
• •• 
iJl 

j·. 

el 

•• 
n-

ah 

Jst 

• • 

ad· 
.30· 
.45' 
ete .. 
rfl3t 
as1 

R 

r 

Jifl 

' 

Çl!rfamba 

6. 

B.,maharriri: ,4.BIDIN DAVER 

TELEFON : %3300 ABONE 

Y!lhlt 1200 

t ayllll: 800 
3 ay!Jk 300 

SAYI - 732- SENE 2 Il "' 1--.---------: F 1 A T 1 
lllitJtAT T A K V 1 M 

G81'1tye Yù; 1941 - Ay: 8 Giln; 218 
gonder!len 6 - Ajustos - ÇARSAMBA 
•vrak 1er; Hier!: 1360 - TEMMUZ 24 
verllmez. Ruml: 13li7 - Recep 12 

, 1 
Heryer~e 
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~GUSTOS 
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ADRES: Caialoilu 
Nuraonnaniye CaJàui 

No: 54 

Telval: IKDAM lstanbal GÜNLOK SIY ASI HALK GAZETESI 
Son Tel.,.af MatD&umda Baa1hr. 

1 Kuru!Jtur 

C. H. Partisi Umum i 1 :iy;;,t~li~ 
hey'eti dün topland1 z~~t· 

Günde 20 tren 

Hariciye Vekili siyasi hâdi
seler hakk1nda izahat verdi 

yaral1 gidiyor 
-----v---

~ id de t li muharebelcr 
Sovyetlerin lehinde 

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

Mukaddes 
hodkâml1k 

"Refah,, kurbanlar1 için vâris- Memlekette hasat 
• • vaziyeti çok iyi 

lere 4 er bin l1ra ver1lecek Moskova, 5 (A.A) - Sovyet teb-

Uaali ~lita joponya 
(rr.Ju.JJ.. hoàlrimlilr) 
l'Olitiluuuu Oteàenkrâ en 
iyi ue nuwallalriyetli bir 
..,.ette tatbilta mavallalr 
olan bir lmparatorlulttar. 
Dünya 1iya1etine yeni àoi 
ma1 olan bu Jeulet yarun 
"8tr zœlmàa yülrselen bir 
KÜnef gibi bütün $arkî 
Aayay1 ayàmlatml§hr· 

"!..•aan: Prof. Sükrii Bab.a 

(f==::\\ aima s1rf bndî menfaati U ile hareket etmek umu. 

le]lJr. • miyetle fertler için iyi 
•lt ki ~ilmez. O dere.:e Jô ho bis 
" utda ·~ gürenler bile bonu diger 
tee 

1
"Ydurma iirtülerle saklamak is· 

. ~ •r. llalbuki cemil·d n devlctler 
'Ç•1t • Pit Vaz1yet bii•bütün ba§k.adll'. 
U ""'1•kelia menafiini temin etmek 

t
.zhere çah~anlar bunonla aç1kça iI-
• ar d clib' lltU e erler ve bunu .. be li' 

lik bahat olarak nesilden nesile in.. 
al ettirirler 

glJl914 Biiyük' Harbinde italya, in.. 
"' 1"'e ~e Fra•sa sati da er al. 
k' 1~8 karar vordigi vakit o :r:aman.. 

t
' a~vekil millet mttlisinde irai 

• lj'• 
y gi ve art1k tarihî nutkunda ital· 
b:::n muka~drs bodkâ~1~ndan 
1 

ederek müudet .. ye mJJb gaye. 
~.•inin tahak1mlr.u için abld,g.n1 
~YlemÏ!jti. Batirlardadtr ki italya 
da~4 ha~hinin ba~lad1g1 ta.rih~. k".: 
Id; (Îttilak1 miiselles)in b1r ":11:<"" 
F · (Alman, Avusturya, 1ngihz • 

Hariciye Vekili ~ükrü Sarafoilu 

Japonya
ya kart• 
Amerikadaki 

Siyam Elçisi 
Hulle gorü~tü 

Îngiltere - Amerika 
ve Çinin Îf birligi 

isteniyor 
•ans.,, Rus) boi;'ll§mas• ba§layui. 

~a bitaraO.g1m ilàn etti ve yava§ Lo
1 
ndr~: 5 !;.·~ton B~e1:wC: Amezika 

•••a• • . d .. 1 ed ek Syam m • .b" ., LMn raya temayu er Hariclye Na?Jr1 ile iorusmU~ür. _ 

• ligi: 
~ara,, 5. (A.A..) - C. H. P. 4 Agustos gimü Kolm, Smolensk, 

umUilll bey eti bugun (5/8/1941) Biyelaya • Çerkof istikametlerinde 
1ah günü saat 15 de 'reis ~"';klli Trab §iddetli muhar be Ier olmu§tur. 
zon Meb'usu Hasan Saka nm reis.. Kltaat.im1zla l§birligi yapan Sov. 
lij!inde ~pland1: .. . .. yet hava kuvvetlcri, dü~anm mo 

Celsen1n aç1lmasm1 mut.eakip soz tOrlü birlikleri ile topc;u ve piyade 
alan Millî Mudafaa Vekili Saffet k1t'alarma hücum ctrni§lcrdir 
Ankan kürsüye gelerk Refah vapu 3 Agusto:;ta dü~man tayyare 
ru facias1 hakkmda evvelce ba'jla- meydanlarmda 20 Alman tavyaresi 
mi§ olan idari tahkikatm §imdi i§in tahrip edilml§tir. Biz 6 tayyare 
mahiyeti itibarile askcrî mahkeme kaybettlk. Pazar/pazartesi gece$i 
tarafmdan adlî tahkikat safhasma 1 A lm an tayyardcrimn Mosko,·aya 
intikal etmi~ oldugunu ve Rcfah. yapllklan akm esnasmda 2 Alma'! 
vapuru §Ühedasma mahsus olmak 1 :.tyyare · d ihürülmèi tûr. Biz hiç 
lizere subay, erba§, talcbt', er gèi- ta\'Yare Jrnybetmedtlt. 
2etilmeksizin herbirinin kanunî va. - - KOLl\f.Ü. MEVKii 
rislerine dorder bin ,.e kurtulan. Londra, 5 (A.A.) - Dünkü Scw-
lardan subaylara sekizer yüz, erba~ yet tebligind~ ismi geçen Kr.ilm 
ve talebelere dôrd.er yüz ve erlere kasabas1 llmcn gôlünün 80 ki)(I. 

,;;zer lira verilmesinin karar alt.J.. metre cenubunda kâindir. 
(Dev&ml 4 üncil sayfada) (Devaml 4 Qncil 1ayfada) 

Amerika Cümhurrcisi Rozvelt 
,, "' 

Siyamda 
Korfeze bir În
giliz filosu geldi 

--4-4>>---

Bu arada Warspite 
z1rhhs1 da bulunuyor 

Pasifik Okyanusuna 
da filo gonderilecck 
$anghay 5 (A.A.) - ))Qrnei a • 

jansma gore, Siyam korfezinde 
bir tngiliz filosunun gorüldügü 
Saygonda'ki i;:ayriresmî b!r mem -
badan bi.ldirilmi§tir. 

ih~Yet Almanya, Avusturya, B.ul· N"'-york, Herald gaze.tesi, yazd•il 
raPiatan ve Türkiye gn1po aleylune makalede Jngilter•, Amerika Çln. ara- • 
"-••kete geçti smda bir birlik iekllni lstemektedir. Japonlar hararet 

• • 
Domei ajans1, Warspite zrrhhsJ

nm bu filoya dahil bulundugunu 
ilâve et.mektedir. 

Singapur 5 (A.A.) - !ngiltere. 
lJ . kadd BiR AMERi:KA." GAZETEsi DE 

li •ak ~arkta Japonya (mu "': AYNI FiKKiRDE 
Oclkâmbk) poJitik.aSIDI oted .. nbfft Nevyork 5 (A A) - Nevyork Nev· l h r la n 1y0 r ~~ i~I ve mnvaffak1)·etli ~ir surette rork Posl 'aazet~si. 1unlarl yaz,yor: e a Zl 

"'tbika mnvaffak olan lur 1mpara. cjaponyaya boyun ef:dlrmek içm peL ---o---
torloJctur rola koydutumuz Ambar1odan ba~a Asker sevkiyah ve 

tah§idat artbrild1 
Londra, 5 (A.A.) - B.B.C: 

.Jap ' ik · (Asya bir tedb!re de miiracaat etmeliyiz. Sar. 
As 1111yarun aç gayes1 kt As)>anln kat'i 1ekllde ik!J:<adl •51.ik-

Yahlanndir) formülü ile bütiin b r I tanzlm içln tek lklisadl tedblr 
.\9 rupa memleketlerini kendi ha. 0::,:~mn kâli •an1ld1g1 devir arllk geç
Yat aahas1 dedigi kmmdan uzakla§. mi~tir. Bunun içln blç olm~a büyiik 
brniaktU', Japonya dünya siyase. Brltanya ve Çln ile tam bir iltifak yap. 
tine yeni dogmtq bir memlekettir. (Devam1 4 ilncü sayfada) 

l'anm asir zarftnda yükselen bir 

Ciine~ gibi bütiin ~··kî Asy•y• •Y· Polonya Bacve-
... 0,atm•~b·. tJk sava§ tttrübesini '1: 

Ruyter ajansmm Tok;yodan ald1. 
g, haberlere gore, Tokyoda son 
günlerde hüküm süren sükûnetin 
yerin.e me§'lllD bir hava kaim ol. 
mll§tur. Japon gaz.eteleri demokra • 
silere ~ddetle hücum ediyvrlar 

(Devaml 4 üncü sayfada) 

nin icap ederse Pasifik Okyanusu
na bir donamna gonderebilecegi 
halkkmda Avustralya bahriye na • 
:nn tara!mdan yapllan beyanat 
Singapur'da büyük bir heyecan 
uyandlll'm~br. Buradak.i bütün ga 
zeteler haberi tebarüz ettirere'k 
ne~etmi§lerdir. Umumiyet itiba • 
rile Avustralya naztrmm ·beyana • 
ti ingilt.,.renin artik harekete geç. 
mekte 'lldugu hissim vermi~ir. 
Eskùlen tngilterenn Pasifikte kuv 
vetli biT ordusu bulunmamas1 ln. 

(Devnm1 4 üncü ,ayfada) 
Çinde yapm1~. kazand1g. muvaffa. k 1· 11· s 1· k 0rsk1· 
lnyetle mütevazi neticeler alm1ya 
raz1 olmu1tur ve bu -vadide ingiliz 
it~i(~ ... n~a.n çolt faydalar elde et. 
IDUjtalr. Bdalahare u1l büyük bir Av. 
rupa 1 evlelle çarplJlnib Rusya 
lie (l~o-1) harbinde parlak bir mu. 

Polonya 
bir nutuk 

Milletine 
soyledi 

Dün iki bina y1k1ld1 
vaUak1y~t kaznnarak arhk k1t'a H • • • 
A•yasina saglam ve demir bir ad1m 1 Hitler gahp gehr· 
atm1~br. Bu galebesi strasmda da se bizi Sibiryaya 
lngiltere ile mütlcük bulunuyor- •• 
du. s urecektir,, 

1914 Büyük Uarbi Japonya için Londr.1 5 (A.A) - General Si .. 
yine Büyük Britanya ittifakma sa. korskl Polonya milletine hitaben 1 
d1k kalarak, fakat bu ittifaki sirf ra.dfoda bir nutok soyliyerek SO'f' 
Alman müstemlekelerini ilhak et. yet • Polonya anla~asmt bahis 
•ek için kullanarak nimetler top. mevzuu etmi§ ve dem~r ki: 
lamak mevsimi oldu. Tokyonun Polonya hükûmeti Almanyay1 a • 
&iyaseti pek a~ikâr olmu~tu: Avru. mansiz m~terek dü~an telâkki 
Pa devletleri ve beyaz ll'ktn bütün ederek Sovyetler Birligi hükûm.e. 
kavga ve ihtiraslarmdan istifade tile anla~aga karar "'.ernn~tir. 
•derek daima san irk ve Japonlnk Hitler cMücadelem• ismmdeki e. 
nam1na eesim yemi§ler koparmak. serind'e Almanlar Ruslara galip 
Biiyle bir tehlikeyi bir arahk seze- ~ldikten sonra Polonyalllan Si • 
~k Avr11pal1lari birlige davet cdcn (Devaml 4 üncü say!ada) 

l~~anyan1n müteveffa lmparatoru - · ~ 
lk •nci Vilhelm olmu§to. Fakat bu, Jt A JI. A G ëi Z 

b
.818 ragmen kendisi de en bü~ik ' yazan: Sabri Esat Siyawsgil 
•r bâd' • .. 1 trey1 açmak veya ona suru Tarlhçesl • Oyunlarl • Tipleri 
•n~ekten kurtulamad1. Fiyah 65 kurUS 

11 
~•mdiki büyük hog,.1§ma Japonya ,, Maarif Vekill!Jl Yaymevlerinde 

~:k ~e~disine çizdigï yolda yürü. ve biltün kilapçllarda bulunur. 
1~111 en iyi f1rsah verdi. Geçen (8

667
) 

.(De"J!IJ.ll 4 (lncii 1tJfada) 

Ankaz 
yaral1 

alt1nda kalan üç ki~i 
olara k ç1kar1ld1lar 

Dlin Karakiiyde yùnlan binalann ankan kaldmhrken 
(YAZISI 4 t)Nci) SAYAFADA) 

• 
V<><O<iOA j F/Nl.AN[)iYA 

• 

• 

1 Alman tebligi j 

Taps teh
ri dü!;tü 
Moskova tahli
yeye ba~land1 

Smolensktc harp saha
s1 100 km. geni§ledi 

Bir Sovyet alay1 
imha edildi 

Be'rlin, 5 (A.A.) ~ Alman ba§
kumandanl.ililnm tebligi: 

Ukraynada lutaatlm1z. dii~an 
kuV\·etlerinin muhasaray1 yarmak 
için y apt1klan te~ebbüslere mâni 
olmu~lar ve muhasaray1 daraltm•~
lardtr Dii§Illan te~ckkülleri k1Smen 
imha edilmi~tir. Harekât sahnesi. 
Smolens!<ïn 100 kiiometre ccnu • 
bu ~arkisine kadar gcni~lctilirken 
ileri hareketimiz kar§tsmda baskl· 
na ugnyan diger bir dÜ§man tr§ek. 
külü de k1smen imha ve kismen 
ihata edilmi§tir. 

Sov~·et • Alman cf'ph~inde "on ,·aziyeti ,.e harekât1 gOsterir harita 
Es•onyada Tap;; §ehn 2ap~l • 

tir. 

Vazlyet: t 
Almanlar iki yeni 
taarruza giri§tiler .... ----------
~imaldc Fin kuvvetlerine kar~1 Sovyet taz
yikî arlb ve mütemadi taarruzlar ba§lad1 

A . · . Sovyct cephesinde maktadirlar. Bu 
vllnyet, ilu tarafm eolig • ôilhassa Lad?ga 

lerinc '" onuhtelif membalardan k1smmda ~iddetli 

muharebelerin 
giilünün m 
oldugu haber 

gelen habcrlere gore §U §Ckilde verilmektedir. 
hulfu.o edûebilir: Al~nanlar isc Leningrad lie Smo. 

~>mald>? Fmlandi ce hesinde lensk arosmda büy ük mik;yasta 
•, ya . P . • bir taarruza gcçmi~ bulunmakta-

Sovyet Jul alanmn faauyet1 art • d1rlar. Bu taarruz bir baktma Por. 
m"!tr s~vyetlcr Fin cephesine I kof cenubundaki taarruzlarin bill' 
mütemadi taarruzlarda bulun • (Devamt 4 Uncü .aytada) 

Bulgaristanda Hopkins Sovyet 
sabotaj hareketi zaferinden emin 
Müddeiumumî 36 ki§i
n in idam1n1 istedi 

Sofya, 5 (A.A.) - D.N.B: 

lngiliz gazctelcri de 
nikbin bulunuyorlar 
Londra, 5 (A.A.) - Dey li Tel. 

Sava~ tayyareler1m12, dun gcce 
birbiri ardmdan dalgalar halinde 
Moskova üzcrinde uçarak askeri 
veya milli müdafaa bak1mL"dan 

(Dcvamt 4 üncll sayfada) 

Ruzvelt 
A tlantik üslerini 
tefti~ ediyor 
• 

Atlantik filosu ha§· 
kumandan1 ile gorü~tü 

---on.--

Amerika Büyük El
çislnin protestosu 

Va~ini;:ton 5 (A.A.) - t~·; bir 
kaynaktan ôgrenildigine gore, M. 
Ruzvelt, yati ile yapmakta oldugu 
gezintiden istifade ederek, Atlan • 
tikdeki Amerikan üslcrile-olan de. 
niz muvasalalarmm emniyetini do 
naruna tarafmdan almacak ted • 
birleri bizzat gèirecektir. 

Müddeiumumi itlihamnamesinde 
Bulgaristanda lngiliz ve Yugoolav. 
Jann ba§!tca ajan1 olan doktor Di. 
mitroff ve 35 cürüm ortagmm ida
mm1 talep edecckt?r. 

Dimitroif ingiliz ve Yugoslav 
sabotai ve casusluk t~kilâhnm 
emrile Bulgaristanda intizama kar
§1 bir ihtilâl, sabotai ve tedhi§ ha.. 
reketleri haZlrlarru~ ve bunlardan 
birçogunu yapm1va m•.\·affak ol. 
rnU§IUr. 

graün dipl001atik muhabirine gore 
Ruzveltin hususî mümessili Harry 

Hopkins oon Moskovaya yaptig1 k1.. 
sa seyahati haklondaki int1balarm1 
lngiltere hükûmetine hassaten ce. 
saretbah§ bir raporla bildirmi~tir. 

Bunun için Atlantikde bir yer. 
de donanma kumandam Reisicüm. 
hura mülâld olacaktir. Fakat bu 
mülâkalm zamam ve yeri bil<liril. 
memektedir. Reisicümhur hareke. 
tmd.en evvel Atlanlik filosu ku • 
mandanile müteaddit gorü~e • 
Ier yapm1§!.tr. 

Va§ington 5 (A.A.) - Amerika 
Atlantik filosu kumandam Amiral 
Ernest King bugiin Reisicümhur 
M. Ruzvelt'i Potomace yatmda z!. 
yaret ~trni§ ve kendisile deniz me 

,, ,,, . 

Î~gal alt1nda ki 
memleketler 
Te r h is edilenleri 
bu def a Almanlar 
askerc ahyormu§ 
Londr ... 5. ~.) - Ofi: Ofi'nin 

Beyruttali:i hür Fransiz kuvvetleri 
nexdindeld muhabiri Vi~'deki mü 
tareke kamisyonunun gizli rapor • 
lan hakkmda malûmat vernnek • 
tc<OC. 

15 $ubat 1941 tarihinde cl§gal 
ed~n arazideki idare ljcl<.lh ba§ • 
hg, altmdaki bülten Ahnan ma • 
kamlarmm halk üzerindeki taz • 
yiklerim müdebbir biir lisanla an. 
latrnaktadJr. 

4gal altmda bulunan mmtaka • 
lardaki Altman hâki.rniyeti kendini 
daha agir hissettirmektedir. Bu 
meyanda teritis edilenlerin yeni • 
den Almanlar tarafmdan kay1t 
muamelesin.,. t.âbi tululmasmdan 
\•e halata kar~1 p:ldctli tedbirler 

(Dc,am1 4 ilncü •ayfada) 

(Devam1 4 ilncil .aytada) (Dcvam1 4 üncü c;Qyfada) 

sana cevap! .. 
YAZAN: 

SELÂMl lZZET SEDES 

(Và • Nû)ya merak olmu§: 
•Acaba neden, bir çok res. 
mî ve hususî miiesseseler kendi 
loaklarmda yaulanlara, eiridir 
veya dogrudur diye cevap ver. 
meder?a diyor. 

Bu cidden mcrak edilecek §ey. 
dir. Bunu ben de merak edip dü. 
§Ündiim, nihayet buldum: lnat 
olsun diye. 

Âmir ve memurlar1rniz arasin. 
da muharrirde mutlaka suiniyet 
ve kasit olduj\11 kanaatini besli
yenlcr çokluklur. Bundan ba~ka 
da en ufak hir pürüzc iti·en mu. 
barrir bu piiriizle alâkadar ve 
piirüzii düzeltmekle mükcllef 
memurun nazarmda müna~ehrt. 
siz bir ge,·c:ie, her i e burn 1·nu 
sokan bir ukalâ, in. an1n rahat1n1 
bozan muzir bir mahlûktan baJ
ka bir §eY deliJdir. 

Yoksa gazctclerdeki nc~riynb 
cevapsiz birakmaûard1. Ben 
tabriri ceap da bekliycnlcrdcn 
degilim. Yaptlan n"l:riyat \iseri. 
ne düzeltilen püriizü ben ccvap 
tclâkki ederim. Fair.al çok kere 
boyle bir cevap da vcrilmiyor. 
Misai: 

Yalorndan kalkan apurlarin 
giri~ ç1kt§ yerlerile gc<:itlerine, 
yolculann ayak altlarma z<rze
'\'at kiifcleri vc e ·~·a dolduruyor
lar: 

- Yolcular rahat girtp ~1kn. 
nuyorlar, e1.ra \'Opurun bu ~·cr. 
Jcrine kon1namal1d1r' dedik. 

ce,·np nl1nak tÏ~ le dursun, cr. 
te. j gün baktun ki, ayni ~ crc d·a
ha fazlasilc kilfclcr ~·1g1lm1§. 

Cevap m1 isti ·or~unuz diyor. 
Jar, al sana ce,·ap! .. 
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' Muhammet 

Karanllklann Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN 

"-------- Edebî Roman 27 
Vedia, karyolasmm üzerine u • 

zanm~. E.açlar1 kü~ yast1klan ü • 
Eerine dag1larak ba~1m ve bilhas -
sa yüzünü saklanu~h. 

Annesi ürkek ad1mlarla Oilll yak 
l~tt ve elini dag1mk saçlan ara -
smda gezdirerek vaziyeti tahlile 
çah§h. 

- Has.ta m1sm Vedia? 
K1Z cevap vermedi, bir omuz 

sil.lWiile hasta olup olmadigmm 
kendisi de farkmda degilm~ gibi 
bir harekette bulundu. 

- Kalks;ana Vedia, yemek ye • 
miyecek misin? 

Hem konu§uyor, hem de elile 
Vcdiamn almni yokluyordu. 

- Bir parçac1k ate§Îll var. Ne 
oldu kmm, .Oyl~ne? 

Vedia birdenbire ba~m çevire -
rek nemli gozlerile annesine bak
ti: 

- Daha benckn ne istiyorsu -
nuz anne? Bir parça aglamak da 
mi haklom degil. 

Kadriye hamm :1~rd1, Kocasi
nm, meseleyi goz Ylllilarma kadar 
îndirerek hallettigini tahmin et -
mcm~•i. Bunu anlamak ister. gibi, 
kmnm yüzüne bakarken, Vedia 
tekrar yilzünii yashga çevirdi. 

- Rica ederim beni kendi hali -
me birakm. Canun yemek jsterse 
gelirim. Odama kadar kimse zah -
rnet etmesin. §imdilik uyumak ts.. 
tiyon.un. 

Kadriye hamm, itiraz edeme • 
den, aynen ~ma kaq1 ola.n uy 

_'!<DAM 

salhg1 gibi, sessizce odadan ~ - Îyice dÜ§Ü!TÜp t&§mdm m1 og. lenin bu derece ciddî olu~una bir 
ÇLktl. Jum? Çünkü sen oyle her dalda du. türlü ak1J erdiremiyordu. 

- V - ran tak.lmmdan degilsin. Biliyor- - Vallahi bilmem oglum, dedi. 
Nihat, bir gün evvel bulu§tugu sun ya, zahireci Maksut beyin km Alacak ve geçinecek olan sensin. 

kadmla geç vakte kadar eglendigi 1 için de boyle yan:p tutu§tuktan Kendin arad.n. kend;n buldun. 1le
için, sabahleyin yatagmdan ancak sonra, alti ay içinde buz gibi so~ ride herhangi bir geriirsH'lde 
on bire dogru kalkabildi. Ytlba§1 yuverdin. hiç kimseye §ikâyete haklun ol • 
gecesi ve dün geceki yorgunluk Nihat, hâlâ uykuya doyamam1§ rruyacak. Çok mu seviyol"u.r. ~~ 

henüz üzerinden tamamen silinmi§ gozlcrini yuvalarmda dondürerek klZl? 
àegildi. esnemiye ba§ladl: Nihat, gevrek bir kahkaha ile gü. 

Odaya giren halasma, o gün gO.. _ Aman hala nelerden balise- lerken, dudaklan arasmdaki sigara 
recegi iiin ehemmiyetinden bahseL diyorsun sen? Maksut beyle Mü. iki ad1m o.nü~e f1r~d1. 
tigi zaman, ihtiyar kad.n, punun kerrem bey kiyas kabul eder mi - Sevg1 d1ye bir §ey kabu~ eL 
kârh bir komisyonculuk olacag1m acaba? Zenginlikleri arasmdaki miyorum hala. !nsan.:a~ ~?vg1de~ 
zannederek dua etm~ti. Nihat ise, daglar kadar farktan ba§ka, kizlar 1 evvel ba§ka ~yler .. du§Unurler ~1 
halasmm aldand1gm1 gorerek izah arasmda da büyük bir ayrihk var. o da menfaatttr, Mukerrem beym 
ediyordu: Sahi sen henüz Vediay1 gormedin. hatm say1br sermayesi ve irad1 ol. 

- Ôyle i§ degil halac1g1m, benim 't masayd1 Vediay1 gozüm bile g0r-Yllba§1 gecesi, günahtir diye 1 iraz 
evlenme meselesi demek istiyorum. etmeyip, toplantiya gelseydin, ye. mezdi. Evet, kiz hakikaten çok ~ 
Bugün Mükerrem beyle kat't ola- genine sen de hak verirdin. Nerede zel, gordügün zaman bana hak ve. 
rak konu§up, hafta içinde yap1la. zabirecinin klZl Selma, nerede Mü- receksin. Fakat bu kâfi degildir 
cak ni§an hakkmda karar verece. ed hala. Hergu·· n ~kakta onun âyarm .. g kerrem beyin klZl V ia.. .,.., 

izHalasi, Nihadln aylardanberi Halas1, oturdu~u koltukta k1p1r. da ne güzel Vedialar gorüyoruz, 
durmadan bahsettiii'i bu ni§anlan- damaksizm, Nihadm bu bulunmaz niçin derhal â§tk olmuyoruz? Çün. 
ma i~inin çürük taraflarm1 dü~ü- hazine hikâyesini taaccüple dinli. kü güzellik menfaatleri temin ede
nerek yegenine sualler sorm1ya yordu. Onun ne mal oldugunu kù.. miyor. Bu sebeple sevmek, â§1k ol. 
ba§Iadl: çüklügündenbeti bildiki için. mese.. mak. bunlar ~ §eY· Vediay1 isti. 

yebiliPm, babaslllln mevkii dola. 
yi 1edir. Eger o, bizim bekçi Silley. 
manm k z1 ve yahut bakkal 'Tahir 
ag mn ~runu olsayd1 ister miy
di:n? Tabiî hayir. Bilmem ben bôy. 
le dü§ünüyorum. Belki ben ya§ta. 
kikrin çogu, hâlâ eski devrelerde 
olrlugu gibi, bir çift siyah goz i~in 
omürlerinin yansm1 verebilirler. 
Fakat bana gelince, hiç bOyle §ey. 
leri dü§tinecek halim yok.. 

Sigarasiildan bir nefes daha çe. 
kip, aç1k camdan dt§ari f1rlatmca, 
nC§'cli bir yüzle tekrar halasma 
dondü: 

- DU§ün bir kere, belki de yak1n 
bir zam.anda Mülœrrem beyin ~ or
tagi ola.cag1m. Benim §U ufak ser. 
mayemle, onun tükenmez hazinesi 
birle§ince hasù olacak yeni mevkii.. 
mi gozonüne getir. Eh. bunlarm ya. 
nmda sana da güzel bir gelin gele.. 
cek fena mi hala?. 

!htiyar kadm, bu zamane QOCU
gunun dü§üncelerini hayretle kar~ 
§Iliyarak dutlaklar1m büzdü: 

- Allah mes'ut etl;in oglum. 1n. 

s - Aé.u.c;ros - 1941 --- .• 

FIKiRLER 
,;,,; 

Hindiçinîden sonrs 
Afrika daki F rans1i 
m ü s te m lekele rinil1 

vaziyeti 

§allah hakkmda h&y1rh olur. V: 
rnek bu ~e olmu§ nazarile ba1'11c 

giz oyle mi? ~ 
- Ben oyle olmas;m ist~yo ber 

amma, belli olmaz ki .. hakik1 11 3 , 
·Il 

ak§ama .. sen de tepsilcri diz, s:t1 

bOreklerini haztrla bakal!m. , , 
. bO 

- Ilâhi QOCu.k, sende saraY. J>l" 
regi yiyecek g5z var nu? J(iJ11 , 

lir bu sefer de hangi salon.da 61 

bahlara kadar içip duracakstll· !J , 
Nihat, halasmm eski kafal1 al' 

gma her va.k1tki âdeti üzere g 

dü: e~' 
- Hem bu sefer sen d.e. i~eC f' 

sin hala. Kolay m1 ya, b1r1cilc tl11' 
genini ni§anhyorsun. Merak e 
Allah günah yazmaz. i11' 

Ayaga kalk1p halasmm Y'
11 

jll' 

gitti ve içinden ta~an scvinçle ·'f' 
bll\'P• 

tiyar kad1m kucakhyarak 
kald1rip yanaklanndan op:~~ tiJf 

- Dünyada benim sevdigi i!l 
ki§i var halac1grm. 0 da se115,r1 

(Devant• ~ 
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ecliste konu,ulacak 
yeni lâyihalar i 
--- 1 

r '\ 
4 Kaymakam 

Gorülen lüzum üze
rine V t~kâlet emri

n e al1nd1 

KeO~rza!~ :Radyonun terbiyesahas1n· 
Menba suyu depcsu 
tamir edilerek suyun 
kan§mas1 onlenecek 

daki muazzam hizmetleri 
Meclis ruznamesinde yedek subaylara ka put Ankara, 5 ( lkdam muhabi

r inden) - lskilip kaymakanu 
Hulûsi, Uendek kayma.kalUJ 
Tevfik, Mihahçc1k kaymaka.. 
m 1 Cevdet, Kangal kaymaka.. 
nu izettin gorülen liizum üz:J 
rine Vekâlet emrine almml§
larda. 

Ve çiztne verilmesi, Ankara kanalizasyonu ve 
harcirah kararnam~sinin tadili lâyihalan var enK;~~~m~~~!a~~~r~~t;:;ne~i§::!'t~! Amerikodo tom 108 mektebin 5300 to l ebelik dërdün-

1an su meselcsini de esash bir §"- d ' I v f d • 1 k d 
d Ankara 5 (lkdam Muhabirin -

en) - Büyük Millet Atecli!.inin 
Yarinki lbugün) IJOplant!Smda har 
C!tah k 
del .. ararnamesinin bau mad -
rn •rinm tad:li ha:klum:lak.i Jâyiha 
rn~za~er~. ~ilecektir. Meclisin Cu 
k gunku 1çtimamda ise Ankara 
s~naliza,Y'Onunun yap1Imas1 ve 
1 · · arna •'jleri için elli ik.i milyon 
tra tahsisat verilmesi hakkmdaki 

Îsviçrede tayya
re müsademesi 

lâyiha ile yedek subaylara çizrne 
ve kapat veri.Jroesine dair olan 

lâyiha kon~ulacakti.r. . . 
Hangi vaziyet sah1plermm me -

murin anuhakemat kanunu hü -
\cümlerine tâbi olacagma dair 
Mardin Meb'usu Edib'in tefsiri tak. I 
riri de Meclis ruznamesine ahn -

mt§tir. 

Karadagda 
isyan ç1kt1 

Avustralya 
Hariciye 

Naz1r1 diyor ki: 

Kilde halletmiye ~arar vermi§tir.l cü s1n1f tecki l â tl ra yo 1 e cogra yo ers1 a ma ta 1r 
Konyan1n umum, içme suyu, melji- 1 ., 

hur Atâettin tepesinde bulunan 1 1940 _ 41 ders senesi esnasmda Yazan : kada§lanna italya .merm•·r ocak • 
b"' "'k b" d d t . . 9 45 t r ' larmin faaliyetini tasvir eden tab 

uyu ir .su eposun an em_~ ·,Salt aünleri sabahl-eyin ' _en I Nezahat Nureclcl;" Ege 1 1 b d '-·· tt· · dilm kted An k Id k .. k Arn k -· J ovu eyaz per eye a...,;~ myor . o e i.r. ca o u ça iy1 saat 10 a kadar Birle§i er1 a , 
ft b 1 b D tl h · · Bu tabio ayni zam::mda 100 evsa a u unan u suya u u un hükûmetlerinden Ohayo eyaletinin 

d ·1 d"" b' b k mektebin diirdiincü suuf dersha • em en 1ger . ir mem a suy~ . a.. Cleveland §ehrinin mckteplerinde 
1 rt§maktad1r k1 bu suyun terk1bm- rad .1 cografya dersi verilmek- rinin yepyeni bir iklimde haya en nelerinde goslerilmektedir. 

~e fazla mi~rda kireç bulundu.. ted.Tr~ ~~ 103 mcl<tebin 5300 ta.. dola§mak, ya§amak ve unululmaz cMermer ocaklarmm arkasmda 
~un~~ umum1 depodak1 suyun ka.. l leb-elik dordüncü simf le§kilâlt bir §ekilde italyanm bülün ~usu- uzaklardan sezilen yüksek daglar 
htesm1 de bozmaktadir. 9 45 te "tibare Cleveland ,ehri • siyetlerini iigrenmek 1mkarum Apenin dagland1r. i;limdi mualll • 

Bir müddet evvel Ankaraya gi.. I n'in en n~uktedi~ cografya m'ualli _ bah,etmekted.irler. miniz sfa.e harttada Apcnin dag • 

8 . . . • den Konya belediye reisi alâkadar minin lisamn.dan en cazip Radyoùaki âhenkdar ses, hazir- 'annm nievkiini gostcrecek•ir .• 
Japonya lZim lÇID mak~mlar nezdinde ?.u mevzua mü.. 1 en veciz bir ~ekilde ta~ Jachg1 müsvedrlelerinden koi:Ie - diye radyo muallimi konfl'rat'sma 
§Üphelidir Onun te• teallik ba.~1 te§ebb~slerd~ ~ul~- rir edilen fevkalâde ent1!rernn ransm1 olmmakta, derse yeru bir devam ediyor. Sm1f rnuallimi bar• 
Ca V Ü Z le ri De kar§l m~ ve musbet neticeler istihsah. bir konkrans için sm1flarmda ha- 1 istikame~ vermekte, sualler sor • ta üzerinde Apcnin silsù-ei;,ll'n 

ne m~.vaffak olmu§tur. zirlannn, bulunmaktadirlar. Her makta, hem mua11'.1°leri'. hem ta- mevkiim talebcye i?ret cdiyor. 
D --0--- k d Ur a Ca g l Z Ezcumle Konya mebusu ve Nafta smlfta radyo âyar edilmi§ dokuz lebeleri en cazip b;r §ck1lde mev- Smtf rnuallimi çocuklarm ma -

Ü§en tayyare derhal Berlin ~aziyett~n ÇO Sydney, 5 (A.A.)_ B. B. c: Vekili Ali Fuat Ce~s?~· su depo. ya§mda bir çocuk hocanm 'kürsü _ zuunun ctrafmda toplamaga, dü - den oca1':m1, yahut mermer t.ap -
a lev aldJ b" •1 t -1du·· e D d J ~ e C d 1 Y 0 T japon gemilerl arW< Avustralyaya sunun tami:_ ve tadih '_'10 J:'.akmd.a sünün Ü<erine projektêir maklne • §Ündürmege muvaffak olmakta - nm i§lendigini géirûp gôrmcdikle. 

11 Pl 0 0 Zel- seler etnuyecekhr. Avustralya Har1c1ye Konyaya mutehass~ b.tr muhendis sini yer!e§tirmi.§, duvardaki hari- dir. Radyo mualliminin bir kaç ri hakkmda talebeleriyle roiizak -
~ne 5 (A.A.) _ Of!: Zürlh, 5 (A:A.) -. Nel~~~r~r bildL Naurt Spender dera4tir kl: gondermeyi vâdet!Dl~br. . . . tamn yanma beyaz projcksiyon saniyelik tevakkufu smlf mualli - re edebilmesi için ra<lyo muai hm • 

rt i inOsademe netice.lnde bir aske- tune gazetesinin Berlin m cAvustralya Uzak Sarktaki gerg!nlL Su deposunun tamirati içm icap ~roesi l:onulmu§ 5300 talebe kon min-e ve çocuklara sorulan sualle- 20 saniye kadar tevakkuf cdiyor. 
,,114~!çre ~naresl, Zurich mmtakA- ri~~~dagda ç!kan çok mü~m lsyan, :~~k~:~ :::::r6:..:~ç~ ~;:-~r·,!';~;1 e~en ~OO lirahk tah.s_isat bel"_'.li~e (eransa muntaz1r' beklemektedir. re cevap vermC?k, yahut yeni su - Muallim soruyor. Talebc ccva!Jiar 
be p·1d!lirn~ ve ale~ almtihr. Bir t.al•- Berlln'de oldukça büyük bir en:~~ sar!edi7oruz. Fakat gizli tecavüz ka.r,;1- butçes'.nden ayr1ld:gmdan laz:: Ne bir ç1tird1. .. ne hir f1Si!t1._.. Her aller sonnait hususunda f1rsatlar veriyor. Tekrar radyo muallimi 
1...,, 

1 01 tete~ olmu,;tur. Kaza. blr an- dogurmu~tur. Bununla _berabe;k::' 1 slllda aamlmiyacagu. Hindiçinl, Slyam gelen in§aat ve t.amirata ba§lan kes rady<.'d.an gelecck d1!rs1n e • bah§etmek'.edir. Bu da isbat edi - izahatma ba§hyor. Boylece 15 da -
lllitt~n ucu;u esnAsm<b vulrua 11ei- italyan kitalarm~ vaz•yete h 

0 
._ Ma!aya kom~ular1mizdir. i•pol1J'arun cakt.ir, hcmmiyet ve k1ymetini müdrik, yor ki radyo ile tedris sin1f muai.. kika 45 saniye bülün talebe buyük 

ca~1 kanaat! var r. Hlndiçinlye gelmes'."e ~üphe ile bakl- her ta!Pbe okuduliu ve i~ittigi yeni liminin rolünü azaltmak, onu bir 1 bir dikkatle rad~·oda italyn me\·-

Maltada alârm 
Münferit tayyareler 

bom balar ath 
lii;l.1.a!ta, 5 \A.A.) - Bir resm.î teb.. 

" b1ldiriyor: 

re~az.ar. geccs; iki defa alârm i~a.. 
\erilrn~ ve az miktarda du:i

~n tay_yares; bombalar atm1§hr. 
Jektor ziyalarmm hüzmelen a.. 

rasinda kalan bir dü~man tayya
tes; bo k • h rnbalarm1 atmlljt.r. As en 

edeflerde hiebir hasar olmam1§, 
&l\>jj > 
t hecleflerde baz1 hasar olmu:i-
Ur. insanes zayiat yoktur. 

b bun sabah dil§man avcilar:ndan 
•r gtup Maltaya yakl~~. fakat 

~Vcùariiiuz hücuma geçmeden dû:;. 
an UzakJa~m1~br. 

b Son alunlarda rastgele ablan 
°'0 rnbalardan biri çok kalabalik bir 

· l'lakada b- ··k b' kilis' '~· Let uyu 1r eye --
elnû§tir. 

yoruz. Avustralya icabederse llarekete D A A A R C 1 K fh 1 1 h ·· f kk" ·· · · · · · 

K d •• k• ., ·1n· ·· 1 re kti'r \3 me um ar a ru unu ve mu e '- ko§Cde çocuklara sadece bckç1hk j zuunu dmledikten wnra ta.11 b1r Uste 1 ag geçeceg 1 ge>s c ce • · · 1· k b'" ··1 k · · U • BABÎYE SAZIRIMN BEYANATI (Bai laraf1 2 nci sayfada) restm bes 1yere uyu tme azm1- edecek bir rnevkie lenzil et.mek musiki bu güzcl toplanl!ya niha • 

d Sydney, 5 (A.A.) - Harbiye Nazm sira sira muhtelif §erbet küpleri le beklemekt-edir. demek ~egildir. Bilàkis CleV'E'land yet veriyor. Fakat 15 <lak'h1 zar -lama 1Var1 Spender, ~Un yapl!Ct. ~yanat arasmda dizse ve istiyenlere onlardan çe§it Cleveland ~~hrinin d1irr!üacü SI. muallimlerinin kanaatlerlne balu - fmda sm1f mualliminin vc talebr. 
.. A A) _ !kinci Mu.. ezcumle ~yle dem'$hr_. .. . .. •> ÇC§it, renk renk, soguk ve enfes rufmm coj!"rafya mevzuu bu hafta hrsa radyo ile tedns esnasmda SI- lerin birbirlerine soracakl;m, nn -

Kudus, 
5

. <. · · . .1 · · Japol1J'a'mn Ueri surdugu ,blmay <erbetler sunsa, hem meslek nam1- için (ttalya) dlr. Bir dak!ka zar- m[ muallimi son derece bir d:k - hyacaklari o kadar çok me,·zu te-·evi màbedinm tahnp edi mesmm keyfJJoeU, ç1rk1n b1r tecavuzu saklamalt > .. • • 
• . .. ·· ·· asebetile cumartesi · · 0 taya autan bir babanedir Eger na bir yenilik yapm1§, hem de ken- fmda 108 sm1ftaki radyo ahizeleri kat ve c~or sarfctmck mecburiye- rakum ed1yor k1. 15 dak1ka -'ll'fn•-v Jdonumu mun içm r · l · · $ d' CI J d h · · · ·· 1 • ·· 1 · ki Kudüs §eh- icab edecek olursa, Avustralya, kendl disini kazanç bak1mmdan ihya et. fevkalâdc güzcJ bir talyan musi - tmdedir. im 1 eve an >e nn - 1.i radyo mualhm1 29 rnuhllll sua 
v~ [~r -~u~~ri d'::vanm z.iyarete mukadderallm bizzat idare etmek _ni- mi§ olur. Fakat bunu kim yapa. kisiyle g"nç dinleyicileri dünyamn de senevi (33.000) talebe radyo sormu~. -Projeksiyon makines1 5 
rm e aga . d h- yetinde oldutunu lsbat edecektir. Sun- cak, hangi i§güzar, hamarat, zevk §âheserlerini yaratan bu memle _ tedrisati:>a tâbi tutulmaktad1rlar. tane tablo giis:erm~. Muallim tah 
gelenlerin aded1, 25.000 ka ar ta 1iden 90.000 Avustralyakl.aasdkeriBunlamemle_ sah:bi kahveci, kaynata kaynata ke\in üzerinde tetkikata davel et- Bunlardan yüzde 48 i ilk mektep ava 8 tane yeni kel1me yazn11§ 
min edilmektedir. ket d1>1nda b~l~ "· . nn • t I be 'd" b~lunu u-ordu Son ra da e>kI •o -adedi milliim b1r nISbette tezyld edi- benligjni kaybetmi§, soysuzla§ml§ me'Jctedir. Biraz sonra, fevkalade a e s1 1r. • ; . . 

Irak Ve Britanya ti• le<:ekt!r. 100.000'd<>n fazla Avustralya4 vi§De §Urubu ile, insana art1k §al. cazip bir ses, yüzlerce mualiimin Dordüncü sm1f talebeleri ftal • guk cografya tedr!S slstemme mu, 
hava kuvvetlerine yazilmi~l!r.> gam tadi veren kekremsi gazoz ha- içinden büyük bir itina ile seçil - yadaki mermer ocaklarmm m<'sa- kabil radyo tesisal1, cografva dC'r-

caret gorÜ§meleri Spender, bir çok Milis kitatanrun da zir dururken bu zahmete katlana.. mi~, mü~fik. halim bir mua!Jimin ·sini :etkik ediycrlard1. Radyoda • sine l:ta!yan musikisin;n s1cak â -
Kahire 5 (A.A.) _ Baj!"dattan ::;;:;:::: 0'::i_~::: il~~i~:::~r. kulla- cak da bu enfes i§i becerecek? Taze âhenkdar bir sesi: •Günaydm!.. I ki ses •simdi amele menner blok he~gidni, 1thalykan

1
t. sa_nd'ak~ârlarkm1~ 

' · meyva sulannm s1hhate olan fay. çocuklarrm!• diyerek cografya der Iarim 'ke~ivor. Büyük bir itina ile. resun e. ey ·c ra§t e 1 t>..ar1 av1 ëi"renildigine gore Irak ve Br!lan- , ff tl · · b"' ·· •. 
1
· t 1 

" k ~ dalan dolay1sile bari dokoorlar:m1z sini· açmaktad1r. Tarn !5 dakika mermer ocag" mm yam ba~mdak1 muva iye ermt ve uyu... a -Ya hükûmetleri arasmda Büyü Devlet u" ras1na . 1 d"" ... "lh 
ve mevva sati t cihetinden meyva. smû muallimleri mevkiler:n; bu kayaltk.lardan a a!h indiriyorlar.• yan suna.anmn unya vc " 1 assa 

Britanyanm tasarlarug1 yeni pamuk • t • l · t - k be Ameri an meden'yet ne nç ikla 
·- hurma rruihsullerinin satm alm- yenl ay1n er c1larim1z, slanbul giôi büyük §e- radyo muallimine terkedcrek rer- dive izal.at venr en, ya,·â$Ça - • 

1 
d 

1 ·~ h irde bir serbet propagandasma biye tarihinin cimdiye kadar kay- yaz perdcnln yanmda bir hareket z1yadar i.:fuk1an can an irmi~ o u-masi hususunda go~meler cere- Ankara, 5 (Îkdam muhabirin- Y d 
tedil den)"- o evlet $ûrasi âza mülâzim.. giri§seler fena m1 acaba! detmedigi bu harikavi tahsil vas1- oluyur. Bu vazife ile muvazzaf ta- yo< u. 

yan etmektedir. Yakmda ak . e- o-an Cemal KAYGILI ( tasmdan i.-;tifade ederek talebele . lcbe, pro,ieksiyun rnalci=s;nde ar. 1924 senesinde Cl< vcland §Chr1 
cegi haber ver ilen bir anla~mada liklerine Hukuk Fakültesi mezun. il mekteplerin musik1 derslcrini 
diger mahsul fazlalan da dahil e- larmdan Faruk ve Pakize tayin ~ {fi' radyo ile vernregi kararlo l!rrn1•-
clilecektir. edllmi§lerdir. ...,, @ffe;e; ,!!!! 1L Üç serie zarfmda radyt 1k d rs 

~ ~~~ ./ y~an s11t1flar1n diger mus1ki s1n1t g~ ~· ~~ 
~f!jg.J!ff. ~J ~ !arma nisbcten büyük bir ternkk1 
~ ~-:;fjf!? ~ kaydettikleri mÜ§ahedc txUmi§' 1. 
~~ ~ i§ e bu mü§ahede Clevelrnd k 
~~ ·· mekteplerinde içtimaiyat, tab at 'P' 

ESRARENGIZ DANSÔZ 
- Cesedin ta!jinmas1 için kul.. 

~~·an sand1gm sire ait oldu
lii..!'dan emin misiniL? 

- Emmim. ;ïimdi morgdan 
lM1yorum. Sand1~ gordüm. 

liefes nefcse konu~uyordu. Bu 
I.e bu kodar yakmdan karl§lll'f 
0hnaktan mütevellit hayreti he
~Üz za1l olmanu'!tL. Fakat. as~l 

e Yapacaj!"1m §8~1ran Delvm t

~'.· Xorniser §imcii Megre'nin yü 
rune bakanuyordu. Gazetecile -
Mn kar§1Sinda bulunduj!"unu ve 
t ~gre'n:n hüviyelinin gizli tu -
~ .tnns1 lâZ!m geldigini unuttu. 

- Buna ne dersiniz! 
Megre hiç istifini bozmadan: 
- Bir ~ey diyemem! 
Deài. Otet :sahlbi sëize kari§tt: 

da- i;lunu da s-Oyliyeyim ki bu a.. 
cl. rn klmsc tarafmdan gorültm!

en sand1kla berabe!" otelden 
~km L . 
br a"ta hlç g!içlük çekmem~ 

· Gece otele girmek için zil 
Çalm k 
111 

a ISz1md1r. Zil çaldlg1 za-
an kap1c1 yatagl.lldan kali< -

~;:1an kordonu verir. Fakat o -
en ç1kmak daha kolayd1r. 

Çünk" . u o zaman kapmin tokma.. 
g1n, ç;virmek kàfidir. 

Resi1n yapmakta isik!ad1 o • 
l~n b;r gnzptecl Megre'nin seri 
bir kroJdsini çizdi, Parisli ko -
rnisere mu.mkiin oldugu kadar 
t.:hiikeli btr §ekil vermi~ti. Del.. 
vin el:n1 saçlanmn arasmdan 
geçirerek minLdandi: 

1
- Bir saniye odama girer mi. 

a nlz• 

"Ncreye bakacagun fülemiyor
du. Gazetccil-erden biri sordu: 

- Cürmünü itiraf ett.i mi? 
- Bana sormaym! 
Meg1:e sükûnetle: 

- $1mdiden haber vereyim: 
Sual!er;nizin hi~ birine cevap 
verrniycccgun! • · 

Diyordu, 

Zab1ta R omam : 31 l 
Türkçe ai M . F eridun 
~--

- G'rard, soyleyin, araba ka. 
pmm onüne gel.;in! 

Otelc1 sorciu: 
- ifade mi imza etmiyccek 

miyim? 
- Birazdan ... 
Odanm içi karmakan<1k idL 

Yalmz Megre piposunu çekerek 
herkesi ayri ayr1 teUkik ediyor
du. Girard avdet ederek sordu: 

- Kc!epçe? . . 
- Evet ... HayII... S1z gebn 

' buraya! 
Megre ile arabada yalmz kal

makta acele ediyordu. Araba 
tenha s"kaklardan geçrnege bq 
ladig1 zaman âdeta rica eder gi. 
bi sordu: 

_ Bu i§in asb nedir? 

- Hangi i§in? 
_ Csmm bu sandik i~inin ..• 

Otelci .izi netice itibarile hasir 
sandig1 çalmakla ilham ediyor .. 

has1r s&nd1gm içinden de ceset 
ç1kh! 

- Evet. Otelcinin sozlerinde 
bana bir tclmih var ... 

Otelcinin kat'i üadesin.den 
sonra kullamfan bu ctelmih• ta. 
biri cidden ho§tu! . 

_ Bu adamm soylecliklen 

do~ru mu? 
Mcgrc cevap v-erecegine mu

hakemeye ba§ladi: 
_ Netice itibarile bu sand1g1n 

ya Grafopulos tarafmdan, ya be 
nim taraf1II1dan otelden ç1ka -
rilm1~ 0Jmas1 lâz1JD ... Eger Gra.. 

fopulos tarafmdan, ç1kanld1 ise 
itiraf ediniz Jti bundan gari p bir 
f"Y olamaz... Kendi tabutun11 
'ta iyan bir adam tasavvur edi-
lebilir mi! 

- .Müsaade buyurun.. . De -
min Jceod inizi takdim ederken 

sizden ~eyi ... Yani vesikaruz1 is 
temegi unuttum ... 

Megre ceplerini kar1§hrdlktan 
sonra Delvin'e b1r komiser ma. 
dalyas1 uzatti. 

- Evet ... AffmlZI dilerim ... 
Bu sand1k hikâyesi. .. 

Ve birdcnbire araba111n için
dek1 karanhktan cesaret alarak 
dedi ki: 

- Bana bir ~cy sêiylemese i -
diniz bile otelcinin sarih ifade -
sinden sonra sizi revkif etmek 
mecburiyetinde kalacaktim! 

- Hakkm1z var! 

- Bu itham1 bekliyor mu i -
d iniz? 

- Ben mi? ... Hay1r ! 

- Sand1g1 Grafopulos'un o -
telden ç1kard1gma inan1yor m u
sunuz? 

- Ben ~imdilik hiç bir §cye 
inanm1yorum! 

Dclvin sus:u V'E' bir ko'lt'ye çe 
kildi. Sabrt tükenmi~, kan ya .. 

naklarma ç1km1~h. Hapishane -
ye gelince Megre ile gii~oze 
gelmcir.ege gayret ederek sür • 
atle te\1ci!ft ait muameleyj bi -
tirdi ve veda makammda: 

- Gardiyan sizi gotürccek ... 
Fakat sonra bu sozlerin~ pi§

man olciu. Sokakta meslekda~,_ 

na kar~1 lüzumundan fazla so -
guk davramp davran.mad1gm1 

dil§ündü: 
- Sert muamele etmemi biz

zat ken di istedi ! 
Evel amma yalmzken degil! 

Sonra bu taJ.ep otelcinin ifade
s;nden evvel serdedilm~ti. A -
caba Megre Parisli oldugu için 
onunla alay m1 ediyordu? 1 

- E!'!er oyle ise cezasm1 c;-ek
sinl 

(Devam1 var) 

Tasarruf bonosu almak ; memle ketin korunmasl.llt, emniyet ve selL 
metini istemek demektir. Kend:niz için çab§Irken herkes içih çah§llll§ 
olun.unuz. 

Sizin refah•mz memlek.etin refah1d1r 
Memleketin refah1 sizin refahm1zdlr. 

Bir TASARRUF BONOS 
Hem sizin, hem memleketin refah hr; k'1\'veb t1ù. 

MALÎYE VEKiIJMIZ DÎYOR Ki: 
•Tasarruf bonolan, paralarm1 elinde tutan ta arruf erbabl.na yük

sek faizli çok müsait bir plâsman te§kil cdecek, 11yw zamanda hergün 
daha çok artan ve hepsinin normal bütçe dahili de temini mümkün 
olm1yan milli müdafaa ihtiyaçlartm z1 k'smen I· qthyabilecektir.o 

Bir tasarruf bonosu ahrsamz {'araniza yüksek bir faiz, yurt müda.. 
faasma da bir çelik ztrh veya birçclik kanat ilâve etmi5 olursunuz. 

Cebinizdeki: 
a lir a ile 

25 
~OO 
500 

• 
• 
• 

• 
• 
> 

1000 • > 

Bir tasarruf bonosu ahmz. 
PARANIZ DAih-.,A P ARl\DIR 

Bono almak için vcrdiginiz para baglanm,§ degildir. Paramz cebl. 
nizde kald1g1 halde üstelik s'ze fa ii getirecektlr. Vâde dolmadan para
ya ihtlyacm1z olursa herhangi bi r bar.kaya müracaat ederek bonoyu 
derhal iskonto ettirebilirsinil. 13ankalar, tasarruf bonolar1m hitaim 
vâde kiymetleri üzerinden: 

3 •Y vâdelileri % 4,5 
6 • • % 5,5 

tz. • % 6.S 
Haddile ve muamele vcrgisi kendilerine ait olmak üzere isloon~ 

edeceklerdir. 
Tasarruf bonosu almak için derhal bir bankaya, banka olm•yanyerlerde Malsand1klnnna müracaat 

ed'niz. Tasarruf bonolarmt Milli P iyangonun resmî sati~ gi§elerin de de bulabilirsiniz. 
Bir tasarruf bonosile vataru saran m üdafaa zincirino !!:: :!: bir halka ilâve ediniz. (6700) 

bilg· ve ingihzce de.r<lermin rad
yo ile kàris usulünü ihdas elrr1,
hr. Evvelce bu dcrskr ·~1" hus ,_ 
si radyo §irkellerin1n c s m an 
istifadc edilmckte idt. Bir rnuddct 
sonra Cieveland Ln sm f m~k
tep pror,rnmlanmn iht.>aetri.i ~
vap verecek radyo c. rkt 21'"'' e • 
sis ederek Amerika terbiv tur -
h!nde fevkalâde büyük '-·r üd m 
a'm1~ olè.u. Bu i~in ha inn.J bulu. 
nan Mlster Wi!Jiam 13 Levcnson 
henüz 31 ya§mdd ilxiâkâr bir kud. 
retle terhi>c hayatma bü)iik iJir 
ufuk açmaga muvaffak ola!' bir 
terbiyecidir. Cerek lwndismin, ge 
rek muavini genç Mbter Bucki -
ey'in uzun mü§ahedeler nelicc>in
de vas1l olduklari netice §udur: 
Radyo ile tedrisat t-ü.ün çocukla • 
nn zekâ seviyesi ve malûma se -
viye.>i üzerinde fevkalâde mü~s • 
sir obnaktad1r. Çünkü ilk mektcp 
s1ruflarmdaki her mua:limin. hcr 
mevzu elrafmda fevkalâde "eni< 

• b ' 
malumata sahip olmasrna intizar 
··Jilc:mez. Halbuki 108 sm1fa bir -
den ders vercn bu güziàe radyo 
muallimleri. h-er saat dcrs i>in yiiz 
lcrce doJar ücret alarak çahïl!n 
fevkalâd~ müs'.e>na muallimlcr -
dir. Bôyle muallimin huzurundan 
sadœe 50 talebe de!:il, 5300 talebe 
i.r anda lstifade ettiJli lçin hem 
n yüksck kabiliyetii muall•mlcri 

istihdam edebilm-ek ic;m maar:t 
bülçemiz büyük fedakàrhklar yap 
~aktan çekinmiyor, hem de ir.i.!al. 
imlerimiz boyl.e yüksek ücret'c 
ah~an Em1fa iltihak edebilmek; 

dyni zamanda gcnl~ bir talcl-ie 
kütlesin1 fikren vü:ks~ltebilmck 1_ 
çin fevkalâde büyük vc orijinal 
bir kudretle çah~ma 1<'a kcndiicri 
için bir lstikbal ke~fod;ytrl1r 

Radyo tcdrisah cocuklar,.,.-17.ln 
m<'lekàh uzer:nde fovkalâde rnli -
essir o!.riaktad1r. Genç Am'l'rlkan 
va.anda~lar1na cid<liyetlc d n r _ 
meok, d imaglarm1 c1ddî irevzvla: 

(Devam1 t tlncü aayfada) 
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Terbiye bahisleri 

lcephelerde Vaz lyetl 
ï,gal altlndaki 

memleketler 
(Ba§ taraf1 1 inci saytada) 

.a~b: unden bans d-.mek'.cdir. 

Mukaddes 
hodkâml1k 

(Ba~ tarab 3 iincü sayfada) ' H k•k" d • • b ~zerindc ~Slf e<lebilmek, radyo. a 1 1 ostun tavs1yes1 udur: 
Almanlar iki yeni 
taarruza giri§tiler 

1 - Terhi~ r:c:li.m:~ Frans1z as • 
k€rleri tekrar toplarum~hr. Fran. 
, z amelclerin küile halinde çah~
nak için Almanya ·a gonderilcn • 
lerinden ayn olarak Almanlar Kâ. 
nunucvvel ve Kânunusani ayla 
rmda muht-clii kismi tedbirler a • 
1arak ~!{al altmdaki mmtakalarda 
mlunan 18 ilâ 45 arasmda topla • 
nabilecek halkm miktanm è:igren. 
mege te~ebbüs etmi~erdir. Bu ted 
•irlf'r i~gal edilen yerlerde §id • 

detli bir heyecan dogunmu$tur. 

(Ba~makalcden devam) 
harpte Ïngiliz ,.e Frans1zlarla birle. 
,.erek Almanlarm elini ayagm1 &. 
:1·adan kcsen bu devlet bu defa d; 
Ahnan vc Îtalyanlarla birle'iercl 
Fraosll ve logilizlerin, hattâ ka 
bilse Amerikahlarm oralardaki alâ. 
kasm1 kesmek cmelinaedir. Son 
Hindiçinî hâdisesi bahis mevzuu 
üç bü~·ük devletten en zay1fma ha. 

· la \'e11ilen direktifleri sür'alle ye- S b .. ., 
·ine getirmek kudretini inki§af et a ah, ogle ve ak~am her yemekten 

de fa 

(Ba,, tarall l lnci say!ada) J nun üzerine Almanlann Peipus4 
devam1 olmakla berab& sevtkül • gëilü m:ntakasmda kuvvetli bir 
cey§i k1ymeti büyüktür. Çünkü bu taarruza geçtikler.i bildirilmekte~ 
taarruz Leningrad ile Moskova a - dir. Bu sahada Almanlann bir 
rasmdak.i en kisa demiryolunu kes muvaffakiyeti de Sovyetleri m4 
megi hedef tutmaktachr ki Lenin. kül vaz1yete sokabilir. Bu mmta • 
grad mmtakasUlln iikmal ve tak • kada ink:§af edecek bir hareketin 
viycsinin bu demiryolundan ya • Smolensi<. mmtakasmdaki harekâ. 
p1~akta olduguna §Üphc yoktur. la da müessir olmas1 ihtirrnal dahi. 
Burada muvaffak olduk~an tak • lindeclir. Çünkü ibu takdirde §i • 
dirde Almanlar isterlerse cenuba maldeki Sovyetler sür'atle geri 
diinerck Moskovay1 veya §imale ! çekilanek izhrarmda kalacaklar • 
donerek Leningrad1 kuwetli bir 1 d1r. Bu cla ;;arma cephesini gcni§
tehdit alhna okmu~ olacaklardll'.) lctmck gibi bir neliceye ula~abilir. 

Diger taraftan §imalde Finler Almanlarm Estonyanm ~imalinde 
üstün Sovyet kuvveUerile kar§i • Tab §ehrlni i~gal ettikleri bildiril. 

Raporda kayde<lildigme gore 
Pariste ve Wisbadcn'de bulunan 

Iman ordulan ba~urnandanhg1 
nezdinde yap1lan protestolar neti. 
::csinde .A!lman generali i~gal edi • 
len yerlerde 18.45 ya~mdakiJ.erin 

'.oplanma.smm mevzuubahs olma • 
d1g1 cevabm1 vermi~ ve bu beya • 
nat her !ki mmtakada da ilân e • 
dilmi§tir. Bu kay1t ve tescil key. 
Iiyetinin §lmal departmaomda ya. 
p11rn~ olmam §ayam nazardir. 

l~1§lar ve ba§ladiklan taarruz • I mekt-edir. , 
lan ink:Ï§af ettirememi§lerdir. Bu. * 

Dün Karakoyde iki bina çoktü 2 - Halk aleyhinde ceza tedbi.r. 
lerinm tatbi:ki yüzünden Frans1z 
halk1 ile Al:manlar arasmdaki mü. 
nazaalar geçen senelere nazaran 
mühian miktarda &l'tm~u-. 

Dün saat 14,20 de Galatada Ne. 
catibey caddesinde 207/209 ve ay. 
ni caddeye naz1r olup kap1s1 yan. 
daki Saklzlar sokagmda bulunan 
27 numarah avukat HaJ;t ve Çam.. 
hcah Mustafaya ait <>da oda kira. 
ya verilen dort kath evler ansizm 
yik11m~ir. 

altmdan Mes'ude, lrfan admdaki 
lki kadmla Ham.di isminde bir er. 
kek çikanlmi§, bunlardan Hamdii. 
nin bal}mdan digerlerinin muhte. 
fil yerlerinden hafif surette yarah 
olduklan gorülerek imdadl Slhhi 

otomobilile Beyoglu hastanesine 
sevkeclilmi§lerdir. 

Yaptlan tahkikata gore yllulan 
binalarda 11 kadm ve 14 erkek ki 

-- -0 .... 1>----

Alman teblisll 

(Ba§ tarah 1 inci sayfada) 

ehemmiyeti haiz hedefleri müessir 
bir surette bombalami§lardir. 
MOSKOVA BO§ALTILIYOR MU? 

Îçinde "oturanlardan baztlarmm 
an.kaz altmda kald1g1 halber ahn • 
mas1 üzerine keyf iyet derhal itfa. 
iye 'komutanhgma, belediye ba~ • œm'an 25 nüfusun oturdugu ve 
mühendisliginc ve hckimligine E • bunlanian 22 sinin d1~anda ber • 
lektrik, tramvay i~etmesi müdür. hayat üçünün ise ankaz altmdan ya 
lüklerin ve müddeiumumilige rah olarak \urtarild1g1 ve cadde. 
haber vcrihni~tir. den gcçenlere bir zarar olmad1g1 

Berlin, 5 (A.A.) - Ofi: 
Frankfurter Zeitung gazetesinin 

yazd1gma gèire Alman hududunda.ri 
gelen haberler, Sovyet makamlan. 
nm çall§m1ya muktedir olaIIlllYan. 
larla .kadm ve çocuklann Volganm 
§arkmda Oural mmtakasma dogru 
Moskovadan tahliye edilmeleri te~ 
kilâtma ba§lad.g1 anla~1lmaktadrr. 
Mczkûr gazete Sovyet makamlan. 
nm bu tahliye i§inin askerî müna. 
kalâb sekteye ugratmamas1 1çm 
kat'i 1:.t!dbirler alm1§ olduklanm ve 
tahliye i~inin münhasiran arka yc>l. 
lardan yap1lacagm1 ilâve ediyor. 

1nzibat altma alman bu yerde anl8.§llm~11'. Tahki.kata \C an'kaz 
itfaiye efradile civardan tedarik kaldlnlma i~ine devam edilmek. 
edilen amelcnin yardnnile ankaz • te<lir. 

H<~ ~~li~ !ada) l Jap<~~ta~~~~~s~~~dla) 
Hopkins diger membalardan ç1. Maamafih Britanya ve Avustralya 

kan ve Sovyet ordularmm Alman
Jann yakmda yapacaklan üçüncü 
taarruzu da defi ve tarda mukte. 
dir oldugu hakkmda Stalln ile bir. 
likte diger yüksek So·vyet zimam. 
darlarmm emin bulunduklan hu. 
susundak.i haberleri teyit eylemi~
tir. 

Londra, 5 (A.A.) - Gazeteler 
Mosloovadan avdet edcn Mister 
Hopkins'in bildirdigi gibi Rusyada 
milli itimadm artmakta olduguna 
i aret ediyorlar. 

Deyli Telgraf gazetesinin siyasî 
muharrirî §unlan yaZiyor: 

Stalin ve diger Rus zimamdar. 
lan Kiz1lordunun üçüncü ve son 
Alman esash tarruzunu tardedebi. 
lecegine kuvvetle inanmaktadirlar. 
Hopkins de vaziyetin boyle oldu. 
gunu tamamile teyit etmi§tir. Har. 
bin ilk devrelerinde Ruslar, Al
man taarruzu ba§lad1g1 zaman se. 
ferberliklerini bitirmedikleri için 
~n iyi k1t'alanru cepheye sevkct. 
ni~lerdir. $imdiki halde Ruslann 
yeni Alman taarruzunu tardede. 
bilecek bir çiok seçme tümenleri 
\lardl.I'. 

Ruzvelt 
(Ba,, tara:t1 1 inci aayfada) 

selelerini gorü~ii§tür. Yat, yeni 
lngiltere sahili açiklarmda bu -
lunmaktadlr. 

Pekin 5 (A.A.) - Amerika bü • 
yük elçi1igi Japon büyük elçiligi 
nezdind'? Amerika aleyhtan baz1 
faaliyetl-eri protesto etmi~tir. Bu 
Amerika aleyhtan faaliyetler, ta. 
abhütlü bagajlarm §imendifer is • 
tasyonlarmca teslim edilmemesi, 
i~lere müdahale ve Çingtao'da A • 
merikan ticarethanclerinin iinüne 
adamlar 'konularak bu magazala • 
ra müflterilerin girmcsine mâni ol. 
ma.k gibi hususathr. 

sefirlerinin Tokyoda güler yüzle 
déinmesi hemen bir hâdise ç1krmya. 
cagma delâlet etmektedir. 

Royterin muhabirine gore, J a. 
ponya harp hazirhklanm tamam
lamak için zaman kazanmak isti. 
yor. 

ASKERÎ SEVKÏYAT VE 
TAH$ÎDAT 

Saygon, 5 (A.A.) - Japon kar. 
golan ile nakliye ve harp gemileri 
Saygon limanma dolmu§lardir. Li. 
manda elli kadar gemi bulunmak-

BIB SOVYET ALAYI 
1MHA EDÎLDi 

Berlin, 5 (A.A.) - D.N.B: 
Bir te§kilimizin Peipus gôlünün 

§Ïmali garbîsindeki ormanlarda 
yapt1g1 cür'etli bir hare1-t esnasm. 
da iki Sovyet alayi ihata ve imha 
edi1m~tir. 

Sovyet tebligi 
tad1r. (Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 

5 gün evvel ba§.hyan ihraç hare. Londra, 5 (A.A.) - M06kova 
keti esnasmda nakliye gcmileri mü. radyosu Cenevreden aldlgb bir h~ 
temadi insan ve malzeme seli bo. beri zikrederek külliyetli miktar. 
§altmaktad.Jr. 

1

1 

da yarah Alman askerinin i~gal al. 
Kamnoc'un içerisine dogru Vi§i. tmda bulunan yerlere taksim edil

nin terkettigi üsleri i~gal etmek digini bildirmcktedir. Bu habere 
lizere fas1lalarla müfrezeler hare- nazaran hergün Almanyaya yarall 
ket etmcktedir. dolu 20 tren gelmektedir. 

Japon umumî karargâh1 dün bii. MOSKOVA YA HA V A HÜCUMU 
tün üslerin ~gal edildigini bildir. YAPILA.MADI 
mi~tir. Fakat ihracm bittigini biL Moskova 5 (A.A.) - Ofi: Bir 
diren beyanata ragmen Hindiçinîye Sovyet fobligine gôre 4/5 gecesi 
do~ru ba~ka lut'alarm yolda oldugu muhtelif Alman tayyare gruplar1 
zannedilmektedir. yenide'l Moskova üzerine gelrnege 

Tokyo, 5 (A.A.) - Hariciye Na. t~ebbüs etimi§lei'dir. Yalniz bir 
un Amiral Toyoda bugün iigled n veya iki tayyare müdafaa hatlan. 
GOnra Sovyet Büyük Elçisi Smeta. m geçrrH'ge muvaffak olmu~tur. 
nin'i kabul ederek bir saat kadar Digerleri avc1 tayyarclerimizle da. 
gôrii§IDÜ§tür. fi bat&ryalarmniz tarafmdan dagi. 

Kanton, 5 (A.A.) - Britanya- blm!.§hr. Atilan yangm bombalan 
hlar tarafmdan Japon alacaklan ... hemen sondürülnnii§tür. Hiç bfr 
nm bloke edilmesi üzerine Japon. yangm çikmami§hr. Bir dii§man 
lar Kant.on $amen beynelmilel im. tayyaresi dü§ürülmü§tür. Tayyare 
tiyazh mmtakasm1 abluka etmi§- lerianizin hepsi üslerine dônmÜ§ -
lerdir. lerdir. 

Britanya imtiyaz mmtakasmm RUSYADA HASAT 
riht1m1 yakmma giren ~ ç1kan Moskova 5 (A.A.) - Ofi: Prav. 
mallann muayenesini kolayla§hr- '.ia gaxetesi, Sovyet Rusyanm bu 
mak üzerc dubalar yerle§tirilmi seneki }1asadmm son yedi sene • 
tir. Frans1z imtiyaz rrimtakasmda. nin en mükem.mel hasadt olacag1m 
kiler de dahil olmak üzcre diger tahmin etmektédîr. 
bazi r1htJmlarda buna benzer ted. · o---

birler almmi§hr. S 1 Y A M D A 
--ô---

Polonya 
(Bas tarah l inci snyfada) 

gilterenin te<lr1cen vukubulan Ja. 
wn taarruzî harekctlcrine kar§l 

tirmektedir. sonra günde 3 
Bugün Amerikada 500 den faz. 

\'ale edilmi§ darbedir. 
Yeni Konoye kabinesi kuruldugu 

vakit biitiin diinya Japonyanm der. 
hal Mih,·er menfaatlerine yard1m 
etmek üzcre Rusyaya kar§1 harc. 
kete geçecegini zannetmi~ti. Kuv
vetli tahminler bu yolda idi. Fakat 
s1cak iklime ve cenuba dogru tevec. 
cüh ihtimalini bu sütunda müda. 
faa etmi~tim. Vakayi Tokyonun ilk 
yaptift i§in daha ziyade suf Japon 
menfaatine uygun bir hareket ol. 
dugunu gostermi§tir. Kabine ne 
Rusyaya, ne Felemenk Hindistam. 
na, ne ingilizlere kar§1 harekete 
geçmi§tir. En az nmkavemet um
dugu Hindiçinfyi alrru§hr. ~imdi de 
Siyam tazyika ba§lanmi§br. Bu iki 
esasb memleket elde edilirse lngi. 
lizlere Singapurda hücum veya 
mü§külât çikarmak, Felemenk Hin. 
distanma taarruz daha kolayla§ll'. 
Maamafih dünya cidalioin inki§aô 
ve netayici bunlara imkân vermez. 

la büyük radyo istasyonu çah!l • 
naktad1r Hükûmet reisi devletfo 
hayatma taallûk eden en mühim 
meseleleri evvelâ radyo ile halka 
aah etmek. Amerikan vatanda§l -
nm tam bir muvaffakiyetle 
dcvletin dahili ve haricî siyasetini 
idare etJme-k anecburiyeti ikat'iye • 
sindedir. Binaenaleyh her vatan • 
d&§m daha küçük ya§tan i~ibaren 
radyo ·il!! mühim meseleleri dinle
mege, duyduklan üzerinde dü • 
§Ünmegc ve karar iitihaz edebil • 
mege ah§mas1 fevkalâde mühim 
bir kazançtir. Çünkü Amcrikahlar 
iruanlarm her birinln akh selimi
nc, vicdanlù1gma ve namuskârh • 
gma itilroat etmekte, herkesin ya. 
~ad1g1 memleketin muikadderah 
ha.ltkm<i.'l siiz soylemek h~kkma 

sahip olduguna iman etmekte<lir -
ler. Ï§te bu sayededir ki yeni dün. 
yamn yeni terbiye âlemindeki yep 
yeni bir tedris vasitas1 olan rad • 
yo, ba~ka memleketlerde oldugu 
gibi sadece bir propaganda vas1ta
s1, yahut bir eglence âleti degil, 
fakat ba~h ba§ma yeni bir irfan 
V'e urnran âleminin altm anahtan. 
dir. (Ulm) 

se elde edilen vâsi rnemleketlerle s 
üçüncü bir bamleye pekâlâ intizar 1 
olunabilir. ~ayet Rusya maglûp o.~ ... 
lursa imalc teveccühe bir mâni -= ... 

oktur, ingiliz inbidanu tahakkuk 
edebilin.e Hindistan yolu daima 6 GUSTOS CAllRA..'\IBA 

açiktir. Beyaz irka mcnsup Alman- 7.30 Program i;aat ayar1. 7.33 Hafü 
Iarm beyaz nktan Îngiliz ve Rus. parçalar. 7.45 Ajans baberleri. 8.00 Ha. 

fi! par('a.lar. 8.30 Evin aati. 
larla çar]f1pnalar1 sonunda sari irk. 12.ao Proi;ram aat ayari. 12.33 S= 
tan Japonya tüfek patlatmaks1zm Io i;.irk1lar. 12.45 Ajans haberlcri. 13. 
As~ a hâkimiyctini eline alabilir Solo ~ark1lar. 13.15 Kan$•k program. 
Maamafih bu harbin sonu bu ijmit. 18.00 Program, Saat ayar1. 18.03 
lerini tahakkuk ettirmezsc yarim Dans muzigi. 18.15 Serbest 10 dakika 

18.25 Konu~ma. 18.45 Çocuk saati. 19.30 
kalan kJ.Sllll da bir üçüncü harp Saat ayan. Ajans haber:eti. 19.45 Ka
devresinde ikmal etmiyecegini kim dmlar :fasll. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 
temin eder? Avrupada bu ihtiras Bir halk ttirküsü ilgreniyoruz. 21.00 Zi. 
devam ettikçe Japon oyunu kolay. raat takvimi 21.10 Solo §ark1lar. 21.25 
la maktadrr. Operetlerden seçme parçalar. 22.10 So

lo §ark1lar. 22.30 Saat ayan, Ajans ha
berlcri. 22.45 Cazband. 22.55 Kapam~. H. Sükrü Baban 

C. H. Partisi 
(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) 

na almd1gm1 ve ita emirleri tan
zim edilmi§ bulundugunu umumî 
hey'ete arzetti. 

Ondan oonra Hariciye Vekili 
$ûkrü Saracoglu .sOz alarak bir ay. 
dan fazla bir devreye ait siyasî ah. 

val ve vâk1alar ve memleketin si. 
yasetile alâkadar hâdiseler hakkm. 
da tafsilâth izahatta bulundu. Âza
dan ba2lllari tarafmdan sorulan su. 
allere cevap verdikten sonra be. 
yanah umumî hey'etin tasvibile 
neticelendi. 

K1ymetli Felsefe ve EdebiyatçJ.1an
mizdan mâru:f Sâ1r Namdar Rahmi Ka. 
ratay'm evvelki gün bir oglu dünyaya 
gelmi§ ve ismlne (Ba~ak) tesmiye e
d!lmi§tir. Ebeveyni tebrik eder, yavru-1 
cuga ui.un Omürler dilerl~ 

ZAYÎ MAK.BUZ 
Sakif Zümre 8anayi1 Harbiye ve Ma. 

denlye Fabrikasi namma 1/6/937 günlü 
ve 435564 sayill 320.98 Türk Lirahk 
Gümrük Dipozlto makbuzum zayi ol
dugundan bir suretini alacag1m için 
mezkûr makbuzun hükmü olmad1kJ 
ilân olunur. 

Sakir Zümre 

Sahibi: E. i Z Z E T. Ne§riyat 
Direkwrü: Cecdet Karabilgin 
Basildiil yer: •Son Telgra:f> 

Matbaasl 

.. 

DÏS MACUNÏLE FIRÇALAYINIZ. 

Yardda lttllak llallae g _ Jea ba kaaaad 
tesl1e Dlçla ve aas1l mavallak olda? 

Çünkü cS AN Ï N> in terkibi yük
sek bir kimya §llheseridir. 

Çiinkü bütün tS A N i N> kulla
nanlarm disleri temiz, saglam ve gü-
zeldir. · 

Çünkü •S A N i N> emsalsiz rag
beti dolayisiyle hiç stok yapmad1gi 

için mütcmadiyen tazc piyasaya ç1ksr. 
Çünkü •S A N i N> diger macun· 

lara nazaran ~'Ok ucuzdur. 
Artik bütiin bunlardan sonr~ 

f'S A N i N> kullanan on binlerce ki~i
nin ne kadar hakh oldugunu anlamalt 
kolayla~ir. 

Sabah ogle ve ak,am 
sonra günde 3 

her yemekt~r 
de fa 

Eczanelerle büyük ltri yat magazalarmda bulunur. 

, 'r • • : \ • •. •; • •11/i!°"' f 

-
Çank1r1 Vilâyetin den : 
Çerke~ kazasmda Belediyeye ait eczahancde istihdam olunmak üzere 

yüz lira ücreUe bir eczac1 almacaktir. Taliplerin Çankm valiliglne milraca:it-
larl ilân olunur. ( 6631) 

1 ISTANBUL BELEDÎYESÎ ILÂ;LARI 1 
Taksim k1slas1nm hedlm ye tehassül edccek enkaz 11~1 kapah zarf usll· 

lile arttmnaya konulmu~tur. Tahmln beclell 8994 lira 80 kurllli ve ilk temi
nati 674 lira 61 kurU$tur. Sartname Zab1t ve Muamelât Müdürlügü kalemin· 
de gorülebillr. Îhale 21/8/941 Pe19embe günü Eaat 15 de Daim! Er1.:ümr.11de 
yap1lacaktir. Taliplerin ilk temlnat rnakbuz veya rnektuplan ve kanunen ibrM1 

lâzlm gelen vesikalarile 2490 numarah kanunun tarlfah çevrcslndc haz1r1Jyn• 
caklar1 tekllf mektuplarm1 ih.ale gilnil saat 14 e kadar Daim! Encümene ver• 
m ler1 làzimdlr. (6708) 

o. Deniz Yollan 1. U. M. llânlan 
1m .. _. .. l ........................... ..., 

MUDANYA POST AL A RI 
Mudanyaya giden tazla yolcunun esbhb1 is\irahatini temm maksadile sali 

Pe~embe ve Cumartesi günler! saat dokuzda kalkan e. as postalarn Hâve • 
len ayni günler saat onda blrer vapur daha kaldmlacaktlr. Ïlâve vapurl11t 
Mudanyadan ayni gün 16,30 da istanbu a doneceklerinden Mudanyadan is • 
tanbula hergün vapur temin edilml~tir. (6646) -

Ruznamenin son madde6ini, 19 
May~ Gençlik Bayram1 münase
betile Cumhuriyet gazetesinde ç1k. 
mi§ olan .Gençligi ÔVÜ§• mevzulu 
~r makalenin adli bak1mdan geç. 
mi§ Türk nesillerini tahkir mânasru 
tazammun cden baz1 f1kralar1 mev. 
eut olup olmadigma dair Kasta. 
monu Meb'usu Abidin Binkaya'nm 
Adliye Vekâletine tevcih ebni§ ol
dugu suai takriri te§kil ediyordu. 

Yüksek Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonu 

Takrir sahibinden sonra sôz alan 
Adliye Vekili Hasan Menemenci. 
oglu kürsüye gelerek mevzuubahis 
makalenin adlî mahkemelerce icap 
eden tetkiki yap1ld1gm1 ve bu ma. 
kaleden geçmi§ Türk nesilleri hak. 
kmda hakaret mânasm1 tazammun 
eden ve o sebeple tahkikati icap 
ettiren bir mâna ve maksat mev. 
eut olmad1g neticesine var11d1gm1 
izah dti. 

Bu mevzua dair soz alan hatiple
rin mütalea ve tenkitleri de dinlen. 
diktcn sonra i:uznamcdc bir §CY 
kalmaihgmdan saat 17.45 de celse
ye nihayet verildi. 

Japcnyaya kar,1 

Reisliginden : 
Nev'i Miktar1 

Ekmek 25000 
Sadeyag 2500 

ZeytinyaA 1200 
Zeytin tane 1200 
Yumurta 25000 
Kuzu eU 1500 
Daghç etl 4000 
Karaman 1000 
S1j!lr cti 1000 
Kuru sogan 2000 
Patates 3000 
B. Fasulye 500 
Ç. c 200 
A. K. c 1500 
S. Kabagi 1000 
T. Bakla 500 
Semlzotu 300 
T. Bezclye 400 
Barn y a 100 
T. Yaprak 50 
S. Yaprak 100 
Domatcs 2500 

D. Biber 400 
ispanak 2000 

Tahmin :fiyah 

K. 12 25 
c 170 
c 85 
c 38 
T. 2 
K. 57 
c 55 
c 47 
c 35 
K. 6 
c 10 
c 13 

c 12 
c 13 
c 8 50 
c 6 
c 6 
c 10 
c 14 
c 14 
c 15 
c 7 

c 9 
c 7 

Tu tan ilk teminat tarih gün saat 

3062 50 229 69 
4250 OO 318 75 
1020 OO 76 50 22/8/941 Cuma 10 

456 OO 34 20 
500 OO 37 50 
855 OO 64 12 

2200 OO - 165 OO 22/8/941 Cuma 14 
470 OO 35 25 
350 OO 26 25 
120 OO 9 
300 OO 22 50 

65 OO 4 84 
24 OO 1 80 

195 OO 14 62 
85 OO 7 37 
40 OO 3 OO 
18 OO l 35 
40 OO 3 OO 
14 OO 1 05 
7 OO 52 

15 OO 1 12 
175 OO 13 12 
36 OO 2 70 22/8/941 Cuma i• 

140 OO 10 50 

Bu faaliyetler !ngilizfore .kar§l 
da yap11maktad1r ve Amerika ve 
Îng1ltercdeki Japon .alacaklarmm 
blokc edilmesiyle hiç bir alâkas1 
yôktur. Bu faaliycfü!r Japon k1z • 
gmbginin mutad fakat §iddetlendi. 
rilrmiç tE>;;ahürlerinden ibarettir. 

(Bai tara!l 1 ln Ci sayfada) 
bcryaya tehcir edecegini sôyle • 
mi~ir. Ï§te bunun içindir ki bu • 
gün Polonyahlar Ruslarla yanya • 
na mücadele etmektedirler. Pos • 
panie Al.man valisi Greiser bir kaç 
gün evvel Hitlerin bu tchditlerini 
tekrarlami§br. 

mukavomct c.tmelcrine büyük bir <Bas taraf1 1 inci s~yfada) Havuç 800 c 5 
500 'l 

40 OO 3 OO 
35 OO 2 62 

AMERÎKAN K.RUV AZÔRLERÎ 
Va§ington, 5 (A.A.) - Kontra. 

miral Talfinder'in kumandas1 altm. 
da bnlunan iki Amerikan kruva
zorü i&§e maddeleri temin ve mü. 
re.ttebatmm §ehri ziyaret etmesi 
içln A vustralyada Brisbane lima. 
nmda demirlemi~tir. Kruvazôrler 
bu limanda birkaç gün kalacakhr. 

Sovyetler Birligï dürüst hareket 
ettigi takdirde Polonya hükûmeti 
onunla dürüs~ bir i~birligi yapma. 
ga haz1rdir. Ideallerin ayn olma. 
sma ragmen bu Ï§birligi imûkem _ 
mel semereler verecektir. 

M o b i 1 y a Merakhlar1na : 

\ 1 

' L • \.1 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar ve a r ber nev'i 
flk rnobllyalar :fab rlka fiyatrna satihyor, 

ASRÎ MOBIL Y A MAGAZASI 

Ah.met Fe"Vzl 
istanbul Rizapasa yokufu No. 66, Telefon: 23407 

mânia tc-~kil ediyordu. Burada mahy12 Ve bu itt1rakun1z da dünyanm 
Japony:t ile mü§ikülât <;1ktig1 tak • l:>u klsmmda demokrat devlctleritl. sa
dirrlc Birlc~ik Amerikanm do • "ih ve aç1k programlariyle teyid edil-

p ·r·. .. d • . l'T'i~ bulunmalirhr nanmasm1 as1 ig. gon ereccg1 , · 
hakkmda umumî bir kanaat mev. JAPON MÜ.:vtESSÏL1 AMER! • 
eut ise de, ~üphesiz oki tngiliz do • KADAN A YRILDI 
nanmasmm da Pasifikte harekel.€ 
geçmege haz1r bulunmas1 zihinle. 
ri daha sakin ecleœk mah~yette • 
dir. 

Singapur, 5 (A.A.) - Kara k1t'a. 
larmdan ve tayyarelerinden mü. 
rekkep büyük lngiliz ve Hint kuv. 
vetleri Singapura gelmi§tir. 

Trabzonda ilk 
f1nd1k mahsulü 

Trabzon, 5 (A.A.) - 194.1 fmdlk mab 
sulü dün borsaya getlrllmi$ ve plya
~amn açlh$lnl müteaklp 16.500 kiloluk 
bu ilk parti fmdtk, derhal i;at1lm1~tlr. 

Va~ington 5 (A.A.) - Japon hü. 
kûmetinin Va~ingtondaki fevka • 
lâde mÜlmessili M. Kanane Nea • 
gasugi, dün saat 23 te trenle San • 
Fransisko'ya ve oradan da Japon. 

yaya gitmek üzere hükûmet mer. 

kezinden ayrilmi§hr. 
Hareketinden evvel M. Sumner 

Welles tarafmdan kabul edil!mi§ • 
tir. M. Neagasugi, Nipton Gusen 
Kai:;ha vapur kumpanyasmin A • 
~amaru vapuru ile gidecektir. Fa. 
kat gemmin hareket tarihi henüz 
malûm degildir. 

Kerevlz c 

I-âhana 1000 c 5 50 OO 3 75 

Prrasa 2000 c 5 100 OO 7 50 
B. Kabaj!1 400. c 4 16 OO 1 20 

Patllcan 2500 c 11 275 OO 20 62 
Englnar 1000 c 7 70 OO 5 25 

Hlyar 200 c 2 .. OO 30 

Y. Salata 3000 T. 1 25 37 50 2 81 

Limon 10000 c .. 400 OO 30 OO 
Maydano:i 2000 c 1 20 OO 1 50 
Dereotu 300 c 1 3 OO 22 

Karmbahar 800 c 12 116 OO 7 20 

T. Sogan 2500 • 1 50 37 50 2 81 

Marul 600 c 3 18 OO l 35 

Sarm1sak 100 K. 25 25 OO 1 87 

Salça 200 c 25 50 OO 3 85 

Yüksek Ôl!retmen okulunun 942 Mayis sonuna kadar ih.tiyae1 olan ve yukanda, nev'i ve miktan yaz1h yiyCC~~ 
eksiltme ~atnamelerine gore ayrl ayn gilsterilmii;tir. Bunlarm açlk ekslltme usulile eks JµnelC'ri yap1lacaktir. Elt

51 

menin bangi gün ve saatte yapilacagi ve bunlara ait llJt temlnat miktarlar1 yanlarmda yazilm1~\Jr, 1•· Eksiltme istanbul Erkek Lisesi yarunda yük:sek mektepler muhasebeciltl:inde toplanan okul komlsyonunca 

~~~ ~ 
isteklilerin Ticaret odasmm yeni yù vesik.as1 ve ilk temlnat makbuzu ile birlikte belli gün ve saatte ~oil• 

komisyonda bulunmalarl. 
ilk teminat yatmnak ve 1artnameyi aormek isteyenlerin Yüksek ô&retmen okulu id&NaiDe miir.lc~11. ccff11 


