 
ba§lanacakt.J.r. Bu suretle yanndan man tazylkin!n neden dolay1 arthgu11 
•t·b b .. t" tak ·1 b t izah etmekted1r. 1 1 aren u un si er ser es çe 1 ,_, u· in· 'li ahf'll · T" id . . .. Sa a ... ye 1 g1 z m 1 er1, ur -
çal.I§abilCC:kl~rdir .. B?!.lece yed~k ye'nin evvelce m~ül zamanlarda bir 
parça ve lâstik eks1khgi dolay1s1le çok defalar isbat ettigi dürüst hattt 
piyasadan çekil.t?Ù§ olan taksilerin hareketi hakkmda büyük bir ltimad 
bo~ugu da doldurulmU§ olmakta- besk c':te :fakat bu bolgeœki Alman 

d 
asavvurlar1 ha.kkmda mevcud bazi en-

ir. ALMAN TEKZiBi 

Ayni gaye mi? 
Berlin, 24 (A.A.) - Yan resm1 b1r 

menbadan bildiriliyor: 
Alman Elçiler!nden Cladius'un halen 

Ankara'da bulundugu hakklnda ya-
(Ba§ taraf.1 1 in<:i sayfada) banc1 memleketlerde dola~an saylalar 

kay1 ingiliz ordulanndan temizle- hJHifma olarak mumalleyhin Türk Dev 
mek rolünü üzerioe alnu~ bulunu- let merkezmde bulunmad1g1 ve çoktan 
yordu. Bu i~in ne derecclere kadar beri Ankaraya 'gitmemi~ oldugu Hari-

ciye Nczareti mahfillerinde bildirilmek
ba§anlabildigi meydandachr. ~faa- tedir. 
mafih biJâhare bütün Balkan ve Bundan ~ka Alman siyast mahlil
Girit hareketleri hep ingiliz A.kde- JerincÎe bu münasebelle yap1lan bazl 
niz kudretine indirilmi§ darbelerdi. telmihlerin de nazan dikkati celbede-

G 22 Haziranda birdcnbire cck. mahiyette oldu~ beya~ ediùr.ek
eçen . . tcdtr. Bu !malara gotc Clodms, Anka

K1zd Rus~ aya taarruza gcçtlmcsi radnkt mevhum ikam<>ti esnas1nda Al-
harp ga~·csi bakimmdan dikkatc , man k1talannm Türk!yeden geçmesini 
degcr nazik bir mesclc~ i ~ rta~·a at- tcm in etmek. mak~a?lle bir t~1m ~ü
maktadrr Almanya icin bu azîm zakerclcre g1r!~m1,tir. Bu g1b1 muza-

k 
h 'k t külf ·r .· 1 kerclcr cereyan ettigine dair olan lddi-

~ar .. are e V~ e 1 yme .. a.~ 1 
3Jar burada tekzip edilmektedir. Berlin 

tek du man ing1Itereye tccavuzun mahfillerine gore bu haberi uyduran
bir parças1 mtchr, yoksa müstalùl Jar Clodius'un maruf bir ~ahslyet ol
bir hedcf midir? Ma•mdan istifade ederek mezkûr sa-

R us anm gcni§ sahalarm1 i'jgal ylalara blr hnklkat kokusu vermek ~s-

t k d k. • î • fd • k . terni lerdir Tamam!le yalan oldugu 
e me ' ora a 1 Zll'~ ~·e ip 1 ai a). anla~ilan bu haberin bir tecrübc 1:.•lo-
naklardan bol bol 1st1fadc eylcmek nu olduguna >üphe yoktur. Londra, bu 
müstakil ve ba~hba~ma bir gaye gibl hab<'rleri yaymakla kendi baz1 si
midir, yoksa Büyük Britanyay1 y1k- vasi maksatlarlna bir zeiyiln. haz1rlamak 
mak hedcfine varmak ii;in bir va- 1slemi~tir. Bu suretlc I~g1hzler, bazt 

sita m1d1r? 
niyellcrinl daha tab1t gostereceklcnnl 
zannetmislcrdir. 

---o---

Japon haz1rl1g1 
(Ba§ tarafi 1 inci sayfada) 

ran üç smû ihtiyat silâh altma a

(Bas taraf1 1 in ci s~y!ada) 
milletin güvenine dayanan tek 

dimagm en mü~kül bir mevkie 
dii~tügü siralarda nas1l ilgaya 
muvaffak oldugunu, o boyundu
rugu nas1l lurabildigini ha\'. a
lasma s1gdiramazd1. 

Lozan zafcrinin k1ymetini bu
gUn bütiin mânasile, gozlc gi:ire
rek, el ile tutarak anhyoruz. 
D ünyanm bu karmakari§Ik vazi. 

yeti ortasmda millî kaynaklan· 
m12a, i.kbsadî varhgrm1za daya
narak ya§Jyoruz. Dünya devlet
leri arasmda, hattâ birbirlerile 
bogu§an milletler arasmda bile, 
mevkiimiz ve prestijimizin bü
yüklügü tezahür etti. Lozandan 
sonrawr ki, Türkiye sulhsever 
bir millet olarak tamnd1 ve bu-
gün de bir sulh âbidesi gibi güz
lerin onünde yükseliyor, yarm 
da belki dünyada sulhü yeniden 

kuran bir millet olarak amlacak

b.r. 

Hür ve müstakil Türkiye 

Ciimburiyetini Atatürkc ve Le
zana, saçlarim millet yolunda, 

millet ugruna agartan Millî !;lc
fe, Lozan meydan muharcbcsi

nin Büyük Kahramanma borç
luyuz: Lozan meydan muhare-

be ini idare edcrken ·Muhascbci 
âmalinin millete ve t arihe m cv

dû• oldugunu ~oyliyen Türkün 

Büyük Kahramam: ccKanaatimc 
gore sulh, serdettigim nukah 
nazar dahilinde kabili temindir. 
demi§ti. 

Dün sulh onun nukab nazan 
dahilinde temin edildi, bugün 
onun nukah nazari dahilinde 
temin ediliyor, yarm Jine onun 
nukah nazar1 dahilinde te-min 

edilecektir, 
lmm1~ ve otomobiller musadere e- -====-~,.....,..~_,..----. ............ = 
dilmi§'tir. 

HARÎCÎYE NAZIRININ 
TEMASLARI 

BE§iKTA§ iCRA MEMURLUGUNDAN 
U/605 

Naci Akba~a: 
Baker §irketine 4813 kuru~ borcunuz 

Tokyo, 24 (A.A.) - Hariciye Na- olup evvelce Devlet Denizyollan Umum 
zrn Amiral Toyoda, bugün Alman Müdürlügünde mcmur iken bu daire 
Büyük Elçisini ve biraz sonra da ile alâkaniz1 kesdiginizden dolay1 te-

IA>ndra, 24 (A.A.) - Bugün A
vam Kabarasmda, Ba§vekilin gece 
bombard1manlan ile §ehirlerin bom 
bard1manlanna nihayet verilmesi 
için Alman hükûmeti ile bir anla§
ma yap.Jmas1 meselesini tetkik et
mesi icap ettigi hakkmda ileri sü
rülen bibr teklife M.ister Attlee, 
«Hay1r. cevabm1 verdigi zaman 
§iddetle ve sürekli bir surette al
ki.§lanmi~ tir. 

Bu tekl if i~çi meb'uslardan Mis
ter Stokes taraf.ndan yap1lm:§hr. 

Mister Attlee, teklifi reddettik
ten sonra Mister Stokes mumailey. 
he hitap ederek takip edilen siya
setin salâhiyettar askeri münekkit
lerdcn biri tarafmdan • bula§!Cl 
bir hastahk. diye tavsif edildigin
den haberdar olup olmad1gm1 sor
mu~tur. 
Mi~ter Attlee §U cevab1 vermi~

tir: 
Boyle bir §eyden malûmattar de. 

gilim. Fakat §Una eminim bbki, Al
manyanm bbugünkü zimamdarlan 
ile aktedilecek bibr anla~anm hiç 
bir k1ymet üade etmiyecegini her
kes biliyor. 

Mister Attlce'nin bu sozeri sü
rekli alki.§larla kar§Ilanml§hr. 

---.-~-~ .... - --
Alman tebligi 

23 Temmuz gccesi, Porkof, P<> 
lotsk - Nevel,, Smolensk ve Zito
mor istikametlerinde ~iddet]j mu· 
harebeler devam etmi§tir. 

Cephenin diger bêilgelerinde bû· 
yük mikyasta harekât vukubulms· 
m1§hr. 

Hava kuvvetierimiz dü§manin 
motOrhi ki.t'alarile ha\'a meydanla· 
rma darbcler indirmiyc de\·am et· 
mi~lcrdir. 

S . ·10LENSK KiML. ELL~D:E? 
Londra, 24 (A.A .) - Bugün bu· 

rad· bildirild,\.gine gore Rusyada 
kar§l kar§iya bulunan ordular, he
men hemen vaz1yetlerini muhafaza 
etmektedirler. 

Her iki taraf da Smolensk'de ol· 
duklanm iddia ctmekte isekr de 
Londra resmî mahfille;i Alman id· 
dialarmdan ziyade Sovyet beya· 
natma inanmaktad1rlar. 

Londradaki nokta i nazar, ikinci 
Alman taarruzunun cger tamamcn 
erimi~ addedilmezse bile, taman.en 
yava~lam;~ oldngu merkezindedir. 

Halen Almanlarm üçüncü bir lC
arruza giri§mek içln haz1rland1k
lanm gêisteren hi\·bir Ï§aret mrv· 
eut degildir. 

Mo:,loon, 24 (A.A.) - Ofi: 
(Bai; taratl 1 !nci say!ada) 23/24 Temmuz gccesi A.Iman tay-

bu henüz sëinmemi§ r.. yangmlarm 
1 
yaeleri, yeniden Moskovay1 bom· 

civarma düsmü§tûr. vyle ki yan-r· bard1man etmek te§ebbüsündc bu· 
?ml~n. sondürmek için ç~h§a_nlar lunm~§lardtr. ~ü~ elli tayyare, ak:
l§lenm birakmak mecbunyetmd-e na i§tlrak ctmi§tlr. Fakat tayyar~ 
kalm1§lard1r. Bu ikinci taarruz da dâfi bataryalarimmn mânia atC'~1 

Sovyet hükûmet mcrkezinin as - ile kar§tla§ml§lardlr. Avc1 tayy::.· 
kerî ehemmiyetteki hedeflerinde reler1miz de Almanlarm yapacak• 
çok büyük yangmlar ç1kanm~hr. lan i~e mimi olmu§lardir. 

Moskovamn merkez garlarma Bu' haberi veren resmi teblig 
dü§en bombalar, cephe ve geride. §èiyle devam etmektedir: .. 
ki endüstri mmtakalar1 ile olan DÜ§man tayyarelerinin eksc nS1 

münasebah en ciddî bir tarzda sek Moskova civarmdnki kirlara bom. 
teye ugratm1~tir. Muhasemata te- balar atml§lard1r. Yalmz birkaÇ 
kaddüm eden son aylara kadar bombard1man ta ·yaresi, mânia a· 
fevkalâde bir gayretle inkir;iaf et - te§i hattm1 yarm1ya muvaffa~. ol· 
tirilen bir çok ia§e müesseseleri mu~tu :- . Hiçbir esasll hedcf mute· 
Alman taarruzlarmm hedefl-erin • essir olmam1§t1r. Birçok evlerde 
den biri olmu~tur. yangm ç1kmr.;hr. Fakat bu yan· 

Moskovamn umumî Sovyet en • gmlar pasif korunma ekiplcn tara• 
düstn istihsalâtmdaki hissesi baz1 fmdan sür'atle sünclür:.ilmü§tür 
§Ubelerd~ yüzde yetmi~ be§i bul - Birkaç èilü \'e ural! v~rd,:.. ?~~· 
maktadir. Alman hava kuvvetle - manm birçok tayyares1 du§urul
rinin Moskovaya yaphklan mü _ mü§tur Bunlarm adcdi henü_z i:na· 
kcrrer akmlarda mühim silâh ,ve lùm degildir. TayyarelerimlZln 
agir endüstri tesl.sah hasarlara ug zayiati yoktur .. .,, 
ratilmi§br. MÜHiMMAT VE GAZ YUKLlJ 

· - ÜÇ GE:\U BERHAVA OLDU 
FiNLER PITKARANTA Moskova, 24 (A.A.) _ Bir Sov-

GARINI ALDILAR · b"ld. ·1d·-· .. e 

Londra 24 (A.A.) - Ofi: !yi ma 
lûmat almakta olan mehafile na -
zaran, Finlandiyahlar, eski Rus -
Finlandiya hududuna dogru Lado
ga gêilünün §imalini tridp cdcn de 
miryolunun sondan bir evvelki is. 
tasyonu olan Pitkaranta ganm geç 
mi§lerdir. 

STALiNtN OÔLU ESiR Mi? 

yet tebligmde 1 1ri 1gme gor • 
Tuna üzerindc kâin Oltaniça §eh· 
rine be§ kilometre mesafede mil· 
himm<.t yüklü bir Alman dubasi 
berhava olmu§ ve duoanm yanin
da bulunan iki petrol gem1si ale§ 
alarak 6000 ton pctrol yanm1~t r. 
10 ALMAN GEMÎSÎ BATlRlLDl 

Çünkii Rusyamn istilâs1 takdirin. 
de Kafkasyadan iran '\'e Irak yolile 
Surhe \·e M1srr ve dal1a §arkta 
Hindi. tan üzcrine yürümck ve boy
lttc ingiliz Împaratorlugunu par
çalamak dii!?ünülcbilcccgi gibi Rus 
membalarmdan istifade ederek u· 
zun bir y1pratma harbindc yinc 
ingiltereyi hattâ Amerikadan yar
dtm gorse dahi )tkmak istihdaf edi
lebilir: Yâni Rusyanm arkasmda 
Îngiltere mi maksuttur, yoksa biz
zat Rusya ba§hb3§ma bir emel vc 
münteha uudir? 

Mister Çorçil harp gayesinde hîç 
tebeddül iostermiyor, onun için bir 
numarah dü§man, geçcn Büyük 
Harpte oldugu gihi, bu dcfa Hitlc
rizmdir, hattâ nazizm, ingilterenin 
biç ho§lanm ad1gi komiinizmi dün
yadan kaldum1ya çal!§S8 dahi... 

1 
kaüt sandig1 müdürlügündeki pararuz-

talya Büyük Elçisini kabul etm~- da:n borca kâfi miktanmn Beyoglu Berlin 24 (A.A.) - D. N. B : A. 
tir. 

MoskO\·a 24 (AA.) - Tas ajan 
smm bildirdigme nazaran Sovyet 
bombard1man tayyareleri ve des • 
troyerler bir dÜ§man gemi kafiJe. 
sine taarruz ederek on vapur ba • 
hrm1§lard1r. Bu kafile Baltik de • 
nizinde ~imale dogru giderken ya· 
kalanrni§lir. 

Acaba Almanya için de bütün 
yollar Romaya IDl çi.kar, yâni Rus
~dan, Çinden nerelerdcn dola~a 
dola§Slll Londraya lD1 varmak 1s
ter? 

H. $ükiü Baban 

Buenos Aires 
(Bas tara!• 1 mci sayfada) 

merkezlerine de diger baz1 baskm
lar yap1lrm§ ve baz1 evrak musade
re edilmi§tir. 

Sefarethaneye yap1lan baskm, 
federal mahkeme hâkimi ile Ar
jantin aleyhindeki faaliyet hakkm
da anket yapan ve ar3§t1rmalan 
emreden parlamento komisyonu 
âzalarmm huzurunda olm~tur. 

Resmî memurlar, sêfarethaned€ 
degil, sefaret binasmda bulunma
mas1 lâz1rn gelen Nazi partisinin u_ 
inumi merkezinde ar~tirma yap
m1§ olduklan kanaatindedirler. 
Halbuki bu yüzden sefaret binas~
na cebren girmi§ olduklari için Al. 

man sefaretinin vnziyeti Buenœ
Aires'te birçok münaka§alara se
bep olnln§tur. 

Polisin baskmuu gormek üzërc 
civar sokaklarda muazzam lbir halk 
kütlesi toplanm1&b. 

Santiago, 24 (A.A.) - BolivYa
dalti Alman elçisi Wendler, dün 

Üçüncü Sulb HuJmk Hâkimliginin 41/ jansi bildiriyor: 
Vi.$i 1LE UYU:;iUYORLAR 108 say1ll kararile ihtiyaten haczine Alman matbuati Stalinin bü _ 

karar vPrllm~ ve bu karar da in!az e-
Hanoi, 24 (A.A.) - Parip ajan- dilmi~ ve namJJUza &onderilen odeme yük 0àlunun §ark cephesinde esir 

SI tarafmdan çar§amba günü nC§re- emri geri çevrilm1$ oldugundan otuz edildigini ha ber vermketedir. 
dilcn bir mesaj, cenup Hindiçinî- gün müddetle ilânen tebligat icrasma DOBRUCADA YAKALANAN SoY)"E'' av tayyareleri dü~man 

gemilerini gêirüp haber vermi~let 
ve bunun üzerine Sovyet bomba 
tayyareleri bunlara mükerrer ta • 
arruzlarda bulunmu~lard1r. Des • 
troyerler de taarruza i§tirak etm~· 
lerdir . Dü~man gemiler:i infilâ1' 
etmi§ v-e batm1~tJr. Bu on gemi • 
den be§ini destroyerler bahrm1~ • 

sinde Japonyaya kolayhklar veren karar verilmi:;tir. P ARAl?ÜTÇÜ RllSLAR 
· l h '---· F H' Bu müddet içinde Bei;ilda~ icra Dai-b1r an a§ma au=me ransiz m- S ofya 24 (A.A.) - ~nubî Dob-

resin1n 41/605 say1h dosyasma müra-
diçinîsi halkmm al.J§tmlmakta ol- caatla borç hakkmda beyanda bulun- rucada bir çok parl§ütçü tevkif e. 
dugunu gôstermek:tedir. maruz, aksi takdlrde ve bu müddetin dilmi§tir. Bunlann hepsi Rumen • 

Paris gazetelerinin, vaziyet daha hitammda lcraya devam edileceginden ce konu~aktad1rlar. H epsinin ü -
karI§hgi takdirde Hindiçinîyi teh~ iideme emri teblilii yerine kaim olmak zerinde ley bulunmu§tur. Bunlar 
d·t d t hl.k d } '! Fr üzere ilân olunur. (6054) 1 e en e 1 e <> ay1S1 e anSJIZ Çernavoda civannda, Tuna üze -
hükûmetine tedbir almasm1 tavsiye rindeki bazi koprüleri atmak va • 
ettiklerini, bu ajans bildirmekte- ÏSTAN~L 3 üncü iCRA MEMURLU- zifesile mükellef bulunuyorlard1. tir. 

dir. Bu gazeteler, §êiyle demekte- GUND : • ••••••••••••••••••~• 
dir: Mukaddema Galatada Sultanbeya- ..-

zit mahallesinde Araboglu soka
gmda mukim l.ken halen ikamet-
gâh1 meçhul bulunan Vasil ktz1 
Evdoksiyaya. 

Anis Anti'nlll dairemlze ait ve 39/ 
.4778 sny1ll dosya lie iimmetinizde n
!acag1 olan paranm temini istifas1 için 
~vian uhteyi tasarrufunuzda bulunui: 

çinînin emniyetini temin etmek tahtaza alman Gulutada Sultanbeyaz1t 
maksadile Japonya ile anla§arak maballesinde AtikhaffaC!ar Cedid~egir-

Son zamanlarda Yakm :;>arkta 
patlak veren buhrandan çok daha 
§Ümullü bir buhranm da Uzak 
$arkta zuhur etmesi ihtimali var
dlr. Askerî tedbirler almamn mad. 
dî imkâns1zl!g1 kar§Ismda Hindi-

d . 1 tik t db' 1 almak. · ap men ve Hafiaflar sokagmda eslu 5, 5 1P orna e lI' er ic mükerrer 5 mükerrer yeni 1, 2, 3, 7 sa-
eder. yilarla murakkam gayrimenkulünüzün 

JAP01"'YA SEYYAH paraya çevrilme muam~lesine esas ol-
KABUL ETMÎYOR mak üzere erbab1 vukut marifetile 

mahallen Ye lcracn yap1lan vaz'iyet ve 
$anghay, 24 (A.A.) - Ofi: lakdiri k1ymet muamele.si neticesîndc 
Japonyaya seyahat yapilmas1. rnezkùr gayrirnenkulün tamamma 3680 

seyyahlar hângi milletten olursa ira ktymet takdir edilmis ol.masm:? 
olsun, gayrimuayyen bir müddet ve bu hus.1sta tarnfm1za tebligi icab 
için Japonya tarafmdan rnen'edil- eden rapor surcti hali haz1r ilmmetgâ-

bmmn mcçhuliyeti hasebile tebliga-
mi~tir tm 15 gün müddetle ilânen tebligine 

Antofagosta'ya gelmi§tir. $ili oto
riteleri, mumaileyhe derhal :;:îiliyi 
terketmesini ihtar etmi§lerdir. Ken 
disinin Antafagosta istasyonuna 
muvasalab hasmane nümayi§lere 
sebebiyet vermi§tir. Halk: • Ya§a
blD BolivYa• diye bag1rJ'Ill§hr. 

icra hâkim!Jgmce karar vcrilmii; bu
lunmasma binaen bir diyeccginiz varsn 
larihi ilândan itlbaren 939/4778 dosya 
numaras1 ile mezkûr müddet zarfmda 
ttairemize bildirmeniz malûmunuz ol
•nak ve bu husustaki vaziyet ve takdi
~i k1yrnet raporunun tarailn1za teblig 
makamma kaim bulunmak üzere kc,--
fiyet ilân olunur. (6060) 

BIR ÇOK GENÇ KIZLAR 
VE GENÇ KADI N LAR 
Gençliklerine magrur olarak güzelliklcrinin temndt>im 
mümkün k1lacak olan yüz tuvaletine bigâne kalm1slar· 
dir. Kadmlar1\.i dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: 
Cildin incelik ve taravetini ebediyen muhafazad1r. 
Seneler, binb1r vaille içinde çah$an ve yorulan genç ka 
dmlartn biâmnn dü$mamdirlar Bedenl ve dimagi yorgun 
Juklarm neticesi &uddeler elâ tikiyetini kaybedcrler \' e 
cilàde (leke) diye tavsif ed1len avarizi (ruzgâr vegüne
fin de tcsirile) husulc getirirler. Î$te bu gibi hal5tta 
ve bu gibi avarizc knrs1 KREM PERTEV, terkibinin 
'kuvvet ve kudrcti sayesinde cildi besler ve harabiden 
kurtarir. 

'l'üz binlerce kadmm ittriibe ettiii ve sevcltklerine tavs!yeden bâli 
li;alma.cJ1iJ KRE.'f PERTEV ile rtinde yap1lac.ak 3 • 5 dak~ahk blr m.~
aajm ne glbi harlka.l:P.r yai;a.tt1tin1 pek 1usa. bir za.manda. s1z d e mutf'rif 
ola.caks1.111z. KREM PERTEV'in yar m asrrhk beynelmilel .,Ohretl asils., 
deèildlr. Onùn lstifacle edlnlz. 

, . .................................. ~~, 
Sahibi: E. 1 z Z E T, Ne§riyat Dircktiirü: Ccvdet Kal'l!lbil iu 

Bastld1ÏJ yer: «Son T elfraf. Matbaas1 


