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caret Vekilimizin 
him Bey_~nat •• u 

/ Sovyet tebligi 1 

Degitiklik 
1 OLMADI 

1 Alman 

$imalde 
inkifaf 
Finler 40 kilo. 
met r e ilerledi 

.... .. . .... .. 

J aponyan1n · M'' k b M :·~ 1.. k d ~iddetli muhare-ura a e em1~r Clifl ursun a b I I 
• gayes1 

japonya harekete geçm~k 
için tom ;zamamnt 1eçm1f
tir ; Anglo Saksonlar ja
ponya ile harbi goze ald1 
racak gibi gorünmiiyor
lar. japonlarm gayesi 
ise, Hindiçiniye yerlqip 
ltalmak degil, F elemenlt 
Hindiatantm, Filipin ada
lanm ele geçirmek, Fran-
1ay1, Amerika ve l ngilte
reyi U1:0k $arkdan 1üriip 
atmalthr. Hindiçini, bu 
biiyiik emelin ve uzun •e
lerin illr merhale1idir. 

son dersi veren vèkil ihtikârla mü- e e r 0 u Y ~ r 
cadele fa a 1 i yeti n i i z a h e t t i -Vurgun vurmak istegen ser
mage bilâ tereddüt ezilecektir 

r 

Almanlar zehirli gaz 
kullanacaklar 

Harbin 6 haftahk 
zayiat1 3 milyonu 

bul mu' tur Motorlü ve bindirilm~ Alman latalari, Sovyet askerlerini• tahrip 

Bir Sovyet alay1 iha
ta ve imha edildi 

Fransadan cephe
ye 10 bin gonüllü 

gidiyor 
ederek 'ekildikleri bir ko,Ye giriyorlar. Moskova, 26 (A.A.) - Of!: Helsinki, 26 (A.A) - Fin orrlu!,,., 

rinda iiddetll mubarebeler vukua gel_ , ~ V a z 1 y e r.adoi• golünun fimau ~•rkisinoe 

Ankara, 26, (!kdam muhabirin
den): - Memlekette fiat rnüra. 
kabesi i~inin lâ)'lkiyle ifasm1 te
min rnaksadile fiat rnürakabe bii. 
rolarmda çah~acak elemanlann 
yeti~tirilmesi için aç1lm1§ bulu
~an kurslarm ikincisi bugiin A,n. 

Sovyet !•b\iji 25 Temmuula Perklov ~ t: ba1kumandanllgi dun ak,am .a~èlqak1 
Polotzk, Nevel ve Yltomlr mmlakala. ! ce I? h=e· • .e rd e = - t- tebhci n~tm4br: 
Où§ oldui.,runu blldlnnek.tedir. Kitaatm - _ baslad1g1mlZ taarruz buyuk mu~aftà-

,,. Jnütekabil vazlyetlerinde müh.i.m bir 1 klyetler temm. etnu~tir, Eski F1nlandi-

deî:i~!ltlilc yoktur. s 1 k k d ya hududuna 1en~ b!r saha dahihnde 

karada kapanmll;hr. 
Mürakabe bürolarmda çal!§a • 

cak rnemurlara son dersi Ticaret 
\'ekili ~ümtaz Okmen ve~ 
,-e bu münasebetle bir hlta~e 
bulunrnu~tur. 

Vekll fiat mi.Jd1klplenn'n vazi -

Tayyardlerirnlz. dilfmarun m.aktneli m 0 e n s § a r n a \.·artJm~ \'e hattâ baz1 mühim nokta.lar 
cuzK .. o"siltetanmlance vneI S~u"~e llmmeanydlaa.nr•~1nrubomve_ . ) da k.lta1ar1m1z bu c~ki hududun 4:0 kf-

~ •u lometre Otesine kadar ilerleml§tir. 
bardima.u etm~Jerdir. k te h b 1 Daha simalde k1talar1mu bü: .... dû$man 

JiM:~~:~ ~~;-y~r:~:r~~jÇO çe ID mu are e er al~~i;:h~~~2~e(:~·) ::_m~:7,rdlr 
edilmlj ve 13 Sovyet tayyaresmm zay1 Finlandiyahlar Onega ve Ladota 

(Devaml: 4 'ilncü say!ada) - gOlleri araslnda mùhlr11 ilerlemeler koy_ 

Al d detmi~1cr ve bu sw·etle !-tunnansk de 4 

man Or USUnUn ikma} VC takviye j~}erÎnÏn miryolu ile Stalln kannluun kantrolil· 
• • d •• k ··1" k• nü ellerine geçirm~lerchr. Fin ku\'vet_ taOZJmln e mu~ U at ÇC ildigi anla~Jhyor leri, eet;n muharebel•.-don sonr• Lad~. 

Yuan: Abidin DAVER 

"""'ünkü gazetelerde _çikan, Ha· 
1.J noiden çekilmi~ b1r Royter 

haberi, gayriresmî bir mem badan 
ô{{rcnildigine nazaran, Japonlar. 
llindirininin 4:tnubunda tay;yare 
tn.eydanlar1n1 ve üsleri i~al ve 
garnr<onlar tesis etmektcdirlcr. 
Fîlî Î§gal muhtemcl olarak 29 Tern.. 
lnuzda yav1lauktir. Blt gayrires · 
tnî haberin, bugün yarin resmile§· 
rnesini ve tHyyüt etmesini belde .. 
tnek lâz1mdir. 

fesini hudut dipkrinde nobet bek
liyen kahraman subay ve erlerin 
vazifelerine benzetmi~ ve o derece 
serefli ve ehemm1.vetli buldugunu 
soderni>;tir. Fiat mürakabe me. 
m~rlarma vazifelerinin ehcmh\ii• 
yetini anlatan Ticaret Vekilimiz 
halkm vazifelcrinden de bahset. 

Tas ajans1n1n 
bir haberi ~~~--~~-... ,~------~ ga goli1nùn 3tuial <.-ephes.lnde h.fatk~

selkae'yi t$gal eltn1~lerd1r, 

fmha edilen bir 
A 1 man alay1n1n 
dosyas1nda 

Moskovan1n gündüz bomba;d1ma
n 1 nd an ç1kar1labllecek neticeler 

Vichy, 26 (A.A.) -- l\.1an1lyadan biL 
dirildigine gOre, bol,e,·iklJI::e karta 1nil. 
cadele (>lmCk Uzere te§kil edilen Fran. 
61Z lejyonuna i~gal o.lhnda bu1unmiyon 
mmtakadan 1.500 günilllü yaz1lml§hr 
i~gal alt1ncla bulunan m1ntakalardan m1~ '"" !;<lkavet. halkm rnüdaha • 'I. 

Je ve yardunile nas1! rnemleketten 1'icaret Vekili lllümtaz Okmen 
kaldmld1 isc ve be&inci kol deni. rakabe te~ilâhnm rnüttefilti ola
Jen hiyanet ~ebekesinin de yinc 
m illctin umumî i""irligï sav.·esinde cag1m temin eden Vekil demi~tir 

,~ ki: . 
memlekette tutunarn1yacag1 anla-· 
~Jm1~ ise ihtikânn da imha edi.. •- lhtikâr mevzuunda da haL 

ltœgini siiy lemi~ ve halkunm kumz hükûmete tam ve devamh 
rl\Ücadele hnsusunda ayni teyalt- • hi yarëhmda "bulunur bu sayede 
kuz , • ., hassasiyeti gôsterm<'ge de tarn ,-e kat'î bir rnuvaffakiyet 

lürkiyey~ da· 
ir gizli harita 
ve k rokiler 

A Iman - Sovyet cephesindeki 
vaziyel, iki tarafin teblig
leri ve gelen haberlere gôre 

~oyle hulâsa edilebilir: 
$rnilade, Ladoga ve Onega go!. 

leri arasmda Alman - Fin kuvvet. 
Jelrinin tazyiki artrn1~tir. Bu taz. 
yik neticesinde Sovyet k1t'alan 
iki gol arasmda œ1;iuba dogru çe
lùlmege ba~lam1~l&l'd1r, Bu :mm. 
takada hâlâ Fin kuvvetleri son 

Sovyet · Fin hududundan itibarcn 
160 kilometre ilerlemi~ bulunu
yorlar. Boylece Finler, geçen se. 
ne SovyEtlere verdikleri toprak
lar1 tamarnen geri alm1~ bulun. 
maktadirlar. 

Alman tebligi Smolensk'in 150 
kilomet rc dogusunda çok çetin 
mubarebeler œreyan ettigini, 
Sovyetlerln mukabil taarruzlar 

(Dcvom1 4 üncU •ayfada) 

(De\'8T>"l 4 üncü ·al1o.da) 

HAVA HARBi 

Berlin,Hamhurg 
bom b aland1 -

Filvalû Vi;tiden gelen haberler, 
Mare~al Petain ve Amiral Darlan 
Fran. asmm, Japonyaya boyun •ii· 
dilderini 10.term!'ktedir. Frans1z
lar, bu mutavaata kar,1 da, ~Jle 
~ok garip bir ozür \'e bahane bul
mu~lardrr: Hîndi~iniyi Îngilidere 
karp müda(aa etmek için, Japon • 
larla i'birligi yapmak. Vi~iden ge
len blr baberde bu mazeret ~oyle 
ifade edihncktedir: 

davet eylemi~tir. Hallon fiat mü. (Devam1 t üncil saytada) 

UZAK ~ARKTA bulundu ==================:!: · Gündüz harekâbnda 
Harp sonunda 
Sovyetf er Bir li-

•Franslz hükûmeti ahvali goz ô
nünde bulundurarak urnunû va -
••yeti rcalist bir zihniyetle tetkik 
edeœktir. Bu suretle Uzak~arkta • 
ki arazinin ve bilhassa Hindiçini -
nin bütünlüi!ûnü istikbalde temin 
edecektir. Fransa, rnüsternlekele · 
nni müdafaa için lüzumlu tedbir • 
leri alacakt1r. Bundan dolay1 Vi~i 
mahfillerlnde Hindiçininin müda -
faas1 maksadile bir Frans1z - Japon 
i§bcr];gine varabilecek tedbirlerin 
almmas1 muhtemel gOri.inmekte -
dir.> 

Amerikan 
tedbirleri 
lngiltere, Amerikada 

Japon olacaklar1 
b l o ke edildi 

· FranSUlD iki me~hur askerinin A 'k 
bu tevilleri kaJllSlDda insarun on- meri an limanlar1n. 
lara, saclece 1CJyacag1 1eliyor. Boy daki Japon gemileri-
le mânasu: iddialar ve bahanelez 1 k 
JerÎDe, majfûp Fran5'1DID, lruy • ne de e OnUyOr 
vetli Japoayaya karp Hin · 
diçiniyi rnildaf•• edebilecek kuv - Muhtemel dlger 
veti yoktur; mecburen mu · 
tavaat ediyeruz, deo;eler ve tedbirler 
Japonyay1 protesto edip boyun eg- Va5ingl0ll, %6 (A.A.) - OO: 
•eler daha dürüst ve dalla makul Ruzvell, japonyarun Arneriltadaki 
bir harel<ette lntlunmu~ olurlar. maUùbahnl bloke etml1tir. 
lstikbalde U~ktaki arazinin Çinlllere ait seramyeler de bloke e.. 
ve llindislaiain bütüalügünü te • liilmltllr : 

Amerik:adB..icl japon ve Cin sermaye
min edettiini 5iyliyen V~~ bu sOz. lerinln bloke edilmesi münn~ebetile 
le~in~~ ~si.a .rea1ist ~tiildir; çünkü riy eticumhur Aray1, bir beyanname 
Umd1çuunu1 Japonlarin eline ge.ç- nesretmijtir. Buna naz.aran bu tedbir 
tiktea sonra, bir daba art1k. geri cjapon ménatilnin a1àkadar o1dugu 
dOnmiy~ceiini Frans1z marqal - bllttin malt ve Ucarl muameleleri A
leri, Arniralleri ve politikactlan tnerlka hilkùmet.inin kontrolü alfma 

vaz etmekte olup emir hi1ât1na hare-
d.,gil; çocuklar1 bile bilirler. ken edecelt ol=lar hnkkinda muhtellf 

Fakat mesele, müste:mlekelerini cezalar derp~ edilmi~ir. 
müdafaa için lüzumlu tcdbirleri aNzarl bak1mdan bu eminieme, )a. 
elataiilll së;yliyen ve ilk tedbir o- pilacak her muamele lçln evvelœ husu. 
larak da Hin.1:..:..;y; Japonlara tes- si blr müsaade allnmadan japon ve Çin 

'"\'"' ma1lannm kullan1lmasun veya ~ri.ka 
li!n eden Vi§i Fransasuun acma • harlcine çikanlmasuu menetmekted.ir. * laalind. deiil; Anglo • S.kso.n- emirname, ayni zamanda nakdl matlû
lar1n ne yapacaklanndadtr. ball, Çeklere, tlcarl senetiere, altuna ve 

Îngiliz Bariciye nanri Eden, A· uzun blr liste halinde bulunan sair 
matlûbata ve hiç de&Jlse §imdilik A· 

llam kamaras1nda, Japonya111n merika &ularmda bulunan japon ,.._ 
hindi~ûüde bir talom deniz ve b.a- ..,.....,.. ............. ...,., ...................... ..,...._...,.. .......... ....,..,. ... 
\'a üsleri ~•li için V~i ile müza • 
kerelerde bulundugunu ve bu üs · 
lerin Î§galinin kuvvei karibeye gelL:'. oldugunu soi·ledikten sonra, 

1:1ltereniu Arnerika, llolanda ve 
~oniin!onllll"la temas halinde bu -
Unducunu . ve vaziyetin ~f1 • 

:• k8'1'§1 bit talam tedbirler ahn -
. 
1c1n~ fakat unlari aucak ilttide' 

loy liJeca.i:.• • be . 
1 d -.1m yan etm1§, lllalH . 
_• a lllüdafaa tedbirlerinin tatl>ik 
-evi.r 

••e konulmll§ oldugunu, çiin 
(Devaau i ilnci! saytacla) 

Bugün
Haftahk Askerî 

lem a 1 
Yazan : 1. B. 

E111ekli Kunnay Subay 

Üçüncü sayfamazda 

Bu plânlarda ls
t an bu I, Izmit 
Trakya ve bütün 
askerl hedefler 
gosternlyormu, 

V esikalar Mos· 
kova Elçimize 

verilmi§ 
Moskova, 20 (A.A.) - Tass ajans1 

bild1riyor: 
52 nci Alman ldm;ya ala;y101n Sov--_, ;.....-~- -~~:=:--=-:=-;;;:;; yet k1t.alar1 taratmdan imhaSJ &ll'a. 

sinda ele geçlrllen docJalar arasinda bU 
Bind~tninùt 1Dl~vkiin1 bassa bir tant'Si dlkkate §ayan ves!ka-

gosterir harita Làr ihtlva etmelc~. 
·1 AJman esirlednln lfad..Ue de oabit -.n. erine de tatbik, olunacakl1r. 

oldugi1 veçhile bu ala;y Alman - Sov-
Japon, ve Çln seramyelerin!n bloke }'t>t barblnin baflamaamdan evvet Bal. 

êd.llmesmden bah,...den mail mabafil kanlatdan ILJ.ma.ral< eattf Pru57a)·a &etl l 
. aponyan1n Amerikad~i sermayeleri rBmi$tir. 

yclttinunun l 31 milyon dofara ballg Meakûr alaya ait mevzuubahs dosya 
buh.mdui_unu beyan etmektedirler. la eztümle ~u vedkalar bulunmuftur: 

1 
1 

Japonlarla müzakereyi idare eden 
Amiral Darlan 

Japonya 
Nihayet Vi~i ile 
anla~ma oldu 
Japonya Hindiçinîyi 
müdaf aa edecek ! 

Sayet iaponya, mukatx-le! b!lmisilde 1 ~ Türk tay;yare meydanlanna ait 
bulunarak jopanyada Vl: japan iskall crokiler ve plànlarla arazinin vaziye-
oltmdaki m•mlek•tl•rde buluna Am 1n; ve mûnakale 10uann1 eo.teren Japonyadaki Ame-
rika sernu~yelerinin bfoke ed~mesi~Î >15.nlar. k 1 k 1 1 
mredecek olur !se • kt buna inüzar 2 _ Türkiyen!n Avrupadakl arazisi- ri 8ft 8 8 C 8 5J r 1 

edilmektedir - bu tedbir yüzünden 'le ait 1/500.000 miqasmda bir harita. b 1 k d•f d • 
muteess1r olacak mebalig miktari tak- Bu har!ta ba~ca ;yollar &o>terilm!s 0 8 8 1 1 
~tben 2.11 milyon dolara balig olacakbr,, ?rulunmaktad1r. (D N.B) 1 
L"IGtLiz ÎMPARATOLUGUNANU 3 _ istanbul 1.15.000 mlkyasmda Vichy, 26• (a.n.) - ' . : 

J ~ON ALACAJU.ARi cografi ve askerl blr p!Anl. Resmen teyid olunduguna gore 
BLOKE EDÏLDi i- Türkiyedelti Ukerl hedetleri Fransiz • Japon müzakereleri bir 

Londra'. 26 (A.A.) - Ofi: ingiliz lm. gbst.erm 1/100.000 nilk7asmda blr ha.. esas anla~maya rnüncer olrnu~tur. 
paratorlugu dahilinde japon matlûba • rita. Filit daha halledileœk muhtelif 
tinin bugünden ltlbare,, bloke edilmes; 5 -Ïzmit k6rfezlnln 1ÎDe 1/100.000

1 

teknik meseleler ve teferruat var. 
emredUm1,hr. . milcyasmda bir ba.ritaa1. . . . . . 

Amerikadakl japon alacaJdarllun Bu v°'lltalar üzerlnde <;yalnlz. servis dn. Smdiçinl Frans~z makarnat1-
(Devam1 t üncil sayfada) lbtlyatlari Jçin kullanllaealdir> Ibaresi uUI da halledecelder1 daha b!1' ta. 

Yüzbinlerce liral1k 
mal gizli depolarda 
~~~~~~~~--... ~~-~-~~~--

Mürakabe komisyonu yapdan ihbarlar üze
rine muhtekirlerin icat ettikleri yeni bir 
sab~ ~ckli üzerinde tahkikata giri§tÎ 

• 1 l (Ya:Ulil ÏÜlc:i aa,Yfanuada) 

knn rneseleler bulunmaktad1r. Bu 
babdaki rnüukerelere Manoi'de 
devam edilrnesi muhtemeldir. 

ANLA!;>MANIN ESASLARI 
Vichy, 26, (a.a.), (Stefani 

~jansmdan): 

Bu sa bah Fran sa ve J aponya 
hükûrnetleri, Hindiçinî'nin mü~
tereken müdafaas1 için lki hükû. 
met arasmda akdedilmÎ.!i olan 
prensip itilâfma müteallik bir teb
lig ne~retmi~lerdir. Tebligde, 
Fransa ile Japonya arasmdaki 
dostane münasebetler kuvvet bul

(Devam1 i ilnêü sa;ylada) 

34 Alman tayyaresi 
dü~ürüldü 

Londra, 26, (a.a.): - ingihz ha-., • k J k va nezaretinin istihbarat bt;rosu g1 a m1yaca l bildiriyor: 
Dün gcce Berlin üzerine en bù. 

• • • • yük ingiliz bombar<ilman tayvare-
AJman Har1c1yec1ler1 Jerinin birkaç1 en büyük bomba. 

gazefecilere bôyle Jardan atrn1~Jard1r Ye §chrin orta 
.. • s1nda muazzam k.Jz1l alevtcri:l 

soyledder yükseldigi gorülmü~ür. Dor~ ID"

Yaln1z yeni toprak 
lar1n idare fekli 
malûm des)il 

Berlin, 26, (a.a.): - Yar1 resmî 
bir kaynaktan bildirHiyor ; 

Alman bariciye nezareti mü. 
111essilleri bugün de gazeteciler 
tarafmdan sorulan suallere œvap 
vermekten vc 4l1rk topralc:larmm 
mlistakbel idare icl<li hakkmda 
beyanatta bulunrnaktan imtma 
etrni~Jerdir. 

Yaln1z. Alrnanyamn istihda! et
(Devam1 4 üncil cayfada) 

•• • 

tor!U bombard1man tayyarekrimiz 
hedeflerini hakile tayin etmek için 
tenYir fi~eklcri atrn1~lard1r. Hù. 
curna i~tirak eden pilotlardan biri 
demi&tir ki: 

c- Dii~man dafi baiarya)an 
1-iiçbir hayat eseri g&terememÎ.!i· 
lerdir. Fakat bombalarumz ah!. 
maga b~lad1kta11 sonra dafi top
arm hepsi b1rden ate~. açpn~lar • 

d1r. Bcriin alhnuzda idi. Giderken 
f:.rtma jçinde ve bul11tlann aresm
dan geçiyorduk. Fakat Alrnanya. 
nm üzeri bulutsuzdu. Berlin'in 
üzerine varmadan evv<'l iki d~fa 
projektor hüzmelerinm çenberin
den geçtik.> 

.. ...... • . • 

Badem gozlü olan korler 
1'AZAX1 

SEU.Ml IZZET SEDES 

Türk kadun sahneye 1918 de 
çtl<abildi. 0 sene sahneluimiz -
\le bf4 Türk kadmt 'birden ,O • 
riindü: Afüe, Behire, Memdu'ba, 
Beyza, Refika. Bunlardan wn 
dordü küçük sahnelerde doë • 
duklari için ceruBi sakit adde • 
dildiler. Onlan boyle addetme& 
yanl~ degildir, fakat Afiie de 
-Allah taksiral.Jru affelsin- se
kiz ayhk dogaB bir çocuk gi'bî 
bir kaç giln yap.yabildi ve bu 
müddet zarimda da, sahnPye da. 
rüH>edayi sahnesinde ç titi, 
kendi•ile Mü§lak ve Celâl Sabir 
merhumlar yaktndan a!Îlkadar 
olduklar1, polis de meseleye ?cl· 
delle miidahale ettiëi için ismi 
etraflnda hayli gürültü koptu. 

Bu frrtmadan soaJ'a onun da a• 
ch unutnldu. 

Afileèeo sonra 1919 da cene 
Darülbedayi sabnesinde •Talh· 
sir; ,.e «tivey kart! IPT ko -
medJalarmda Perihan ad1nda 
bir Juzunm giirdük. 

1921 de Ferah • tiJ·atrosunda 
oynanan •Kmk kalb• eserlndc 
§aziye sahneye ç1kù: Bedia il<" 
Neyyire Neyir ise 1923 de •Ale~ 
den gomlek filmilli çevirmek 
üzere Muhsine müf111caat eUi -
1er. 

Bu mutlu hâdiselerin iistün • 
den on se.ne geçti , .e on se-n~ 

sonra Türk sahnesine ilk ç1kan 
Tiirk kad1n1 Bedia oluvPrdi. 

(De\•.:in11 4. üncü a:rfada) 



- B 0 Y 0 K TA R 1 Hi TE FR t KA : 

azreti Muhammet 
---VE---

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

Güvercin ve 
da1lar1na 

arka
dair Yüzbinlerce liral1k 

1sta!1bul güvercinlerinin tarihî 

ve pitoreok varhklarm1, ve 0 gü- mal g1·z11· de·polarda zelirn canh manzaralaru11 .goz o -

- Yâ Rab! .. Bunlarm ayaltlari yularmi oradan geçirdi. BOylece, nünde tutan Valimiz, bunlara ili -

( Yazan: ZIYA A~ÎR ) 

ç1plakt1r. Sen bunlan develere ve can acisi ile k:U§ · • uçan devesi- il.memesi, kendilerine œltisi gïbi, ---------
atlara bindir . .. Karmlan açtir. Sen nin üterine athyarak en kestirme yine ~rada burada yemler serpil- M.. k b 
bunlan doyur ... Vücutlan ç1plak- yollardan Mekke"ye geldi. ~e mesi için lâz1m gelenlere, ieap e - ura a e komÎSfODU yapdan ihbarlar uze• 
br. Sen bunlan giydir ... Hepsi de• gi:rerken, devenin . kulagm1 ke- den emirleri vermi§.. güvercinler rine muhtekirlerÎD Îcat ettikleri yenÎ bir 
fakird.ir. Fazltikereminden, sen 1 sip kopardi. GOmlegintn yak&sim olsun, kumrular olsun, serçeler ol-
bunlara birçok: ganimetler ihsan 1 kesip parçaladi. Ytldlnm sür'atile sun, Ieylekler olsun, kirlangi.çlar ~ahf .Jekli Üzerinde tahkikata giri§ti 
buyur. ~hrin en kalabahk )'erine atùa - olsun, bunlar yill rdan, asn-lardan Son uünlerde Fiyat Mürakabe mekted1'r. Bu nev·l ma"--a ~iddet.. 

D d tti. ak· beri; bizimle gayet senli benli iç- 0 
....... ~ iye, ua e r • . ' .. Komisyonuna ba"'' muhlekilerm· le "htiv~ ol n mu".:•--' de mallan 

V k • rd kil l!lk le · _ Ey K,, .... y.i.:1-1 (Muhn~ 11 d1~h OlmU§ hayvanlardir ve mu- . b. k 1': h kk.. d 'h 
1 

..., ~· a "KaL a ta, o uyu ~ n rm . ....., ~........ .. .. - . . yer~ ir urnaz ig1 a n a i - .g0rmeden istcnil.-1 fiyat üzerinden 

Peynir stoklar1 
tesbit ediliyor 
T optanc1l nn mal 
saklama ha1tahg1 

nüksetti l 

büyük bir k1sm1, fakirlerden mi.i- m t ile ona tâbi 01anlar, ~n ~re~erm ger~kten kimseye ~e barlar yap11m~ ve bunun üzerine parasin1 vermekte ve malla.n bit 
rekkepti. Fakat bunlarm h psi de, g~en kervarunm ctmek i- b~ ~iyanlan yoktur. Ne karga gi,.. esasli tahkikata gi~lmi~ir. hafta sonra tayin edilen mahalden 
(gazil ve cihad)m, kendilerine ma- çm haurlandtlar. Çibuk silâhla - bi goz oyar, burun gagalar, me~ : 1 Ôgt't'nildigine gfu.e :iu muhtekir-
nevî ve maddi feyiz ve bereket te- rumz. Kervamnwn lmdadma k'> - ruah harap eder; .ne çaylak g1b1 Ier ellerinde l>ulunan mallara yük nlmaktad.1'. Tahkik&t geni~letil -
min edecegine kanaat beslemek- ~unuz. Sonra, p~ olursunuz. ciger zannire ba~larda klrmm ka. sek fiyat temin etmek )çin bu mal- dikçe bu §ekildeki ticaretin hayl.J 
telerdi Diye, bagirma~ ~lad1. dl~ ~pkalanm ve yerdeki civciv- lan kâmilen iehirde gizli olarak dmt§ yürümü§ .oldugu ve piyasa- ! 

Bunun içindir ki, seferberlik. i - Mallarmtn ve servetlerinin üze- l~ri kapar, ne de atmaca gibi ken. tuttuklari depolara nakletmi§ler da mal meydanda olmadan yalmz 

Geçen ytl oldugu gibi bu 
sene de peynir toptanc1lan 
piyasaya noksan mal çikar
maga ba~lam1~lardir. Bu se. 
beple birkaç gündenber1 pe
rakende sati§ yerlerinde pey. 
nir miktari azalm1~tir. Top
tancilar fiatlann art1r1lma.. 
smda JSrar etmekte ve malla
riru ancak fiatlar artu-1ld1k
tan soma piyasaya dokroegi 
tasavvur etmektedirler. l~n edilir edilmez, . ~lcrini güçleri- rine titreyen Meldteliler bu fer • dtnden mazlum olanlarm_vara,yoga ve ticarethanelerindc pek cüz'î mik para donmck suretile mühim mik

ru dekr
1
hal terketmlljlerak .. laçolukb~le yadi i§itir ~itmet: vvelâ §a§rrdt • ~anlar~.m y~k~~r. kHatta 1bun~ - tarda mal birakmUjlardir. Magaza. tarda bir nevi alivre sati§ yapll , 

~u ar~t-~ .aç ~c nm 1e1 lar. Zamzam'1n trafma topland:i- az:. ~ve,rca~ ~-~ e .. um:u. ar, di~ ~~ ya gelen mii§teriye bu mallardan makta <>ldugu anla§ilm~tir. 
bœ ~- du§unmema~ler.. toplanma 

1 

lar. Onu isticvaba ba§lad1lar. Teh- lermm dOndugu, guçl~nmn ~e~tigt ancak bir nürnune gosterilmekt-e Mürakabe Te§kilâti bir çok giz· 
mevku _olan (Ruha)a ko§Up gel - likenin ciddî oldu~u anlar an - k_adar nazh ve nazenm musikile - ve anu edildigi takdirde bir hafta li depolarda bu §ekilde saklanan 
mi§lerd1. lamaz, derhal silâhlandùar. Ker _ r1le kulaklar1m1z1 ok§arlar. içinde mü§teri namma bu maldan yûz binlerce liralik malt meydana 

Burada, boyle ordu haz1rlamr - varun imdadma y • ek 1çm, Serçeler çall§Illarun, elanegini 
ken, ke§if vazifesile Suriy hudu - mümkün olan 8ilr'atle yola koyul- ta§tan çikarmanm ornegm1 yaz, istenildi.gi kadar taianca nakliyat ç1kartmak için çok esash tedbirler . . 
duna gitmi§ olan Talha ile Sait dular. ki§ gèizlerimizin ënüne sererler.. ambari;ia teslim edilecegi bildiril- le hareket ètmege bll§laml§ttr. 1 

Fiat mürakebe komisyonu 
Trnkyadaki peynir mmtaka. 
larmdan yapttg1 teikikler ne
ticesinde fiatlarm artmlma. 
s1m icap edecek hi1,-bir iebep 
gêirmemhstir. Bu itibarla buz
hane ve depolardaki peynir 
stoklarmm tesbitine ba~an.. 
m1§t1r. Toptanc1lar mallanm 
piyasaya dokmemekte israr 
ettikleri takdirde g çen .seM 
tatbik edilmeyen bir usule bu 
sene mutlak surette müra.. 
caat edilecek ve peynirler 
resmî makamlar tarafmdan 
sallsa ç1kanlacakhr. 

geldiler. ~an kervamnm vazi- Mekkede, eli sillh t:utanlann ya klrlang1çlar ocak ve evlât sevgi • .. 
yetin ve hangi yolu takip edecc - nsmdan fazlas1 ~nm1§t1. Bizzat sin~n en derin ve en canhhgmi gi:is M ) kJ • • }ki•D.,_l• ÇO••p l:...rl~l 
tïne dair aldiklan malûmat1, Re - gidemiyenler, para adam tu.ta- terrrler.. Leylekler 0 allahlik hal ezar 1 ar IÇID ... 'Il 
sulü Ekrem E.lendimize bildirdiler. rak yard1ma gonàerlyorlardt. Bun ve tavirlanna ragmen, y1lan gibi · 

Bunlarm verdikleri malûmata lar1n arasmda, Res Ekrem E - en tehlikeli hayvanlan toplayip bir rehber tamamlandJ 
nazaran Mekke kervam, sahll yo - fendimizle aile ka1'lrlJeti olan bir yok ederler, sonra da y:ne Q pek 
lunu takip edecekti. Ve hakikaten hayli kimseler d vardt. haJ.im, selim gorünen manzara '\'1! 
de Ebû Süfyanm karan, bu mer Ï Meselenin en· dikkate âyan oran hal ve tavu-lanna ragroen icabm
kezde idi Fakat garip bir tesadüf ciheti §UrastdU' kf M •kke) liler, da kendi yurtlarma salchran, ak -
üzerine Ebû Süfyan, bu kararm1 bu telâ§ arasmda eski u:ml ve an• baba, kartal gibi en yaman ve yir
deg~tirdi. enelerini de unutmadtlar .. pek a- t1c1 mahlûk.lara aman vermez, on-

Talha ile Sait, kervam tarassut- cele olarak -muhtemel olan- bir larla tam bir k.ahrarnanca dôvü -
tan avd.et ederlerken, deyelerine muhareheye giderlam, 'bütün mu - §ilrler. Bu bahar sonlannda ve üç 
su vermek için bir kuyu ba§ma ug- Giki âletlerini hlmil <>lan çalg1c1 yil once Bursa ovalarmda -0ldugu 
ramt§lar, orada t ;adü! ettikleri kadmlan, nruganniy ri ve rak - gibi... Bu güzelim ha>'vanlardan 
bir adamla komt§IDU§lardt. Biraz kaseleti de berabeder'!ne aldùar. gü\'ercinlere ait tarihî bir hikâye -
sonra, kervan o kuyu ba~1na gel - Ak.tn halinde, kervanm imdadi- yi, hikâyeyi degil de, -0n yedinci 
di. Son derecedc ihtiyath hareket na ko~a!l karmakan§lk ordunun asrrda cereyan etmi§ olan gayet 
eden Ebû Süfyan, orada gürdügü ba§mda, (Ebû Oehil), Saffan bin ho§ ve OO§ oldugu kadar harin ve 
o adarm çagirarak: Ümiyye), - Sühey btn Amr), 1 merakh bfr hikâyeyi, size yann 

- B..iralar~a, __ Medi~eJilerin do· (Kis bin Habâbe) ·csaire gibi Ku- anlatacagam. Yannki f1kram bir 
la§tlklarm1 gordun mu? rey§ ~raf1 da bulunuyordu. güvercin hikâyesidii. 

Diye, isticvap etti. 0 adam da; (Devanu var) Dnnan Cemal KAYGlll 
- Biraz evvel buraya iki ki · 

geldi. Develerine su verdiler. Son
ra, §U tarafa dogru ç1k1p gittiler ... 

·Medineli olup olmad1klarm1 bil -
miyorum. 

Diye ccvap verdi. 
EbQ Süfyan, bu cevaptan der -

hal fÜphelendi. 0 adamm go ter -
digi yolda, deve a_yaklarinin izleri
ni taldp etti. Biraz sonra gëzüne 
creve pislikleri ili§ti... Ebû Süfyan 
hemen bu pisliklerden birini ald1. 
1çini açarak bakti. Pisligm içinde 
hurma çekirdekleri gorünce: 

- Eyvah!... (Muhammet) in ca
suslan, etraf1rnizda dola§Jyor... 0 
iki adam, hiç ~üphe;iz ki Medine
lidir. Medine develerinden ba§ka, 
hiç bir yerin devesi hurma yemez. 

Diye ba&'ird1, Ve evvelce tayin 
e~ oldugu yolu, derhal bdil 
etmegc mecbur kald1. 

"' MAH 

Binlei 
iki a 

op kumaf 
ir tevkif 

POLISTE 

sakl1yan 
edildi 

Mallan o ug halde Kayseriden gelen ta
cirlere • hnak istemedikleri anla11ld1 

1 

Çakmakçilarda ia · Safa ha - memi§lerùir. Fakat bilâhare dük -
nmda manifatnraclltk ~apan Mo - kânlannda yap1lan arama sonunda 
ris ~ayo ile t~tan Yako dün tam 5.779 top kuma§ bulunmU§tur. 
Asliye ikinci ceza mahkcmesi tara- Suçlular dün cürmüme§hUt ka -
fmdan ihtikâr ctirm" evkif olun- nununa gare dort saat süren mu -
m~lardir. hakemeleri esnasmda su~lanm in-

tddiaya g<>re maznunlar, kendi- kâr etmeke istemi§ler. Mahkeme, 
lerine müracaat edell Kayserili kei dilerin:n tevkifine ve kararm 
tüccardan 1.lehmet zunlulu ile bildirilmek1 üzere de muhakeme -
Hac1 Mehmet Kayaya mal kalma - nii1 ba§ka bir güne talikine karar 
d1g1 bahanesile s pmak iste - ve1ilrni§tir. 

• 

Fakat Ebû Süfyan'm i.çine müt
~ bir korku girm~ti. Müslüm n· 
lann muhtemel olan tecavüzlerin
den kurtulabilmek icin, yalruz 
kervamn yolunu degî.§tirmeyi kâfi 
iOnnedi. Kafilenin arumda bu - Kar1s1 t rafindan 7aralanan 
lunan en mahir hecinsüvarlardan komiser oldü 

Kabve ihtikâr1 yapmit 

(Zamzarn)a yirmi altm verdi: Geçenlerde karlSl llfet tarafm • 
Beyoglunda, !stanbul pazarmda 

kahvecilik yapan Yorgi, 250 gram 
kahveyi fahi§ fjyatla satarken ya
kalanm1§, dün Asliye tkinci Ceza 
mahkemesit;ce tevkif olunmu§tur. 

- Sür'atle Mekke'ye git. Kerva- dan b1çakla bacagmdan yaralan -
nm tehlikede oldugunu ilân et. lIU§ olan Pangalti mttk~zi komiser 
Kurey~lilere i-Oyle ki, derhal si - muavini Talât, ew · gün Bey -
lâhlamp ç1ksmlar. Kervandaki 1 oglu hastanesinden .f.aburcu edil -
mallarllll, (Muhammaiî) Iain eli- mii, fakat eve gelir lmez kazara kcymu~, cesedi muayene eden ad-
ne g~mesindc korusunlar. 

1 

yere d~rek yaras1 m tir. Tek liye doktoru morga kaldmlmasma 
Dedi. rar hast&neye k du'lbn korniser lüzum gèistenn.Î§tir. Kocas1m yara-
~mzam, derhal dev · in bu - muavini dün sabah (ilmü~tür. f ltyan Îffet hak.kmda tak.ibata gi -

l'Ull kanatlaruw deldi. Hayvanm Vak'aya müddelwnurni.lik el ~ilmistir. 

Tarihî mezarhklara 
duvar çekilecek 

Tarihl mezar ta§laruun hepsinin 
bir ardya toplanmu1 içm Beledi -
) ece faaliyete iCÇ~tir. ~eh.ri -
mizde mevcu lan 400 den fazla 
mezarhk da bir hey'et tarafmdan 
ayn ayn tetkik olunmak.tad1r. Bu 
hey'etin tesbit ett.igi mezarbklann 
etraflarma birer buçuk metre ir-

tifamda yeni duvarlar çekilecek -
tir. 

Aynca, her mezarhgm ait oldu
gu tarihî devri gosteren bir reh -
ber de 11azirlanacakt:r. 

0 

Florya plâjlari idare 
müdürlügü 

Belediy-e Mezarhklar .Müdür Ve 
kili Kemal Persen Florya plâjlan 
idare müdürlügiine tayin olun -
mu§tur. 

Betiklafta bir sahil park1 
1• lacak 

Kâg1thanede bir 
fir1n daha yapdacak 
Beled1yece Ed~kap1dan son -

ra Mecidiyekoyünde yaptmlan mo 
dern çôp fmnmm in§aat1 ikmal o
lunarak çoplerin burada yakilma -
sma ba§lamlm~t:r. 

Bu modern çop ftrmlannm prq
je ve plânlarm1 haz1diyarak §eh -
rimizin çôp deniini ucuzà halle · 
den Ali Çorbac1 ismindeki gOçmen 
vatanda~n bulu§u Dahiliye Vekâ· 
letince. takdir olunrp.u§tur. 

Ali Çorbac1ya Kâgxthane .s1rtia
rmda, Silâhdaraga fabrikas1 civa· 
rmda yap1lmak üzerc yeni, büyük 
bir çop flrun projesi Wl-a haz1r -
lamas1 bildirilmi§tir. 

Francala tevziinden tikâyet· 
Ier tal.kik edili7or 

Baz1 semtlerde francala ahnak 
isteyenlere raporlan oldugu hal -
de «Belediy-e 1ktisat Müdürl.ügün • 
d~ henüz matbu karneler gelme
di! ..... beyanile bi.r kaç gündür 
francala verilmedîgi §iittâyet -Olun-

~ik~ta deniz kenarmda be - mll§tur. Bunun üzerine Belediye 
lediye tarafmdan bir f'a:hil park.t. Reisligincc tahkikat yap1lmasma 
yap1lmas1 kararla~Ùml§tir. Bu 1 ba§lamlm1§ ve karnelerin de sür -
park Hayrettin U;kelesinde olac&k atle h~r kazayi;. . gônderil.mesi e • 
ve aynca çocuklan denize all§tir- hemmiyetl tebhg olunmll§tur. 

mak maksadile baz:1 tesisat da bu- ----<'--
1 

lunacakt•r. Koca•tndan lnskand1i1 için •.• 
Fatihte, Atpazarmda otun.n Me--

Denizcilerin terfi imtihanlan liha admda bir kadm, hir kaç gün 
evvel evlerindeki digei:. bir kirac1-

0rtalfoydeki yüksek Deniz Ti - \'a nusafir olarak gelcn Ferideyi 
caret OkulundJl yap1lmakta olw koca mdan•klskanrm~. ~e dün g _ e 
kaptan, rnakin.ist ve çar~ç1!anr karde§i Mehme:t ile birlik olarak 
terfi imtih:mlan bitmi~tir. Imtihar Ferideye hakaret etmi§, ekmek b1-
evr_:tlu burada mühürlenip Müna-1 çagile de üzerine yürüy rck olüm· 
kalât Vekâletine gonderilecektir. le tehdit etmi§lerdir. 
Yapùacak tasnif neticesinde im _ Feridenin polise müracaab üze
tihanlarda kazananlar birer dere _ rine iki kardC§ yakalaturu§lar' ve 
ce terfi edeceklerdir. dün de Asliye altmc1 Ceza mah -

kemesine verilerek cürmüm~hut 

Stole edilec.ek mallar için depo 
T"icaret Ofisin e hariçten ve da -

hlli;l.en mübayaa edilecek mallann 
stok edilmesi tçin memleketin muh 
telif nuntakalannda 15 -büyük de
po aç1hnaktac:hr. 

kanununa gore muhakeme olun -
m~lard1r. 

Dinlenilen §ahitler, vak'ay1 yu • 
kartdaki §ekilde anlatmi§larsa dê 
iki maznun karde§ inkâr etmi~œr 
dir. Muhakeme, diger §ahit!fl' için 
bll§ka güne b1rakilml§hr. 

Toptancilar yine fikiderin
de JSrar edip de peyni1· œl. 
betm€rnf'Ae kalk~trlarsa 'l'L 
caret ofisl tstanbul için Edir
ne mmtakasmdan mübayaat. 
tà bulunacak ve derhal piya
sa) a fazla miktarda peynir 
arzedilecek tir. 

ÜSKÜDARIN 
iM AR 1 

So ka k 1 ar1n in1as1na 
ay ba§inda ba4lan1yor 

Üsküdarda Ayazmada V~lioglu 
ve S limiyf'de ~meikebir, Cami, 
:]âir Bcsirnî, Dayakadm, Beyler -
beyinde Çmar sokaklari kaldmm
lamun yfpùrnasi kararlll§tml -
m~ti.r. 

Diger taraftan Kavak iskelesi 
yolu da kls.men ~se olarak iri§a o
lunacakttr. 

Bunlardan bafka ~a§a ca
rnii onündeki nhhmm lriorkulu!!U 
da yeniden in§a olunacakt1r. 
· B i§lere 15 bin lira hareanacak
br. Hepi;inin in§aatma birder A -
gustœun 10 unda ba§lanùacaktu. 

---o---
Siper ve s1gmak teftifleri 
Siper ve si&mak in~aat1 mecbu -

riy-et in in yerine !}etirilip get!ril -
medigi haklundaki teft~lerin çio -
galhlrnns1 kararla§tmlmt§br. 2 ay 
içi. de vilâyetimizin tekmîl k, za -
l rm<la bu tefti§ler ikmal edilecek 
ve nümunesine uygun olm1yan s1-
gmaklarla siperler gorülürse ye -
niden yapilacaklard1r. 

Amorti1man Sand1gm& 
memur almacak 

Yeni kurulan ve devlet tasarruf 
bonolar1n1 ihraç -etm~ bulunan a
rrurrtisman sand1g1, ~kilât1m ik -
mal etmek üzeredir. Sand1g10 kad
rosunun ikmali iç;n müsa.baka ile 
rnemurlar ahnacakhr. 

Müsabaka imtihanma yalmz li
se mezunlan girebileœktir. 

Karanllklann Adami 
Avni'nin kans1 diye takdim et- ufak bir degi~iklikle buralarda da 1Kafes arkasmdan birbideriilli çok malm vanni~. Kiz oyle ise sen 
tigi mik'ab $Cklinde bir kadmla lœnc\i.ni gôster.iyol'). Avurdlarm1 gëzetleyenler. on k.ilo bozayt az de yirmi kilo al. 
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- Sen çok degi§tin Vedia, ken. 
dinle biraz yakmdan alâkadar ol 
çocugum. Nihat gibi genç, bugün
kü tstanhulda bir p1rlantad1r Ha • 
tm, mvekii say1hr bir ada.rn bu za 
manda ne devlet.. 

- Aman anne kâfi" 
Kraliçenin durgunlugu diger 

masalardan goze çabuk çarp1yor. 
Ge çler onu harekete getirmek is. 
tiyorlar: 

- Kraliçeyi eglendirmek · 
yen yok mu?: 

- Kraliçe niçin mahzun? 
Derhal ortada kadmll erkck • 

li bir halka te$E!kkül ediyor, ve 
ev sahibinc 

Bir [Sepetçl oglu l plâi). i~in 
lice.da bulunuyorlar. 

Yüze goze bu1~tirmak diye bu. 
na derler. Sepetçi oglunun mu. 
cidi gorse, muhakk~ hepsini linç 
eder. Amerikahlarm garip silov
lan bu oyunun yanmda çok ciddî 
kal1r. 

Tuvaletle Sepetçi oglu oynamr 
mt? Dizlclli ~cre dJilirken 
sarho§luk yüzünden sendeleyen 
o kadar çok ki. can lt blr karika. 
tür müzesi., Millî zeybegin ne ol. 
~~nu bilmedcn cl §&ktrdatan
lann hali ne kadar da aCI olu. 
yor. 

Onlarm bu acmacak hall Ve. 
dlayi güldüremiyor. Bilâkis iyi.. 
ce k1zm1~tr. Gitmeleri için anne. 
sini sik1~tinp duruyor. 

Mükerrem beyi anyorlar, bü. 
fede bulunuyorlar. Küsele tüccan 

kadeh tokulituruyor. Kadriye ha. fii~ire ~i~ire .sak1z çigniyen bir gorenleri takd!r ederler. Ve bu Necmi iktisatç1 kafasile dü§ü
nim, k-Ocasmm bu halini tabiî go- gelinlik ktz, ~imbilir nasll bir takdiri rnuhakkak beldiyen bu nüyor ve üç kilo almalar1 lâz1m 
tüyor. Çünkü boyle ~yler salon hissin tesir:ile bozac1 ile $akala~ kiz, sonradan ~1 bozrnamak geldigini hesap ediyor. Kizm sesi 
hayatmm icabatmdand1r. mak istiyor: bu se[i?r alçahyor: için, bir buçuk kiloyu soylerken, 

Uzun süren bir vedadan sonra - Bozac1 bakar nusm? - Tart oyle ise ilti kilo ... 
ayr1hyorlar. Ve geç vakit, yeni - Buyurun hanun? deminki bagtrmasma mukabil, bu Bozac1 içinden gülüyor. Bun-
yilm verdigi gamsiz ya~ama tel- - Biz bu gece evde kalabah- sefer sesini sahcmm bile güç iiii· lar kar§idakilerden de yaman çt.k-
kinile evlerme geliyorlar. g1z. Kaç kilo boza var gügümle.. tecegi bir tona indirir. Bunlar oy. t1., diyor. 

.•. rinde? le act gosterislerdir ki, Necminin ,Liramn üstünü ~ken laz, 

0 
her vakit içini kanatu-. · kl k 

Ayni y1lba~1 gecesi..1 - n kilo kadar bulunur. §1mar1 1 yap1yor: 
Necmi her vakitki gibi boza K1z, sakmm sol avurdunun Kapidan uzakla§lp yürürken, - Bu gece sen eglenceye git. 

gügüml ri ile Karagümrük ve i4inde dw:durarak yan.agmi ~~- kar!jt taraftaki evden diger bir ba!i miyor musun? 
Edirnekapi. mah.allele.qi arasm. riyor: uzamyor: - Ne eglencesi? 
da dol~tyor. Bu gecenin fevkalâ. - 0, vallahi çok az .. Amma bir - Bozac1, bozac1?.. - A, a, ayol bu gece yilb ~1 de-
deligini bildigi için, d1ger ak~am- kere de anneme soruvereyim. Onun bu çagm~1, ~minki mil~- gil mi? Baksana her taraftaki 
lardakinin iki misli boza ile gez- Necmi bek.liyor ve o biraz son. terininkinden daha gürültücüdür gürültüye .. Senin için kararml§ 
megi ihmal etmiyor ve bu fikrin. ra kap111m C$i~inde elinde ufa!k ve Necmi bunun da sebebini bilir: galiba ... 
de aldanmad1g1m k1sa bir zaman- bir surahi ile gorünüyor. Kar!Jiki eve çalun satmak... - Y1lba~1 ise bana ~ hanun 
da gêirüy~r. .. .. .. . ( 1 - Bi:buçuk kilo kâfi imi ... - Leylâlar nekadar boza aldi.. kardoeli? Siz eglenirsiniz, biz de 

Koca brr gugumu hir sokak Necm~ ll!ilrrtCJyor bile. Çünkü lar? sizlere boza satanz, olur biter. 
içerisinde bitiriverdi ve yükü bi. o boyle ~eylere al1§kmd1r ve kar- Mahsus yalan soyleyor: Hem bak içeride bir ses var, ga-
raz hafifledi. Dolu kalan gügü. t1Smdakinin n k!ilo)"U az gorüp - On kilo verdim. liba siz: çagmyorlar. 
mü fasiln ile elleri arasmda de- bir buçuk kiloya Karagümrük Onun bu yalanma, ayni evin - Senin sevgilin yok mu? Hep 
gi§tirerek, yorgunlugunda muva. kmmn takmmak istedigi sahte penceres!nden tnrassutta bulunan boyle sabaha kadar boza m1 sa. 
zene temin elmeg-c çal:.,.1yor. bir comertligm gülünç iladesi. bir kadm kahkaha ile gülüyor: tacaksm? 

Maç.ka salonlarmdaki ta.5kmhk, dir, - ilâhi bozac1, senin arnma da (Devaml var} 

Dl.5-Po(iriKA 
Yeni ihtilâtlar 

Yu&11.: Prof. Sükrü Babaa T okyoda kurulan i.lùnci preo• 
Konoye kabinesi nihayet ha• 

reket istikameU.al go teraege bat• 
lad1. Fransu; Bincliçinisi müsteDl • 
leke inde iÏmdilik bir Wum ba"t'I 
\"e deniz üleri elde etm~. Bd 
merkezledn qcali arb.k ba~la~ • 
tir battâ bu hareketin bütün bd 
havaliye prnil blr m.ahiyet alacai' 
da fÜpbeaizdir. 

son barbbi en miibim vaslf• 
la iaa biri oWufu veçhile, pro • 
pacanda biiaiu arasmda dogm>'1' 
anlamak ve çskannak çok zordut• 
Klâsik mÎoesll •tecnüz. hük • 
munu Rmek, mü~vizin kÏ" 
min oldui}.inu tet1bit etmek hemetl 
muhalclir, M toelif misaller bita· 
raftan bu hükümlerde çok ihtiyat• 
b elmaia 1Hketmeiiclir. 

Farua ~rk yan küresine eit 
•ldugu ~î bir hakikat olau b· 
landa)'l ADlerik:aWarm Î§g•l etroe
i;i tauruzi blr hareket midir? Yuk· 
a Va§Ïn n s-Oyledigi gibi ou • 

tar eelm'9Seydi Almanlarm orala • 
ra yerl meleri thtimali bulundugll 
lçin tedafüî bir t~ebbii müdür~ 

riyeye fneflh lutaahnm gir • 
·· ve 1 r~mesi Almanlar1ll 

muhtemel bfr tecavüzüne ve yer • 
lepnmine br11 tedafüî bir tedbit 
midir, yoksa lllsuJA muhafazas1t11 

kola1lqtmnak için al1nm1 zarutî 
ve taarrud blr temiaat m1du? ÇUJI 
kil bir küsur ayhk muharehedell 
iOIU'a ~ilu tebligi Ile nihayet l>ti· 
tün Surlyede blç bir Ahnan ku~ • 
vetine ruUantn11m1 oldutunn te!!• 
lim etmek 4ilrilstlügünü giliterm4 
ldi. 

Biraz dah8. bu h11rbe n-azaraJll 
eskic" zamanlara ç1k11rsak orve ' 
çin Almanlar tarafmdan · tilâll1 

muhtemel bir ingiliz yayilma51tP 
onlemek kteyen bir evi müdafa• 
hareketi mi !dl, yok a fi\en tecavU' 
Ji bir rnahiyete mi malik buJuo1" 
yordn? 
Muht~l farak Amerikahlaf 

Dakar veya P rtekiz \·e Asu.r a • 
dalanm i§lal etm~i dii§iiniirler • 
ken acaba bir tecavüz hareketi k-' 
Jmnila nu habmaca!iz yok ·a Al ' 
manlann buralara "elmesine mi • 
ni «mak için bli: müdnfaa t~eb • 
l>iisü ile ml yllzyü:ze kalacag,z? 

i1te Bincllçini hareketi de 1" 
yd1j1m nUmunelere uygun ff 

f>u son barbfu inantik ve u. ulletÎ' 
e muvaftk bir ~de iza olun • 

aiaktadtr. 
Vifide ~edilcn bir teblii: Ja ' 

ponlarrn bu mllsfetnleke hakku• ' 
daki taleplerini ïtdeta rnqru '' 
•azur 1osterecek olan l>ir ed.u il' 
kaleme abllllllf bula:1unaktadir. fJf 
•~ gore T•kyo 111d Ïnciltft"e.,JI 
Çindeki m.illî

0 

(Çunkmg) hü.kuna' 
tine 7arduna ve Sin apunla ll ' 
IÜ edihn.if olan harp baztrhkJar.-' 
bir bqilik elmù. üzeru · Ier fi 
teminat almak mecburiyetini · ' 
etmi~tir. Filh11kika Fele1tien'k ~ 

distam ile Jepon hUkûmeti arasiP' 
ia iptidaî maddeler tcdariki hll...; 
susunda yap1lan konu malar ~ 
bafta evnl Batavya var "nin rtl 
di üzerine iolataa ugram~ "di. 

Bu red ke;s.fiyetinin kolayra ,t 
mürge va!ishtfn §altsî kanaet fi 
ce areti neticesl olam1yacag1 •'-~· 
tir. Çünkfi merbut oldugu Fel:, 
menk devleti bugün sen11r 
uldedir:'Biç blr kudrete ahip ~ 
jildir. Bir halde ki l\-likado Jar. 
iptidai ~de ihti;yaçlarm1 t»t~
oe ve Çin. ve alelûmum U:uk~ 
h•»1ndaki &asavvurlaruun ~ 
kukuu .Biy\ik Britanya ve B I 
tilt devletler vahdetinin. eoiel 
dupnu a la:nuftir. ~ 

Japonya esasen Avrup11nll1 a 
m~külünden istifade ederek ~il' 
flilZunu oralarda tahkim etll'if, 
Geçen Umumi Barp te Alman JJ' p 
temlekelerine elkoydu. Bu defll ; 
Fr ns12, ingiliz ve Amerika~11 ;~ 
yerleri koparmak istemekt~t· ;; 
dakikada en zayû ''e mcfll.IÇ , 

halde bulunan Fransa ile ~ ~~ 
la~ bulunuyor. Yak.mda nob 111 • 

Rus arazisine gelmet>i de beJi.lC il 
bili:r. Alman - Rus mücadeJef ;l 
alacag1 i;ekle gore kat'î darbe • 1 

n1 tayin etmek Tokyonun ol~'~I 
hr. Bu takdirde Rusyan1n bé~i-' 
iki &ene giùi ksa bir müddct ' 111; 
de Lehistana tatbik ettigi \1 el' i' 
biuat kendisine tatbik edi1U1 ( 
ebbiisile kaqda§abilm i 

muhtemeldir. i" 
Bu ge~lemeler kars1s1 1dP c 

gi1tere ve Amt>rikada .' ,l ~
1

,.IJ 
iizlerin Japonyay1 .·olur:dll 

koymas1 beklenemez. 
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Muglada iki aylik 
zelzele tahribati 

T ü r k iy eden oeçen 
sefaret hey'etlerl 

Japonyayakar~1 tam tali ml er i Leningrad Moskova 
iktisadî abluka . . .. f k/ ' 

Gençler 1ç1n t u e n K• f ) d h• Japonyanm Hindiçinî'de hare. 1 ve 1ye a 1nsa a l 
151 k• 'l'k b' S t kete geçmesi üzcrinc Amcrika ve' nümuneleri hazirland1 

1~1 1 ir ovye 1 .. "kt. d" b k b·1 

209 ev wduld1, 311 ev de tamire 
muhtaç derecede hasa.1a ugrad1 

1 ngutere 1 isa i az1 mu a i d T b. . U m Mildllr h b • 
ka f j} e sÎ Sankam1~ta tedbirler alm1~lardir. Bu cümle- r· ~c e;o 1;'i; :ke;;er:;en gençle ~ arp ) t m 1• y e ce kt •. r 

den olarak Amcrilm ve 1ng11tere. ugu g. ç • 
1 Erzurum, 26, (a.a.) - Almanya, d k" J 1 kla bl k r~1 silah at'!ilarmda mumarese e • 

Muglli 26, (&.&.) -- llti ayd.anl:eri Mugla Ye havalIBinde devam 
etmekt<' olan yer sarsmt.ilar= .sebeb oldugu tahribat hakkmda 
ver1len re.;nl mal~ gôre 209 ev y1k1lm4 311 ev tamire muhtaç 
bir d.,recede zana- *""~tiir. Bu zararlariq telâfisi için lüzumlu 
olar1 malteme ve ~ mikdan t•sbit edilmi~ ve bunlarm 11em.ini 
husu,, nda alikadft' mù:amlar nttdinde icabedcn tqebbüslerde bu-
1ur1ulmu~ur. • 
~~ ..... .-. ....... ~ ... ·~~~~~~~ 

Eski Hotanda Ekuator - Peru 
Ba$vekil1 mevkuf ihtilâf1 yot1$tl 

o-

F1rkas1na mensup 60 
ki§i de tevkil cdilmi§ 

Amerika Hariciyesi 
i~e müdahale etti 

Lo J 26 ( '. Esk" Ho' V&1maton, 26 (A.A.) _ Ofi: 

ttal n 1 k d d "" k e 1 apon a aca r1 o e e- . • kl"" 
1 

rd ya ve ..,an mar a an onme - d"l _ B.. J • rini temini için bûtun up e e a-
'-·d '-·k 151 k. ilik" 1 m1st1r. oyicce aponvanm ,.... 

te olan "" m ve er= ~ "k d "th l't - b"I . ti§ talirr.lcri yap1lmasU1a karar ve
Sovyet tebaastndan müt~kkil 1 mer: a an 1 a a .. Y~P•., 1 ~es~ ilm · li· Bun un için spor tüfenk-
bir kafile dün sabahki !renie ,eh.. iiru.canlar1 ve her turlu i~tisad1 r . !~ r. bunlar n lik 

. · J.mj ,_. ..d.._t . t" munasebetklr ortadan kailtmtij- len almacak ve ge Ç 
runize ge ~ w ..,1r mu = is •· li . tr 1 · t vzi olunacaktU" 
rahatten sonra lhzar edllen oto.. r. Bu vaziyet J aponya için za.. up enne e. . M:diir. 
büslerle Sarikam~ hareket et- r.aclr olacakhr ... Çifflkü Japonya Beden terbiyes1 U=.. u . 

·"1 d" K r·1 Sar k 't -1· Amer1kadan mulùm miktarda ham lilgu" ·· kullanilacak spor tütenklen-m1~er ir. a 1 e l am~ an i i... • • •• • • • • 1 
baren yoluna trenJe devam ede- ma~de, petrol gib1 müh1m ve ha.. n in t'vsafm1 tayrn etrn~tU". Bun ar 
ccktir. Y.ait maddeler a!ma~ta idi. Ame- 22 çapta spor tüfengi olacaktir. 

Edirne, 26, (a.a.): - Memleket. rikanm. ve onu takiben tngiltere 1lk olarak Beden terbiyesi U • 
lerine donrnekte .olan 1talyanm ~e _don.unyonlarm.m ~ldiklari bu mum Müdürlügü bunlardan ta -
Mœkova sfiri Rosso Aveustu 22 ikhsad~ tcdtbirl~rm ~undi<len Ja.. ktmlarile beraber 100 tane ola • 
ki~ilik maiye!i ile dün ~ehrimiz- 00.~/'ad·a ! elasir

1
erinkitadgêistermeg.,. rak mühim merkezlere gondere • 

d . 1. o~ i,.1 an ~' ma ir Gelt'n .. il k 
en geçrm~ tr. ha'-rlere 8 .. Am "k · t . cektir. M<>del olarak gonder eœ · 

V« ore er1 a ve ng1- b . ., kl d kl . 1 kâf. "k 
liz tedbirleri duyulur duvulmaz u tü.en er en ilp er 1 rru .. 

n< ra, • . ~.a.,· -:: 1 
.. .t.. Birle~lk Amerika, yeniden Peru \'e 

landa ba~-vek1h Jn, b.11g~n eouatcur'e müroc•at ederek hududak1 Yeni Jersey, 26, (a.a.): - Bris-
Lonch-adaki Hollawla mahaf1hn:n 1 mubarebelerc bir niho:ret vermelerini . 

Y edi buçuk ayda 
iki muhrip yapddt 

Tokyo -Oorsasmda bazt to:Ymetter tarda almaga ve gençlerle beden 
düi;mege ba~lam~tir. Amerikamn terbiyesi mükelleflerinin bunlarla 
fpgiltere ile m~terekt'n Japonya.. mütemadî talimler. yapmalarm1 
ya ka~1 tam bir iktisadî abk>ka temine rnecbur bulunacaklardtr. 
tesis etmek istedigi ve buns mü- Beden Terbiyesi Umum Müdür
lt'allik tamamlay1c1 tedbirlerin lügü bu talimler hakkmda lâzlIJl 
ilk karan !akip edeœgi anla~il. gelen talimatt da haz1rlam~b.r. 

tol ve Ellyson tsminde iki t.orpt.. alml§ olduklan babeœ nazaran, isleml:;tir. . . . . .. . . . 
Almanfar t.ara!mdall tevkif edil- Guito ve Lima bilk1l."'eUer~ Summer to muhnbmm bugun demze mdi· 
m~tir. 

Mumaileyhin fiknsina mensup 
60 au da \Pvkif edllmi~tir. Bu 
firka ile .<f.iger IQie.d f1rkalar, 
bundan birk•ç gün &'Vel feshe. 

Vt>ll<!:"den mütt.ehidûlmeal blrer telgraf rilmesiyle modern destroyer in. 
alrnllfl.ardir .. llunda,.Birlei.ik Arnerika-

1 
li'latmda yeni bir sürat rekoru te-

nm dua ArJantm Cu1nhur1ret1 tarafm_ . ed'l · t' 
maktad1r. Nitekim !ngilterenin ---<>-

dan y&.p11in14 olan tcklife biltün kuv- SIS 1 fil~ lr. , 
vetik müzaberel elmekte oldutu beyan Bu iki muhr1p tezgâha konul.. 

Tokyo elc:isi, Britanya lmparator
lugu hükûmetinin Japonya ile 
mevcut ticaret muahedelerini {es.. 

Eden'innutku 
• 

d.Um~ idi. 

edilmektedlr. duklarmdan ;yedi buçuk ay sonra 
Summer Velles, U.vasou~ teklltinde bu denize indirilm~ bulunmaktadtr. 

lunmui olan Amerilca, ArJanhn \re Bre_ 
hetmek niyetinde otd1$1nu Japon V e 
hükûmetine bildirmi§tir. 

lspanga 
Gencral Veypnd yc
ni vazifesine ~lad1 

zllyo. um hudud mintakas1ndil sükUnu 
tes' !;·lu n.cil tc<lblrler itt!haz edllme_ 
digi takdlrde bugl1nkü münaz.a,.-a ltitam 
vcrt'lf•littine iC11k.kn n~e·o.cut ohna~10l 

Vichy, 26, (a.11.) .; _ (D.N.B.) : ilio,·c etmekle<iir. Nlh•ypt Summcr Vel-
A -*- · ll"li, Ud memleketin i haz et~k üzere 

rniral Abri.,.W yerine son bu1Wlduklan teclhirlt'ri iimdiye kadar 
gùnlerd< Ccza.ir un1umî" valiligine 'rm& olduklart ümldfnl lzh.ar ctmek· 
tayin edilen gellO'rû Weyi:and, tedlr. 
dün Cezalr -m.)Wl Jwna~U"lda ye- Lima, 26 (A.A.) - Ofi: 
l · "f · 1 . .... - · b m;; S.l•hlyetlar maha!ildc bildirlldlg!ne 

t vaz1 esme 1......,tNf. - u - · 1n gürt: Pe-ru, Ar jan tin cümhuriyetin 
n"oeb<•tl., y p1lan ineracimde bilît- k b no~dakl nc•Ulsu1B ce' ap ve~re u l..i:I 

Balkanlarda Hirvat 
Elçîlikleri 

Zagreb, 26, (a.a.): - Slovakya, 
Romanya ve BulgaristanJa Htr. 

Amerikan gazeteklri Japon te
l!"bbüsüne kai<t daha müessir ve 
kat'î hareket edilmesini istemek. 
te, Japon gautelt'ri ise alman 
tPdbirlerin Japonyay1 korkulem1-
yacagm1 yannaktad1r. 

vat elçiliklert lhdas olunacaktir. * 
Slo,·akyaya, M. Tot, Bükrei;e . E yu·· p A - k e r 1 i k 

M. Bulat vc Sofya'ya da M. Zido- "" 

viç tayin roilm'l§tir. 'ubesi yeniden 
Buda~te ve Madrid'e de ya. 

kinda Htrvat elçilE'ri layin oluna- kuruldu rnum da.Jc.lcrin .miimessiileri ve tkcrflt'!ri kabul etmi$ oldu~unu vr n1u. 
,;lâyet idare n~- azalan ha- ha.rcbeye nibayet vermete iirniide bu.. 
Ztr bulunmWjlar.<f.u-_ lundugunu bildirml~tir. ·oktir. Eyü.p Askerik $ubesinden: 

~ 

ESR RENGIZ DANSÔZ 
- Müesiiesemlh 1~ kalma • 

s1nda bir mabzur nr mi? 
- Yok! 
A.del <iayarramadi,..Mrdu: 
- Bi-n ne Y'I ""ittn7 
- Evitu:tie c•' ne "l:liz! 
- Serbe9t m!k!m& 
KomiJ,-er eev~ .-n>edi. Dû· 

üm·ell idL lsrarlir _.ptposunun 
1 ù ltsini ol<~uyol'di4, ~ k~inin 
<:kl;ilmeai odad:a ùir ~k hu • 
SUI< gctirdi. ~ IN.trada. k(>. 
mi,,.,r, Jan , • ., beblunndan ~a 
lc;m'e k11! mamit-l. 

IIk .sil • -ha~l~an miisl ô $;.ibo 
oldu. U:run btr tereddütten son• 
ra i ksürdü vc WA' haj;lad1: 

- Atfed<.'1"Sia1.:z:-. Hak.ikate:i 
§Il kanaatt.c ttJ1ldtJ.t Id ... 

- Nastl? 
- Bilmiyorum amma ..• Ôyle 

zan'lcdiyorum li. 
Pck sarih olm~ dü~cesi. 

ni tarr.:unlamali: 1ç}ll elile bir ha 
reektte bulundu. Bu n1üphem 
harcketkl deml'k ~u lti: 

- ... Ôyle zll7!7l'ldiyorum Id 
bu 1.§te go ede blan, anll.f'll • 
m1yan bir ~vk D&ktalar ,.ar .. , 

Jan ay~ga h llrm1§,t 1. Vücu • 
dün biraz kuvwt Jtehn~ti. Ba. 
basma b:.lttriak ....esaretini e6s • 
tcrdi: 

- l!epsi yalan 33ylüyorlart 
ded1. Yerrun edl!bUl.àm. Bana j,. 
nan1yor n1usuouz? 

Komiser e<ivç V<'rtneyrnce 
baba ma diindü~ • 

- Sen bana hunnyor musun 
baba! 

Mêisyo ~abo evwli 0~1ni ç-e.. 
virdi. Sonra: 

- Bilmiyorum ... 
D1ye mmldandt. Nihayet ktsa 

bu· muhakemedcn sonr~ ilàve 
ett : 

- Her §CYdt'n evv" mevzuu. 
bahs olan Frans121n bulu11mas1 
lih1m ... 

KOt111.er herhalci • karar51zd1. 
Gen, , asabi adunlarla odamn 

lçlnde gi<lip g• li~ordu. Kendi 

kendine sôy entyonnu§ gibi: 
- l!t rhaldc Delfos ortadan 

ka1 _.,! 

_Dedl. Bir miiddct daha yürü· 
duktcn sonra devam etti: 

- Alt 'I tabakay1 <>nun eltnde 
gcrcn ·ki ki§i yar• , 

YurUrk"ll bir ;andan da dü. 
§Wlùrordu: 

- ikiniz de mahzende idl • 

Za'b1ta Romam: 22 
Türkçeai M. Fmtl•n ----· 

niz! ... Dün i;ece yüzlülc bank • 
n tian helâya atmaga te~ebbü.'! 

ettin ... V'C 

Durdu. A;Tt ayri ikisinin de 
yüzün<' baktt: 

- Çikolatact bile parasmm 
çalmmad1gm1 soylüyor! 

Onlar1 ~b8§a bU"akarak dt • 
~1 ç1kh. Fakat onlar bu yal • 
ruzhktan .istifade etmedilf"r. Ko 
miser avdet cttigi zaman baba 
ile ogul eski yerlcrinde idiler. 
Birbirlerine beii metrelik me -
safede durmu§!ar, ag1zlanndan 
bir kclime ç1knuyordu. 

- Deuclen gitti! .l;>imdi istin. 
tak ~âkimine t .. lefon ettim. 
Tahkikatm idaresini 0 eline 8 • 

lacak!... Kefaletle tahliyeden 
bahscdildigim bile istemiyor, E
ger l>ir dileginiz varsa hâkim 
Konik'c müracaat edin ... 

- Fransua m1? 

- Bilmem ..• Ben soyadmi. bil 
miyorum. 

Miisyo $abo utamyormu~ gi • 
bl, alçak sesle mirùdandt: 

- Ben;m mektep arkada~1m. 
dir! 

- Eger fayQ.as1 olacaguu zan
nediyon;amz bir kere gidip ko. 
nu§un ... Fakat benim hiç ümi • 1 

d im yok. Onu gayet lyi bilirim.. [ 
~imdiki halde bana verdigi e • 
mir mucibince oglunuzu Sen • 
Leonar hapishan.-sine gôndere • 
c-cgun •.• 

Bu kC'limeler mei'urn bir akis 
b:rakh. 0 zamana kadar kat'i 1 
b1r §CY yoktu. Sen - Leonar ha. 
pishanesi' Magen kôprüsüniln 
kar§t" nda ortaça~an ka lm a 
kuleler1 mazgal delikleri ve de. 

mir ~·ubuklarite bütün bÎl" ma • 
hallcn.n güzeUigini bozan bu 

siyah vc korkunç bina ..• 

Jan sapsar1 k:esilmi~ susuyor
du. Komiser kap!)'I açarak ses. 
lend1: 

- Girard! ..• Arabay1 hazir • 
lat ..• Yamna iki memur al... 

Bu sêizler kâfi idi. i;limdi bek· 
lemekten ba§ka yap1lacak bir 

§ey yoktu. Komiser bir §ey soy. 
lcmi~ olmak için için! çekerek 

1 
ded1 ki: 

- Hâkiml gidip giirmel<le bir 
f'!Y kaybetmil olmazsiruz ... Ma. 

demki mektep arkada§tmzmJ.§. .. 
Fakat yüzil. d~üncesini sara· 

haten ifade ediyordu. $ehrin 
en yüksek -e~raf! arasmda ak • 
rabalan olan. dedeleri ve baba. 
si hakimlik etml~ b ir bàkim.le 
oglu bir meyhaneyi soymak is

tedigini itiraf ~en bir muhasip 
arasrndaki fàrk1 ôlçüyordu. t • 
çeri bir müf<!~ girdi: 
· - Hazmz, §d. 

(Denm.1 ...,., 

1 - 9imdiye kadar Fatihte bu
lunan eski Eyüp Askerlik ~ubesi 
)"'niden te~kkül etm~ ve eski 
Çmar karakolu binasmda ~ baij
lam1~ltr. Kemerburgaz ve Rami 
nahiY'l!lerile (Çatalcadan Ramiye 
baglanan be§ kêiy dahil) Eyüp 
merkez nahiyesi nüfus kü!ükle
rinde kayrth bulunan ve ~u bede 
Î§i olan sha!>1 rnesalihin ll8 - tem. 
min • 941 pazartesinden itibaren 
askerlik i1leri için yeni Eyüp ~u 
besine m üracaatlar1. 

2 - Bu ~ubeye mensup yedek 
subaylHrla harp malûlleri V<' as
keri eytam eramil munmelà'tma 
ikinci bir ilâna kadar eski•i gibi 
Fatih ~ubesinde devam edilecegi
ne bilgi edinilmcsi ilân olunur. 

Taymis, nutku lüzu
mundan fazla nazik 

buluyor 
I.<>ndra, 26, (a.a.): - Times ga.. 

zetesi, M. Eden'in, General Fran
ko'nun beyanah hakkmda Avam 
Kamarasmda verd1gi izahnh mev. 
zuubahs ederek yazd1g1 bir yaz1-

da Hariciye Nazmmn ispanyaya 
yap\Jgx ihtarda lüzumundan faz. 
la nazik davranml§ oldul(unu kay
deylemektedir. 

Times, yaz1S1m ~yle bitirmek.. 
tedir. 

General Franko, bpk1 japonlar 
gibi, <!ldivenlerini ftrlatarak bize 
meydan okumu§tur. Fakat biz el

d1venlerimizi, yani sogukkanhhiii
m1z1 henüz muhafaza etmekte
yü. 

Madrid, 26, (a.a.) : - (Ofi) bil. 
diriyor; 

Eden'in Avam Kamarasmda is
panyaya müteallik olarak yapml§ 
olduiu beyanat, ~imdiy<> kadar ts. 
pany<>l gazeteleri tarafmd~n ne~
rcdilmemj,;, gazetelerle wyahut 
radyo lie resrrû veya nhr.ire:>mî 
hiçbir tcblig verilmemi~tir, 

Ladoga go l ü m1ntakas1nda Sovyetler 
büyük kuvvetlerle 
hatâ etmi~lerdir 

çekilmek Almanlar da 
yü1dt:nmcmek su.retile 

Yazan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

Sovyetler hesabma en fena ihti-, benzin sarfiyati ve malzem•de 
mali dÜ§Ünerek diyehm ki Al • vukua gclen noksanhklard1r 
man ord_ulan .. Len~~ad, Mosko - Geçen safhada Alo.1anlar Stalin 
va ve Kief bOlgelenru de zaptet • hattuun merkezinde Smolensk'e 
tiler ve Sovyetleri maglûp ve pe - kadar ilerlediler: fakat œnahlar. 
r~an hir balde daha ~arka atmaga da yan.i Leningrad Kiyef istika. 
muvaffak oldular. Acaba Sovyet - metlerinde geri kaldilar. Bu saf. 
Alman harbi biter mi? Vaziyet had1' Alman ordulanmn cenahlar. 
boyle olsa da biz harbin devam e. da ilerlcmeknne intizar ed1J.,bil:r. 
dccegine kaniiz. Sovyetler Ural Smolensk bOlgesinde Sovyc•t 
bèl1Jl€lerinde toplanarak, oradaki mukaveme!i artrn~tu. Fakat bu
s.mai kaynaklardan istifade ede. rada mukavemt"t kâfi degildir. 
rek barbe devam edecekler, niha. Sevkulcey~i vai.iyeti kurtarmak 
yet Alman kuvvetlerini geni~ hu. icap eder. Sovyetlcr merkezd<· 
dutlarda kalmaj!a mecbur biraka. ku\'Vetli ihtiyatlarla taarruz ede. 
caklardir. rek Almanlan geri atmaga çah,,_ 

Bu itibarla Almanlar Stalin tah. mahd!r. Moskova istikameti he • 
k1mat mmtakasU1da mütcmadi ta. nüz uzakhr; daha ,,arka ~-ekilml"k 
arruzlarla Sovyet ordularm1 y1p- mümkündü.-. Fakat b.Jylc bir Ç<"

rat1p eritmejit' çal~1yor; fakat kilme cenahlardakt ,-aziyetin ya. 
harp tarihinde mütearrtz bir or. ni Leningrad ve Kiyef bülgelcri. 
dunun müd&fi bir ordudan daha nin zararma olur. 0 nman belln 
az z •yiat \-erdigi muharebeler sa.. de buralarm da 1.C'rk!'tmek lâz1m. 
y1hd1r. Dogrusunu si:iylemek lâ- gelir. 
zimgehrse, ikl taraf d• y1pran1yor Leningrad'm -..azi~cli Kiyef'den 
'"'' bol bol ~ay1at veriyor. Yüzk-r. dalia tt:hlilt<lidir. Zira Leningrad 
C<?' kilometrelik œphede, milvon. hem Peypus golù cenubundan ya
larca msan dôg~ürken iki tara- ni g;u-ptan ve hem de Ladoga go. 
fm aldiklari esir miktari dcv..cte lünün iki tarafmdan yani ~imal.. 
kulak b:le degildir. den taarruza maruzdur. Alman. 

Bir haftadanberi muharcbe mev. lar, Stalin hathm yarmak için 
kilen degi~mem~tir. Bundan an. Moskova istikametini tercih t'lti. 
la.';thyor ki Alman il-eri hareketi Ier; eger Stalin hatbm ku~atmak, 
ilk gündeki hmm kaybelm~tir. Fin œph~>Sindcki kuvvetkrle bir. 
Bun un sebepleri ihtimal, Sovyet l~tikten sonra Moskovaya :;i mal. 
mukavemetinin artmas1, Alman den ve ~arptan yürü~ için asil 
ordularmm fena yollarda üsle.-;n- yarmayi Finlândiya korfezile -
den fazla U•akla~as1. gerilerde Duna nehri e.ras1ndaki sahadan 
rr.ukavemet eden ve ~te harbi ya.. •·apsal:trdt, alacùlar1 netice bu. 
~an Sov:yet gruplarmm ç1kardlk. giin bamba~a olurou. So ')'elle. 

·· 1â , · mbllne ~ (~ml 4 lancü ..,.,ada) 

---tSüyük tarihi roman:t13''--""'!"!~-------

SuJtan Aziz Nasi.1 Ôldürüldü? 
•z-:M. Sami Karayell--

lahakküme almak ve bu da miun. r .ri§t.c olanlar dükkanlanm kapa -
k-On olamaz ise yelmi~ •enedenbe. dtk!armdan erbab1 œm•yet ken 
ri Devleti Aliyyede kimsenin gôr- dilerine temmat wretE>k <lch§et , 
mediki b1r teb<:daülU altanatm lerim izale ~lm~ler idl. 
lttasma ça~mak îu:na11 u.hife•m- Talebei ulûmun fU hareketkri 
de ittifaklan 1'Zhant \AIWmiyenin bZr gûna t•§Ci v" talms en müm .. 
beyecanmt arthrmJJ. n1ii;te~i bais olmay1p ta mücern•t -Se\ ki 
fesat olan mükas~1bini ta • h;uniyeti diniyc ile meydana gtl • 
lebei ulûmun nice ilkaati mi~ farzolunsa btk• devlct ve wm 
müte;;erriane ile rnlâh1 hali devlet leketin en bnhranù ve en mu! ata. 
namina 1stenllen inltilâba lumr - rai! bir J.aliude \~ kiL C'C:m!' tle 
lanm"i idi. ~.ükûmet al<'yhinü k1yaml:in ~ • 

•Bu k• irat1n netiœi tabiiyesi kuat1 tarihiye ile mü~Jx,t olan cm. 
olmak ü1ere bm iki yüz doksan üç sali delâlctilc hakik~tt>n korkula • 
!lenesi ~hri rebi~_lâl~mnm o!1 al • œk ve inhidam1 <lcvlete sebep 
tinci Çar~mba gunu :vvela Fa • olacak hâdisatt azim<?'ye meb • 
tih medar1s111dc vc bade lleya - de' olabil«ej!inden evvel beevvel 
z.it _ve Sul<:;·mamy~ g1b1 eevamii bu mehaliki na;:ar1 itibara ahp da 
=·~~~lerindde 7kin_ tale.. baisi hareket olan h<>ealan bilâ 

1 u .• wnum ers eruu tatll ifateth·alat ele geçi.rm'L·k vc 
0 

ta. 
ve beDeynl lennde: '"·k . rik ile erbab1 oemi}'t'ti daj!1 !tp hü-

• v et ve tnemn: etir. hukuk kûrnetin âsayic; · -
ist"k!T • â1i A Id • .... •1mum1)>ey1 mu • 

ve 
1 
daa ?~ 

1 
~~· 0

1 
ugu bir hafazaya iktidar1n1 giislerrnelc ve 

~am~ ha rs elr e ~d-~ga muva~t.. sadrazam ve llt'Ylùslâmm azil ve 
iu pari mi;·., ve iyanet del!il- tebdih lâz!m gelir d.. b" 
dir. Her '•rafla ehli islam hll"isti· . . ~ onu iger Il" 
ya.nlarin eyadii tahltir ve t>Zalann- se~p- 1.§Aestle. icra eylemelt 
d~ -zebun oluyo.-. Buna bais olan kaldei duruen<14tye muvaffak o • 
ekàbiri ortadan kaklirrnak ~r'an lur i~ Ve k:a.vei askeriye eld e 
cümlemiZt' vazifei zim:rnettlr.• olmasi!e erbab1 œrniyetin dagi • 

G1bi nutuklar ·irad ve Falih ve tilmasmda auubet gorülmezdi. 
Beyaz1t meydanlarmda eemiyet~ Hayfa ki talebei ulûmun loyam 
~kil eylediler ve iieyhislâm Ha , ve bareketlcri nraya aksedince 
san Fehmi efendiye sengi endazt Sultan Abdülâziz kemaU tel" ve 
tân ve t~ni oldular. Bu §ematet JZt1rap U.. serkurena Hafiz Mehmet 
,-e ceiâdetlcre tasaddi cdenlerin i- beyi ve seryaver Halil pa~y1 mec 
çmdt' ricali ilmiyeden zÎl"ütbe ze • mai talebe olan œmilere irsal ve 
vatlar ve i;lirvanîzade Ahme Hu. maksatlarlllln iktlzasma bakila • 
lûsi efendi ve Gürcü $erlf efcndi cagm1 yaidde istical buyurdukla • 
rnisillû müfsitler (calibi dikkattir) rmdan efkân umurniyede hey'eti 
dahi bulundu~ndan ahal!i müs • devlet aleyhine k1yamm kuvveti 
limei ~ehirden l!U içtirna ve itilfakt te.kit eyledi ve bu eebeple tebcd • 
goren ve deh\l"tli sozlerl i;,iten mü ciülü saltanat seYdasuun fil:yatma 
teass1p adamlar dahi ba$1arma sa- bâbt sühulet açildi.• 

~~k c::~:: ;~:~~a~:i.,~~n:~~~:~: i te, Mir'ati Hokikabn mu~he· 
deleri bu mütalea ve vec:z hulâsa lerine iltihak edip camî avlulann. 

da ve caddclerde ve hususâ Bab1- bize tarihin içyüzünü gostcrmege 
kâfidir. âll ve Bâb1fetva civarmda rnüsel. 

lâhan dolll$ffiap b1$1ad1lar. 
Fakat hiç kimsenin mal ve cam

na taarruz13fl vukubulmay1p edi. 
banc bir tavir ile gezC'l" Ier \'e si • 
lâhlarllll ihfa ederlerdi. 

Hattâ çarplt h<ristiyanlardan ku 
laldan kiri§te ve dhinleri alll) ve. 

Ben, Sultan Azi.z.i yaza rken ta • 
rihi üçüncü Selim devrin<lcn Lo • 
parhyarak almt~ vc SLltan ~h • 
mut ile Sultan l\fccit devr ni muh 
tasar bîr hü'âsadan sonra Sultan 
A.iz dcvrine gmni§!:l".' 

'Devauu ar) 
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Vaz lyet 

Smolensk §ark1nda 
çok çetin muharebeler 

(B~ tarai• 1 inci sayfada) 1 ca ilk enerjilenle harbi dn·am 
apt1klanm, ve bu taarnizlar1n ettiremiyecekleri tab1idir. 

agir zay1atla tardedildig1m bildir- Alman hava kuvvetleri dün bu 
mcktedir. • 1 defa gündüz .:\'Ioskova) a bir taar-

Bu tebligd~n an:ad1g1m1za g~~ ruzda bulunn:u~lard1r B_u taarruz 
re, Smolen km dogusunda kat l j \-illhassa dem1ryolu tes1satm1 1s
ni t1celi muharebeler vermektc 1- tihdaf etmi~tir. Almanlarm gun
an Alman ordulari ~iùd-:!tli bir duz bir hücuma Iüzum gêirmeleri 

Japonyan1n 
• gayes1 

(Ba§makalcden devam) 
kii bu Japon hnrcketinin o mml: 
kadaki ingili:i: topral..lan için aç1 .• 
bir tehlike tqkil cltii{iuc ~iiphc ol 
mad1g1m bildirmi~tir. 

t KDAM 

Ba~; Dif, }J'ezle, Grip, Bomatizma 
Nevralji, K1nk1ik ve Bütün Agrilar1n1z1 Derbal Keser 

lcabloda iuac!e 3 hi• tlonabjlif. T AKLITLERINDEN SAK.ININIZ. 
HF:R YF:lmr. fLi.Lt ICUTl't.ARI ISRARLA ISTEVl'il7. 

• ~'-' • • • • ' .:. ' : ~•••. ' •'!!. .:t;;.w', ~~' .1:,: •" • JI 
"",._.... ~·'ir - ~ ~":< -4t- ... ~.. ......~ .......... ' ~ 

~ o. bemir YDllan 131etme U. M. '·ltânlan 
15 Agustos 1941 tarihinden Jtiba:ren: 

1 - B nliyë yolcu tarifelcri ile zah!re ta.riJesi hariç olmak üzere, de
m1r yollan (' :ts t.:1~1ftlerinin •6 olan emsall, nakll licret!Prine mimhasir ol-
mak v€' tarife vahitleri ile haslh zarbmdan ç1kacnk santim kesirleri santime 
ibI:ii; edilmek ~artlle 6,3, e c;lkanlacakllr. 

2 -,- Anahat tanfelerinden: d. d. 9, 10, Il, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 101, 
102, 10!1. 112, 

GiiBiin tenkitleri 
(Ba§ tarah 1 inci sayfada) 

Bu haks1zhg1 tamiri bir veci
be saydun; Cenini sakitleri bir 
tarafa bll'llk1p Afife adam orta· 
ya attim. Mife bir scmboldü. 

0 zamanlar ne bir ses duyul 
du ne bir sada. Afife, o sülün gi
bi gi!zelim k1z, o koca gozlü za
y1f ·mahlûk, amans1z bir hasta -
lag1n, ruhu ve bedeni kemiren 
bir iptilâmn pençesinde k1vian1-
yor iakat ne kimse ona sokula
biliyor, ne de kimse onunl11 ' alâ
kadar oluyordu, yalnrz ~ehir 
Tiyati-osu sap.'atkârlara, goste -
ri~sit ve cakasn, cllerindtn gel
digi kadar ona yard1ma çah§1 -

orlard1. 

21- TEMMUZ - r;.., 

JAPONYA 
1 • 

(Bas tar;ifl l 1nei ayfada) 
lnU$ oldugunàan Japonyamn Hin
diçmî'nin mü~tereken müdafaaSI 
ihtimali halinde vazifèsini ffaya 
kat'iyyen azmetmü~ oldugu ,e 
Frans1z Hindîçîni' inin mlilk1 ta· 
mamiyetine ve bu arazinin her 
k1smmdaki Frans1z hâklmiyetine 
riayeti taahhüt etmi~ bulundugll 
beyan edilmekted:r. 
TOKYO BORSASINDA KIY

METLER DÜ:;>TÜ 
'l'okyo', 26, (a.a.): - Singapur

dan harcket èdccek vapurlann 
silàhlandmlmas1 için emir vcrH
digf \~ Amenîk'a'dan J aponya,ya 
yapilacak ihracatm yasak edilme· 
si ve Amer.ikadaki Japon alacak· 
larmm bloke edilmesi meseles1-
nin Va~ington'da gêirÜ$Üldügü ha
berleri üzerine bugün Tokyo bor
sasmda kiymetler dü~mü~tür. 

JAPONYANIN MUKABELESi 
Tokyo, 26, (a.a.): - (Reuter a· 

jansmdan): 

mukavemetle ve mukabil taarruz-1 gcce taarruzlanndan matlup ve 
Jar la kar ila, t1,ii'1 içm büYilk ham· j kâii ne:ice ahr.amad1gma delâlet 
leler yapamamaktadir. Her halde (debilir. :\1oskovanm gece müda
A lman ba~~wnandanhgmm bu asmm kuvvetli oldugu anla~1l
vazi_ ete mâni olacak yem tedbir. m:~t1r. Fakat boyle bir yere gün
ler almakta oldugu tahmin edile- düz taarruzu ancak mühim bir 
b1lir. Sov~·et arazis1 dahilinde 1ler- gayenin istihsali ui;runda agir za
Jemi~ bulunan A:rnan ordusunun yiat1 gêize almak bahasma yap1-
hugünkli vaziyette bilhassa ik~al Jabilir. ::\foskovaya glindüz yap1-
J§lerinin chemmiycti a!;tlkârd1r. !an ve demiryolu te~isatm1 hedef 
Almanlann ikmal islerinin tan- tutan taarruzun gayesi de ~ark
z1mi balnmmdan mü~külàt içinde tan cepheye trenlc askC>r nakliya
l;>Ulunduklan inkâr kabul etmez tm1 sekteye ugratrnak olsa gerek
bir hakikattir. Çünkü Sovyetler tir. Çünkü Moskova 9-10 hattm 
b1rakhklan bütün mmtakalarda birle~tigi ve ~arktan gelen trenle
i;o~e. demiryolu gibi bütün müna- r!n geçecekleri bir noktad1r. Bu 
kale yollanm tahrip ederek çe· noktada tren münakalâh inkitaa 
ktlmi~lerdir. ~uhtem:ldir ki Al- ;.igrat1lacak olursa Sovyetlcrin 
:man kuvvetlen bugun yollarda cepheye kâfi miktarda asker ve 
del,ril, ~·oll~r haricinde harC>ket malzeme nakliyati mü~kilâtla kar
mecbunychnde . bulun.mak.ta~1r . sila~acag1 tabiîdir. Almanlarm bu 

Bu bc~anat, evvekc de oyle · 
digirniz gi 1ii. Îngilterenin hakh o 
larak Japon~ ay1 tahriktcn çekin 
digini gü:,,krmcl.kûir: fr.kat J ap' 
~·anm da, Alman~·a \e Italya il 
rfJk me~gul bulunan iugiltcrcd r 
~ervas1 yoktur. Japo1way1 dii~ün
diircbilecek p;gânc de,·let, Ame
rikadtr. Amcrikanm ne yapacag1 · 
01 tahmin ctmemizc yarayacak bir 
Î§aret olarak hariciye nezareti müs 
te~ri Welles'in beyanatmdan ba§
ka elimizde heniiz bir §CY yoktur. 
Mfütes11r. Ja11• l:~ a' 1 bu meselcdc 
"mii-tc~aviz,. ..-.Jarak tav if etmi~ ve 
Hindiçiniye kar t ~·apalacak bir ha
rcketin Amerikanm emni;vctini tch 
dit edecegini \"e Uzak!jarktaki A -
merikan arnzisi ile ~cnfaatlerini 
tehlikeye maruz ••1nrakacagim siiy
lemi~tir. 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211 212, 213, 215, 217, 220, 222, 223, 224 1 

225, 226, 227, 223, 229, 23ô, 231, 232, 233, 234. 

Son günlerdc -bunlar ,Afife
nin de son gi:inleriydi- ga:zcte
lerde bir gürültü koptu: Afife 
hastane kii§Clerindc sürünüyor 
da kimse onunla alâkadar ol -
muyordu! Bu ilk kadm san'at • 
kâr, bu büyük kudret, bu hari -
kalar harikas1 kad1n bu hale mi 
dfü~meliydi! 

Evvelce tahmin edildigi veçhilc 
J aponya, Amerikan Jcredilerin1 
bloke etmek suretile Amerikaya 
kar~1 mukabeleibilmisil tedbirler 
alrm~tir. 

l3undan dolay1 1kmal i~len lay1- • .. .. . 

Bu sozlerdcn anhyoruz ki Ame
rika, Hindiçininin Japonlar tara -
fmdan i§galini «gayrim~ru bir te
cavüz ve kendi emniyet ve men -
faatlerine kar§1 bir tehdit "e teh -
like telâkki etmektedir, Bu, dün 
de soylcdigirniz gibi pasif bir ha -
rekettir,, Japonyay1 yolundan ve 
azminden çeviremez: bilâkis te§ -
,,ik eder. Amerikanm bu i§te aktif 
olarak ne yapacagm1 
mümkün degildir. 

kestirmek 

:\1aklu (icretlere ait IU üncü k1sma> 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 250; 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
Müdanya _ Bur.•a tanfelerinden: M. B, !. 3. 4, 5, 

Sam. un • Çar~mba tar1felerindcn: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . . 
El·.:urum hudut tarifclerinden; 19, 20, 21 numarah hususi ve tenz111i ta

rifelere gtïre her mc~afe için tahakkuk edecek nakil ücretlerin~ %5 zam ya· 
pilacai<t1r. Fuzla ta!silât ic;in istasyonlar:i_ rnüracaat edilmesi, ( 4280) 

* ··• '' Itl" , Iuhammen bedeli (3800) lira olal) 1000 Metre havayi :Mu2ayy1k â e er• 
içm lû•tik Hortum. (11 8/941) Pazartesi giifiü saat Cp} on bitéle Haydarpa
§ada Gar binas• dahllindekl komisyon µrafµidan. a lk eksil me usulil,e satm 
alim.caktir. • , 

Bu ;~e girmek isteyenlerin (285) liral1k muvakkat 'teminat ve kanun'un 
tayin ethgi \ esaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona mü
racaatlarl lâz1mdir. 

Bci Ïi/e ait jartnameler komi<ijondan para/Sn olar.ik tlagt mak.tadir 
· · · - (füOl) 

Bunlar yaz1hrken Mife ma -
nen olmü§, maddesinde de ha -
yattan pek eser kalmam1sh: 
fife de badem g0zlü olmu~tu. 

Afife oldü. Tabutunu dort ki
~i ta~;d1. Bu merasim hazindir, 
fakat Nadir Nadinin Cümhuri -
yette Afifeye dair yazd1gi f1kra 
daha hazindir. Nadir Nadi di -
yor ki: •Ellerini bavaya aç -
m1~, tabutun içindeki kadlll.ca -
g1za kiiküne rahmet dileyen i -

Tokyo, 26, (a.a.), (D.N.B.) bil.. 
diriyor: 

iyle yapilamaymca geriden ge- t~ebbusunden, Sovyetlen_n Al
len ~uvvetlerin icap eden sür'atle manlann kar§lsma fazla m1ktard.a 

ph e eti~rniyeceklcri ve il~r- as.ker ve malz~i:ne y1gd1klan neti
mi olan kuvvetlerin de zama-f e s:ne \'anlab1hr. 

runda geridcn takvi e alamaym- * 
Haftal1k askerî 

icmal 

Bariciye müste~ann1n beyana -
tmda, Japonlann harcketine kar~1 
koymak ir;in An1erikanm ne gibi 
t.e4birl r alma ·1 dü ii~dügiine da-

TaS Ajans1n1n bir ir hiç bir ima bile yoktur. ~imdi, 

. * t 20 Aj!usfo 1941 tarihinde açilarak 20 Eylûl 941 tarihine 1<adar ae,·am e-
decek t•Hm 1941 beynelnnlel izmir fuarina ve 9 Eylûl urtulu~. bay~a 
1$tirak 1 ck yolcularla 'fllarda t i~ '"'Ya kulla111lmak uzcre Iz~: ~:- ~ 

tnam1n kar§ismda tam dort ki§i 
''arda: Bir fOCUk, iki t.ammad1 • 

'g1m zat, bir de Behzat! 
• Nadir Nadi gibi müne~·er 
bir ~nharririn, sahnemiz adma 

Domei ajansmm Nan!dn'e gelen 
haberlere fatinaden bildirdigine 

gore, Çunking hükûmetine ait o
lup Koeiyang'da bulunan be$inci 

çin ordusu Yunnan yolu ile Hin
diçinî istikametine hareket etmifl· 
tir. Birmanya yolu boyunca yer
le$mi~ olan diger Çin kuvvetlerin· 

de Fransa Hindiçinî hududuna 
dogru ilerlemek emrini alm~ar
lardir. 

Yagrourlar mevsimi b~lad1gm· 

haberi Ruzveltin Japonya~a mukabelei 
derilecck muayyen rr1ktardakf e~a na .1! u t rin e bu ne de inühim • 
l':ilât yap1lacaktlr. 

(Bas taraft 1 mt't sayfada) bilmisil olmak üzere dün ittihaz Tenzilâtln tatb.k tarihleri ile mik ar ~e ~artl'r1 hakkmdaki tafsilât :ç., 
..,L lru~ b ':.nmaktad1r. Bundan bas- edilecegÎnÎ soyJedigi •hUSUSÎ hatb 

(B'"f i..rd1 3 uncn ~ay ada) •• .i mezk(:r t.:::.·italar \"(' plânlnr üzerin.. bareket»in ne olabilecegi merakla 
b k , I 1e Türkiyed ..• i askeri hedeuu bir ta- beklenmekted:•. nr ~ ·ahüoa ça li Ç'C1'1 me· su- . . " 

" ' hususi ~aretlerle gosterilinistir. Zcvahire bak1hrsa Amcrika da, rctile yaphklan hatay1 Alman. !3u hederler, tayyare meydanlar1 bahrl 
Jar da büyük kuvvetlerle taarruz 1n~aat tezgâhlan, harp malzemesi imall Japonyaya kar~1 ileri gitmek niye-
etmemE:k ~eklinde tekrar ettiler. ulen fabrikalar, Liman te Lah, dEmir tinde degildir. Çünkü henüz mad-

.., •-- 77/3392 Sar1yer Yenimahalle ibnislnan Y K!lise So. Kb:ef'e gelince muharebe Ji. l 'abrlkalar1, ~lmendiJe.r yollar.•, posta. deten barbe haz1.rlanamam1~.u. 
" J 1 J l 1 1 k d E. Ve Y. 6 No. 11 arsa. t . b-1 . d d am etmekte- iane er, a:.{er tes z istasyon ar' im. Memleket t>fkân umumiyesi e 

onm 
0 

gesm e ev "evi rnaddelcr imal eden fabrikalarla 3/37 Edirnekap1 Atikmustafapa~a Mah. Hamam So. 
d1r. Alman ordularmm en fazla '.nühjmmat fabrikalarmdan ve diger tam bir ittifakla, yahut büyük bir 28. 30 No. h dükkânm 105 / 120 his.sesi. 
ya!da~t1g1 hedef bu flehirdir. Bu. bnzi tesisattan ibaretttir. ekseriyetle barbe taraftar gorün • l!/

4295 
Sisli Mecidiyekoyünde Leventçiftligi So. E. 1 

•adaki Sovyet kuv1:etlerinin ku. Bundan maada mezkûr vesikalar ~- müyor. Amerikan milleti, mütte • Ve 1 Mü. No. h (1930,50) M2 Tarla. 
fatJld1g1 hakkmdaki habcrler dog- "erfr~de bü~ün kêiprüle: i$aret edilmi~ fikan, harbi bir zaruret telâk.ki et- 52301/2218 Süleymaniyede Tiryalti Çar§ismda 47 No. 11 

Jmamak Jâz1md1r. Çünki boy. oldugu gibi bunlarm ln$llS1nda kulla- sevdi â~·an âzasmdan biri ç1k1p da Kârgir dükkânln Hl/32 his>esi. 
f'U 

0 
: • . nllnn~ olan malzemede yanlarma kay. "' .., J 

le bir §CY olsayd1, K .yef §lmd1 dedilmit; bulunma_ktarlu-. bir milyon lc.a.rtpostalla ordu subay 1/7:118 Kumk:ipl Tülbent<;I Hilsa:neltin Mah. Yeni-
Almanlann elinde bulunurdu. Fa. Këprüler in!µI tarzlanna gore me~e- ve erlerini barbe mâni olmaga da- kap1 harici Y: Soganc1 Ra~it SQ. E. 51 Mü. Y: 
kat Kiyd'de yine vaziyet nazik- là, belon, demir, ah~ap ve ya~ut. bet~ vet ve te§vik edcbilir miydi? A . 49 ve 51 No. li 2 hanenin 7/18 hissesi. 

b t k .. .. diyc tasrih ecl1lm1•t1r D1 d •2301/968 Büyük"a,..,1da Çukur han alt kahnda 8 No. h tir Eger Sovyetler urasm1 er. narme opru . v. · _- merika harbiye naz1rmtn sa ece " ' ·• 
k t k istemezlerse arhk daha i':er taraftnn bu vesikalarcla ar:i~~ye a•t bozgunculuk d~dim bu hareket, kârgir dükkân. 

e me . _ .. farih malümat bulundugu glbl Turk kL .,. 1/219 Baklrkoy Yenlmahallede 3 üncü So. 43 No. 11 
farka çek1lemezler, çunku Alman taatmm nerelerde bulundaklarina ve orduyu is~ana tei:vikten ba~ka bir 

115 
M

2 
arsa. 

ordusu Kiyef'e 100 kilomctreye iniktarlarma ait malûm;itta vard1r. Keza ~ey dcgildir ki bir muhalüin bunu 
117
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Mollafenari Mah. Çar~ikap1 ca.ddesinde 2 No. 
kadar sclmlmu~tur. Zamamm1zda 1 li.k mtiteharrik mauemeye ve en el- ;apabilmesi için ya deli olmas1, li dükkânm 6/36 hissesi. 
bêiyle bir ~ehir motêirlü birliklere veri.,sli tarassut noktalarmln intiha_bma yahut da arkasmda güvendigi bir 

1 
1/3030 Ayvansaray Atikmustafapa§a Mah. F1rm ,So. 7 

karyi ancak bukadar mesafeden ~~.~a~d~:~!~r;'~~im n::i!~:~1~: :·~=~ manevî kuvvet, yani efkâr1 umu- :No. 11 40 M2 arsa. 
müdafaa edilebilir. Zira müdafî nitden ihraç imkanlanna dair de blr mivenin miihim bir k1smmm bu - 2/52159 Aksaray Langada Kâtipkas1m Y: Yah Mah. 
·çln harEket sahas1 lâz1md1r. tok malûmat bulunmaktad1r. lu~mas1 lâz1md1r. Tabüdir ki bu Kâtipkasim So. E. 19 Y. 27 No. li arsa. 

Hulâsa: Sovyet ordulan, mü. Bütün bunlardan ba~ka r~ht1mlar1n harp aleyhtan tezabiir ve nüma • 55100/984 Ercnkoy Bostanc1 Mah. Degirmen So. 22, 23, 
ve depolann derecea ehemm1yetlerine, .

1 
24 No. h 3 hektar 58 ar tai;la. 

èahaleye memur olduklan mm ta- imanlardaki vinçlerin ku' -etine, sa. Î§În Amerika hükûmetine degi ' 51155/19 Fatih E. Kazasker Mehmet Y. Hocaüveyis mah. 
alarda mukayemete devam et. ;·il mmtakalannda ihraç noktalarmm Japonyaya cesaret verecek mahi- E. Emin bey Y. Koeasinan s. 31 Mü. Y, 8 No. 

rnekte ve Alman ileri hareketi J 1r. Bundan maada xnotolü birli!derln yette hâdisele-.;lir. 
11 

arsa. 
~~1rla~maktadir. Almanlar hesab1. ,en ziyade ve kolayca müessirr olab~. Japonya. harekete geçmek için, 5lll2/l05 Ni~antas1 Kiz orta okulu binasmm ihata du. 
r.~ en dogru hareket once Lenin- 'ecekleri Y ~ r 1 e r de plânlarda i- en münasip zamam seçmi~tir. Uzak var1 ile Suhazlnesinin hedmiyatmdan ç1kacak 

. . . . sarct ed;lml§hr. • · d enkaz. 
rradm ele geçirllmes1d1r. Sovyet. Türkiyevl i. gal edecek ve yahut Sarktaki vaz1yet, §lm i 1938 son • 
., ' h d Al Ç k 1 .1./4086 Üsküdar Gül!emhatun mah. Karacaahmet cad. Ier hesabma da en oom-u hareket Türkl.veden cebren geçecek ber ordu ba ar1n a manyaom e os o • . 6

' e Uncular So. 108, ve 1 No. h 2 dükkanm için en mü~üI mesele b<>gazlarclan vakyaya kar~1 harekete geçÎ§ÎnÎ 
ir ta 1 4000/3586 hissesi. 

lsta~yonlara mün1caat edilmc~i. (4693-6282) 

Istanb ul Defterdarhg1nd~n: 
Nev'i Dosya No: Muhammen 

Bedeli Teminat 

108 9 

945 71 

1682,50 127 

150 12 

1167 88 

900 68 

60 5 

250 19 

120 9 

330 

1690 127 

80 6 

200 15 

2266 15 
vkulceyliÎ sahada taarruz yapa. 

bilmek !çin bir ihtiyat ordu gru-

pu bulundunnak ve cephe ku. 
mandanliklarm1 bir ba~kurnan. 
danhk emrine baglamakt1r. 

J~mek mt'!<elesid . Bu husus nasi andir1yor. O zaman, Îngiltere ile 
hareket edilecegi ve mevcut imkânlarm Yukanda yazili gayrimenkuller 6/8/9.U Çàr~amba günü ~aat 15 de M~li 
Karadeniz bogaz1 ile istanbula, Mar· Fransa, vakit kazanmak için, Çe - Emlâk Müdürlükünde müiel;ekkil komlsyonda ayn ayn._ ve açlk. arthrma Ile 
mara denizine ve Çanaklcaleye dair i. koslo'\.·akyay1 feda etmi~lerdi. Bu satilacakt1.r. Fazla izahat için milli ernfâk 4 ü.ncü kalemme muracaat. (6035) 
zahat vcrilirken gësterilecektlr. fedakârhk, bir yil sonra, harbin _______ _:.. ___________ _.::..-.;_.;...._._._ ___ ~-

' 

25 numarah sayfada i~gal k1lalar1nm patlamasma mâni olamam1§ti. ~im lin ve uztm seferin ilk merhalesi _ 1 ZAYi _ 22 Te~uz .. ~ah ~ünü Kop-
istanbulun muhleM noktalarma nasil di de, Amerika ile ingilte;renin, • . rü üzerinde Otom,ob1hm1 ta.mir ederken 
lt·\·zl edilecegi hakkmda talimat veril- dU'. . . içind" Fatih Askerlik l;i,u.besindcn al-·11ekted1·r. Bu sayfada, Avrupah k1laat_ vakit kazanmak için Japonyanm Abd DAVER " . 

---<>---

Alman Tebligi 

1 in dikJm A.skeri vesikam, ~ü!us hüviJ'.et (B• tarafl 1 inci sayfada) la bilha."a kumanda ve kurmay heyet. Hindiçiniye ycrle!imesine müsama- cüzdamm ve Sëfër éhliyetnamem ile 
kayb<>lan gtinüllülerin adedi 10.000 ni '.erinin a:icak Beyojelu mmtak mda ha edeceklerine hiikmetmek lâ • TASHÏH VE ÎTÏZAR 

b·•- ·1 · · " 1 d h Sihhiye Muayel)e cüzdarum bulunan bulmaktad1r. rans1z lcjyonuna sa .LA as münasip bir $ekilde yerl~tin ecegt z•k. I . l 
38 

b h Dünkü yaz1m1n Bo,;az ar an a.rp ge. 
kcrl pilotlardan Pierre Constantin'in 1 .f'<lilmektcdir. Beyoglunda '! . büy~k zun gehyor. Fa~a~, 9 son a a- milerinin geçmesine ait k1smmda bir zü.. cü.zdan)mI galp ettim. Yenilerini çakar. 
kumandas1 altlnda husus! bir tayyare otel bulundugu bunlann en 1y1lerinm rmda, Almanya 1çm asd hedef Çe- hulde bulunmu., harp za.manmda- bi • tacagundan zayilei:in hükmu kalma~
tilosunun da lltlhak edecei,1 Parls'ten I Perapalas ve Tokathyan otelleri uldu- koslovakyadan Südet mmtakas1ru taraflar için ayni olan sulh zamanm°1. 1r. 
;aber ·erilmektedir. mi ve daha kti<:ük birçok otel buhm- koparmak olmadigi gib~ 1941 ya • daki geçi• ~artlarm1 muhariti Q.evletle- Bebek in~irah sokak 1 No. da Softir 

Z b 26 (A A) D N B· dum• da kaydedllmistir Bundan ba~ka . . u· re de tesmil etmi~im. Harp zamanmda Necdet Ay agre , · · - · • · · .. - · . . zmda da Japonya 1ç1n gaye m - k b"t fl $arkta :müttefik.lerin :mücadelclerine Frans1z ve Al man mek.tepleri g•bi sag- . . . . ' _. . Türkiye bltaraf iken anca 1 ara a -
1 tirak etmek uzere Harvatistanm her t m ve btiyilk binalar1n da Beyoglunda d1çm1ye yerle§tp kalmak deg1ld1r. ·m harp gemilcri sulh zamanmdaki ah. 
tara!mdan gelen ve Zagreb'de toplanan 

1

.,,,. Jl bnlundugu ,.e buralara as~l'ri i. .Ja)>onlann gay es~ Felemenk Bin- kâm dairesinde Bogazlardan gei;ebi • 
. 1 · h Îln z - b <lare -erdslerinin yerle~tirileb1lecf'gl !irler: muharip devletlerin gemileri, ba. 

rünullu tc,ekku cri cr g agre - · .. 1 ktcdi d.istanm1, Filipin adalarm1 ele ge - •. 
1 

ah\'al ve oortlar müstesna, Bogaz _ den hareket etmcktedir. oSn günlerde tebarüz ett1n me . r. . . .,.. 
. .. .. .. Tak lm meydanl c1varmda nak1l va- çirmek, Fransa, Amerika ve In • \ardan geçemezler. Montro muahede • 

"So na Hers kil mu lulllanlardan mu- · .... !lm . .. 't b"' 'lt . U k k . .. 
1 

· d k I k a 
.. .. sitalarm1n yerle,.ir e me mu a1 u- g1 erey1 za ~ar tan stirup at - •ini yen den Letk•k e er en ar m 

Sah.lbi: E. Î Z Z E T. Ne§riyat 
Direktorü: Cecdet Karabilgin 

Bas1ld1g1 yer: ~son Telgrab 
Matbaas1 

- Afifcnin eiiibolünü one sürc -
rek yanip yaktlan1 bir san·atse
\'erin tarumad1g1m soylcdigi 0 

iki zattan. birisi Saittir, istanbul 
chir Tiyatrosu san'atkârlarn -

dan, h• n de çok degerli san'at
kârlarn rlan Saittir. 

Ilugï ·1ün Saidj tanmmazsa, 
diiniin Afifesine nasil k1:vmet ve. 
rilsin istiyoruz? San'atkârlart • 
m1z1 teker teker tamy1p hepsini 
gozbebegimiz telâkki edelim. E
ger onlar da bermutad iildük • 
ten sonra badem giizlü olacak -
larsa, Nadir Nadinin: •Cenaze -

i11-de dort ki§i bulundugu için 
Afilcye ·Zavalb!. da demiye -
cegim. Asd zavalh biziz . sozü 
bir vecize, bir kelâou kibar, bir 
darb1mesel olacaktll'. 

Ticaret Vekilin i n 

beyanat1 

dan bu Jutaat ollarda bi,i •ük 
mü$külâtla kar~1la~acaklard1r. 

Sovyet Tebligi 

(Ba~ taraf1 3 üncü sayfada) 
ilmu~ oldugunu muvakkat làrak haber 
vermektedlr. 

Moskova, 26 (A.A.) - Ofi; 
Moskova radyosu, be~ haftahk Rus 

_ Alman muharebesindckl zay!at mîk .. 
tar1mn cem'an ilç milyona ballg oldu· 
~unu blldirmektedir. 

Moskova 26 (A.A.) - Moskova rad 
yosunun bildirdigine gore, Esir edilell 
Alman askerlerinin üzerinde bo:Uctl 
gazlar kullan1lmasma ait tallma'-1a. 
meler ç1km~hr. Moskovada buluJlan 
yabanci gazete muhabirlerine gësteri· 
len bu talimatnamelerde gazli obusier• 
le bombalar1n istimaline büyük blr e.. 
hemmiyet verildigi gorülmektedir. 

Moskova radyosu tarafmdan bu tà• 
limatnamelerin verilen hillâsaslna na• 
:1.aran, obüslerde klmyevi maddeJer 
kullamlmas1ndan maksat dü~maru ha. 
rcket edemiyecek hale koymak, harc• 
kàtma màni olmak, sava~ kabiliyetn:il 

(Ba~ tara!l 1 inci sayfada) azaltmak ve baz1 mmlakalari zehirli· 
elde edilecektir.• yerek dü~marun bu mmtakalarà nüi.JS 

Bundan sonra Ticaret Vekili ti- etmesinin omlne geçmektir. Gazier 
caretimizin esasmi. temiz ahlâkh obüslerin patlad1g1 yerlei:den blr ~ay. 

1 · · · l t li mesafeye kadar ve herhalde m•sket 
ve mem ekehm seven tac1r er e~-, 1 in' ittikleri erden daha ile-
kil tt ·-· , .. l . d daneer mg Y 

e 1.f(_lm soy em1~ ve avay1 an- risine kadar dü$mana tesir edebllmek· 
lam1~ olan namuslu tüccar vatan. , tedir. Buna zehirli gazlar1n clii~man il.. 
da~lan mubabbetle anm~lir. 1 zerinde yapacag1 manevi teslri llâve 

Vet{iJ hitabesinin ial?eye ait k1s. etmek gerek~ir. Çünkü .. tehlikenin ge· 
mmda mahsulün ambarlara gir- ni~ligini kestmnek guçtur. . edi· 

- • _.. . , Zehirll gazlardan topçu ate~1yle 
mege ba~lad1gm1 ;,Oyhyerek \a- lccek isti!ade arazi ve hava ~artlanna 
tanda~larm kendi ihtiyaçlanndan baghdir. Gazlerin kullan1lmas1 ic;in en 
fazla mal almalarm1 ve hatta za- müsit hava sakin veya hissedilir edil. 
rarh bulmu~ ve demi!?tir ki: mez hafi! rüzgârh havalard1r. Gok yü~ 
•- Devletin ihtiyaç maddele- izünün bulutlu olmasi ve günes suâla• 

rini ihtivaca \;e adalete uygun bir l rmm zai! olmaSl lâz1md1r. M~1'.1aafih 
k"ld ·t · t k · · aldig· ,bazi nevi gazlarm kullan1lmas1 1çin sis. 

~ l e evz1 e me lÇin · li ve yagmurlu havalar aranmaktad1r. 
tedbirlere zarar veren bir ha_rc'ket, , Kimyevi maddeli obüslerin sabah!ar1 
vatan J?Ü<lafaas1.na_ muktaz..i c-ep- jak$amlan ve gecelerl at1lmas1 mürec· 
haneyi evinde gizlemek kadar ,~c~~h;).!t;!lir:;,;,. _______ -:-::-..... :-::::: 
zararh bir harekettir.• • ZAYi _ 31/2536 say1h_ i_kamet tez: 

Vekil, vurgun vurmag1 arzu •keremi zayi ettim. Yenis1ru ç1karaca 
eden sermayenin bilâtereddüt ez:-1 gundan esltlsinln hükmü yoktur. ç hl 

-- · ·1· · t · tir Y""'Oslavya tabaas1ndan Mahmut 0 ier'€gm1 1 ave e ln.1$ . -

, YENI EVLENECEKLERE : .. (]D SandalyaUr, Karyolalar, Portmantolar v~air her nev t 

~ A~Rr~1~ao~i~;:~tma,;;~·AZASI 
/111 Ah.m e t Fe-v-zl 

istanbul RIZapa~ yoku~u No. 66, Telefon: 23407 

.rckkl'b iki tOIJ-.'ll ,.e ikl tank le ekkulu -k kl$lalar bulundugu da aynca kay- maktll'. Hindi~ini, bu büyük eme _ •·ard1~1m bu zùhulümü tashih eder ve 
ile pi!ade k1talan ccpbe ·e harekct ~~ilmektedir. muhtercm okuyuc:ulanmdan œür di -

lylem~tlr . Fasist müstevlller. Tilrkiyeye ~eniz. ahedesi imza ederek Türk milletinin lerim. 
Harvatsk1 Narod~ gazetesi, bütün den b1"r i"hraç harcketini de derp1s et- A. D. 

Hozat 3. J. Er. Okul. A layi Sabnalma Komisyonundan :u~iiu·· 
Muvakkat ihale tarihi ~· 

· h bind :eyakkuzunu uyu~turm1ya çah~1rken 
bu kitalarm gcc;en dù.nya ar e 1n1··1erd1"r. amer1·kan tedb1·r1· ., iiger tara!tan Türkiyeye tecavüz Jçin ,..,_ 1ohret alm~ olan bo~naklarda~. teskil Karadenizin $imal sahlllerine ihraq g"zllce hazirla:nmaktadirlar. 
ediln11~ oldugunu ve bunlarln hur Hir- yapmak son dereee güç bir harekettlr. (B~ taraft 1 inci sayfada) 

.. Türkiyeye kar~1 daima dostluk hjs- d A Jkan Vat bavrain lçin bo~eviklerle çarp•~- "unun sebebi mezkûr mmtakanm !1ru_ bloke edilmesi neticesin e mer 
, ... v k leri besleyen Sovyet hükûmeti, KIZii 1 mak ar.msu ile yandlklaram yazmak- nah olmasi ve sahillerin yarlar ~e • limanlamda bulunan japon vapur an. 

tadlr. linde tesekkül etmis bulunmas1d!r. ordu k1talan tarafmda.n ele geçirilml~ nm da hareket edemiyecegi anla§ilmak
Buralara ane<1k ki~ük bahkç1 kay1t.. olan bu gizli vesikalan Türkiyenin Mos tadir. 

Harp sonunda ,. 
(Ba$ taraf1 1 i:nci sayfada) 

' 

tigi maksadin ne olduguna bir da
ha i aret edilmi~ ve harbin sonun. 

da Sov ·etler Birligi diye bir rnef

hum kalml\"acag1 ilâve olunmtl§
tur. 

Bt!rlin siyasî mahfillerinde ha

linazir ~ark vaziyetinin inhilâlile 

meydana gelecek yeni topraklarm 
ve Almanya ile münasebetlerinin 

ne olacag1 hakkmda $imdiden bir 
~ey sêiylenemiyecegi fikrindedir. 
ler. 

Daha u z a k t a, cenup sahili kova Büyük Elçisl vas1tasile Türkiye va~ington, 26 (A.A.) - Nevyork -
hafif<:e meyilli oldugu için burada ki.. htikûmctinin ittilâma arzetmeyi ve Times dlyor kl: 
talarm ihrac1 ve yay1lmas1 mümkünse Türkiyeye kar~1 bir tecavüz haz1rlayan ~Amerikan hükûmetinin a~ag1daki 
de bu k1talar Çatalca müstahkem hat- ditlerle Fon Papen'in hakiki müteca- muhtemel tedbirlerin almmasm1 derpi$ 
tm1n atesi altmda kahrlar. . viz çchrelerlni meydana vurmaïi bir ettigi muhakkaktlr: 

B""tün vesikalar, Hitler hukûmetinm vazife addetmi§tir. Petrol sevklyatma Ambargo vaz'a, 
niy:ileri hakkmda hiçbir tereddüde • japonyanm altm mübayaatma nihaye! 
mahal bira.kmamaktad1r. Alman ba~- 1 B o R SA 1 verilmesi japonyanm Amerikadak1 
kumandanllki bu vesikalan muhte!Jt alacakla~nm bloke edilmesi, Alman ve 
laylara, yani mezkûr plânlar1 tll:tb~k ~lyan konsolosluk memurlan gibJ ja. 

edecek olan k1talara tevzi etm1~hr. ZS/7/941 riATI pon konsolosluk memurlarmmda hudud 
5ovyetler Birliglnm Türk.
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harlcine çikari!mas1 ve Amerika
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baZJ tecavüzkâr plânlan bu un ugu - 129_69 larmda bulunan japon vapur arma 
Al 100 Dolar tirasmi çirkin bir $ekilde yayan man 12.89 vaz'iyed edilmeli. 

ra~istleri bu suretle kendi yilzlerindekl 100 Peçeta 31.0175 japonlar Hindic;ini'ye girmege b.afl.a-
maskeyi bizzat açm1$ bulunuyorlar. 100 Yen 30_98 diklan zaman yukar1da yaz1ll ted~ir· 

Almanlar bir taraftan sulh perv~ra.. Esi:i~s~~ ~ÂHv:iLA'? lerden blri veya hepsi birden alma'bile_ 
ne niyetleri hakkmda Türk hükûme ne cektir.> 
sahte teminat verir vc blr dostluk mu· Muamele olmanu~tlr. 

teminat Tb l. Erzallln cinsi lira -Kilo 
kapall zart 


