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Ba!;vekâlet tebliQi 
Ekmeklerde gorecegi 
niz ber kusuru hemen 
Belediyeye bildiriniz ! 

1 Alman tebligi 1 
• K 1 Y E F 

onünde 
Alman ihata 
çemberi kapand1 
Smolensk'te Sovyetle-

r in mühim 
bir k1sm1 imha edildi 

Yaln1z bugdaydan yapdacak yeni 
un yüzde 90 rand1manl1 olacak 

arruz ollannuan bu:i stçr ana er eraen u 1m münakalât SoY)"et cephesinde lin hatlarda bulunan Alman ta k .. • ami -" il 1 '- M"" h" 

Ankar~, 4 (A.A.) - BOf11eltâletten teblîi eclilmiftù: ' 
Topralc Mahaalleri Olin taral1nJG11 imtd. eclilen el.mek

lilr unlman çavdar ve mpa ltatalmaluu.111 yolnu. 6 ... daydan 
imali telrmriir etmiftir. Bu ~ni tip anlar o/o 90 ranJunanl1 
olacalcttr. Mahterem halltunum lmnlardan IOl1n altldrlar1 
elrmelrlerde ~oreceltleri ha lra1ara J.,.hal malta/li ~ledi· 
yeye ho.ber vermelerini bilhaua rica ederim. SaYlll Ba§velilûniz Doktor Wi.k 

S•ydam M.eelis lriirsüsilnde 
._.,,...._ ............ _. __ ......,....._,..,...,..,.....-•• f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!'!l!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!l'!~~--!!!'"'!"'!"!!!!!!!911'-il!l!!!!'!!!!!!O'"I, 

Sovyet tebliS}i 

Mukabil 
taarruz 

Ruslar Kiyef'te 

i ~ yollar1 bombaland1 
~ ce p h e 1 e r d e V a z 1 y et Berlin, • (A.A.) - Alman aia 

kumandanlitJ.mn tebligi; 

Almànlar bu··yu··k b1·r a~::it:a_;~:~_:;irz~;;rek~ car t~ekkülleri dU§lllan 1çm hay a. • h tî ehemmiyeti ha!z demlryi>llar-

1 a ta t bb •• •• d nm muvasalasm1 kesmi~lerdir. e§e usun e ~olensk'in §arkmda ihata edil· 
mi§ olan Sovyel kuvvellerinin lt1&o 

Japon hamlesi 
kar~1s1nda 

Si ya m 

taarruza geçtiler c .. ephe boyunca dort m1ntakada cereyan eden 
m1 küllisi §imdi imha edilmi~tir. 
Bu mmtakadaki Sovyet kuvvetle. 
rinden geri kalan kmrun dakJlmas1 
bundan sonra gecikmiyecektit. Almanlann 19 tayya- meydan muharebeleri neticelenmek üzeredir 

resi daha d ü ~ ü rü 1 dü A nan - Sovyet harbi e\'vel. So\'yet mukavemeti gittikçe artan 
k gun altmc1 1Jaftasm1 ta. bir ~iddetle de\'am etm'• ve harp 

Sava~ tayyarelerimtz dün gece 
Moskovada ia~e ve mtihlmmat te. 
s1sa1Im ve Duna nehrinin memba1 
nuntakasmda münakalât yollanmn 
mühim bir dügüm ooktasl11l bo 
balam1§lard1r. Siyomm japon nüla:i: ue 

hâkimiyeti altina girmek
te olmaa1, Hindiçinideki 
üslerin i1ialile 60'.§ltyan 
japon seukulcey§Î hare· 
kdinin beklenen 6ir de
vanu ue mütemmimidir. 
Y alnu. mühim bir nokta 
var ki o da japonyanua 
U:UJk Sarkta y1ld1r1m sÜT· 
atile 6ir «maslihane hu
lâlio aiyaaeti takip etmek
te olmaaul1r. 

YU4Ul1 AbiJin DAVU 

S on gelen haberlere core, ' 
Siyam da Japonyaya 
kal)l uysal bir siyaset 

tr.kibine karar vermi§tîr· Bu, zaten 
hindiçini me&elesine ait yazilarL. 
101zda da 10y!edij:imiz gib~ bekle. 
n~n bir §el di. Bu küçük Asya hil
kihnetinin ba ka türlü hareket et. 
ID•sine de imkân 'oktu. Esasen, 
Japonya, geçenlerd~ patlak veren 
'1t bir lapon ta\ assutu ile netite. 
l~nen Hindiçini • Sil am hatbinde, 

flu~in Parti Grupn i~tim.a1nda beyanatta bulun!M'ag1 bilclirilen 
Haricil e Vekfümiz ~ükrii Saraeogln 

B. Millet Meclisi 
dün topland1 

8iya1mn tarafm1 iltizam ederek Si. 
hnt.!tlann güolünii kazanm1ya ça· H v k•1• b tt b l k ''~ml, \'e bu memleket hesabtna • e 1 1 eyana a u unaca 
Fran 1zlanlan bau toprak ta~izleri .. .. 

1 

. k . ·! d'd k' Ankara 4 (A.A.) - Buyük Mil • bu baptaki nr..OOelenrun tebdili • 
• 08~armak su~ehle Tayland'da 1 Jet Meclisi bir ayhk bir tatil devre. n-e dair hütçe e11cümeni rn22bata • 

•Yamtn yem ad1 Tay an 1r • · d " tt' G" 1 
1 

• .. sm en 'onra .,.emse m una ta • sile devlet rnemurlan ayhklarmm 
· ir ve nufuzunu çok arttll'm1~b. b ~" 1 • d •~! t 1 · .. .. · l>ah s· ym a,.,.an 1gm a ~ .. an l arma tevh1t ve teadulune da1r kanuna 

'Y•m 8 ,~ zad~·~·Jran Japol nyanin
1 

'k· ba,Jam1st1r. Bugünkü içtimarla mü (Devam1 4 tmcü aaytada) 
1 a.en 1 nu uzu a t1na a ma · 1 k ikt t ,, k' -li.ted'· · 1 

1 
d B' .

1 
zakereye ba§ amr en isa v e 1. .,.. 

11:1 an a§• 1yor u. ir Asya m1 • 1 . .. . hhî b 1 • 
1 

Ier ol s· 11 k Il Husnu Çakmn s1 se ep er 1 V k"}} • 
1 an 1yam 1 ar1n, ~o)· \:e ren . . , . .. . cra e 1 er1 

l',akmh(:1 dolayisile de beyazlardan 1 rl~lay1sile 1stifa -ey.led1gme ve ye • 
k1yade Japoolara müte,·eccih ... e rme Trabzon meb usu Srrn Daym H • 
menai olmas1 da tabiidir. Japon- tayin edilml~ olduguna dair riya • e y e t 1 

Bir lngiliz - Sov
y et plân1 

Mosko,·a 4 (A.A.) - B. B. C: 
Sovyet ~bligi: 

3 Ag•1stosda Smol-ensk, Korosti. 
en, Bcylai Teserkov istikametinde 
ve Esto:iya cephesinde harp de • 
vam etmi~tir. 

Diger mm~akalarda mühim bir 
tebeddül yoktur. 

KlZll ordu tayyareleri, kara kuv 
vetleri 'le mesai birligi yaparak 

1 
dfü;mamn motorlti ve maltinel1 cü 
zütamlarma piyade ve topçü kuv-
1retkrine darbelcr indirmi§lerdir. 

Alman tayyareleri ile yap1lan 
hava muharebeleri esnasmda k1z1l 
ordu hava kuvvetleri 19 tayyare 
kaybet~erdir. Almanlar ise 31 
tayyare tayi etmi§lerdir. Cumarte 
si günü Almanlann yapm1~ olduk. 
lar1 bir alun te~ebbüsü esnasmda 
Kwl ordu tayyareleri, iki Alman 

(Devaml 4 Uncü aay!ada) . '"' .. .. . . ",,, 
Japonya 
Siyama kar~1 
tazyiki artt1rd1 

Elçi Tokyoya 'ifahi 
rapor verecek 

Amerika ile ticarî 
münasebetler 
bozuluyor 

)·a, keodi cibangirligine perde ... e seti cümhur tezkeresi ol<unmu~ Ye 
1>eçe olmak iizrre •As\'8 AS>'ahla. bunu müteakip ruznameye geçil • 

D ·· B k•t• Tokyo, 4 (A.A.) - D.N.B: 
Uft 8fiV8 1 ln Domei ajansmm Saygon'dan ver. 

mamlam•§ bulunuyor. ~ark cephe- çok kanh bir sa! a)a g~ bu _ 
sinde Alman :aarruzu b~~l~dl~ lunuyor. Bu it,barla hâdiseler bu 
zaman muhtehf tahm nler Jleri su. tahr.,ir.leri bo~a çikarm1~tir. Fakat 

rülmïi~. bu meyanda Sovyet mu - bu alti haf:a 1çin<!e Almanlarm 

ka,·em-et~, âzami 6 h_afta devam <' 7 'el de ettikler! netic-e muvaffalri • 
deb1leceg1 soy lenm1~h. Halbuk1 (Devam1 4 üncü sayfada} 

KIYEFTE BIR TAARRl'Z 
BA~LADI 

Londra, 4 (A.A.) - B.B.C: 
Sovyet tebliginin Kiyefin cenu· 

bunda kâln Beylal cserkov i.stik ... 

Uzak ~ark meselesi Son vaziyet kar§lStnda metinde harbin devam etmekte o~ 
dukJmdan bahsedilmesi, burada Al. 

Japonyaya kar~1 
Amerikan 

tedbirleri 

iNGiLiZ 
matbuat1n1n 
F ransa y1 ikaz1 

Gaz ambargosundan "Fa ~iz mi A fr i ka y a 
sonra ipek ithali sokan Amerikan1n 

men o 1 und u dü§manhg1n1 kazan1r,, 
V&§ington, 4 (A.A.) - Ofi: Londra 4 (A.A.) - M. Sumn'r 
Ame~ika Harici~e ~azin Cordel 1 Welles'in, Amerikamn VÏ§i hükû· 

Hull b•_r ayhk b1~ IS!'.~ah_atten son. meti müvaceheslndeki vaziyetine 
ra Va§mgtona donmu~tur. Nazll', dair beyanah, ta~a gaZ"ete!ednin 
doktorlarm tavsiyesi üzerine sayfi- 'hâlâ dikkatle m~gul olduklari 
yede tam bir istirahat devresi ge. { mevzulardan birini te~il etmek • 
çirmi§tir. tedir. 

GAZ AMBARGOSU Büyük yevmi gazetelerden man. 
Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler, chester Guarèian gazetesi. bu hu

haft.a sonunda vukubulm.11§ olan sus:a §unlar1 yaz1yor: 
baz1 mühim hâdiseler hakkmda M. Ruzv-elt, Daltar'm Mihver 
tefsiratt.a bulunmaktad1r. devletlerl tarafmdan kontrol alti • 

T;mes gazetesinin siyasî muhar. na ahnmasm1n Amerika için pek 

• 

(Devam1 4 Uncil •ayfada) çok vahim bir mesele le§kil edece. 

Îkt1sadî harp 
ba~lad1 

gini h-erhangi bir tereddüde ma -
ha! b1rakm1yacak bir surette an • 
Jatm1~ bulurunaktad1r. M. Wellesin 
beyanatmda da Fransamn Afrika 
müstemlekelerine Mihver devl-et • 
lerinin hulûlüne müsaade ettigl 
takd.irde: •Am-erikanm dü§manh -

manlarm Kiyef mmtakasmda ycni. 
den harekete geçmi~ olduklan su• 
retinde telâk.ki edilmekledir. 

ÜÇÜNCÜ' YILDIRIM HARBi 
Londra, 4 (A.A.) - Burada r.t.. 

sil olan kanaale gore Almanlar, 
Sovyet ordusunun mukavemetini 
lormak için üçiincii bir yt.!dmm 
harbine haz1rlanmalttad1rlar. A~ 
manlarm §imdiye kadar i~gal ettik. 
!~ri yerlerd~ki yollarm ve diger te. 
s1Satm tahno edilmi~ olmasi ordu· 
lari çok fena vaziyele soltmu§tur 
Bunun aksine olarak Rus ordusu: 
n_un gerisindeki yollar ve diger te. 
s1sat muntazam oldugu için Alman. 

(Devam1 4 ünrü sayfada} 

F rankfurt gemi
s i yakaland 1 

Gemi lngiliz ablukasi
n 1 yarmak istemi~ 

Londra 4 (A.A.) - ingiliz Ami
rallik dairesinin bildirdigine gore 
lng1hz laras;ut gcmiler;i. ablukayi 
yarmaga çahsan 5529 tonluk A'. 
man Frankfurt gem!Slni yakala • 
m1~lardir. 

Bir Amerikah as
k e ri muharrir 

gmdan çekinmesi Jâzun gelece~i Hopkins Londrada 
de ihsas edilmi§tir.• 

Liverpool'da çikan Da11y News Londra 4 (A.A.) - Ruzve tin 
r~ndir• nazariyesini ~rtaya • att1g1 mi~t.îr. 
i:ihl A . •hlan be~·az millellerin Meclis; Büyük Jlilillet Mcchsi ve 
~~kk~_mun_~·~ kurtarm1ya and mÜitemilâti ile millî saraylar ve 
"i k"' "• kir h1ur~iyet ,ampiyonu k1. kèi~klt'rdeki ,,.,·alar hakkmdaki 

R i y a s e tin de digi bir habere gore FransJZ Hin-
t I diçinîsile Siyam arru;mda hudut ta. B h t -h· 

0 p a n d 1 ini hakkmdaki müzalrereler Ey. u u su s a mu lm 
Ankara 4 (A.A.) - icra Ve- Îülün ilk günlerinde ba§hyacaktir mÜtaJea)ar serdediyor 

gazetesi d-e ~unlar1 yazmaktadir: ~ahsî mümessili M Harry Hop _ 
• Well~s'in sozleri ~k yerinde kins, Pazar gtinü. g-ec-e var1s1 Mos.. 

\'e h~kh idi.> j kovadan Londrava avd€t etmi< • 
l '\'e 1ya etme b.. .. _, • . . u~nerck mey. meclis hesaplan tetkik encümeni 

dana ç1kt'.g1 1çm, t:zak §arktaki mazbatasina 11Jtila peyda eylem!§, 
•an rcnkh balk tabakalan arasm. fenerl<>r idaresine verilecek tahsi. 
tla bir halâ•kâr gibi telâkki edil- •at .kat§lh[:mm temm. >un·'i ,,e 
mektcfu. ~a~nenm ortakl,,g1 bulunan ~ir -

llalk k~tlcleri dcf:ilse bile Siyam !~::, ~\hisse senetk>ri satm a. 
dcvlct adamlan, JaponyanlJl Asya. . ~ km<lak, kanunun 1kin. 
hlan be ·azlarm tahakkümündcn ;; :nadd:si .ile bütçe kanunlanmn 

M1s1r ve Kahi
rede alarm --

kurtar1p hürriyet '\'e istiklâllerine 
knu turmak içln degil; onlari ken. 
di emir n iradesine tâbi ve mün· 
kat bir hale getirmek maisadile 
harekete geçtigini bi!irler. Japon 
etnperyalizmini tatmin etmek, Ja. 
11on sanayün• kunern pi ·asaiar Süvey~ m1ntakas1nda 
'bulmak ve Japon)ayi daha mürd. 17 0··1u·· 58 ya•ah var 
feh ve zcngin bir halde yasatmak ' i . , 
Ç•n Y•ni ham madde ,.e petrol kay. Kahire, 4 (A.A.) - Bu gece Ka-
baklnri ele gerirmek emel~ gayet hirede ve birçok M1sir v1lâyetlerin. 
tahiid1r ki Tokyonun diger bütün de alârm i§areti verilmi§tir. S(lyey§ 
.lhyahhk dü~üncclerine tekaddüm Kanah mmtakasma bombalar dÛ§
:ID~ktcdir. Bunun Ta,·laud'da da mü~ ve ~mdiye kadar kaydedilen.. 
F aluin oldugu ~üphe. iz i.e de t lerden fazla insan tclefahm mucip 

1;~n nnm boyun egdii:i bir kuv'\ie. lolmu§tur. 17 ki§i olmil§ ve 58 ki§i 
le ar 1 Siyatrun kafa tutmas1 bek- yaralanml§hr. Hususuî meskenler. 
... :~mez. Siyamhlar, Japonyaya de biraz hasar vard1r. 

a"emete kalk1~bklan takdirde, Kahirede, iskenderiyede, Port 
(l>e>arn.1 4 üncü •ayf;da) (Devam1 4 üncü say!ada) 

killer1 h-eycti bugün saat 10 da Hudut tayini komisyonunun ilk 
Ba~\'<>kâlet binasmda Ba~ve • toplantism1 10 Agustosta yapmas1 
kil Doktor Refik Saydamm muhtemeldir. 
ri} a•eti altinda toplanm1§ ve Si Y AM TEHLiKEDE 
ruznam~de bulunan meseleleri l BULUNUYOR 
gorü~mü§lür Bangkok, 4 (A.A.) - Rèiyter: 

\ J (Devaml 4 Wlcü aayfada) 

Nevyork 4 (A.A.) - Binba~1 
Fulding Eliton, Ncv - york Herald 
Tribun ga2':tesine ya>-.lyor: 

Bu ba[ta içmde 1khsadi harp, 
geitl§ mikyasta on plâna getiril • 
mi~tir. Bnuun âmili, ilti bâd.ise • 
dir: 

Japonyaya kar11 iktuadi cezrî 
tedbir ahnmas1, 
Ba~da Amerika Reisicümhur Dün ak,amki kaza 

- muavini Wallace bulunan ikhsadî 

b i r Sirket vapuru :~~afaa komitesinin ihdas edil • 

kendir yüklü bir motor bat1rd1 !kt~sadî ha~. ~otal-e harbin cep •• 
helermd<:n b1nd1r ve askcrî siya. 

Dün ak~am saat 1615 de koprii mck üzere hareket etmi~tir. Kôp • '1 si ve psikolojik mülâhazala;a siki 
altmdak geç t ônûndc bir demz ka rü altindan limana ç1khg1 s1rada surette baghdn. Hitlerin nihaî in· 
zasi olmt1§, ~;rket \'apurlanndan iskeleye gelmekte olan 72 sayih hiza'?mm ba§hca âletinin bu ik • 
biri kenall' yüklü bir rnavnaya ~irketi Hayriye vapuru ile kar§I- h_~adi harp olmas1 muhtemel gèi _ 
çarparak batmni~tu. la~m1§ vc onüne geçilemiyen b:r r~nn;ektedir. Bu sebepten dolay1 

Koprüde 

Aldig"im1z malûmata gore; ba _. müsademe ile devrilerek içinde h_~rr:yet davasma hizmet eden bü 
.. . 

1 
. . . • . . tun msanlar namma, Amerika Rei 

tan motor $ile limanma bag 1 9 bulunan ik1 kt§' ile k.end1r hamu - skümhurunun Arnerikanm malilr 
tonluk Cânan motolü olup C'ba • lesi denize dokülmü§:ür. nl<l• !!u muazzam !khsadî k11vve: 
Jiden kend. hesabin.~ yük.le<Fgi \ Kazazcdeler etraftan. yet!senler ":.rekele get !'<'rek bir âlet ihd?S 
kendir tohumlann1 S1 ey-e gotur - (DE'va1n1 4 uncü iayfada) (DC\ <i.H11 4 uncü sayfada) 

(Devarru 4 üncü >Ryfada) tir. • 

Dilimizin tedavisi 
TAZA!ft 

SELÂMI IZZET SEDES 

Peyami Sala dil i§ini hakh o. 
larak diline doladi. istanhulda 
büyük bir kongrenin toplanma. 
sm1 istiyor. Dünkü •Tas,·iri Ef. 
kâr• daki f1kra. mda da, Maarif 
Veki!inin agzmdan, bu kongre. 
nin hasta dü§en dilimizin ilk te
davisini yapacag!DJ soy!iiyordU. 

Bu istekte Peyami Safadan 
ayrt.!an hiç kimse yoktur saru.. 
run; esas•n kendis; de bu hu. 
susta yazi ~:azanlarUJ: «Hnsta li. 
sanmuzm ilk te~bisini koymak 

\;e ilk tedavi ini ~·apmak 1' iu 
muhanrlrri "e mtitcha..,s1,J-.r1 
ben1en bir konsiiJta:t:ronn \Rg1r· 
mak liizun1unda ittifak,, t·ttih. 
lerini ileri sürüsor. Bunda tla 
hakhdir; anrak ~-ine dùnkü !.k. 
ra!<i.inda: aBti gatt'tenin sùtun1a. 
r1nda brliren bu Ji~ ar hir,it;i, 
türk~cnin muhtaç otdni:'n rl:,·p. 
linin daha e\'VCI k3J.-m ~.1hipleri 

aras1nda hemen tet""S Us e' 1ntk 

h,tidad1nda oldugunu gü ... t(' 1 ir• 
(ncv-J 4 linrû sana.da) 

\ 
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ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

C. $AKIR ) 

Az kals1n, ben de 
bay1hyordum ! 

Dün sabah bir genç k1z, ·•caktan 
tramvay a bayilml§ .. dün az ka! 1n 
ben de bayil:yordum, amma sa-

O kar•"'·'·'·k "rasmda, Ebu· Cchle n· . bahleyin degil, ogleclen sonra, ben~ 
_,J.A.ll .. 1ye, umurm vaziyeti ôgnnm ·k 

benzij en birç k ldiil r katledil- tramvayda degil, otobüsk. dünkt1 
m~ti. Fakat Ebû Cehil, kola.> a cle istedi. ra~n. hel o/'tledcn sonraki man. 

ibni Mes'ut, Ebû C lli "Ild .. ·- •ara b i •A-b l ~ d · geçirilmcm;iti. .. Bu ir Kurey§ " '4 .... 1, 1r ...,, u s1cagrn an z1ya-
rei i nihayct, kcndi inc mukadder tan bir edâ il : de Zengiba1· sr-cagma benziyordu. 
olan âk1b tin onünc geçemedL Ab- - (Allah)a hamdolsun .. gal be, Saat üçle üç buçuk aras1 Ac1 ·e§-
dûrrahman bin Avf reiakatindeki ehli islâmdadir. medcn içine lt 1ld1g1m.z bir Cihan.. 
iki genç ile on un bulundlJLru tarafa Diyc, cevap verdi f gir arabasmm, aksi gibi, ancak bir 
at1ld1. Bir deve üzerinde buluna- Ebû Cehil kendini tutamadi laraftan iki pem:cresi aç1k, iitekiler 
rak k:içm1 ·a hazirlanan Kurey§ Çektigl da 'lm _ · ise aç1l kilit, açllmaz! soyundan 
r eisini go te1erck: yam az can aci ma rag- olduklan için Slm. ik1 kapah idiler 

1 t Eb • C h., men, tatmin edilemiyen ihtiraslan.. 1 .. - 1 rd k' B - ~ e, u e 1.... . . çens1 oy e yamyo u i ursamn 
Diyc bag:rd1. mn ye ine kapilar k: s·cak su kaphcalan hait tsin! Mü-
Gençier, cllcrindeki ki~1çlan y1l- ::- (Muhammed)e sriyle... Ona, barek araba, l''atihe yakla§irken 

dinm gtbi savurar.ak ilcri i;1çradi- d~n °1 r k Y · dun" dü man oylc de doldu ki bu 1caktan ve bu 
lac. Ebû Cchlin -etrafmda bir bo olarak olüyorum. kal baltktan kendirni. arife günü 
luk açt1lar. Bu har~ vc kindar a- Diy ba~. aqami, yâni bayram gccesi bir ha. 
dam1 bacagmdan .çekerek deveden Bu defa da, :tbni Me 'ut dayan - .mam halveü onünde yikanmak için 
ycre yuvarladllar. Bircr ç dar- mad1. Derhal Ebû Cehilin gogsüne nobet bekli or sand1m. Eger 'O srra. 
besile, onun iki ayagmi dogradilar. çokerek ba§ml k ti opardi. Bu d içeridckilerin vücutlarmdan bo. 

Ebû Cehlill 0 ·lu (Akrcm ) der- k~nl! kelleyi .. sakalmdan yakalad1. §ânan terler, bir ter yeri.ne bcn_zin 
hal babasm.n imdadina yeti§ i . 0 Saye~a~~ don:rek, Rcsulûllah E- ols:i_ydi ·bu bc":~in ay?1 ot~ù~ , 
iki gençten ( u z)m koluna id-• fendimizm mu re ayaklaruun deg1l yalmz o gun, hattâ ertes1 gun 
detli bir k1l1Ç darbcsi indirdi. Mua_ dibine f1rlatti. de yeter ve artard1 bile!.. Bir orta 

Zln kolu Om 
... b"~ d 1 Resutn Ekrem Efendimizin na.. ya b kadm, elindeki kaltn ve harn. 

, .... ~m an parça an h l t t 1 .. d 1 l 
di. Ancak bir deri p nsma. mer- zarlar1, birkaç saniye bu kanh kel. ~a ~n ~1 e s~zd e ~ pa~~.~~-
but kalarak gogsünün üzcrinde sal-l le üzerind temerküz etti. Büyilk miy~l-lml§:r e1n arb·a· dan eknse,,. 

0 
u-

la b 
.' ·· .. :- bir nefreUe· Jlle 1 1~ o an in e eD<U yan. 

nm1ya a 1ad1. Mu z, büyuk bl[ · .. gimnt, yiiksek se le §Oyle anlati. 
soi?ukkanhhk gôst.erdi. ArtJk hiçbir .. -:. Ey. (Allal:)m du~mani? .. Çok yordu: 
i§e yarayam1yacak ol.an k<>lunun §U~ur ki Cen ~1 Ha. senl, tezlil Yand1 ciger kebap oldu, yetiJ ah. 
o deri parçasm1 ç kip kopar rak ~tu ... Sen, bu funmetin Fir'avunu bar b r içim u! 
bir taraf f1rlahp at1verdi. idin: .. I Kasket elde, eeket <>ltukta, çe§-

Bll esnada Ebù Cehil, dayaml- Diye soylenerek ba~mi evirdi. mede islat1lm~ beyaz mendil kafa. 
maz bir ut1rap çekiyordu. Can act- (Dcvnm1 nr) (Devam1 4 üncü saytada) 

sile, kendisini yerlere çarparak: 
- Ah.. ne olurdu.. e§ki b l, 

1
1 

çiftçilerden ba9kas1 iHdùrseydi. AHKE ELERDE ve POLI STE ) Diye, feryat ediyordu. 
Ebû Ceh!in bu sozlerl, rnânas1z 

degildi. 0, o kadar kibirli ve aza
metli idi ki, yalmz ziraatle m~gul 
olan (Mechne)lilerc daima (ç1ft 1 
çiler) derdi. Ticaretle geçincn Mek
kel:!eri, onlardan daha ü&tün tuta
rak Medinelileri siiflî oir 1.ümre te. 
l ikki edc:rdi. Buna biru;en, Medine
J,:erin elinde can vermek, Ebù Ceh-
1,n ho§una gitmemi§ti. 

Fakat ne çare ki k:aderin hùkmü.. 
nil de!i§tiremedi. Hatti oglu (Ak
reme), Muaz1 ag1r surette yarala. 
m ;ana ragmen babasllU olümü.n e. 
linden tahlis edemedL Ebll Cehil, 
kanlar içinde çi:rp1mrken, onya 
itap eden d~er mile hitler tarafUl. 

dan tardedildi. 
MücahiUer, kœa ir tereddüt 

devresi gcçirdiler. B ul n, Ebû 
Cehili sürükUyerc Re5'dû Ekrem 
Efendimizin huzuruna gotürmek .• 
baz1lan da, kafas.m1 kcserek • bu 
cezay1 çoktan h k etrn~ olan • o 
kanh kellcyi bir m1zrak ucun ta
k1p te§hir etmck islediler. 

!§te, bu tcrcddilt esnasmda idi ki 
Resulü Ekrem Efendimiz, Ebû Cc
hilin ne oldu~unu m~r:ik etmi§.. 
o s1rada yanma gelmi§ olan (Ab
dullah ·bni Mes'ud)a: 

- Acaba Ebû Cehil, ne halde! .. 
Kaçh m1 .. yoksa, maktuller arasm. 

·da m1?. T hkik el de, biz bir haber 
getir. 

Diye emlr venniiti. 
Îbni Mes'ut, o hengâme arasmda 

Ebû Cehilin bulundugu yere gel. 
di. Vaziyeti gorünce, ac1 aci güle
r k; 

- Yâ Ebâ Cehil! .. Bu ne hal? .. 
Dedi ... Ebû CehiJ. onu evvelâ 

(koyun çobazu) diye tahkir etti. 
Sonra, 

- Benim halimi raca~1n harp 
ahvalinden habec ver. Galebe. ban. 
gi tarafta T .. 

ç1kgOz uçlu 
Dün mahkemede tevkif karar1 
al1nca kaçmak istedi ; fakat ! .. 
Dün Altinc1 Asliye Ceza mahke- f Manav Hayri vcrildigi Altmc1 

mesine bir sarho§luk ve &ab1taya Asliye Ceza mahkemesinde ilk du. 
hakaret; darp, taarruz suçlarmdan 1 ru§mas1 yap1hrken hâdiseyi tama
bir cürmü me§hUt geldi. 1 men mkâr etmi§ ise de mahkeme 

!ddiaya gôre rnanav Hayri adm. , riyaseti tevkifine lüzum gêirmü§ 
daki bu suçlu enl§ i t ail ile ve t • lt a t vermi tir 
birlikte Çar§1_kap.1daki Pitonun Müba~ir Ulvi ile koridora çikil
m.eyhane inde içm1ye b~lam~lar. d1!11 ve Ukinin de Adr •e polisini 
Bir arahk fazla sarho§ olai·ak ba.

1 
- k . d Id • • - b 

1 
. çag1rma uze~ yanm an ayn 1g 

ginp çag1rm1ya a§ ami~, neticede 

1 

s.trada k.orioordan hlr olt sür'atile 
Çar~bp1da nokta b khyen Beya- . · . 
zit merkezi miiretteplerindcn Mus. k çan mevkuf H~yr1 hemen merdz.. 
tafa gelerek rnüdahalede bulun. 1 ren baiUida Ulv1 arafmdan on
mu~. Buna i fi I ile Mustafay1 to- lenmi§ ve Adliye polisi dettin 
katl yip hak.arette ve taarruzda $cner de yakasma yap1~m1~ttr. 
bulunan Manav H yn d~rhal mer. Suçlu; bu hususta ayrica tahkikat 
keze almarak hakkmda cürmü ve t:ikibat )ap1lmak üzere tevkü-
me hut zapti tu.tulmu~tur. haneye gonderilm~ttr. 

Polisin tabancas1n1 almak istemdi 

Muvaffak olam y1nca 
t1 ama; bacag1ndan 

kaçm1ya kalk
vurulup düttü 

Yersiz, yurtsuz tak1mmdan Kay.( tihp tabancasm1 almak istemi~; 
serili Deli Ali ogullarmdan Arif a- buna muvaffak olamaymca büsbü
dmda bir §8.his dün Elmada~mda tiln korkarak firara kalk~m~tir. 
oturan Melek admda bir kadma el 0 D 1 • '·ul k . . sman1n c ur .• emnne ... a &l'-
ile tecavu1 ve taarruzda buiun. 

d 
If. d kad .kâ t' " . m1y rak muttas1l kaçmakta o1du-u6un an mm §• ye 1 u rme _ . 

oradan geçen eyrüsefer memuru gundan poJ13 memuru tabancasuu 
167 Sè&bri Unutmaz, Arifi yakla.. çekip iki el ate~ e m~ ve her tki 
~. Elmada~mdaki p<>lis noktas1 bacagmdan da yaralay1p oldugu 
103 Osman Tuncere teslim etm~ir. yere devirm~tir. Suçlu Beyo~h 

Suçli.t Arif merkeze gôtürülmek hastanesin kald:rilm~tir. Tahki
üzere iken polis Osmamn üzerine kata devam olunmakt&dir. 

IKDAM 

uhabere malzemesi ~ . . 
YE 1 TIP A y ni akçe 

Yazan: Prof. Sükrü B h1tn 

Ellerinde bu mallardan bulunanlar pazartesi 1 

ak~am1na kadar beyanname verecekler 1 
EKMEK 

Y arindan itibarcn 
fir1nlard satdacak 

A keri ve ·iyaM bak m. 
dan ot un iki muharit ta. 
raf da ayni u ullcr: ku\. 

lanm1y mecbur c mnhkümdur. 
Koordinai;yon kararile ilân cdil.l.Milli Müdaf a Vekâletinden de b1r 

digi •·cçh~le ellerinde muha~e:.e müme 1 ~§lira · edreek ve bu maL 
malzemes1 bulunanlr lmnlan onu. zemcnin flyatlan tesbit edileccktir. 
müzdeki pazartesi günü akliamma Hilkûmct kararla~lirtlan bu fiyat 
kadar Fiyat Mürakabe Komisyonu. üzerind muhabcre malzemele.. 
na bildireceklerdir. Komisyona rini sahn alacakt1r. 

YüzdE. ;üz ugdaydan tna. 
mul ekmek çar§ambà gün · n
den itibaren çikanlacakhr. 

$ehr.imizd ki degirmenlerin 
mümessilleri dün sabah Top .. 
rak Mahsulleri Ofisinde bir 
toplanti yapm1l!lardir. Ofis 
Müdürile Belediye 1ktisat Mü_ 
dürünün de haz1r bulundugu 
bu toplant1da 'eni ekmek için 
haz•rlanan un tetkik edilmI§ 
ve begenilmi~tir. 

(Toptan harp) . istemini Alman ·a 
tatbi · edince aresiz rakiplcr de hu 
kaideye ayak uydurmak 1:1tuarmda 
kaldil~r. Tayyare, tank ve para Ut.. 
çülük Alman ordtùarma zaft'r te. 
min cttikçe ingiliz, Frans1z ve Rus
lar da buulan taklit etmekten bas. 
ka çare bulamadtlar. Fakat bu t:ik. 
lit keyfiyelind muvaffak olup ol
mam .. k ikiuci b' meselcdir. Mühim 
olan .:ihet ha nun taktigini kopya 
eylemcktir. Bir arahk be. inci kol 
namile ''hrf't alan ecncbi vc bita
raî mcmleketlerde el peyda etmek, 
§ebeke kurmak da bilhassa Nasyo
nal osyalh:m dam as1m ta 1yan 
blr icat degildir. Bu ndidc ok bii. 
yuk ,.ohretler kazanm1 · memleket. 
lcr vard1r. Cihan ümul bir hâle ka
zanm1 olan La rence boyl bir 
hareketin mil ahha timsali sayi. 
labilir. 

~~~--~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Bombayda ka
lan mallar1m1z 

Getirilmesi için alâka
darlara tebligatyapdd1 

Irak ve Suriye harbinin b~la
m.asi üzerine memleketimize geti
rilmek üzere hariçten vapurla Bas. 
ra lim nma gel.mi$ olan Tiirk mal
Jar,ndan büyük bir k1sm1 Hindista_ 
na g1tmi' ve Bombayda kalm1 h. 
Irak ve Suriyede harp harekâh ta. 
mamen bitmi§ oldugundan bu mal. 
lann memleketimize nakl.ini temin 
için Hindistanda bulunan ticaret 
ata§emize eaûr verilmi§tir. Bu mal
lar meyanmda külliyeUi miktarda 
ziraat âletleri, radyo ve aksam1, de. 
mir malzcme, sinai mamulât, çuval 
ve saire vardir. Bu mallardan bir 
k.Jsm1 da lrana gitmi§ oldugundan 
onlann nakli için de t~bbü Ier 
yap1lm1§t1r. 

Bakukoy kaza11 için 
Canavar düdüiü 

Bak1rkoy kazas1 i~in 2 elektrikle, 
3 de elle müteharrik canavar düdü
j?ü almmas1 kararl~hnlmi§lir. 

F akirlerin cenazeleri 
Belediye Reisli~i lakir ve kimse. 

sizlerin cenazclerirùn kald1rùmas1 
için ycniden 2000 lirallk bir tahsi. 
sat ayll'mt§tir. 

Ofi1 makine yag1 alac k 
Türk • iran Petrol Limited'in 

elinde bulunan200 ton makine ya. 
gm1n Petrol Ofisine devri kararla~ 
tirilm1~tir. Bunlann fiyat1 Müra. 
lal Kom\sy<>nù b~f,naaa t tt 
rdilecektir. 

K111kh yolu aaf altl~1yor 
K1S1kl1 yolunun asfaltlandrrùm 

i~ine devam cdilmektedir. i;>imdilik 
.200 metrelik bir yer kalm1~tJr. Bu 
da birkaç gime kadar tamamlana. 
cakur. 

Ïhtikâr suçile 
yakalananlar 
Komisyon 3 taciri 

adliyeye verdi 1 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 1 
ogleden s.onra Mmtaka Ticaret 
Müdürlü(:ünde topalanarak baz1 
tacirlcri ihtikâr suçile Adliyeye tes. 
lim etmi§tir. Bunlardan istiklâl cad 
desi 32~ numarada Alberto Assi. 
ante âzarni 14-0 kuru§a satùmas1 
icap ed n bir bro~u 350 kuru§a sat
maktan, G lata Okçumusa cadd~i 
101 numarada Menderadiyo maga.. 
zas1 ahibi anten telinin metresini 
3 kuru§ yerine 9 kuru~ satmakt.an, 
tstiklâl caddesi 98 numarada' saatçi 
Edibe saat cammm beherini 25 ku. 
ru§a satmas1 icap ederken 70 kuru
§a satarak ihtikâr yapmaktan suç.. 
ludurlu. 

Çirkin bir 
tecavüz 

Pa~abahçede bir ka
d1na teca vüz edildi 
Ewelki gece Pa~abahçede Sazh

dere denilcn mevkide pek çirkin bir 
hâdise olmu~, üç erkek tesadüf et_ 
tikleri kadmh erk kli bir grupa ta. 
arruzda bulunarak kadinlan almak 

Bu sabah yeni undan bir 
te<:rübe yap1lacakhr. Ycni ek
megin renk itibarile de bugün 
yenllen ekmekten •ok bevaz 
olacag1 oylenmekte'dir. . 

Halk hamam1n· 
da. h1rs1zl1k ! 

---o---
Kêimür ve ku t§UD bo 

rular sabhyormu • 

Bir m mura ïtt n 
el çektirildi 

imdiki ihtir lar, propagandalar 
onüp de hâdiscler tarihin 11akin 
ayfalar1na lntikal • ttigi vakit dik-

kate de! a tbtl eydana çi. 
kacakhr. 

1939 liarbinin iyasî ihtirâlann.. 
dan en baria olaw, üzerine hiicmn 
edilmek i tenilen bitaraf bir mem
leket kar mda dcrhal o memleke. 
•in ukabU hasun tarafmdan il;gal 
edilmek üzere bulundugunu ilân 
etmektir. Bu cihet tcmin olunun
ca o ülkenin dü mana bir ii te§kil 
etmemesi için istilâ ve zaph gayet 
tabi1 ve m ru gorülruektedir. 

iki y1lm tarihi bunun bol misal
lerile doludur. 

Norveçe Almanlar dcniz ve ha-

Belediycnin Balattaki halk ha.. 
mammda baz1 suiistimaller ·ap1l
d1g1, kur un borularm ve komürle. 
rin sat1ld1g1 anla ilrnl§hr. Belediye 
müfetti~leri tarafmdan yap1lan tef. 
ti§lerde hamamm idare .memuru 
Cemil Y1lmaza i§ten el çektirilmi§
tir. Tar~ikat devam edilmckte. 
dir. vadan taarru:1 ettiklcri va ·it bu is

tilây1 Biiyük Britanyamn ornl1Ara 
Metrèsini yara!1yan polit yapaca:i bir ihraç ameti ·esini on

Kalyoncuda Fmn sokaguida 16 lemek ü.zere yaphklanm iddu ey. 
sayid oturan Fatma J le ad1nda lcdiler ve bu bapta birtakim dclil
bir kad.n dort senedenbcri birlikte 1er de e.rdettiler. ingiltere i e bOy
ya§amakta olduklan Emniyet Mü- le bir niyeti ve tasavvuru olmadi. 
dürlü~ü ikinci §ube üçüncü ki 1m grna yeri ve gogii ·ahit gostermiye. 
memurlarmdan 652 Mustafa Yük.. çah§b. Binaenaleyh Nof\'eç i!;tilâ

iste~ler ve nihayet ellerinden sel ile k1skançhk yürlinden kavga stada bu iki kelime yan ana gel
kurtulam1yan ,genç kadmlardan bi- etmi~l r, Mustafa Yüksel ta td g1 mckte çok miiikGlât çekilmekll• be. 
rine her ùçi.i d teca -üzde bulun- tabanèa il Fatma J'aleyi k rrundan 
mll§tUr. agl.l' surette yaralanu~hr. Hâdis yi r11ber, Alman alummdan bir «mï-

dafaa teeavüzü• miidür, yok~a dii. 
Ôgrendigimize gêire hâdise §ôyle müteakip kaçmak iiUycn suçlu po-

ol.mu tur. lis ba§lfil bir yere vurarak o da pedü:1 bir tocaviiz müdiir? 
Yun nista ve Selânige Bü~·iik 

0 civarda tamd1klan üç dehkan. yaralanm: ve bu sirada yakalan- . . _ . 
ml§tir. Birinci Sulh Cezada 11.orgu- Dn.tan)'a h~kumett M1s1r ku\"~·et.-

h ile gezmiye ç1km19 olan YU'mi sunu müt akip tevkif edilen suçlu 1 lermden b1r k1smm1 ~akl~l~n~h. 
be~ ya~:ndaki Selirr..e ve arkada ·1 tevkifhancye ve varah Fatmn Jale Almanya bu 11ankeb il 1 nre 
Hediye saat aekiz raddelerinde Saz- J 

hderede dol irlarken Mehmet, ü. de Beyoglu hastanesine kaldml- bütiin Balk nhlan toparhyarak 
m1 tir. Macaristu tarikile Almanyava ii-

mer ve Mchm t Gùlt.ryüz a - cuma bir mukaddime . aydi ,.c 'u. 
Baain Birliii âzalarma dmda üç ki~i ile kar~1la~m1~l3r ve 

· ta., ... utlanna hcde . ~Imusla--'·.r. 88.§ na taf düten amele goslavlar1 darmadag1n1k coerck 
Ba. m Rirr"i L.tanbul Mlntakas1 ''"'~ · v ~ nl in il' J • d d . liainde : Bunlar kadmlarm yanmdaki dcli- Bakrrkoyunde A !an çiment<J Yunan ve g l'i er1 arrma a an 

&~ kanhlara: fabrikas:nda ta§ ocaklarmd çah- hattà adadan atit. 
Ankaradan o&Tendigimï.e rüre _ Artik siz gidin de kadmlari an amcle Mehmet ocakla çalt~hg1 unani tana ~1k1. ingiliz hak1-

ba karti nizamnamesi kat'î -§tlk.. bize birakm. su-ada ba§ma irl bir ta§ dù§erck a. mmdan bir •müdaf a tecniitÜ• 
lini alip ·ûrürlüge girinciye ka- Diye .garip bir teklifte bulun- g1r str tte yaralanm1 tir. Tcd rik miydl'! 
dar mua,vv evsaftaki kanunî âza. 1 d K b 1 d'l edilen kamyonla Yedikulc Ermeni Giridm :cgnlinden onra urb-e. " m~ ar ir. a u c i meyince de -. -
lamnlZa muvakkat basin. kartlan bi~inin elindeki ibalta ile gcnçlere hastanesme kaldmlm~ ve tah ika. ye Almanlann gclmesi \'e ycrlc~ 
ve~il~c;ktir. Azalarumz~n ~a.a~hüt: hücum etmi§lerdir. Delikanltlard;;n ta lba§lanml§hr. mesl tel1likesi ingiliz umumi kur-
lerin1 ifa hususunda b1r ih iklcn birisi ba§mdan yaralanmi§ ve Seli_ >---- maymm zihninl kurrftlanuya ha~ 
k~lmamak. adlanru . ~ste e. almak me ile birlikte vak'.a yerindcn kaça_ Ekmek b1çaiile yaralad1 ladt e hür Fran n:tann rla Ï!itira· 
içm i'lrttir. 1Icrde .?1r gecik~ey~ 1 rak jandarm ya haber vermi§ler. Bagdat <'addesinde manav 

1
âhit kitr bütün 0 havali ·e el koydn. 

mahal kalmamak uzere key'f1yeti dir. Yanlannda bulunan ve kendi- ile ~ükrü lbir alacak yüzünden kav- faa1nalih Alman kitaat ,.e kun t. 
?rkad~arunu:a bildiriyoruz. lerile kaçam1yan Hediye ise üç az1h ga etmi~ler Vâhit ekplek b;ça~ ile lerine t adüf edilmedigini de hill\. 

irz dü§manmm ellerine geçmi~ vc i;>ükrüyü yarahunl§ ve yakalanmi.."- hare ilân etti. Buna nazaran bii 
bütün ga,}'l'etine ragmen her üçü tir. Yarah Nümune hastanesine tün bu sahadaki hareket bir mil· Kuru ota âzamî 1ab1 

fiyab kondu 
Fiyat üi:akabe Komisyonu dün 

kuru ot âzami sati§ fiyaUarmt tes. 
bit etmi~tir. Verilen karara gore 
kay1k \'e vagonda teslim edilmek 
lzere 'Loptan kuru otun .kilosu 5,5 
kurlli& satùacaktU'. 

tarafmdan tecavüz ve taarruza ug_ kaldirùmi!itll'. 1 dafaa tecaviizü mii te~kil ediycr. 
ramI§tlr. Hâdiseden haberdar edi.. •• , • du? 
len jandarma gece saat 24 de suçlu- Otobualerm aenelik Birle ·i Amerika ta ~imalde Grtr 
lan çirkin suçlarm1 i~ledikleri s1.I muayeneleri cnland adas1n1 ~gal ctû. Alman 
rada yakalam1lihr. Bunlardan ô. $ehrirnizdeki otobüslerin senelik denizaltilaruun ve uçaklarmm bu· 
mer kaçnu tir. 0 da §iddetle aran- fennî muayenelerine bu sahahtan rada üsler yapmasmd•n endi~e O• 

maktadir. itibaren ba§lamm~tir. lundugunu Ueri surerek ... Filen Al· 

rum. ltiraz kabul edecek degilim. odada i§itilince, Mükerrem bey de 
Herhalde bu karan verlrken, en bu sahneye son vererek ~an ç1kti. 

1 

man askeri kuvvetlcri büyl bit 
. hareketi lahakkuk ettirmi oln1a• 

husu~ta erkeklerin metaneti ile - A, bu h1ç olmadi ! te, sonra kl b b te e .. 1 dl btl 
boy olçü~ecek degil ya. Vaktîle elâlem ne der? Koskoca Müker - ma 8 era er v ssu e 

1 
en 

beni de sana vermek istedikleri rem bi!y, lüks bir salonda ni~an tcdbU:. ''.~ ça~~ aca~a bir ~müd;-fa:l 
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~ta lienin li8.adetioi ele aldil1 • Meselenin temas etti~i noktay1 
ma emin olabilirsin.. kocas1 kadar bilen kans1 cne ol -

Vedia §ll~l.I'm~ti. !dam hükmü du?• der gibi Mü.kerrem beyin yü 
\ mi~ bir adam gibi, ber !ieY go • züne bak1yordu. 
zünün onünde btr anda silinip kay Kl.Zile konu3tuklanm ve son ka
boldu. Ve sonra gene sehpa ba m. ranm birer birer anlahp kansm1 

- Dinl Leni Vedi , dedi. Siz 146 }'&il.nda bir adam henüz çok da son arzusunu saylercesine ba • tenvir et1ikten sonra ne~'eli i>ir 
genç lnzlar, msanlan tahlilde, tee- genç say1lmaz m1? basma dondü: ka.hkaha atti: 
rübeli babalar kadar mahir ola. - 20 ya da bir k1z da bence - Bu i§de çok -pi~an <>lacaksl- - Bunlar vallahi çoeuk hamrn. 
mazsllUZ. Bugün için sevdigin bir çocuk denecek kadar küçüktür Ve. niz baba.. Fakat ne yaz1k ki siz yal Ben 20 ya~1mda iken dünyanm ne 
adam bulunsa dahi, yann bunla-1 dia. Halbuki sen fikirlerinle beni mz pi~!llan olurken ben hcr ~yi oidugun:.i çoktan anlam1~tim. Ne. 
rin nekadar bo~ oldu~unu anla.},n- alt etmek 1stiyorsun. kaybetmi~ bulunaca~. Günun rede bugünkü gençlik, nerede o 
ca, hcr yin cte{:i§llÛ$ oldugunu - 1isalimden · tif deye kalkl • birinde, goz ya Ianma bakarak zaman? 
gôrür endini kurlar cak çarcler ~aca~niz1 bilseydun, sôylemez • dizlerlnizi doverken, ben rre ka Kadriye hanim, kizm~ h1çkl • 
ararsm. Ben v anncn bu dünya. d!m babac1g1m. 0 ba§ka bu ba~a. dar teselh bulam1yacal!'tm. t~te 1 nklanru duymad1~ için, mesele • 
lllll bâklrni olarak al1cak <ie~iliz. Mükerrem bey ayaga kalktt, 0 - §l.mdiden, sizin saadet zannettigi • nin iyi hir fekilde halledildigini 
S1ratn1Z1 savip yerlerimi.zi ~nç. da içinde gezinmege b lad1. Bir 1 niz yola, ben gôz yalilar1mla giri • zannederck, kocasmm n<!§'esinden 
lere terkctmeden evvel, bizirn de s1gara yaktt, etraftaki e§ya ile bir yorurn. Hem... Ile§'e kapu, 
yapmaJa rnecbur oldu~uz *- müddct me gul olur gibi goründü. , Fazla soyliyemcdi, agliyordu. - 11âhi bey, sen de 20 ya~mda 
ltT var. Bunlarin en ba§mda el. Sonra âni blr kararla durdu, tam Babas1 buna da ald1rmad1. cHer ilten mek derdi ile didisiyor m~-
bette ki evlâtlarunlZln saadeti yer bir ciddiyetle elini k1zmm omuzu- y unutulur ve hakslz oldugunu sun. Ana oaba elinde pasazade -
ahr. na koydu. anlaymc• bcni takdir bHe e<ler• 1er gibi büyilseyclin, kim bilir, bel. 

- Ncler oylüyorsun baba? Ya- - N-etice ola.rak ~nu s5ylüyo • gibi bir ta.lem .§t!Yler dii ünerek ki Vedladan da nazh olurdun. Hem 
tagmda eceli ile didi~en bir hasta rum ktzun: Ônümüzdeki hafta i • teselli buklu. sonra di.i§ünsene, o tf'crïbesiz bir 
b~iz~n kadar bedbin degildir. çlllde senl Nihat beyle ~anliyo • Kadri.ye hanmun Uz sesi bitisi.k ki7Jdl.r. Kll'k ya~mda da olsa, bu 

zaman, to~ lugum yüzünden, mu. • yapmaktan âciz mi yoksa? teca.vuzu) m~ tc~k1l eder. 
hayyel lnr bahriyeli pe inde hti.n- - 1§ salonda deg"il hanim. Boyle Yme Amerika daha ynkmlara 
gür hü.ngür aglami§hm. Halbuki 'i >,t•rs:i samfmiyet daha c:ok kendi- kadar gelerek Danimarkaya ait •6 

bugu·· · · d t · os·· te }le ' ·1h N h t hâlen lngili:1 kuvvetleri~in ;.,,,.11Ji n, · ur içm e ya sm, anneme 
1 
ru g nr. rn v assa : a ..,.,. 

ne l adar dua 't!diyorum bilsen.. bôyle olmasm1 istiyor. 1n~aa'.1h altmda bulunan Îzlandaya asket 
Mülœrrem ibey bir kahkaha da- dügünler: için de :(?nin dedii.;ini ç1kard1. Bu surctle ark yan kure• 

ha atti: yapartz <'lmaz m1? ize daha ziyade yaklastL te--
- Hamm ibunlan bana anlata • Kadri~ 1'an1m itiraz i'tmedi. :::!:. e b.. ir müdafu ha.reketi m!dir1 

~agi.na i.çeri gir de Iozma anlat.. !iasen onun yegâne hassas1, kocasi. vo a bir tecavüz mü say1lmak hi• 
Kim bilir o da hangi beyzadenin na kar~1 â%aml hürmelkâr ·~u mdtr? Hattâ Portekiz ait A.~0' 
hayali uJ;;rruna aglayip duruyor. idi. "dalarile Frans1zlar111 Dakar Iin!.l'• 
Halbuki gümin birinde .~ni mem Ni~ meselesi bu iekilde ka - rurun da bir Alman - Frans1z uh• 
nuniyetim Ve<lia da gosterip bize rarl~ :i~ldiktan ~nra, tef"rrüa - temel ~birligine ka111 rehine vc te: 
dua edœek amma, gelgelelim §U ta gm~hler ve mhayet çagmla • minat gibi ele al.mmaSI fikri 'elJl 

d 
'k t k . .. cak davetlilerin csam1lerini s1ra • Dünyada \Ok i; vaçtadll'. Acaba 0 

an a ouu i na ' me gaynmum • lama:r.a b l cùl • 
k .. F k t •· y 5 11§ a ar. zaman bir wiidafaa m1, •oksa bit un. a a artlk karar kat l. a -
rmdan ,tibaren haz1rhga ba~Iama-1, Onlar .bu i~ler!e .ugra~1rken, yan tecavüz hareketi kar 1smda nu 1'

11
• 

'· B' · 
1 

. . . , 'f.dir 1araftak1 odada 1rhk1'ahne a~hyan hnacakbr? 
u. izim sa on m§:an için ,..a l b' , 1 k 1 1 

ed . Nih tla d k 1 ir JCmn nç mk anm hat1rlar1 - Uzak ~arkta Japonya, Frnn~' 
zann erim. a • arar a~ • na bile getirraemislerdi. A.ncak n· d' • • • l t B r:.t• rd haf - m 1ç1m me e u1at L unun : 
h 1.&"iz:·m.: üzere, taya bu gece, yemek 1amam, hizmetçi Flip de, bebi Amerikan ,.e lngilizleriJt S111; 
samnra iihbaplarumZl toplar bu • her '..ieyin haz1r oldugunu :Jiyle - gapurda, Filipinde ve Felentc~ 
rada kendi !kendimize eglenerek yinœ, Kadriye hamm da ltnm1 ça Hndistanmda askerî haz1rhklar ,11 

yüzüklerini takar1z. , girmak 1çin odasma girdi. bulunmalan giisteriliyor, bu ïl>i )lir' 

Kadriye hanun itiru (Devarm Yar) {Devam1 4 üncü sayfad3 > 
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f s :'~6~s1ll (HA VA CI LI K -TËr Ki KLER j J 
R I t L._vAzlYET ' 

Îass Ajans1na gôre 

HiTLER 
z~yiat 
a rt1nca 

u z Ve tp~k çoraptan ya- Hava ve Sultan Harnr·t 
Y 

. · . . p1lan donanman1n 
at1le lng1l1z sa· petrol ih t iyacit 

Alman Milleti hillerine a ç 1ld1 Hava tehlikesi 
Sultan Hamit 

korkusunu Tür kiyede ilk defa 
kendi nefsinde nas1l hissetmi~ti 

Portekize taar
r u z haz1rl1g1 
yap1yormu~ 

mes'ulleri ar1yor Bu seyahatte ~azete
cilerin ref a kat in e 
müsaade edilmedi Alman istihbarat 

ve ata,eleri 

Japonyanm Hindiçiniye yerle~ -
mesile Amerikanm Japon ala -
cak.lar,n1 bloke etmesi, Japon • 
yanm da buna aynen muka.bele ey 
1-e?nesi ü>.erine iki memleket yek. 
digerinden mal alamamaktadir • 
lar. Ja!>'>uya petrol ihtiyacmm bü-

- Hava ile Sultan Ha.midin ne 
münasel>eti var? ... diyeceksiniz. 

r,--Yazan: ---

1 Ziya ~akir 

b_1re bir merak uyandJ. Bir kaç ki
o-, hemen yerlerinden firhyarak 
çoculdarm durdugu yere geldiler. 

Londra { (AA.) - Ofi: Va~ing- yiik bir k1snuru Amerikadan te -' imdlden hudutta 
f1 rkalar tah,it 

edilmif 

_ __.., 
ton'dan Connecticut',, gelen Ruz - mm· edi· rd A ·k d k. .. . . _. yo u. mer1 a a i ala • 

Bu sualinize cevap te~kil ede -
cek olan, a§agidaki yazilanm1 o -
kudugunuz zaman hiç §Üphesiz ki 
hayretre kalacaks1mz.. Ve, Türk 
havac1hg1~m geç ba~lamt§ olma -
smdaki s1rr1 iigrenmi§ olacaks1 • 

namede de: • Yunan zab1tas1, §Üp. 
he üzerme, (Leon Arapyan) JSmin 
de bir ermenl tevkif etmi~tir. Bu 

- Ne var, neye bak1yorsunuz! 
Dediler ... Çocuklar, uyandtrdtk • 

lar1 bu alâkadan, gizli bir memnu. 
niyet hissethlcr. Bunlardan biri 
bir muziplik etmek ù;tedi: 

velt Cumhurreisligme mahsus Pot. 'cakl bl k . . .. . 
omac yahna binm~ ve yine ingil- arm 0 e edilmes1 uzerme 

petrol alam1yacakhr. Bu itibarla 

Moskova 4 (A.A.) - Ofi: Tass 
aJansi, Hitlcnn Portekize hücum 
etmek ùzere Frans1z - 1spanyol 
hududunda asker tah~it ctmekte 
oldugunu haber vennektedir. 

Ruslar1n mürettep 
manevralarile atla
b lm1§ vt~ aldanm1§lar 
Londra 4 (AA.) - Deyli Eks • 

Ruzvelt, sekiz on gun kadar den1z- Amerikan J d Id -
rere sahiller_ine do~ru açilmi§tir. ' ryetrole ~•ddetle muhtaçdir. ~. ed ~rmeninin üzerinde zuhur en 

- Camrn, gëirmûyor musunuz? 
Diye, havanm meçhul bir nok • 

tasmi gosterdi. Bütün giizler. ora
ya çevrildi. Kahvelerdeki mü~teri. 

m aponya an a 1g1 (Mongolfiye) karde~lerin, sa • 

pres'in Stokholm'deki muhabiri 
de ~alacaktir.. . . _ . ba~hca madde ise ipektir. Japon 

Cumhurreismm d1ger deruz se · mislile mukabelesinden sonra A • 
yahatlerindekinin aksine olara'< merika da ipek ihtiyacm1 kaqila
bu sefer refakat gemilerine gazete- yam1yacakhr. Bunun içind!r ki A
cilerin de ~tirakine müsaade edil- nerika hiikûmeti ham ipegin ~ • 
mem~tir. lenmesini menetmti ve mevcut 
PAPAZ HOLMES'iN MAHZARI mallara el koyrnu§tur. Bu yüzden 

:: mektupda, ihbarnamenin mün 
TnAn dumaniyle §~irdikleri halo - '.orecatmdan bahsedilmcktedir.• 
nun mu vaffakiyetle havalanmas1 • 
ru müteakip, arhk -eski "" ye • deniliyordu. rin alâkalart büsbütün ar,t1. Bir 

,ok ki§i Ier, yerlerinden firladi 0-
rada derhal büyük bir insan küt • 
lesi topland1. Bunlarm arasma 
-zaten kulaklan kiri~e olan
zab1ta ll'<:murlan da kan~lt. Mese. 
le c!ddl bir vaziyet ald!. Bu arada 
-tesadûfen- bu muz:pllg! yapan 
çocuklar usullac1k sa ·u§mu~lard1. 

Daha ~imdiden bir çok hrkala. 
•in bordt aux Ile Bayonne arasm • 
da tah§tt edilml§ oldugu sôylen -
tncktedir. 

telefonla bildiriyor: ni-- dünyamn bir çok ilim ve fen Sarayda yapilan tahkikatta <la, 
adamlari bu uçu~ vasitasimn te _ 0Tak be:·in vaziyeti §Upheli gôrû • 
kemmiil ettirilmesini dii~ünmege .üyordu. Rivayete nazarrn bu 1s
ba~lad1lar. ' 1va musevisi, sik sik saraya ge-

Îngilizlerin bir 
ayl1k zayiat1 
Hava ordusunda 
579 tayyare 

Sovyet Rusyanm Kmlmeydan • 
da yapnrdigt askcrî manevra ve 
geçitresimlerinde eski tanklan bu 
merasimc i~tirak ettirerek ecnebi 
atasemilUerlerin! aldatmi§ oldugu 

riindP. resmen siiylenmektedir. 
Mûtehasstslara kar§I senderce ma 
nevralar ve geçitresirnleri için hep 
ayni eskl tanklan kullanmi§la::-cùr. 
Alman c!kâr1 umumiyesi, Alman 
,;eaçliginm kütlc halinde ugradigi 

Va§ington { (A.A.) - Ofi: Nev. Amerikan ipek mensucat sanayii 
york'lu Papaz Holrn<!S Ruzvelti faaliyetini talil etm~ bulunuyor. 
cmuhasamatm tatiline ve hak.ikî Acaba Japonya, kar§ihkh iklt • 
bir sulhün teessüsüne• delâlet et- sadi tedbirlere raltmen, !pegi kon. 
megi davet eden bir mahzan or • lrol mukabilinde vermegi teklif 
tada dola§hrmaga ba§lami§hr. 

Bu te~bbiis barl§ cemiyeti, bey etse, Amcrika petrol verir mi! Bu 

Bu <lii~ünceler, (havaC'lhk) san- liyor, haiz oldugu kuyumcu ba~1-
atme yol açtt. Bir tarai.an balon. !:k sûatile saray erkântnm odala. 
!ara dümen\er ve pervaneler ta • rma gir•;i çik1yor ... saraym her ta
ktld1. Serseri uçu§IU balonlar, (ka- rafmda •erbes' çe geziyor .. bu iti -
bill sevk ve idare) bir ekil aldi. barla padi<ahm nerel-erde -ve ban. 
Diger taraftan da uçu~ vasitalan .,., dairel"!rde vakit geçirdigini çok 
iizerinde bir münaka~a ba~ladi: lyi bilivordu. 

Faka: kalabahk büyüdü. Etrafa 
sirayet ediyordu. Ve §U muhavere 
dalgalaruyordu. 

- Sür'at ve emniyet ile uçabil- Sultan Hamit, yathgi daireyi 
mek için, uçu~ vasitalart havadan derhal degi~tirmi§ti. Hattâ, mutad - Ne \·ar, yahu? .. iatm mes'ulünün kim oldugu • 

nu sormaktadtr. 
nelmilel sulh ve hürriyet kadmlar suale hààiscler cevap verecektir. 

· iiyeti ile ban!15ever diger bir • Yalniz geçenlerde, Uzak§arkta 
oafif mi olmahdtr, yoksa agir m1? olan çai1'ma zamanlarmda da fev. - fu•1a<la bir §ey gorunuyor • 

Diye. ortaya bir fikir atildi. kalâde tedbirlcr alacak derecede l mu~. 
Denizde 27 harp ve 

459.488 tonluk 
na kli y e g e mile r i 

Senelerce Moskova ata,emilite. 
ri olan ·.-p lstihbarat servisinin bü
·in me>"uliyetini ta§iyan albay 

Keller ~imdi Almanyaya avdet et
mek ûz?redir. Alman islihbarat 

çok te~kküller tarafmdan da te'I- gerginlik ba§ladig1 siralarda J a -
vik edilmektedir. pon gazeteleri Amerika aleyhinde 

ileri sürdükleri mütalealar ara. 

m Rusyada iyi ~lememi§ 

Roma 4 (A.A.) - Stefani ajan • oldu~ ttldia ve ima edilmektcdir. 
sinin blldir<li~ine gore ingiliz ha- Bu scrvlsin ki!ayetsizliginin neti • 
~a 1.>rdusu Temn;u~ aymda 579 tay 1 , i Alrnan kuvvetlerinin Rus harp 
~;;e. kaybctmifltr. Bunlard'.1" sahalannda hiç bahsini i§ilmedik. 

u Afrikada ve Akdem:ide du - . . · nk •ürüimü tür lcr1 yen! model ve t1pde Rus ta -
Dü§m:n donanmastrun zayiatt larile kar$11a~malari olmllijtur. Ev-

§Unlardir: \•elee B~rlinde Ruslarm cem'an 
1 kruvaziir 6 torpido muhribi 46 alay tank te~kilât1 oldugu ve 

3 denizalti ~ 4 yardunct gemi bat biitün tank mevcudunun 9 binden 
tni1,. 5 kruvaziire torpil, 1 tayyare ibaret bulu_ndug~. resmi me_mba • 
g:nusi, 2 agir kruvazor, 2 kruva • 'rùan tcmm ediltyordu. D1ger ta. 
~r v-e a torpi.do muhribine bomba raftan A'.m~ yûks~k kutna."dan_ • 
ISabet ctml§tlr. lngiliz ticaret fi • llg1 barb:n b•dayetindenben 9 bm 
10su 459.488 tonilatoluk vapur zayi den çok fazla tank tahr•p veya 
etrn <tir. Bundan b~a 35.000 to- zaptedilm11 oldu~unu iddia et • 
~ latoluk dü§ffian ticaret vapuru mektedir. 

"Sara ugratilm10hr. --o 

Î~gal alt1ndaki 
tnemleketlere 

yard1m 
--o-o----

"Bozkurt,, Mecmuas1 
kapatild1 

Ankara { (tkdam Muhabirin • 
den) - Devldin harici siyasetine 
dokunac&k yaz1larmdan dolayt 
Bozkurt mecmuam Vekillcr Rey • 
eti kararile muvakkaten kapahl -
mCjtir. 

Ha y at 
Pahal1hg1 

Amerika, Rusya ve 
lngilteredeki sef a
ret memurlanm1z1n 
ta h sis atlar1na 
ilâve yapilacak 
Ankara, 4 (ikdam Muha • 

birinden) - Arnerika, Ïngil
tere ve Sovyct Rusyadaki ha. 
yat pahahhg1 dolayu;ile ora. 

rlaki sefaret memurfannm 
mastaflarm1 kar~1lamak. üze.. 
re yüzde 25 nkbetinde bir 
zam yap1lmasma dair bir ka
nun lâyihas1 haz1rlarun~ ve 
Biiyük Millet MeclL~ine ve • 
ri'mi~tir. 

l. _,, 

•mda, cJapon donanmas1 Ameri • 
kan kadmlannm ipek çoraplarile 
yap11nu9ttr• demÏ!jlerdi. $imdi fil
vaki Japon donanmas1 tamamdir, 
hazirdir. Fakat bu donanma pet -

1 

role muhtaçdtr. Amerika ipek mu 
kabilinde petrol yermege razi o • 
lursa bu donanmamn muhtemel 
bir harpie kendi aleyhlne kullarul. 
masrn1 tcmin etmi§ olacak, demek. 
tir. Buna ise Amcrikanm kolayca 
raz1 olacag1 beklenemez. 

--<>---

Bul ga ri stan da 
mahsul vaziyeti 
Ziraat Naz1n "bol 
ve iyidir" diyor 

1 Sofya 4 (AÂ.) - Ziraat nazm 
Kirchef! bu sene Bulgaristanda 
bugday mahsu!ünün kemmiyct ve 
'<eyfiyet itibarile gayet mcbzul ve 
iyi oldugunu s5ylemi§Ur. 

Amerikada 
32.823.904 dolar 

topland• 
r• \'~ington 4 (A.A.) - Ofi: Ha -

11 
c•ye ll1"zareti, Birl~k Amerilta. 
a~ llluharip memleketlerle ii;gal 
y 1ndaki mcrnlckctler fakirlerme i:tdim maksadile 32.823.904 dolar 
d Plarn~ oldugunu bîldirmekte • 
y li' Bu 11aralar, Amerikadalri ha • 

ESRARENGIZ DANSÔZ 

ir cemiyetleri taraf1ndan toplan
~i~ti; Bu cemiyetlerin faaliyeti 

1 
anciye nezareti taraftndan kon -

/ 0 1 edtlnfr; ve SO Temmuz 1941 

2 
arih!nde toplantlmli paralarm 

f 7-526.448 dolannm mahalline sar. 
edi!mi§ oldugu i-.nla§dm!ihr. 

Portekiz Cüm. 
h urreisinin 
seyyahati 

Flores ve Corvo 
adalanna gidiyor 

Lizbon 4 (A.A.) - Ofi: Portekiz 
R isicumhuru general Carmona 
dt n Carvallo Aranjo vapuru ile 
G.~c osa adasrndan Saogorge ada
sina gelmi§tir. 1100 kl§iden ibaret 
ahallsi bulur.an Velas limanmda 
karaya çilupnda halk reislcüm -
huru hararet\e selâmlam1§ltr. 14 
bin nülu"'i olan Saogorge adas1 
ço, · nbit ve mahsuldardJ.r. Ge • 
ne•a! Carmona burada bir kaç saat 
geçll'dikten sonra flores v-e Corvo 
8<1a!ar1na mùtevecciben yola ç1k • 
~i§ vc Lugûn oraya vasù Olmlli • 
Ur. 

--.. ~-o---

Sanayi Umum Mü-

,5 - Dans3zle \)irlikte ç1kti.. 
~un esnada barda dort ki~i kah. 
yor: Mahzende Jan $abo .le Del· 
fos, sakmda patronla Viktor. 

•6 - Bara diindügüm zaman 
patronla Viktor kap1lan kapay1p 
gidiyor!ar. Ve Jan $abo ile ~el. 
fos kendi ifadelerine nazaran, 

' henüz bardan aynlmam~lardir. 
.7 - tki genç arkad&§ bann 

ltapanmasmdan bir çeyrek saat 
sonra mahzenden çt.ktùlanm ve 
o esnada GrafopuJ.os'un iilü ola
rak yerde yatt1~1 iddia ediyor· 
lar. 

· 8 - Eger bu iddialan dogru 
iae clnayet ben daruoze refakat 
etUitùn esnada vukubulmu~tur 
ki b u takdirde ortada Genaro ile 
Viktordan ba§ka mücrim yoktur. 

•9 - Dogru degilse cinayet o 
canada J an $abo ve De If os tara. 
f1ndan i>lcnmi§tir. 

." 1?. - J an $ abo belki yalan 
soyluyor. Bu takdirde cinayetin 
·~~ • Degirmen•de i§lcndigini 
luçbir §ey tsbat "tmi~ olmuyor. 

•11 - Katil eesedi belki bizzat 
ta~1m~hr. Fakat bu ta§lma key
fiyetinin bir ba§kas1 tarafmdan 
temin eclilmi§ olmast da variltir. 

• 12 - Ertesi gün sigara taba. 
kasi Adel'in elinde gorülüyor. 
Fakat dansôz bu tabakanm ken
!1.isine Delfos ta.ra.Undan veril· 
digini sôylüyor. 

• 13 - Genaro, Viktoi' ve A,. 
del' in ifadeleri Jan $abo'nun id
dialaruu tamamile cerhediyor. 

Megre sustu. Piposundan bir
kaç nefes çektL Meslekda§l on& 

cndÎlje ile bakti. Sonra: 

Zab1ta Romaru: 30 
Türkçes i M. Feridun 

Megi-e ayaga kalkit. 
- Art1k yatallm ... Sen • Leo

nar'da yataklar yumu~ak m1? 
- Sahi siz orada yatmak isti.. 

yan;unuz... . 
- J amn hiiceresine bit~ik bir 

hôcerede yatabilsem ïyi olur ..• 
Yann zannedersern sizden bizi 
müvacehe etmenizi talep edece
~im .. . 

- Belki o zamana kadar ar. 
kada~1 Delfos da yakalanir. 

- Bun un ehemmiyeti yok ... 
- Btmlann cinayeUe alâkadar 

olmadiklarmdan emin misiniz? .•• 
1stintak hàkimi bunlan koyu. 
vermek istemiyor... Ha, bakm 
§imdi sizin klm oldugunuzu ona 
soylemek lâzim ... 

- Mümkün oldugu kadar geç 
sôyleyin ... !çeride ne oluyor? 

- Zannedersem gazeteciler 
--geldi. :;iimdi onlara bir §ey sêiy-
lemek !âzun .•• Sizin için ne diye. 
yim? 

_ Meçhul bir adam, üzerinde 
hiçbir kâ~1t ç1kmadi deyiniz ... 

Komiser Delvin henüz tama· 
mile kendine gelmemi§ti. Endi§e 
ile ka.n§ik blr hayranilkla gizlice 
Megre'yi tetkike devam ediyor. 
du. 

- Ben bu i§ten hiçbir iey' an. 
lam1yorum! 

- Ben de oyle! 
- tnsanm Grafopulos'un ken-

- Gazetecilerin iinilnde yani 
hp da bana bir dost muamelesi 
yapmaymtz ... 

Diye tenbih etti. Komiser ka· 
piyt aç1yordu. Müfctti§lerin ge. 
n~ odasmda be§ alti gazeteci bir 
adamm etra!m1 alnu§h. Delvin 
bu adanu derhal tamd1. Bu iiij,. 
leden sonra kendisini ziyaret et
m~ olan Ote! Modern'in sahibi 
id.i. Hararetle kon~uyor ve ga. 
zeteciler sëiy ledilderini not edi. 
yorlarcù. Birden arkasmi dondû. 
Megre'yi giirûnce loplurmiz1 ke- • 
silerek parmaAile onu i§aret etti. 

_ 1§te bu adam! diye bagn:d.i. 
Hiç §Üphem yok! 

_ Biliyo•um! Otelinizde bir o. 
da tuttu~unu demin itiraf ettL 

- Sand.$ çald$n1 da itiraf 
etti mi! 

Komiser bu .Ozlerden bir ~ey 
anJaroad1. 

- Hangi sanrug1? 
_ Hangi sandijit olacak, ha. 

SU' sandig1! ••. Otelde bu kadar 
sersem hlzmetçiler var-ken ben 
daha haftalarca i~ln farkma va
ramazdim ... 

_ Ne oldu.? Siiyleyin de anlt-

yahm! 
_ E!endlrn otelin her katmda 

kirli çama§trlarm konmas1na 
mahsus bir has1r sandik vardcr. 
Bira.i: evvel çam~irhanedcn gel. 
diler ve bu suretle üçüncii katta 
duran sand1gm ortadan kaybol
dugu anla§ildt. Oda hizmetçisini 
isticvap ettirr .. Kapa~L iyi kapan. 
mad1g1 için sand1g1 tamire gotür. 
diiklerini zannettigini soyledL 

- !çindeki çama9irlar ne ol
du? 

Yeni ve eski dünyamn havaci • t~â~ gë,tcrmi§ti. - Sakm balon olma»m: 
hk erba J1 bu meselenin halli ile Bir taraftan tahkikata ~iddetle Art:i!' (balo_n) kehmes~ d1ller -
m~gul oluyordu. Ve artik yava§ devam olunuyor. Ve bu tahkika • den d11l~re mhkal i:'hyor. Htç 
vava~. (Tayyarecilik) doguyordu. • tm cereyam her saat ba~mda ken- j kunse, >Jtr ~ey gormedigi halde: 

Ecncbi gazete ve mecmualariru ' bildiriliyordu. Ayni nman. - Balon gel1yormu~. 
okuyan ve bunlar vas•' a•ile me • da, Çanakkale Bogaz1 ile Karade - SOzleri, yild1nm sür'atUe hu • 
àenî diinyadaki ke~ f ve terakki • => 'iazmdan geçen biilün va • dutlarm1 gen~lcti~·ordu. 
lere valof olan mahdut kimselcr p~rlar, gemiler ve kay1klar büyük (Habbe) yi (kubbe) yapmak 
müstesna olmak üzere biz, (hava- b:r ~tkk~tle aramyor.. 1stanbula san'atm1 ~k iyi bilen saray hafi • 
ciltk) di'e veni bir san'at ve mes. geldiklen zarnan da sik1 bir taras. 'yeler1ne gun dogmu~tu. Art1k sa-

k ba~l~m~ oldugunu bilmiyor • Gut a_l~ma ahntyordu. S_ahpa:arm-1 raya (ha.Ion gehyor). diye, jurnai-
duk ,JJe;; Verne) in, (Camille dan 1t1baren, Arnavutkoyu onüne lar yaj!1yordu. 
Flammarion) un türkçeye tercü • ~adar devam cd~n mmtaka dahi- Saray altüst olmu§tu. Herkes 
me edilmi~ olan birkaç eserini de, !inde her~angi bir. vapurun de • 1 damlara ve yükscl< yerlere ko§ • 
ancak b<iyccanh birer roman te • m1rlemes~ ve hatta muvak~at bir mu§tu. ral<AI ortahk karanyor, 
Jâkki ediyorduk; meseleye bun. •aman içm. tevakkuf ctmes1 kat't- artik h1ç bir ~ey gf>rülmüyordu. 
dan fazla ehemmiyet vermi\•or • J yen mcned'.l':"~ti. Saraym damla- Sultan Hamit o geceyi son de. 
duk. · rma da, €0 1hmada ~ayan adamlar. recede telâ~ ile geçir<li. Yemedi, 

Fakat lçimizde, balonculugun 
terakkis:n . Liu) ..ik b!r hassasiyctle 
takip eden bir kimse vardi ki o da 
(Yildiz Saray1)nda ikamet eden 
(Sultan Hamit) idi. 

Hayatm1 emniyet altma almak 
için saraymm e:ra!m1 kat kat <lu
,·arlar vc asker taburla.riyle ku -
"atm~ o!an bu evhamh padi~ah 
balonculuk 1erakki ettikçe bir ra • 
hals1zltk ve huzursuzluk hissedi • 
yor ... Dü§ffianlanmn, giinün bi -
.-inde, bir balonla saray1mn üslüne 
gelerek ba§irta oliim ate,;leri yag -
ditJnasmdan !korkuyordu. 

dan kuvvetli dürbünlerle tarassut iç~i sabaha kadar vaktini, sara
memurlan yerle~tirilm~ti. yin o vàs\ bahçesinin en hiicra kO-

•Sarayin bu evham ve telài ile ~elerind~ geçirdi. 
altüst oldugu sirada, garip bir hâ. Gôrü\üyor ki, yeryüzünde henûz 
dille vukua geldi. Bir ak§am, mek- (hava tehlikesi) tabir1 ica\ edil. 
tepler dagilm1~ti. (Ve!a idadisi)n- nreden evvel, bu tehlikcnin kor. 
<len çikan talebeler, BcyaZlt mey • kusunu ilk defa olarnk (Sultan 
danmdan geçiyorlarch. lki talcbe Hamit) bizzat kendi ncfslnde his
birdenbire tevakkuf etU. Bunlar • setmi!;ti. l.,~e bu kor'kunun neti
dan birl, havoda bir noktay1 géis • cesidlr ki, (Me"'1tiyd) in ilânina 
terdi. Arkadal;l da, gôzlerini o nok kadar, hiç kimse (ha •11c1hk) tan 
taya dikti. Mevsim, yazd1. Meyda- bahsetmeye cesaret gosterm..O.i. 
nm e~rafmda_ siralanan kahveler •• 

1 
Hiçbir iiim ve fen adam1m1z da, 

de, yuzlerce 1nsan vard1. Bunlar • uçu1 Aletkrile mctgul olm1ya !ü. 
dan bazt miltecessi>lerde, birden- zum gôrmedi. (Havactlik ve Spor) 

---Hüyük tarih i roman:144--'"':'!~-------... 

Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? 
i.tanbclda eereyan eden kan!t 
E~m ihtilâlleri, Sultan Hamidi 
son derecc<le müteessir ettil:i gibi, 
bir Cuma selâmhg,nda, ermcni ko 
"1ilecileri tarafmdan patlahlan Yazan :M. Sami Karayel-
korkunç bomba da, pa<l~aha dch • Hal bOyle cle\•a:m ederken ~ah- ~atanlll; kendi.>i için d~an oldu-
§et vermi~tl. mut Nooun pafa bu b&reketi b1l- gunu biliyordu. Onu yalmz mcc-

Onun bu korku ve evhanundan hassa Midhat pa.§arun talimine lisi vükelilya memur eylemekle 
istifade eden bazi kurnaz jurna! • hamlile hemen saraya k.ootu Va ahs d 

lid S lt il 
• • • § m an istifade etmek lstiyor • 

cilar, ermenilcrin yeni yeni sui - e u an e uzun uzun me§Ve • du. Serasker falan vererek là 
kast tasavvurlanm ihbar ediyor • ret akdetti. V lid hiyet mevkil sahibi yapmak •:te = 
lar .. bu arada (balon) vasitasiyle Mahmut pa§a, a e Sultana miyordu. 
saraya bir tecavüz vukuundan da ~yle diyordu: . 

· bahsediyorlard1. _ Sultarum, vaziyet vahundir. Mahmut Nedun p~a. padqahm 
Sultan Hamit jurnalc1lann u • maksatlan ben dejlilimdir .• maa • kararlar1~1 almca ~rdi. Derhal 

çurduldan bu balonlardan âdeta zallah hâl'e kadar vanicak.l.ardir. Valid{: Sultana k§tu. Niyaza bat • 
telâ§a kapihyor .. derhal (Cihan • Efendimize bu Qapta aa:ihale cür- ladt: 
nüma) ismindeki kii§küne ko§U - etim yoktur. Efendimiz, Midmt - Sul!arum, efendimiz beni Hü· 
yor .. oradaki büyük diirbün ile mû Pll§&Tl btaabuldan derhal sürgün aeyin Avni pat• ile mi ihafe et • 
temadiy<m havay1 tarassut oed.iyor, eder uukla§11nrsa ve $eyhülisli· mekistiyor. Fakat Pn büyu··k has • 

-..- ""~· • .., •• ioU4 -, ~ rru olduj!u için on.dan kendillerl günl. erce üzüntüler içi.nde 201 • 1111 da azl---'~e --•-nn ;..,.ft , 
yordu. demal teskin olt.u·. Efendlmize bu korksunlar zira ii;, ~en geçiyor, 

Nihayet günün birinde, (Atina) suretle an:IJ'Jyaz eylft'im.. Ak:"be 1 ti ha! pek vahim gêirünü • 
sefiri Rifat p~adan bir ihbarna • Dedi. Ve saraydan 11%aklqtl. yor. 
me geldi. Bu Qtbarnamede •Sara. Midhat p~a, Edirnekaptst haricin-

, y1 hümayun kuyumcu ba~1s1 Ha •
1 
de yaptirdlg1 kasnnd• oturuyor • Demi§lir. Valide Sultan ise: 

ronaçi efendinin mahdumu (Jak du. - Arslarurna büyle laktrd1 soy• 
bey), enneni komitectleri ile bir- Valide Sultan ogluna lâf gi!<)i • tenir mi? 
~tir. Aralannda verilen karar remedi. Sultan Aziz Celâlla.nmt§ti. Diyerek cevap vermi§li. Hakika. 
mucibince !stanbula kiimür yüklü Validesini dinlememi§li bile... ten Sultan Azize OO) le Jâf siiyle • 
bir vap1:r gënJerilecektir. Bu va • Padi§ah, Hafiz Mehmet beyin ve nemezdi. Mahmut Nedim pa.§:t. Va 
purda b:r kaç balon vardir. Va - AlT.niyazm tesiri altrnda kalm•§· !ide Sultanrn sozlerinden daha zi. 
pur, B~~ikta§ iinüne, demirler de- tt. Sultan Aziz derhal kararm1 ver- yade mûtcessir olarak Gilrcu 9e -
mi:.:lemez, bu balonlar crerhal ha - di: rif efend1 isminde Anadolu kazcs-
,·alanacak_. saray1 hümayun üze . Hüseyin Avnl pa1anm mecllsi 
rine <iinamitler, yagdtracakti.r. Jak vii.kelil lz•ll'"'e lstanbul• celbine keri merl.ebesine ç1kan btrinl • 

be b
"lh b · · 6 - Hamidiye medrescsinde vesair >ned 

y, 1 as.a u 1§ içm saray1n plâ. VI' Midhat p .. anin onun yerine ..., reselerde taraftan olan hocalara 
mru yaptirm1§hr.• denilmekte idi. Bursa vilâyeti valiligine g0nderil· 

Sultan Hamit, bu ihbarnameyi mesinl in.de ettL bir gûn evvel te§kili cemiyct t-den 
okur ok11maz, §8§irdi. Bir taraftan Sultan Aziz, Hüeyin Avni pa • talebe Midhat pa~anm tahrikile 
derhal Rifat pa§aya §ifreli bir rel- §ayi muvakkat bir surette taltif topla!!'dt.klarmi mübeyyin ve Gür • 
graf çektirerek bu ihbarnamenin edip istanbula getinn<"k ve asker cü $erif efcndidcn umumun ho~ • 
hangi taraftan verilmi~ oldu!lunu ;:uvvetile so{talara hâ.ki.m o:m~.k, nut kald1gm1 bildrrir bir mazbata 
5grenmej?;e çahl!lrken, diger taraf- Midhat pa§ay1 da Bursaya surgun mühürleterek ,·ak'anm ertcsi gu • 
tan da Jak bey tevkif edile.-ek iid. eylemekle isyana nihayet vermek nü saraya g5nder!T'i1ti . 
detli bir tahkikat ba~ladt. yolunu tutmu~u. Mahmut Nedim pasa, $eyhu•is-

Jak beyin evi ve yaZlhanes! a. Sultan A.ziz, 1111daret mrvkiinde li.m Hasan Fdiml dcndmin V'l i • dür Muavinligi 
de~~kara 4 (ikdam Muhabirin • 
~-lll1 Î: ~~~sat Vekâleti Sanayi U. 
tr ~ :1 !u~ur rnuavinlif:ïne §ube 1 
it.· ~tlennden Necati tayin eàil-

-Olur teYde~ ••• dïy-emirù. 
dan dt. 

- Neden bahsediyorsunuz! 
- Bu i.§ten. .. 0 kadar kartfÛt 

dim oldürtmek için Liej'e geldi.. 
gine hükmedecegi geliyor. :;iimdi 
ooun ailesine haber vermek lâ. 
zun. Yann sabah Yunan konso
losu ile gorü§ecegim ... 

Megre melon ~apkasm1 elin. 
de tutuyordu. Gitmiye hazll'lan. 

JIU§tl. 

- En garibi bu... Çam~irlan 
ikinci kattaki sand:ga kcymu§
lar. 

rand1. Eregliden p;re Umanma kô yin& Mahmut Nedim pa§AYI tutu -,sma kaçarak slndigi \"C -ihat 

konturatnamesi bulundu. Ayni za- ~Ï!jti. . . alm1'l&. 

1 
mür nakledecek olan bir vapumn vordu. 0 da b~ gel~ el: • makammdan infisal ettigmi hber 

manda, Rifat pa§adan gelen eevap- Çünkü paditah, Ha.tfia ATJU (Devam1 nr) 

Id. •• 
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Maarif V ekâleti
nin bir tekzibi 

Japon hamlesi 1cephe1 e rd e TV a __ z 1yet1 Gününtenkitleri Mersin Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
k a r § 1 s 1 n da - -- . (Ba tarali 1 inc:i sayfada) Sabnalma Komisyonundan: 

S Al l b 
•• •• k b• deme i meslekda,1m1z1n müfrit .1 - ~ersln ?Jay la$lasmda ve mïl§temilâtnda yaplae:.k tadllat ,.e in~aat 

Cümhuriyet gazete
sindeki bir havadis 

yaJanlan1yor 
Ankara 4. (A.A.) - Maarif Ve -

kilù igmden tcblig olunmuxtur: 

i y a m man ar uyu 1r bir nikbinJiginden ba!ika bir ~ey lçm tanzim edilen 23.6~6 lila 41 kulufuk ke jf enak1 ÜZE'r!ne 2490 ay11l ){8• 
degildir. nunun 46 ne• macidesm•n L. f1kras1 mu~ibince 8 Ai:ustos 941 t rihine teocadilf 

(
:Sacrr.akaleden devam) eden Cuma günü saat 17 de pazarllk ya.,1lncakhr. 

~ • h bb d Bir kongre isteginde ittifak o· 

H

• d' . t t •• •• l b'I' 2 - Muvakkat teminat paras1 1774 lira 23 kuruc olup bu mtktar tem1nnt 
m 1ç1nideki Frans1zlarla j<0birlièn 1 a a C§e us un e a l rr, fakat kalem sahipleri ara. 1 1 ., 

~ .,. paras ni ma ,andlgma ve teminat mek ubunu komlsyon tediye t'deceklerdir. 
yapm1§ olan Japonlarm bütün Si.. smda tiirkçenin m uh taç oldugu 3 -;--- Pazarllk Mers!nde Delliz Harp Okulu Komutan.bgi binaslnda mü!c • 
yanu harben i§gal edKeklerine e. disiplinin teessüs istidadm1 be. §eklol kom1syonda yap1lacaktir. 

2 Agustos 1941 tarihli Cümhu • 
riyet gazctesinde Maarif Vekilli • 
gincc og.·etmenlerin Halkcvlerin -
d-e, hay1r cemiyetlerinde faal va • 
zife kabul etmiyerek rnünhas1ran 
meslekî messailer<re bulunmalan • 
nm emredildig; hakkmda brr ha -
vadis gôrülmü~tür. 

· d' J B •t'b J • J 1 (~ tarafi 1 inc; sa;yfada) 250 kilometreu-e kadar yakl~~t1k· • I' t h" b" • mm rr er. u 1 1 ar a S1yam 1 arm yetlidir , ,e kiiçük gërülmemesi ik- J ar 1r en ac; rr l§Bret rne\'Cut de. 4_ - Talipl~r 941 senes1 1'icaret Oda 1 vesikan \e h1imil oldukl:m ehllyet 
da Hindiçinideki Frans1zlann mÎ!MI- tiza eder. Bu müddet içinde Al • lar1m bilcürmi§tir. Buna nazaran iild ir. ves1kalar1Jl1 1braz etmek suretile Mer in , 'afia Mùdürltigünden ihale gil • 
lini takiben, •bir ingiliz istilâs1 teb. 

1 
p Smolensk mmtakasmda Almanlar Kalem sahipleri arasmda, dil nünden 3 g.ün evvel bu 1~ için alacaklar1 eh.liyet ,.e. :kalarmi komi· . yon~ 1·bras 

man ar, olonuanm taksiminden b' 'k d - u likesine maruz bulunan memleket· J Ir ml tar ilerlemi§ olmak iktiza bahsinde derin u~un1mlar ,·ar. e eceklerdir. 
sonra tesbit eàilen son ~,...met • ed B '' l b " ·nk· f · · 5 T Il 1 · lerinin müdafaa 1 için Japonlarla t.JV•J er. oy e ir 1 I§a gon.ildügü. hâlâ mesut s1Catm1 •mes'ud" - a P er ke~•f, proie ve $artnamt>len her gün Harn Okulu Komuwn· 
Alman hududundan itibaren 750 • hg d ·· b11" 1 5 .. ~birligi yapmak• formülü ayesin. ne gore, Sovyetler bu mmtakada yazmak istiyenler, hâlâ P eyami. m 

3 
gore ir cr. • Ol5 - 6562~ 

Ôgretmenl~rin Halkevlerinde ve 
hay1r eemiyetlerinde vazife alma. 
larm1 m cr-ecl "n: i .., ;r vc ta-

. ni n ùulunmadi~1 bildirilir. 

J APON Y A 

800 kilometre kadar Polon~·a ve t k · de i§in içinden ç1kmak istemlee-rini J a v1ye kuvvctlerile yeni bir cep- nin kulland1gi «konsültas) on» 
Sovy-et t.lpraklarma nüfuz edebil-tabiî gormek lâz1md1r. he tesis edemem~lerdir. Dig"er ta- kelimesini yabanmhr diye dili-
mi§ler, bu neticeye vasil olmak i. J aponyanm Hindirinî deniz ve raftan yin verilen habcrlere gore, mizden kovm1ya kalkanlar pek 

hava üslerindeu on~a Siyammki. çin birkaç meydan muharebesi ka Kief cenuptan ku§atllmak üzere • çok. 
zanm1~lar, Stalin hattm1 mubte • lere el koymak istemesi gayet tabii. l ' f 

1 
• dir. Bunun gayesi valn iz Ki'efi'n Bunun için ben biiyiik bir kon. 

1 yer €rinden yarm1~lardJ.r. Bu - " dir. Çünkii cografya \e se\'kul. . d i•gali de11il, daha •ümullu .. bi'r ha. greden ev,·el, ba!}muharrirlcr ile 
gi.m e tc-c;hizah mükemmel ve ~ " .. ce~· bakmnndan Hindiçini ile Si- k 

1
. R d 

1 
reket ba.:l angici olmak gerekti·r. fikra muharrirlerinin topln111p 

uvvet l us or u ar1le dërt mm. " yam bir kiil te,kil eder. Hindiçinî. k d d Almanlarm, Smoknsk'ten cenuba baz1 noktalar iistiinde .mla .ma-
ta a a mey an muharebesine tu • nin emin bir s1!:rama tahtas1 ola. lar1m teklil ederrgim. Ben dili tu.,,..,,u.: bulunuvorlar <::u nok' a \·e Kief cenubundan .:imale do.,oru .,... ' • • · -r • · " muharririn, hattâ bir tek muhar. 
y1 da kaydetmek lâz1mdir ki bir _ büyük 0b1r ccmhcr ile Sovyet kuv ririn yapacagma kaniim. Fakat 
kaç meydan muharcbesi kazan • vetlerini ihata etmek istcdikleri 

{Bas tarafl 1 i'lCi say!ada) bilmesi ii:in, Silamm da Japon as. 
bu çok uzun 1.amana. bu kudret. 

makla Sovy-et ordusu gibi büvük anla~1lmaktad1r. Bu hareket mu - te bir muharririn dogmasma 
bir ordunun irnhas1 kola· ve ~üm vaffak o~ur mu kestirilemez. An • b ·1 d B' · · ag 1 1r. 1z1mse 'aktinn7. i;ok 
kün deg.ildir. cak bu mikyasta gcni~ bir çevirme darald1. ilk tedaviyi bir muhar· 

Bugün Leningrad isUkametin - çok güç olmakla ber_!lber imkân • rir degil, nmharrirler yapacak. 
de, Smolensk onlerinde, Kief ce - s1zd1r dencm€z. hr. :\-luharrirlerin anla madan 
nubunda \'€ Odesanm §Ïmalinde - Sovyetlere gelince, çok ümit büyük kongre~'e i§tirakleri iyi 
\i Balta ~ehrinin dogusunda ol • baglad1klr.n Stalin hattmm büyük net ice vermcz, kongredc ise an. 
mak üzere dort yerde büyük dort bir k1smm1 terkederek dahile dog la§abileceklerine kani olmak 

ffERYERDE 
::; ,.;:n~;:;;..._ ... 

MUDANYA POSTALARI 
Mudanyaya giden fazla yolcunun es':lab1 istirahat1ni temm maks;idile Sail 

Perscmbe vc Cumartesi giinleri saat dokuzda kalkan e,a, postalara Hâve 
tcn ayni günler saa_t onda blrer. vapur daha k ldmlacal<tlr ilâve vapurlat 
Mudanyadan aym gun 16,30 da lstanbu1a dôneceklermden Mudanyadan is • 
~la hergiin vapur temin edilmi~t;r. 16646) 

Hcr ne kadar Japonya §imdiye keri hâkimiyeti altma g~mesi ge. 
kad r resmi bir tebligde bulunma. rektir. Çiinkü Siyam Birtnanya \'D· 

m1~~a da, Siyamm Mançuloo ve s1tasile Hindistanla sm1rda~tir; 
Nankin hükûmetlerini tan.mas1 Siyamm cenuba dogru sarkan dar 
içm iki taraf arasmda gayriresmî 1 bir par~as1, ~ra berzah m1 takiben 
müzakereler cereyan ettigi malûm- :\falaka ve Malaya yanmadasmda, 
dur. Iyi haber alan mahfillerde 1· fn~liz toprak larile birlf'. ir. Bu ya. 
iannedildigine gore Styam bu iki r1madamn ucunda da ingilizler in 
hükûrneti tan1dlg1 ve arada ba~ka 1 me~hur Singapur deniz üssü ve 
bir âmil zuhur etmedigi takdirde müstahkem limant 'ard1r. Singa. 
vaziyet sür'atle inki§af edecektir. purun kara mu\'asalas1 Kra berza. 
Siyarnm yalmz ba!lma kald1g1 id- hmdaki Siyam topraklarmdan ge
dia edilmektedir. Avrupada bir ha. çerek Birmanya'nm ayn i berzalun 
yat mern.at mücadelesine ginni§ ~imal k1smmda '\'e garp sahillerin
bulunan !ngiltcreden taahhütlerini deki Ténasserim arazisine ula ir. 

gen tmesinin heklenmiyecegi Buras1 âdeta Birmanyanm kuyrugu 
ooylcnmcktedir . Buna mukabil di . mesabesindedir. Japonlar Siyamm 
fedigi takdirde Amerika Siyamm Kra berzabmdan itibarcn Malaka 
i tiklâlini garanti edcbilirse tle A- .·anmadasmm .)mal parça mdaki 
merikamn bèîvle bir harekE:te mü. topraklarm1 isgal edince Sin~apu. 
temayil bulundugu hakkmda bll" run karndan Birmanya ile mu,·asa. 

meydan mubarebesi cereyan -et • ru çekilrni~ler ve müstahkem bir güçtii r . 
.'1ektedir. hatta dayanmadan, aç1k:a büyük Her §eyden once- meslekda~- Gümrükler Mh. Sahnalma Komisyonundan: 

Alman tebligi, Smolensk'in do - muharcùelcr vermek mecburiye _ Jar esash birkaç noktada ittifak 
gusunda ihata edilmi~ olan Sov - tinde kaim1§lard1r. Bu vaziyet biL etmelidirler. :'\f eselâ: 

7 Agustos 941 Per§embe günü saat 15 de 9600 lira muharnmen bedPllt 
6000 kat çama§ir kapah zartla ahnacakhr. Îlk 1eminalt 7:!0 Jirad1r. Sartna· 
n;e ve 1_1ilmunesi her gün komi -yonda gorülebllir. Ïsteklilerin {k,<iltme saatinoen 
mhayet blr saat evveline kadar kapa!i zarflanm G;1lata _ Mumhnne cad· 

:vet kuv\·etlerinln k1sm1 küllisinin tabi, Stalin bath gerisinden mü • 1-Konsül tasyon gibi b eJncl-
ir •. ha edild ig 'ni. Ukraynada iler • dafaaya nazaran Sovyetl€r için m ile! yabanr1 kt>limeleri kulla-
leyen Alm·"l • Macar 1nt'alarmm çok daha gayrimüsaii.tir. Buna rag nacak m1y1z , 1rnllanmryacak nn. del>inde 52 numaral1 dairedek! satmahui lromi.!~·onuna verméleri. (6067) 

da Sovyetlcr için hayatî ehemmi- men Sovye Jerin muvaffakiyetlc yv.? 
yeti ha1z d miryollanm kestikleri mukaYemcte dcvam ettikleri mu- 2 - l\lesut mu ) azaca/!1z, fü":>ikta~ icra Memurluf:~mdan: 941/ll 

Bir al;.cagm temini i~llfnt-1 i.çln M
eu aluna alman bir adet Singer marka 
dlki mak ncs.i 15/8/!14l 1;)1 i'iine te~a

ni bildirrnekt€dir. Londra radyosu hakkaktir. mes'ud mu? 
i·_s_e=-d_u_n_A_l_m_.a_n_I_a_n_n __ M_o_sk_o_v_ay_a ______________ * Diyo~uz ki: .Be,·nelmilel süz. 

lcr ber dilc ginni~ir. biz.im dili. düf den Cuma günU aat 14 den 16 •••••Ill 
mareye tesadüf cdilmemi tir. Si. la:m1 keserlcr: ayni zamanda Ben. 

;yam.n kiiçuk b1r devlct slfatilc re. l!'alc korfezinin do~u k1y1lanna ine. 
B. Millet Meclisi JM1s1r ve Kahirede mize de ïster ïstcmez girerektir. 

Garson gibi, komisyon gibi. bu 

ya kndar i,fanbul Sandal B•de 1eninde , _ 
aç1k. artllrma suret1le parny. çe,Tile- e - ~" ~!....;'~ ~ "' • -·:., ; il:J 

nlist bir tarzda harcket etmeyi ta. rek hu kiirfezin ark k1 mma hâkim (Ba. taraf1 1 inci sayfada) a 1 a r 1 m mcselede taas. up go ter mi. ·e-
cekllr. Jl.Tuhammen k1ymetlni yüzdc 75 7.30: Program, aat ay:ir1 7.33· H~· 
in! bulmad1g1 takdirde lkin artt1rmas1 fü Program. 7.45 Ajans J,abl'r le.-1. 8! 
21/8/941 tarihine te~adüf cden Pcr- Scnfonik müzik. 8.30: E' 1n aat . 
~embe günü ayni yer ve ayn.i matte 1 12.30 ; Program, . aat ayan. 12.33: Tur1' 
en çok arthrana lhalesi icra edllecek- çe plâklar 12.45: Aiam h~bcrlcrt. ~:i: 
tn-. De!Hiliye ve sair masraflar ahc1ya Türk ph"1klar programmm devam1. J • 15 
11ttir; laliplerin yevmi mezkûr ve sa· Kan'sik program. 

savvur ettigi iddia edilmektcdir. olurlar. • bagh ce.ivelin Adliye Vekâl-etine 
$imdi müth1~ Japcn kuvvetleri- Büyleee As)·a deniz yollar1 üze- ait kJSmmda degi§iklik yapilma • 

(Das tara!1 1 in~i sayfada) 
Sa1d'de ve ba§ka yerle1de defi ba
taryalarm muka~il at.l~lan duyul. 
mu§tur. 

nin Siyamm ar:C hudutlannda top. rinde kunctli bir f ngiliz nobctçisi Sl hakkmdaki kanun lâyihasm1 
l~nd1gi herkesçe malftmdur. S iya. demek olan Singapur, Japonlar ta. müzakere ve kabul eylcmi~tir. 
mm, kom:?ularile dost kalmak için rafmdan daha kolay tehdit cdiL Meclis içhmami Çar§amba günü ALMAN TEBL1G1 
clinden gcleni yapacag1 zannedil. mi~. Hindiçinî mmtaka mda ve re- \ apacak1Jr. 
mekteclir. nubî Çin denizindeki Amcrikan • 

T k 
4 (A.A) T . h Holanda - fngiliz mevzilerinin garp. PARTI GRUPU BUGÜN 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman hava 
tebligi: 

o yo, · - emyiz ma • TOPLANIYOR 
kemesi ba müddeiumumiligine ta. ten ihalas1 ba~la1111. olur. 

ingilterc sahillcrindeki demiryol. 
!arma kar§1 müessir oombard1man. 
lar yap!lm1§t1r. 1200 tonilâtoluk bir 
§ilep bahnlm1§t1r. iskoçya sahille. 
rinde muhtelif limanlardaki askerî 
tesisat üzedne büyük ça~ta bom
ba atùm~hr, 

yin <?d1len Hiramasa fatsuokn, yc. Hulâ~a Siyamm Japon nüfuz ve 
ni vazifesine ba~Iarken beyanatta hâkimi~·eti altma girmekte olma. 
bulunarak ilk 1~inin casuslugu ten. s1. Uindiçinideki ii lcrin i~galile 
kil ile askerlik alcyhindeki sulh. ba~hyan Japon se\'kukey ·î hareke. 
penerlik z1hniyetile mûcadele et- tinin beklenf'n bir dt•'\ ami \'e mü. 
mek olacal!m1 s<iylemi~tir. temmimidir . Yalm:z mlihim bir nok. 

Yeni müddeiumumi, casuslukla ta var ki o da Japonyanm, Uzak 
mücadcle için tenkil E.'dici olmak. ~arkta y1Idmm ür'atile bir •mus.. 
tan ziyade vikaye edici bir si.stem libane hulûl. siyaseti takip etme
kuracag. 1 da ilâve etmi~ ve ibu yi kararla, tum1§ oldugudur. Bu da 
tedbirlerin bugünkü beynelmilel tab'îdir; çünkü bo h arpie yildmm 

Ankara 4 (Ïkdam Muhabirin • 
den) - Cümhurh·et Halk Parlisi 
Mechs Grupu yar in (bugün) saat 
on be~-tc toplanacakhr. Bu toplan
hda Hariciye Vekili $ükru Saraç
oglumm, siyasi ve askerî hâdise • 
Ierl-e dünya vaziy<!tinin bir ayhk 
tatil esna rndaki inki~aflan ve ha
ricî siyasetimiz etrafmda izahat 
vereccgi anla~1lmaktad1T. 

Akdeniide Alman ve italyan pi. 
ke tayyareleri iki ingjliz torpido 
rnuhribine taro isabet kaydetmi§
lerdir. Libyada tayyare faaliyeti 
olmu§tur. ingilizlerin dort avc1 tay 
yaresi dü§ürülmü§tür. Süvey§ Ka
nahnda askerl tesisata bücum edil. 
mi§tir. 

vaziyet ka~1smda zaruri bulu.ndu.. hareketleri modadir. 
gunu beyan eylemi~tir. Abidin DAVER 

Diger taraftan toplant1lanna tek 
rar ba§lamt§ bulunan Büyük Mil • 
let Meclisinin 11 Agustosda bir ay 
daha tatil yapmak karan V"ermesi 
muhtemeldir. ---<>---

Sovyet tebligl 
(Ba$ tarab 1 lnci ~ayfada) 

tayyaresi dü§Ür?nÜ!il-erdir. 
Baltik denizinde bir Alrnan tah. 

telbahiri bahrilm1§hr. 

S vyet ta ·yarelcri arafmdan 

Ko tcncc limanrna ya~rlan bir a -

km esnasmda iki geminin yan yat. 

mak uzere -0ldugu Ye diger gemi • 

lere i abdli endahtlar yap1ld1g1 

gorülmi.l§tür. 
Norvcç sah1llert aÇ1klaunda 8 

hm tonluk bir Alman gellÙli t.ati-

rilm1~1r. Bu gem.i, Fin \'e AlIIlall 
ordularma mühim.mat gèiturmek • 

te idi. 
KÏEFTE TAARRUZA GEÇiLD! 

Londra 4 (A.A.} - Ofi: Çem • 
ber içinc almml§ olan cüzütarnlar1 
kurtnrmak uzere Sovyet k1taah -
mn Kiefin garbmda rnukabil bir 
taarruza geçm~ olduklan Berlin. 
de sëylcnilme:ktedir 

YENi BiR RUS ~GlLIZ 
HAZIRLIÙI 

Stokholm 4 (A.A.) - Fin mat • 
bua~1 R•1syanm Buz denizi sahil 
lerinde kuvvetleri Rus kit'alan tc
cemmülcrinden ve Britanya bahrî 
kuvvetlrrinin mcvcudiy-etinden 
bahsetmcktedir. 

Fin matbuahna nazaran bu hal, 

Petsamo'nun Bnianyahlar tara • 
frndan bombard1man edilmesinin 
münfer1t bir hücum olmay1p bu 
mmtakada geni'.2 mikyasta bir ha.. 
rekât iç·n yap1lan bir Rus - lngi • 
liz plânrna dahil oldugunu isbat 
etmektedir. 
ALMAN ZA YÎATI BLANÇOSU 

Mor!wva 4 (A.A.) - Ayda Mr 
dcfa ç1kan cKornünist Enternas • 
yonal• mecmuasi §Üyle yaz1yor: 

Rus • Alman harbinin ilk üç haf 
lasmda yalmz Alman kay1plan 0-
lù yaralt ve esir olmak üzere bir 
m.lyona 1balig olmu§tur. Ayr1ca 
2300 tay) ar~ ve en 1y1 Alm n tü • 
mcnlerinm 3000 tank1 tahrip edil. 
mi.-lir, 

- ---<>-----
Alman tebliii 

lktisadt harp , (Ba~ tarnf1 1 lnei saytada) 

larm bu üçüncü hareketi al~yhle. 
rine olarak neticelenmesi pek muh- (Ba~ tara!l 1 lnei saytada) 
temeldir. ett1gine §ahit olrnaktan mütevel • 

Bahusus iki ay sr.mra k111 mevsi. lit memnuniyetimizi izhar etmek 1 
n.indc bu nvntakada rükùm süren icap eder. Çünkü bu suretle ahlan 

soguklara Almanlar tahammül €de. adim, yalmz zafere dogru ahlm1~ 
miyeceklerdir. Motorlü kuvvetleri bir adim olmakla kalm1yacù, ay. 

de tamamen muattal bir halde ka. ni zamanda zaferin meyvalar1m 
lacakhr. olgunla~tirmak çaresine dogru a • 

11 TAYYARE DÜ$ûRÜLDÜ tilm1~ bi,. ad1m olacakt1r, Hayalâ -

Helsinki, 4 (A.A.) _ D.N.B; ta kap1lmamak !âZ.1md1r, zafer, 
Resmî membalardan bildirildigi. 1918 zaffri gibi galiplcr tarafmdan 

ne nazaran dün dü§man ha\'a kuv- hüsnüistimal cdilmiyecek olduk • 
vetlcri F_!nlandiya arazisine taarruz tan sonra bêiyle bir zafer kazaml-
etmemi§tir. mak zahmete degmez. 

Fin torpido muhtipleri Turko ci-
vanndaki kayahklarda b1r dü§man Eger ~aferi Almanya kazanacak 
tayYare mi dü~rmü tür. Aynca olursa dünyay1 oyle zincirlerl' vu. 
Ladoga gêilü kenannda 4 ve Kare. racagma §ahit olacaksrn1zd1r ki 

11:.de ~e .! d~~_man tayy~resi dü§Ü- 1 bunlan lormak ancak sëzle anla • 
rulmu§tur. Du man cem an 12 tay. tilamiyacak miktarda kan dokül • 
yare kaybetmi tir. Bir Fin tayya- . . . .. · - d"' . t" m-es1, azap çek1lmes1, dunyamn ha 
:res1 ussunc onm rn1 1r, 

iHATA ÇEMBERi au 0}111;:is1 ve âdeta medenivetten 
TAMAMLANDI r m uzlim çaglara rücu · edilmesi 

Berlin, 4 (A.A.) - D. 'B . bildLL' asma mümkün olabileccktir. 
yor: 1 Eger zafcri bl.Umle beraber olan • 

Kiyefin ctnup nnntakasmda, J Jarla birllkte biz kazanacak olur -
kaçm1ya ve Alman çcmbcrine gir. sa"' cvv"1"" al ld - d . _ ,_,_ - ~' ml§ o ugumuz ers 

Dü~an üzerine az miktarda 
tahrip ve yangm bombas1 ahlml,!I 
ve üç bombardunan tayyaresi dü
§Ürülmü§tiir. 

Son vaziyet 
kar,1s1nda 

(Ba1 taraf1 1 1nci sayfada) 
Londra 4 (A.A.) - Rêiyter ajan. 

smm diplomatik muharriri yaz1 • 
·or: 

Alman askerleri Sovyet ordusu
na kar~1 harp etmckle me~gul ol. 
dugu bir s1rada Alman miplomat. 
lar1, garbî Avrupada bummah bir 
surette cntrik.alar çevirmekle me~ 
gul bulunuyorlar. Eger Almanlarm 
ikna kabiliyeti Vi!ji hükûmetinin 
son ter~ldütlerini izalc etmcge 
muvaffai< olursa, b-..1 muti hükû -
mti istismar hususuncla Almanlar 
hiç §Üphesiz daha ileri gidecekler. 
dir. 

Uzak , ark 
(Bas tarafl l inci sayfada) 

riri Reîslcüml1ur Ruzvelt tarafm. 
dan karnrla§hnlm1~ olan petrol 
ambargosunun Japonya için agir 
bir darbe te§kil ettigini yaz1yor ve 
:;;unlan ilâvc cdiyor: 

1ngiltere ve Holanda Hindista
mnda mümnsil tedbirler alacaklar. 
Londrada zannedilmektedir. Baz1 mem1ve çal §an Sovyet te~ekkul. j .. 

1 
·1 - k ·1 " "d • , den mute>nebbih olm11'$ oldugumu-eri e ça- 1 en g1 en "e ceb1 Kapa- . • J ap~n gazrtelerinin kulland1g1 teh. 

m1ya memur cdilen Ain: n te ek. zu \<' kudrcti harp intn oldugu ka. rt ,• '< -' ,- li:- ·n Jln landa hükûmeti 
külleri arasmda hakikî bir yan~ r su lh ç;n de kulh 'lr:: ak kabi • 1 i.izerinc hiçb ir tesir yapmad1g1 go~ 
olmu~tur. Alman te§ekkülleri a~ !iyetine mal k bulundugumuzu , is-

1 
rünüyor. 

cak en son and ad r ki kaçmakta o. bat etmemiz icap edcr. Bu scbcp • ÎPEK lTHALÂ Tl MENEDiLD1 
lan Sovyet k1t'alarmm ·olunu ke. te d l h .. b t l b'' Va~ington 4 (A A) - Ofi-.1 . . n o av1 enuz ser es o an u - ~ ' · · · 
seb1 m1~tir. , .. .. '.. . , . . . Japonyadan gclen tablî ipek IL 

Nihauet So\'Yetler gen· dêinmi~·c uk kuçuk tl .ger m1lletlerlc lng1. hal: 11 . t' d 1 il ' • r · . . . . .i nm memnu1ye 1 o ayis e 
mecbur kalm•~lard1r. Çember ta- iz imparn • orlug~nJn ·ardtm! ile, Am ,r..;k h .. k. t' . A 'k d ... · · b' li "· · ,,. f tt · . c ~ a u tur.c 1, men a a 
mamlanmrc:tir • E' a1 r g1111 ln .... 1~a c rrmek J. •• . k . t'h 1·t k t l . . ~ · . . ~un 1 1pe 1s 1 sa a m1 · on ro 1çin 

c; m yap1Jan W:r fiCY-C 1y1 bir nazar- lâ z1m gekn tcdbirleri alm1~tir. 

Dün akfi&mki kaza la bakmarniz 1 ~ap edu. Bu ih tivat tcdbirlcrin in gavesi. 
Bu kabil tcmayullEr, yalmz za - bir sun'î ipek stoku '1.'Ücude getir

fer için zarur î olmakla kalmazlar mektir. Bu ipek:er, hükûmct tara. (Bas tara11 1 m ci Sllyfada) 

tarafmdan kurtanlmi§hr. Liman 
memurlarmm nezaretile denizde • 
ki kend1r tohumlarmm dün gece 
geç •akte kada.r ç1kanlmasma de. 
vam edilmi~ir. Liman riyaseti ve 
polis tahldka' a el koymu~tur. 

,..'ki zafcr için muvafakat edilmi; fmdan satm almarak tacirlere te\·. 
feclakârbklara hakika1tn lâyù o • zi edilecektir. 
Jan daha iyi b1r dünyay1 meyda • Bu tedbirlerln gayesi de Ameri. 
na gctirmek gayesine varilabile •

1 

kada 175.000 ameleye i~ vermekte 
C'C gini ümit v tahmin e~mcge mü olan ipck sanaviinde hâd bir buh-
saittirler. ran ç1kmasma mâni olmakhr, 

lim. 
Amma go te-rcnler pek ~ok. 

Diyoroz ki: ·Mes't1d degil, me. 
suttur. Nasll Ml.!~ mmcd, 1\feh. 
met vc nihayet Memet oldu~·sa 
«mâ'na> da mâna oldu ,.e niha. 
yet k1saca ve adece mana ola. 
cakt1r. Bunun onüne gcçilcmez.• 

atte mahalllnde haz1r bulundurulacak 18: Program <aat ~yan 18 03 · J{acl' 
memuruna müracaatlan ilân olunur. ~\) salon orke;t;n<l. is.:io · 5·erbeirt JO 

Daha btil·le birçok misaller 
bulabiliriz. Ba,muharrirlerle f1k 
ra muharrirleri bu gihi nokta
larda anla!jantazlarsa, fst.anbulda 
toplanacak büyük kongrede müs 
bd bir netice ·e vnlama2} kana. 

atindeyim" 

A y ni akçe 
(Ba§ tarab 2 nci sayfada ) 

disenin bangisi neticedir. Japonlar 
hazirhk yapt1gi için mukabele ola
rak fngliz • Amerikanlar mi hazir_ 

lanmi§hr, yoksa Anglo • Saksonla
rin istihzarah mt Mikadoyu hare. 
kete getinnÎ§tir ? 

Telgraflar (Tayland)m yâni es. 
ki Siyanun, Japonya ile i ~birligi 
halinde, FranslZ Hindiçinîsinden 
baz1 üsler alarak Tokyo~-a mutava. 
et edecegini haber veriyorlar. Si· 
yam, Uzak i}arkta vukuuna intizar 
olunan muazzam bogu~mada pay 
ve §er ef almak a iyetile mi, yoksa 

kendisini koruma maksadile mi bu 
yola dokiilmü bulunmaktadrr? 

irandaki Almanlarm \'aziyeti ve 
bu memleketten ihràc1 hakkmda 
Londra Tahrandan baz1 istcklcrdc 
bnlunmu~hir. Acaba yine yukar1. 
danberi devam eden sualler silsile. 
sine bir soru daha mi eklcnecekt ir? 

DAGARCIK 
(Ba~ tarafi 2 nci sa~ fada) 

da olan bir delikanh da ona ~u ce. 
vab1 \'crdi: 
• - Ald1rma camm, yanam Albh 

goriir! 
btek1 alrta kahr m1, o da hemm 

~u kar§lhg? yumurtlad1: 
- Allah tan once kulu gor. e de 

ilfaiyeyi günder e daha hos kas<" 
maz rru? 

Vcznecilerin pürüzsüz günc~ s~
hasm1 brman1rken bir genç ki z, 
yanmdaki kadma bir adam1 j~mar. 
hyarak: 

- Anne, dedi, adama bak, bay1-
Iacak galiba! 

Halbuki, bu vaziyette biraz daha 
geçcrse ben, kcndimî bay1lacak sa-

----------- ·---~19-5~ .ll<kik:i 18.40: Radyo Falon orl<c~tta$1· 
ZAYÏ - Killcali Askerln: $ i.: oesin- 1!1 : Konu<ma (Yuva r ail.) 19.15: nad• 

den almi~ oldugum askerl \·es.kami w· yo ~alon orkestrasmln son k1sn11. J'l.30· 
yi eltim. Yenisini alacagt.mdan esk!sl- saat ayan ,-e Ajans haberler'. 19.45: 
nin hükmü yoktur. 1319 doj!umlu Sa- Muhteilf ~arkllar. 20.15: Radyo g::u.ete. 
banogullarmdan Ahmet oglu Raslm ,;! 20.45: Opera potpurlleri. 21: Zir11n1 
Sahln. takvlmi ve toprak mahsuller1 borsa5'' 

COZ YASLARI 
Etem tz:z:et Benice'nin lin 

romani fnlulâp Kitabel'i tara
fmdan yeniden basilmi§tir. 
OkuyuculanmIZa tavsiye ede
riz. 

Sahibi: E. i Z Z E T. Nesriyat 
Dirckttirü: Cecdet Karabilgin 
Bas1ld1f;l yer: cSon Telgra!> 

:.!1.10: Snz e~erleri , 2130: Konusma. 
21.45 Büyük fas1l. 22.30: Saat Ayal'I 

Ajans haberleri 22 45: Cazband. 22 55. 
Ka paru~. 

ZA Yi - istanbul Hayriye lisesindeD 
al:rru~ oldugum 1:1/9/39 tarlh ve 410 
numarah $3hadetnamemi zayi ettfn1· 
Yenisini alacaklmdan e~I inin hükrnil 
yiktur. 

MUSTAFA AYGÛR ---
ZA YÎ - Sùleymanlyc Askerlik Sil' 

1 besinden alm1~ oldugum askeri te/. e• 

1 

remi zayl ettim. Yenisinl alac:agm1dll11 

e~kisinin hükmü yoktur. 319 dogumh1 

bmüroglu Arifoglu Arif. 
-~~~~-~~~~~~~~-= 

Matbaas1 

myordum. HO§ Beyaz1da gelinciye ••••••• K 
kadar ne .o ado.m, ne ben, ikimiz <l (; '1 • üçük Tasarruf 
bay1"\p:ad1k amma 1kL'l1lZ de yan Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 
seyyar birer pelle, birer tu~u ha. 
linde kendim1zi o adaki agaçlarm 
altma dar att1k. Fakat oranm da 
dün fmndan fark1 yoktu. Eger ara-

s1ra kendilerine surada burada 
rastlad1grm1z ham \'e çiy in anlar 
dünkù s1cakta da pi§JT1edilersc ar. 
t 1k k1yamette bile pi§cmezler. 

01man Cemal KA.YClLl 

Ke~idelcr: 4 Subat, 2 Moy1s, J. gu<tos 3 lkmcit rin 
tarihlerind• yapilu. 

1941 IKR A MIY E LE RI 
- --0 ...... - -

1 adet 2000 lirahk - 2000 - lira Il 8 adet 250 liraltk 
2 c '750 c - 1500 - c 35 c 100 c 
3 c 1000 c - 3000 - • 60 c 50 c 
4 c 500 c - 2000 - c ~OO ~ !!O c 

il'' 
- 2000 -

1 
• - 35(10. 

·- 4000 
- 600( 


