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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Bekir Sıtkı Kunt'un yeni eseri 
Altı büyük biklyede lslJınbul Halk 

bayatı bütün inceliklerile, sanatkirane 
bir şekilde anlatılmaktadır. 

Fiatı SO kuruştur.Her kitapçıda bulunur. 

Doktor Refik Saydam dış ve iç siyaseti
mizi izah eden mühim birnutuksöylediler 
Basvekiliıniz diyor ki:'' T arilı bir gün,Dünya milletleri mu-
vacehesinde Türkiyenin siyasetinin ne derece 
doğru olduğunu ehemmiyet le kaydedecektir . ,, 

Dün, Sayın Başvekilimiz Dok
tor Refik Saydam, Millet Meclisin· 
de, Meclisin bir aylık tatil kararı 
vermesi vesilesile dış ve iç siyase· 
timizi izah f!'den mühim ve veciz 
bir nutuk irat etmişlerdir. 

Dr. Refik Saydam _J 

Değişmigen 
• • • 

sıgasetımız 
Yazan: CAViD ORAL 
Dün Boyoı.. Miller Meclisi dört 

Ağustosa kadar bir aylık tatil 
devresine girdi. Bu münasebetle 
muhterem Başvekilimiz Doktor 
'Relik Saydam Cumhuriyet hükOme· 
tinin iç ve dış siyasetini iza~. ede~ 
gayet açık, veciz ve şum~llu 
bia nutuk söyledi. Büyük Mıllet 
Meclisinde sık sık alkış tezahür
lerile tasvibe mazhar olan bu nu· 
tuk ilej kıymetli hükOmet reisimiz 
gerek Tllrk efkirı umumiyesinin 
kendi devlet adamlarının dillerin· 
den dinlemeğe alıştığı bir ihtiya· 
cı karşılamak ve gerekse bütün 
dünyanın bugünkü Türkiyenin po
litik durumunu selihiyetli ağızlar-

d ... enmek merakında bulun-an ogr .. 
duru şeyleri tenvir etm~k .•çın 
aıühim siyasi noktalar uzerınde 
durdu. 

Evvela Türk istiklalinin büyilk 
ve kahraman muhafızı ordumuza 
verilen emeklerin yerinde oldu
iuou ve kendisine verilecek vazi· 
leyi hakkiyle başaracağını söyli
yen Başvekilimi7., Cumhuriyet hü
kOmetinin solhcu siyasetini açık 

kalblilikle ve herkesçe gayet iyi 
anlaşılır bir ifade ve lisa~l~ an· 
latlı. lngiltere ile olan ıttıfaka, 
Almanya ile akdettiği~iz ~.ostlu
ğa, ltalya ile ardmızdak'. m.unase
bete ayrı ayrı işaret ettı. Bı~~~s~a 
geçen ay içinde akdettıgımız 
Türk - Alman do~tluğunun mana 
ve ehemmiyetini gayet sarih ve 
kuvvetli kelimeler ve cümlelerle 
tebarüz ettirdi. 

Fakat bununla beraber siyase
tiaıizin hiç değişmemiş olduğunu da 
söyledi. Bu sözlerle başvekil ta· 
aıamiyle bir hakikatı ifade etmiş 

oldu. Çünkü hakikaten Gümhuri
yet hükQmetinin harici siyasetinde 
hiç bir değişikliklik olmamıştır. 
Dün bu siyaset ne ise bugün de 
odur. 

Yalnız ortada yeni inkişaflar 
törülüyorsa, bu hadiseleri, Ti!rk 
siyııetinin özünü ve esasını teş
kil eden ana prensipte ve onun 
İcaplarında aramak lazımdır. O 
Prensip ise o kadar açık ve o ka
dar çok ifade edilmiştir ki, artık 
bu hakikatı kimsenin işitmemiş ve 
öirenmemiş olmasına ihtimal ve
remeyiz. Fakat tekrar etmekte de 
fayda görürüz, 

Bu siyaset şu cümle ile ifade 
edilebilir; Türk iştiklilinin ve Türk 
Vatanının bütünlüğünün masuniyeti 
ve aıuhafaza edilmesidir. 

itte cumhuriyet hükOmeti si· 

Başvekilimiz dahili vaziyetten 
h•hsederlerken üç noktaya temas 
eylemişlerdir: 1 • Ordu. 2 • Dün

ya buhranı karşısında Milli müda· 
faamız ve iktisadi vaziyet. 3 - Mil
li birlik 

Orduya verilen emeklerin ye
rinde olduğunu, şanlı ordumuzun 
verilecek vazifeyi yapacağ'>nı le· 
barüz ettiren Başvekilimiz, dünya 
buhranı karşısında iktisadi saha
dıııki çalışmalarımızın müsbct neti
celer verdiğini beyan etmişler, 
milli birliği övmüşler, vatanın re· 
fah ve selameti için en güç işle
rin bile milli birlik sayesinde za
manında görüleceğini, milli birlik
ledir ki bugün hiç bir müşkülü

müz olmadığını söylemişlerdir. 
Dış siyasete temas eden Baş

vekilimiz, altı ay kadar evvel Mil· 
let Meclisinde yaptıkları beyanatı 
hatırlatmışlar, bu müd~~t ~;ı.rfJn"" 
uırçu1< •ıyası ve asken hadıse erın 
cereyan ettiğini, Son zamanlarda 
harp facialarının yanibaşımıza ka
dar sokulduiunu, Balkanlarda, I
rak ve Suriyede hadiselerin çıktı· 
ğını ve en nihayet Alman • Sov
yel harbinin başladıiını ve ~un~a
rın ehemmiyetini tebarüz ettırmış· 
!erdir. 

Başvekilimiz nutuklarında, mil· 
lelin, ve memleketin selameti için 
ittihaz e t t i ğ i m i z hal· 
tı hareketin görülen inkişaflariyle 
bir kat daha sailamlaşdığıaı, Sİ· 
yasetimizdeki şuurlu hareke~.~~ 
inkişafların iyi neticeler verdıırı~ı 
beyan etmişler ve Almanya, lng~
tere, ltalya ile olan dostane mu· 
nasebetlerden bahsile Türk • Al
man münasebatının aydınlandığını, 
Türk • Alman dostluiunun filen 

ihya eıiildiğini söylemişlerdir. 
Türk . Alman dostluk 

anlaşması hakkında Başvekilimiz, 
bu anlaşmanın esaslı vesikalardan 
biri olduğunu beyan etmişlerdir. 

Balkan mücadelasinden bah· 
seden 13aşvekil asırlardanberi kan 
dökülen bu memleketlerin yarın 
iyi bir istikbale kavuşmalarını te
menni eylemişlerdir. 

Irak hadiseleri karşısında hü
kumetimizin hattı hareketini izah 
ile kan dökülmemesi için yapılan 

yasetini bu ana prensibe uydur· 

muştur. 

Türk milletinin kendisine ver
diği bu mukaddes vazifeyi liyıkıy· 
le yapmak için siyasetini ona gö· 
re tanzim etmiştir. Bunun için Türk 
siyasetini anlamak istiyenler her 
şeyden evvel bu prensibi gözö
nünde tutmaları lazımdır. Bu yapıl
madığı takdirde Cümhuriyel hükO· 
metinin bugün takip ve tatbik et· 

tiği, şuurlu, isabetli ve akilaM si
yasetin anlaşılmasına imkan yoktur. 

Türkiya iki sene evelisi lngil
tere ve Fransa ile niçin ittifak 
yapmıştır? veyahutta lngiltere ve 
Fransa Türkiya ile bu ittifakı yap
mağa neden lüzum görmüşlerdir? 
Karşılıklı menfaat hisleriyle de
iilmi ?; Çünkü bu anlaşmakta iki 
tarafında menfaati mevcuttu. 

Netekim biz bu günde lngilte
re ile ittifakımıza yine dünkil gibi 
kıymet veriyor ve sadakat göste
riyoruz. Başvelr.ilimized bu hakikati 
gayet salahiyettar bir lisanla bir 
defa daha tekrar etmiştir. 

Ancak bizim lngiltere ile olan 
bu ittifakımız Almanya ile anlat· 

gayretlerin boşa gittiğini, fakat 
lngiliz • Irak mücadelesinde !ra
kın sulhen müstakil kaldığını te

barüz ettirerek lngiltere ve lrakı 
tebrik eylemişlerdir. 

Suriye hadiselerine temas e
den Başvekilimiz bu hadiselerin 

bizim için haiz olduğu ehemmiye. 

tin RZ olmıyacağ'ını, Suriye için 
olan sempatiye halel gelmiyeceği. 
ni beyan etmişlerdir. 

Alman - Sovyet mücadele
sinde kararın ahdi vazifeye en 
uygun ve en doğru yol olduğunu, 
takip edegeldiğimiz siyasetin hiç 
bir millete dokıınmıyacağını mu· 
hariplerin de anlamış olduklarını, 

bu siyasetimizin dünya muvacehe. 
sinde tanındığını söyleyen Baş

vekil : « Tarih bir gün dünya 
milletleri muvacehesinde Türkiye. 
nin siyasetinin ne derece dofru 
olduğunu ehemmiyetle kayıd ede. 
cektir. » Demişlerdir. 

Hitlerin sözlerinin bütün Türk 
kalplerine ' hitap ettiğini, ve o 
kalplerde lazımrelen akisleri bul· 
,l .. ,:.,._ .. L .. . ·- . _,. ... _ ....... 
eden Başvekilimiz, bu dostluğun 
bir daha haleldar edilmiyeceğini 
de tebarüz ettirmişlerdir. 

MemJelr:etimizin bir parçası 

üzerinde emeller beslenmesi ıayia• 
ları kar4ısında, buolar hayal ka
bilinden bile olsa, hü~Qmetin has
sasiyet göıterdii'ini söyleyen Sayın 
Başvekilimiz, bundan sonra da 
kimden ve nereden gelecek oluna 
olsun şayialar karşısında hauaai
yet rösterilerek dikkatle. tak!p 
edileceklerini beyan eylemışlerdır. 

Başvekilimizin nutukları sık 
sık alkışlarla aralanmış, « bra\lo • 
sesleriyle karşılanmıştır. 

ilhaktan önce Halayda 
öğretmenlik yapanlar 
Ankara 4 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Dahile mememurları 
kanununun ikinci ve üçüncü mad: 
delerinin degiştirilmesi hakkındakı 
layiha ile Halayın an~. vatan~ 
ilhakından önce orada ogretm~n 

d k. r ıha lik yapanlar hakkın a ı ay 
meclis ruznamesine alındı. 

lstanbul nUfus mUdUrlUgU 
Ankara: 4 [Hususi) - Nüfus 

umum müdürlüiü şeflerinden Mu· 
harrem Eren lstanbul nüfus müdür
lüğüne tayin edildi. 

mamıza ve dost olmamıza da bir 
mani teşkil ettiğine kail bulunumu· 
yoruz. Çünkü bu büyilk devletle 
doıt olmağı da hem kendi milli 
menfaatlerimize ve hem de beşe• 
riyetin solhana hi%met etmek ga
yesile Cumhuriyet hükilmetimizi~ 
kıymetli ve çok verimli bir ese~ı 
olarak karşılıyoruz. Çünkü keodı· 
sile hiç bir maddi ihtillfımıı ol
mıyan bu devlet bize gayet sami· 
mi olarak dostluk hissiyatını izhar 
etmiştir. Onun şefi Adolf Hitler 
gayet samimi bir lisanla şeflerimi.' 
ve milletimiz hakkında kalplerı

mizde yer yapan ifadelerde bu· 
lunmuşlur. 

Madamki bize karşı bu kadar 
iyi hislerlerle hareket edilmiştir 
ve madamlr.i iki milletin ve mem· 
leketin anlaşmuında iktisadi ve 
siyasi karşılıklı menfaatler ırözle 

ülecek kadar açıktır şu halde 
gİa•mamak ve dost olmamak için 
an • d • 'ld" hiç bir sebep .mevcu! • e~ ır; 
işte iki hilkOmetınde husnu nıyetı 
bu realiteyi görmüş ve bu suretle 
bugün dünya sulbü için çok 
faydalı bu eserin tahakkukunM im· 

(Dwamı iit;iinciide) 

.. u sww taiseı\ll'· 
Sovyet milletleri
ne hitaben irad 
edilen nutuk bir 
çok devletlerde 
tilrlil tefsirlere ut· 
ramııtır. 

Taı ajansına 

göre, nutuk lngi
liz gazetelerinde 

A_,ıl ftu:; 

müdafaa 
hatları da 
geriledi 

Almanlar Bre-

naklara ıröre Ja· 
ponya bu yardı

mı büyük bir ali.· 
ka ile takip et
mektedir. 

Askeri harekat 
Muhtelif kay

naklardan gelen 
haberlere ve iki 

büyük yer tut- ' h 
muştur. Hür Fran· zino .ne rini liğlerine göre, aı· 
sız ajansı, Hitler • k e r i harekatın 

tarafın resmi teb-

ordularının da Na- g e Ç t j l e r b~gün~ü durumu 
polyon'un ordula- şoyledır: 
rı gibi imha edi- Ruslar Almangaga hıra. Finlandiyanın 
leceti kanaatini kacakları şehirlerde şimalinde Mur-
izhar eylemiştir. ceplıanelikleri haoa- mansk bölgesile 

Amerikan ga· ya uçurdular; orman· cenupta Kareli 
2eleleri nutka bü- /arı, binaları ateşe berzahında vuku 
yük ehemmiyet d bulmakta olan 

fi e r i l e r hareka· t hakkında vermişler, hatta 
bazıları hususi nilı - Radyo - yeni 
balar çıkarmış· - gazetesi - yoktur. 
!ardır. Assosiyeted pres ajnsı, Litvanya ve Letonya toprak· 
Stalinin zaferden emin olduğunu larında ·şimale doğru ilerliyen 
tebarüz ettirmektedir. Alman kıtaları, Sovyetlerin .mu· 

Roaıa radyosu Stalinin söyle- kabil taarruzlarına rağmen hare· 
diği nutuk hakkında diyor ki; ketlerini inkişaf ettirmektedirler. 
« bu nutkun esası c tehlike varlıo Rigıoın batısındaki Sovyet 
demektir. Stalin Napolyondan kıtaları ümitsiz bir halde bulun-
bahsetmiştir. Fakat o unutmama• maktadırlar. Bu kıtaların kurta-
lıdır ki Hitler Almanyadan reli- rılması için tek çare Sovyet do-
yor. !"l~lbuki Napolyon Fransadan nanmasının bunları talıliyc ede-
gelaııştı. rek Estonya veya Leningrat civa-

. Alman radyoları gerek Rus rına çıkarmasıdır. Eğer Sovyet· 
şefıoe karşı, gerek söylediği söz- !erce bu imkan mevcut değilse 
ler hakkında ağırca lisan kullan- kara yollarile çekilip kortuklma

1
1a· 

maktadırlar. rma imkan olmıyan bu ıla ~r 
B için teslim olmaktan veya bır e~lin radyosu diyor ki: «İş· müddet daha dövüşmekten baş-

te Stalın'de Çörçil gibi ağlamı- ka çare yoktur. 
Y~ başlaaıııtır. Stalin konuşurken Minsk cephesinde: Minık'in 
arzını lahkiramiz ve acı sözlerle yüz kilometre cenubundaki Bre· 
dolduruyor. Biz onu mazur ırörü· zino nehri Alman kıtaları tara-
rüz. Zira Alman ordusu yıldırım fından muhtelif noktalardan ıre-
ıribi ilerlemektedir. Alman ordu- çilmiştir. Kanaatimizce bu nehri 
sunu.o ilerleyişi devam . ~diyor. geçiş; şimalde Borisov, cenupta 
Hakıkat şudur ki Çörçılın ve Todoroviçden olmuıtur: . _. 
Stalinin ağladıkları bir zamanda Brezino nehri tahmın eltıgı-
kılıç meydana çıkınca Stalin'in, miz yerlerden fgeçildiğine göre, 
Çörçilin nutukları gibi sözleri Rusların asıl müdafaa hatları da 
kaybolur.,, gerilemiştir. Nehri geçmiş ol~o 

Lundra radyosu ise, Stalin'in Alman kıtalarının bidayette kop 
söyiediii nutkun derhal leıiri rilbaıı mevzileri kurarak geride~ 
ırörüldüğünü, bir takım ·yerlerde takviye beklemeleri lazımdır kı 
cephanelerin açılarak berhava Rus kuvvetleri bu zaman zarfın-
edildiğini, ormaol~rı~,. binalar.ın da Almanları nehriır batısına 
ateşe verildiğini bıldırılmektedır. atamazlarsa buradaki muharebe· 

Berlinden gelen bir haber hay. (eri yarı yarıya kaybetmiş olurlar 
li dedikodulu bir hadiseyi m~yda demektir. 
na _çıkarmıştır. !Alma~ların elde Almanlar burada takviye kıta-
etlıkleri malumata gore Ruslar ları alınca Smolensk istikametin· 
ağustos ayında büyük bir taarru· de yürümere çalışacaklardır. 
za hazırlanmışlardı. Plina göre Şimali Moldavyadan Çernoti 
ilk istila edilecek memleketler· istikametinde de Alman taarruz· 
den biri Finlandiya idi. ları inkişaf ettiğine göre Galiçya· 

malumat 

k ki daki Sovyel kuvvetlerinden bir Bazı yabancı ayna arın ver- kısmılkurtulabilirlersede Lembkerg 
dikleri haberlere ıröre Rusyaya d k' Sovyet uv 

k d b J t Slovakya arasın a 1 I I Ameri an yar ımı . aş ~mış ır. vetlen'nln çenberden kurtu ma •-Amerikan mühendıslerı Ru!· 
1 k rı aoü olacaktır. yaya itmek üzc.tre yu a 1 mış- ~ 

ya Amerikan yardımı başlamış 

bulunuyor. Bir çok Amerikan mü
hendisi Rusyaya gitmek üzere yo-

l 
la çıkmıştır. Buradaki resim, her 
hangi bir yere aevke hazır bir 
halde bulunan Amerikan Lokheed 
Hudson tayyarelerini gösteriyor. 

Rus 
ordusuna 
rica t 

• em r ı 

verildi 
Almanlar b Ut Un 
cephe boyunc• 
takibe dev•m edl· 
yor 

Londra 4 ( A. A.) - Gelen 

haberlere göre, Sovyel erklnıhar· 

biyesi bütün cephede kıtaların 
ggri çekilmesini emretmiştir. 

Berlin 4 ( A. A) - Alman 
resmi tebliği: 

Yolların haline rağmen Sov· 
yet kıtalarıoın blltün cephe bo

yunca takibine fasılasız devam 
edilmektedir. Tayyarelerimiz mem

leketin içerilerine kadar rirmişler 
ve rical halindeki düımana zayiat 
verdirmişlerdir. 

Taarruz merkezinde Brezino 

nehri müteadditt yerlerden ıreçil

miştir; Bu mevkiin şimalinde Le

tonya • Sovyel hududuna varılmış

tır. Elimize geçen gan•İm arasın· 

da Sovyet ırenel kurmayına ait 
haritalarda bulunmuştur. Bunlada 

Sovyet tecavüz fikirleri etrafında· 
ki son perde de yırtılmıştır. 

Japon kabinesi 
toplaındı 

Tokyo, 4 (a.a.]- Japon nazır· 

lar heyeti bu sabah toplanmııtır. 
Rahatsız bulunan baıvekil toplan· 

· fr Hariciye lıya iştirik etmemıı ı . . . . • 
1 vazıyetın ın 

nazırı enternaJyona ;. ve 
d . bat vorm..,. 

kiıafı hakkın a ıu S et bOyük 
Alman-ftalyan ve ovy . 

1 •1 •1 yaptıjı ırörüımelerı anlat-
e çı erı e . M l k 

Bunu mDteakıp a ıuo a mııtır. 

saraya ritmiıtir, 
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şvekillik yapan 
meşhur piyanist! 

• • tj = i 1Dl:tj:1 #4 ;j ! :j ·-
General Kazım 
Dirik ve fal etli 

1 Harp Notları 1 

Stalinin 
nutku v e 

- BUyUk sanatk6rın -
vatanperverliği 

Polonya hükumeti kurulduğu 
zaman hazinede beş para yoktu. 
Yapılacak işler ise pek çoktu. 
Padörevski bu vaziyet karşısında 
biç tereddüt etmeden, uzun sene· 
!er süren sanat hay.ılı esnasında 
biriktirdiği servetini hükQmetin 
emrine vermiş, Polonyanın ilk 
ihtiyaçları bu para ile temin edil· 
miştir. 

z a~a.nımızın en büyük piya· 
nıstı ve büyük Leh vatan

perveri lgnu Padörevşki Nev· 
york'ta, 81 yaşında olduğu halde 
ölmüş bulunuyor. Padörevski'nin 
vefatile yanız sanat alemi degil, 
bütün insanlık en kıymetli evli· 
dından birini kaybetmiştir. 

Padör~vski 1860 senesinde 
Polonyaoın Kurylovke şehrinde 
doğmuŞtur. Varşova konservatu· 
arında okuduktan sonra bir müd. 
det hariçte calışmış ve 1878 de 
bu kon•erv~tuara hoca olmuştur. 
Padörevski bir taraftan burada 
hocalık yaparken diğer taraftan 
Avrupanın muhtelif memleketlerini 
dolaşarak konserler vermeğe baş

lamıştır. Bu konserlerde bilhassa 
büyük Leh bestekarı ve vatanper
veri Chopin'in eserlerini çalıyordu. 

Seneler geçtikçe Padörevski
nin şöhreti artmış, büyük artisti 
dinlemek için her taraftan davet
ler baslamıştır. Padörevski'ye bir 
gece için görülmemiş ücret veri· 
liyordu. O zamana kadar bir kon· 
serde verileo en büyük ücret 
meşhur muganniye Adelina Patti· 
nin aldığı 5000 dolardı. Leh piya· 
nistine bundan fazla, 7000 dolar 

bu kadar büyük ücret aldığı h~l
de h~r gittiği yerde hayır işleti 
için bir konser vermeği idet edin· 
mişti. Bundan başka hayır işlerine 

cebinden de para vermekten çe
kinmezdi. 

Çare ceva bı 

p adörevski büyük bir Leh 

vatanperveri idi. Şöhreti 

her tarafa yayılınca Rus ça•ı Ni
kola kendiıini dinlemek istemiş, 

Padörevski'yi Sen Petresburga da· 
vet etmişti . 

Çar, bUyOk piyanist'in sarayın 
goniş salonlarında verdiği konseri 
büyük bir zevkle dinledikten son
ra Padörevski'yi diıvet ederek ılti

fat makamında şu sözlori söyle· 
mişti: 

- Bir Rusuıı bu kadar güzel 
piyano çaldığından çok memnun 
oldum. NJSıl ulau da şimdiye kadar 
bundan haberdar olama~ım. 

Büyük Leh vatanperveri bu 
söz üzerine hiç tereddüt etmeden: 

- Fakat haşmetmeap ben Rus 
degilim. Lehliyiml., cev•bını V\'lrmiş
ti.! Bu cevap Çarın hoşuna gitme
diginden sanatkar saraydan uzak
laştırılmış, bir daha davet edilme· 
miştir. 

Siyasi faaliyeti 

S iyasi faaliyetlerden daima 

uzak kalan Padörevıki 

umumi harp esnasında politika ile 
uğraşmaga başlamıştır. Büyük san
atkar 1915 de Ameri~aya gitmiş, 
cümburreisi 'Vilson ile temas ede. 
r•k Leh davasını anlatmıştır. 

Vilson Polonyalı sanatkarı çok 
•evmış, kendisiyle çabuk dost ol
mu•lur. 

Padörevski ayni zamanda Ame· 
rika ş•hirlerinde de dolaşarak Po. 
lonya lehinde propaganda yapmış
tır. Sanatkarın ileri sürdüğü fikir 
şu idi : 

« Polon~a müstakil olmalı, de. 
nize ın~hrecı bulunmalıd ı r . » Bu 
f .. aliyetin neticesi olarak Vilson 
1917 de !4 maddelik ınesaiını 
neşrettiği zaman müttehid ve müs
takil bir Polonya tesisi lüzomundan 
da bah•etmiştir. Sanatkarın Ameri. 
kadaki faaliyeti : zafere kadar de
vam etmiştir. 

Padörevski zaferden ıonra Av• 
rupaya dönmüş ve <lerbal Polonya· 
ya gitmiştir. Polonyada halk ken
disini emsalıiz tezahüratla karşıla
mıştır. 

Yeni Polonya bilkümetinin ilk 

kabinesini büyük sanatlr.ir kurmuş. 
tur. Padörevski hariciye nezaretini 
de deruhte etmiştir. Bu sıfatla sulh 
konferansına gitmiş, konferansın 

müzakerelerine iştirak etmiştir. Fa
kat devlet reisi vaziyetini alan ma· 
reşal Pilsudski ile aralarında çıkan 
ihtiliflar üzerine o senenin sonun· 
da siyasi hayattan çekilmiş, yeni
den sanat hayatına dönmüştür. 

Emsalsiz bir cömetdlik 

Polonya hükumeti kurulduğu za
man hazinede beş paraları yok

tu. Yapılacak işler ise pek çoktu. 
Büyük sanatkar bu vaziyet karşısın· 
da hiç tereddüt emeden uzun se
neler süren sanat hayatı esnasında 
biriktirdiği serveti hükOmetin em
rine vermiş,, Polonyanın ilk ihti
yaçları bu para ile temin edilmiştir. 
Padörevski siyasi hayattan çekil
dikten sonra iptida Parise gelmiş, 
burada konser vermiştir. 

Mayıs 139 da Nevyork'da bir kon· 
ser verecekti. 

O gün bir kriz 1geçirdiğinden 
doktorlar konser vermesine mini 
olmuşlardı. Akşam katibi sahneye 
çıkarak üstadın hastalandığını, ne 
zaman konser vereceğinin bilinme
diğini kişeden ·:biletlerin bedelini 
geri alabileceklerini söylemiştir. 

Tiyatroyu dolduran ve sanat
karın mali vaziyetinin pek parlak 
olmadığını bilen ·beş bin kişiden 

hiç birisi biletin bedelini !'geri al

mamış, bu suretle ,büyük musiki· 
şinasa yardımda bulunulmuştur. 

Padörevski bu krizi geçirdik

ten sonra lsviçreye gitmiş, burada 

Cenevre gölü sahilinde eski ser

vetinden elinde yegane kalan Mor
ges villsiıında yerleşmiştir. Fakat 
burada uzun müddet istirahat ede 

memiş, harp çıkarak polonya isti· 
laya uğrayınca tekrar vatanı için 

Trakya umumi miJfet
tltinin ölUmU her ta
rafta b U y U k t e e s s U r 

uyadırdı 

Ankara: 4 - Trakya umumi müfettişi General Kaıım Dirik, 
Edirne'de vazifesi başında rahatsızlanmış, ameliyat için getiril· 

diği lstanbulda vefat etmiştir. Kazım Diriğin ölümü Ankara'da umumi 
bir teessür uyandırmıştır. 

Trakya umumi müfettişi general Kazım Dirik Ziraat Vekilimizin 
bundan 20 gün evvel Tırakyayı ziyaretleri esna11~d& kendisine refakat 
etmiş ve bu seyahatten lstanbul'a dönüşünde hastalanmıştı. Fakat bü· 
tün memleketçe temiz ve enerjik şaksiyeti ve yöksek idare ve insanlık 
vasrllariyle olduğu kadar vazifeseverliği ile tanınan bu büyük adam, 
lstanbul'da kalmayıp vazifesi başına dönmüşse de Edirne'ye gelir 
gelmez yatağa düşmüş ve 14 günlük bir hastalıktan sonra gözlerini 
ebediyen hayata yummuştur. 

Hastalığı safra kesesi iltihabı idi. Merhum ilk krizleri müteakip 
salaha yüz tutmuş ve bu hal beş altı gün kadar devam etmişse de 
3 gün evvel yükselen hararet bir daha düşmemiştir. Ölümü yalnız 
Trakya için değil, bütün memleket için bir kayıp olan merhumun 
cenazesi lzmir'de defnedilmek üzere Edirne'deki konağından kaldırıla
rak lstanbul'a nakledilmiş ve kendisine muhteşem bir cenaze merasimi 

yapılmıştır. 

Kafkasya'ya giren islim orduları 
baş menzil müfettişliğinde bulun
muştur. 

• çalışmağa başlamıştır. 

General Kazım Dirik, Manastır-1 
da orduya bir çok zabit yetiştiren 
bir aileden doğmuştur. Harbiyeyi 
1315 te ikmal ederek Rumelide 
bir çok kıtalarda bulunmuş, bir 
ara lşkodra vilayetinin bir kazasında 
o zamanın icabı ordu ile alakası 
b•ki kalmak üzere kaymakamlık 
yapmıştır. 

General, Atatürk'ün emrinde 
ve onun erki.nıharbiye reisi sıfa
tiyle Anadoluya geçmiş, 1336 da 
Erzurumda vali ve kolordu kuman· 

1 /f[nas Padörevski_J 
Bu konserde o zaman Cümhurreısı 1 

olan B. Millerand da bulunmuştur. 
Sanatkar üzerinde siyah bir redin
got olduğu halde sahneye çıkarak 
herke•i şahane bir vakarla selam
ladı, bütün halk büyük sanatkarı 
ve vatanperveri dakikalarca alkış

lamıştır. 
Padörevski bundan sonra Ame

rika ya giderek 80 şehirde 80 kon
ser vermiştir. 

Padörevski yalnız büyük bir 
piyanist değil ayni zamanda büyük 
bir bestekardır. Birçok ufak parça
lar bestelemiştir. Bundan başka 

Manru isminde 3 perdelik bir ope
rası vardır. Bu opera 1901 de Al· 
manyanın Dresten şehrinde oynan· 
mış ve muvaffakiyet kazanmıştır. 

Fran8ada teşekkül eden Polon· 
ya milli meclisi kendisini reıs ın· 

tihap etmişti. Padrevski ihtiyarlı

ğına ve hastalığına rağmen çalışı· 

yor ve Polonyanın istikbalinden 
katiy~n ümidini kesmiyordu. Fran· 
sada istilaya uğrayınca sanatkar 
Amerikaya gitmiş orada kuvveti· 
nin müsaadesi nispetinde Polonya 
için çalışmıştır. 

Kazım Dirik, Meşrutiyetin ila
nından sonra Erkanıharbiye mekte· 
bine girerek muvaffakiyetle bitir
miş ve Hareket ordusunun lstan· 
bulu işgalini müteakip Beyoğlu 
semti kumandanı olmuştur. 

General Dirik, umumi ··harpte 
Suriyedeki dördüncü orduda men· 
zil müfettişliği: bir müddet Sina 
cephesinde fırka kumandanlığı yap· 
tıklan sonra harbin son yıllarında 

• 
dan vekili olmuş, Garbi Anadolu 
menzil müfettişliğinin başında bu· 
!unmuş, büyük taarruzda milli müda
faa vekaletinin sevkiyat ve nakli
yat umum müdürlüğünü yapmış, 

1926 da lzmir valiliğine, 1934 de 
Trakya umumi müfettişliğine tiyiw 
edilmiştir. 

lzmir valiliği sırasında lzmiri 
ziyaret eden lran Şahenşahı, Ebe
di Şefe .ondan « ne Dirik zati » 
diye bahsetmiş ve nihayet bu tabir 
kendisine soyadı olmuştur. 

Padörevski büyük bir demok

rat ve hürriyet işığı idi. Siyasi 
hayattan ilk çekilmesi de bu yüz· 

den olmuştur. Mareşal Pilsudskrnin 

kanun esasiye hürriyeti takyid eden 

bazı maddeler koyması üzerine 

büyük sanatkar buna tahammül 

edememişti. 

Atıcılık kursu yarın 
açılıy o r 

Yilüvetlerde M.aliye 
Beden terbiyesi mükellefleri 

Ankara 4 (Hususi muhabiri
arasında atıcılık kursuna seçilen· mizden ) - Maliye Vekaleti teş• 
ler, yarından itibaren bölge bina- killi ve vazifeleri hakkındaki ka· 

sında açılacak atıcılık kursuna de nuna ek layiha •ruznameye alındı. 

vam edeceklerdir. Liyihanın encilmenlerde aldığı 

Her giln 9,30 dan 12 ye ka- son şekle göre belediye hududu 

dar sürecek olan kursta Binbaşı içinde ayrıca kaza teşkilatı bulu-
Kerim Kızılkaya atıcılık hakkında nan vilayet merkezlerinin maliye 
nazari ders verecektir. Kurs iki teşkilatı defterdarın idaresi altın· 

. 1 " 
ruya tahsilat müdürlerine ait ola
caktır. 

Tahsilat müdürü bulunmıyan 
vilayetlerde divanı ınuhasebata 
hesap vermek vazifesi defterdar
lara ait bulunacaktır . Bu vilayet· 
!erde tahsilat şeflerile varsa tah
sil şube şefleri bıı hesapdan doğa 
cak mesuliyetde defterdarla müş 
terektir. 

da bi' mali vahdet teşkil edecek 
ay devam edecek, ikinci ayda 

tir. Bu şehirlerdeki belediye hudu Acıklı bı'r ölüm 
atışlar başlayacaktır. · · d du ıçın e bulunan kazalarda mu- A 

At 
· · · d 1 b danamızın büyük çiltcı·lerı' n· 

ış ıçın ıcap e en ma zeme, hase e servisinden maada diğer 

h b 
bay Ali Y erdelenli dün gece ve-

esli a olgemize gelmiş bulunuyor. bütün ser v i s 1 e r defterdarlığa f at etmiş ve cenazesi kendisini ta Son harpteki faaliyeti 
inşaatı bir hayli ilerlemiş olan poli· bağlı olacaktır. Tahsilat müdürü 

B 
.. ··k tk" 1939 d p nıyan ve seven dostları tarafından 
uyu •aM ar a olon- bulunan vilayet merkezlerinde tah b gon da o zamana kadar tamamlan· e edi, me.dfenine götürülmüşt.u"r. 
ya istilaya uğradıgı sırada Is- silat muaıneliitından dolayı divanı 1 · 'd h b I mış olacaktır. emız ve halOk ahlakile ta-

vıçre e asta u unuyordu. Ame· muhasebata hesap vermek vazife· 1 
'k 'd d' • k ) .. Ög" rendig· imize göre kurs d h ·ı b nınmış 0 

an merhumun vefatı her 
rı a a ver ıg onser er, mutema- a e si ta sı şu e şeflerı'le mu"•tereken ke t f d Y s ara ın a.n teessürle karşıJan-

di çalışma kendisini çok yormu•, \lam etmiyen miikellefler .'cezalan· tahsili.! müdürlerı'ne, şube bulun· mışt r M h Y 1 ' er uma tanrındnn mağfe-

askeri 
• vazıyet 

YAZAN Alman-Sov-
yet cephe-

MÜMT AZ sindeki hare-
FAiK kit hakkında 

FENiK dün s o vyet 
•-------1 devlet müda
faa komitesi reisi Bay Stalin'in 
Radyoda söylediği upuzun ııutuk, 
Alman tebliğinden de daha ma
nalı ve daha izahlıdır. Bay Stalin 
düşmanın ileri atılmağa devam 
ettiğini söylemektedir. Litvanya 
ile Letonya'nın büyük bir kısmı, 
Beyaz Rusya'nın garp kısmı, 

garbi Ukrayna'nın bir kısmı Al
man işgali altındadır. Bay Stalin, 
Alman tebliğleri dışında, ilk de
fa olarak, Garbi Ukrayna'da da 
Alman askerlerinin ilerleyişini 

haber vermektedir. Filhakika üç 
gün evvelki Soyyet tebliğleri, 

Volinsk~ - Novograd ve Spetovka 
arasında bir Alman yarma hare
ketinin akamete uğratıldığını bil· 
diriyor, ve dünkü Sovyet tebliği 

de Spetovka istikametinde bir 
hareket olduğunu söylüyordu. Bu 
iki şehir Garbi Ukrayna'dadır; 
fakat Ukrayna'nın garbinin Al
man işırali altında bulunduğunu ilk 
defa olara Bay Stalin haber ver· 
miştir. 

Nutkun mahiyeti 

S ovyet Komiserler Heyeti 
Reisi, Komünist Partisi 

Genel Sekreti, Sovyet Devlet 
Müdafaa Komiseri Reisi Bay Sta
lin'in mütenıadiyen sükOtu ihtiyar 
etlikten •onra, dün hem de uzun 
bir nutukla, vaziyeti izaha çalış

ması hayli manidardır. Ma!Omdur 
ki Bay Stalin 22 Haziranda Al
man taarruzu başladığı zaman bile 
~U~u.&u~. "'" ""ü:ıı::tl. Bay Molotof'a 
yani muavinine bırakmıştı. Bun· 
dan dolayı bu nutukla, dünkü 
Alman tebliğinde, biltün S'>vyet 
cephesinde düşman mukavemeti
nin kırıldığına dair olan kayıt 
arasında derin bir alaka bulma
mak imkin dahilinde değildir. 

Bay Stalin'in nutku, umumiyetle 
bir bedbinliği kaybetmeğe çalı

şan ve nikbin görünmek istiyen 
bir cihetle söylenmiştir. Ve bu 
meyanda Sovyet lideri, daha zi
yade 23 Ağustos 1939 da AJ. 
manya ile yapılan ademitecavüz 
paktı h•kkındİı izahat vermek ve 
o zamandanberi devam eden 
Sovyet siyasetinin tebriyesini is
temek zaruretiyle ıöz almıştır. 
Bay Stalin, Almanya ile ademi
tecavüz paktı yapıldığından do
layı hata işlenmediği kanaatinde· 
dir. Çünkü ona göre, Sovyetler 

( Devamı Üçüncüde ) 
kalbinde irıza baş ğöstermişti. 26 dırılacaktır, mıyan yerlerde ise doğrudan doğ- ret ailesine taziyetlerimizi sunarız. 
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YAZAN: Reşat Enis ====_. 

Temelden fışkıran kalın bir asma, 
kupkuru datlarile~ iskelet bir kol gibi, sa
çağa tırmanır. 

sahanı. Pencere dibinde alçak bir •edir. 
Ve eski, soluk şal hırkasile kanburu çı· 
kık bir ihtiyar kadın: Yüzünü cama ya

pıştırmış, gözlerini kafes aralıklarına uy
durmuş. Bekliyor. Kimi?: Oğlunu .. 

••• 
eıeledi. Gittikçe incelen korların külünü 
üfledi. Biraz Önce indirdiği yemek saha· 
nını tekrar saçayağa yerleştirdi. Ve, söy-

Birinci kat: Sıvaları dökük iki du. 
varın arasında, kara, yosunlu taşları çar
pık bir dehliz: Labirent•io metJ.alinden 
muhakkak ki, bin kere soğuk ve kor'. 
kunç. Sağda iğri büğrü bir oda kapısı, 

bozuk bir kapı tokmağı. Gıcırtılı bir ses: 
Birinci oda. Loş duvarda asılı gaz !im· 

bası ışık değil, daha çok koku veriyor ... 
Tavan basık. Sağ duvarda eski bir ça
maşır sepeti asılı. Solda atlas üzerine 
ipekten gül işlemeli bir kese : «Kelamı· 
kadim». 

Sağ köşeden sol karşı köşeye, sol 
karşı köşeden sağ ~öşeye gerilmiş çap· 
raz çamaşır ipleri. Uzerlerinde: Amelikan 
bir erkek donu; paçaları bağlı. Asında 
kaba bir yama. Yanı başında, uçlarında. 

ki soluk kırmızı dikişleri!~ uçkur. Boyalı, 

basma bir başka don. Kolluk altları yır
tık bir fanila. Zıbın. Biri yamalı, biri par

ç~ parça iki çift siyah çorap. Bir çift 
yun çorap. Mendil. Bir daha mendil. Bir 
daha amelikan don . Bir daha uç
kur 

Orta yerde, ateşi kül bağlamış ge. 
beş bir saç mangal. Üzerinde bir yemek 

Dipte, ayakları nasılsa sağlam kal· 
mış o1gazete kağıdı kaplı düzgün bir 
masa üzerinde ulak bir saat. Alaturka : 
Altı. 

Gece yarısı. 

••• 

Gece yamı. Şimşek. Gök gürültüsü. 

Oluklar boşanıyor ... 
Zayıf, buruşuk, sarı bir el, ilstkatta . ' 

akan çıplak odanın orta yerıne, köşe 
diplerindeki tahta çamaşır sandıklarının 
ve paslı karyolanın üzerine çinko taslar, 
kesik tenekeler, maşrapalar sıralıyor, 

Damlalar. 
Soluk mavi boyası dökük geniş çin

ko tas: Şıp şıp ... Şıp şıp ... 

D. A markalı kanbur kunbur, kalaylı 
maşrapa: Tıp ... 

Teneke: Tıp ... Tıp tıp ... 

Garip bir milzik. Esrarlı bir el san· 
tur çalıyor. 

Alaturka saat: Yedi. 

Karşı · camiin upuzun servileri, çılgın 
rüzgarın önünde korkunç hışırtılarla bir
birlerine giriyorlar; çatırdıyorlar. 

Sarı yüzlü kocakarı gözlerini yumu
yor. Titriyor. Bu çatırdayış, birbirine 
sürtünen, birbirine ge~n dalların çatır
dayışı değil. Bu gece, cami kabristanına 

ırömülen itibarlı ölünün kırkıncı gecesi
dir: iskelet ayrılıyor! 

Dudaklarında bir dua: Mırıl mırıl 

mırıl ... 

Bir hatıra vardı kalasında: Rahmetli 
kocasının, ölümünün kırkına raslıyan ge. 
cede lokma dökmüşlerdi; dağıtmışlardı: 

Ölü ıztırap çekmesin diye! 

••• 

Artık uyukluyordu. Nerde ise uyku 
bastıracak ve bir daha da uyanamıyacak
tı. Uykusuzluk ıröz kapaklarını ağırlaştır
mış, beynini uğuşturmuştu. Kımıldandı; 
kalktı. Çamaşırlar kurusun diye odanın 
orta yerine aldığı gebeş saç manralı 

lendi: · 

- lsınıp ısınıp soğudu, sarhoş ye
meğine döndü bu da ... 

Oğlunu, işten dönünceye kadar bek
lemeği adet edinmişti. Zaten o gelme
dikçe, gözlerine pek kolay kolay uyku 
girmezdi ki ... Ne berbat bir işti bu kun
duracılık! .. Başladığı saat bilinmezdi. Ba· 
zan dükkan geç açılırdı. iş olduğu giin, 
sabah karanlığından çok evvel... Bittiği 
saat de öyle: Bazı akşam ezanı. Çok de
fa yatsı, gece yarısı. Arada, işte böyle, 
sabaha karşı ... 

Hayati, yirmibir yaşındaydı. Ama 
onu gören onyediden yukarı diyemezdi. 

Haşlak bir çocuktu. 
Nazire Hanımın vaktile, altı çocu

ğundan, hiç sevmediği buydu. Hayati'yi 
bir türlü sevememiş, ona yıllarca soğuk 
kalmıştı. Sebebi mi? işte: 

Hayati, çok soğuk, çok karlı bir kış 
akşamı doğmuştu. Dışarıda tipi vardı. 
Kafes aralıklarına dolan kar yekpareleş· 
miş, donmuştu. Oda loştu. Köşede uzun 
saç soba kıpkızıl kesilmi~ti. Duvar dibin· 
de geniş bir yatak seriliydi. Atlas üzerin-

[ Devamı var ) 
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TEHLİKE 
Amerika'nın 

Stalin 'in 
hitabı 

Romanya endi
şe duymağa 

•arıklı, lop · sakallı bir adamın ka· 1 
nı da karışmıştı,. 

Vay imanı yok efe.. Sanki 
müftü imiş gibi fetva veriyor .. 

üstündedir! 
Vilki, lngilterenin 
bekası için donan
mamızı kullanma
lıyız, diyor 

Rusyada fevkal başladı 
• • • 

içiyorduk, Bizimkiler nasıldı, 
bittabi bilemiyorum; fakat elenin 
gözleri kan çanağına dönmüştü. 

Ansızın nöbetçilerden birinin sesi 
yükseldi: 

- Nöbetçi sak dur, istikama 
yal!. 

Bir şimşek süratile silahını ka· 
pan ele, ileriye atıldı, öndeki kü
çük sırtı geçerek gözden kaybol
du. 

Jandarma baskına mı uğramış
tık; dertten derde giren başımıza 

bir de müsademe kepazeliği mi 
gelecekti? Bir şey değil, bu zaval· 
lı arkadaşlara da ben sebep ol· 
muştum. Vaziyetimiz gayet nazikti. 
HükOmete karşı biç yoktan eşki· 

ya yalağı, haydut dostu, daha kim 
bilir neler olacaktık? Gazeteler 
birinci •aylalarında 36 punto baş· 
lıklarla bizden bahis y•zılar yaza· 
caklardı. Ondan sonra bizim için 
intihardan başka çare yoktu. Ne 
yapardık, ne derdik, herkesin yü· 
züne ne suratla bakardık?. 

Biribirimizin yüzüne baka ba· 
ka on dakika kadar bir zaman 
geçti; hamdolsun silah patlamadan 
ele göründü ve biz sormadan iza· 
hat vermek lutfunda bulundu: 

- Karşıdan biri geçiyormuş 

da. Bizim oğlanlar görmüşler ... 
Tedbirli davranmışlar .. 

- Herif geçti, gitti mi?. 
- Gidemedi. Buralarda faizci 

bir Hacı F eyzullab vardır. Karşı· 
dan ona benzettim. Getirin şu he· 
rili buraya dedim. Şimdi gelir. 

Filhakika bir müddet sonra 
zeybeğin birisi, önünde süklüm, 
büklüm yürüyen bir adamı efenin 
huzuruna getirdi. 

Efe gök gürler gibi bir seıle 
sordu. 

Nereden gelip nereye gı· 
diyon?. 

- Tireden ır~l iyorum ele; kö· 
ye gidiyorum. 

- Sen Hacı Feyzullah değil 
misin?. 

Adam10 zaten sapsarı olan 
çehresi renk değiştirerek kireç. 

leşti: 

- f.vel ele .. 
- Sökül şu haram paraları •• 

Seni gidi namnuuz seni. Köyde 
yakmadık can, yıkmadık ocak bı· 
rakmadın. F aiıle tekmil kazanın 

canına okudun .. Sökül.. 
Herif üstünde ne varsa hepsi

ni verdi. 
Şimdi sende para kalmadı 

mı?. 
Kalmadı efe .. 
Evinde de yok mu? 
Yok ele .. 
Vardır; bana yarın dört 

bin lira getirmeyi vadet seni ••• 
!ayım .. 

- Dört bin lira mı? Varım, 

yoğum iŞte şu sana verdiğim beş 
yüz elli liradan ibaretti. Eğer baş· 
ka param varsa Allah besi kah
retsin .. 

- Ülen faizci Eeyzullah 1 .. 
başka paran olmadığına şurada 
abdest alıp iki rekat namaz kıl· 
d1ktan sonra yemin eder misin?. 

- Ederim efe .. 
- Haydi bakalım .. 
Herif gitti. Çayda abdes aldı; 

iki rekat namaz kıldıktanj sonra, 
-- Hazırım, 

Dedi. f.le, belinden ince bıça· 
ğını çıkarmış, ucile toprağı çize. 
rek oynuyordu. 

- Süleyman 1. f.n 'amı al, gel. 
Adının Süleyman olduğunu 

öğrendiğimiz zeybek sol koltuğu· 
nun altındaki meşin keseden en'a· 
mı çıkardı, hürmetle öptükten ve 
başına götürdük ten sonra sağ eli. 
nin içinde Hacı Feyzullaha uzattı. 
Hacı Feyzullah da sağ elini kita. 
ba basarak yemin etti: 

- f.ğer bende 
başka para varsa bu 
çarpsın .. 

ve evimde 
kitap beni 

Biz put kesilmiş; neticeyi bek· 
liyorduk. 

O zaman elenin yüzü güldü: 
- Peki Hacı 1. Şimdi parasız 

ne yapacaksın? 

- Dilencilik mi edeceksin Ü· 
len?. Parasız yaşanır mı?. 

- ..... 
- Susuyorsun.. Yalan yere 

kitaba el basarak yemin ettin. Şer' 
an ıenin katlin vacibdir .. 

- Hacı !. Şöyle yat da seni 
ensenden keseyim .. 

- Aman efei merhamet et, 
benim suçum ne?. 

- Senin suçun üçtür hacı 1. 
Birincisi, hacı olmana rağmen fa
izcisin, bu yolda nice canlar yak
tın. ikincisi hacı olduğun halde 
şimdi kitaba el basarak yalan ye· 
re yemin ettin. Üçüncüsü ninemin 

tarlasını ... 

f.le bunu söyler söylemez Hocı 
Feyzullah yere kapanarak ağlama
ğa başlamaz mı? Biçare adam kur· 
tulamıyacağını anlamış olacaktı. 

Bizde de betbeniz perişandı. 

Uykusuıluğa, rakının mütemadi 
tahribatına bir ·de korku inzimam 
etmişti. 

Ele lievam etti: 
- Ben Bağdat cephesinde 

düşmanla boğuşurken sen burada 
aç kalan nineciğimin elinden A· 
rıkbaşmdaki tarl.yı yalancı şahit· 

!erle alır; dul ve ihtiyar kadının 

[Devamı var} 

Abidin Ramazanoğlu yar
dı msevenler cemiyetine 

teberruda bulundu 
• ihtiyaçta bulunan Türk ana 

sı ve yavrularına, ve genç kızları 
na yardım elini uzatacak olan Yar
dım sevenler cemiyeti gibi bir ha· 
yır müessesesine ilk defa olarak 
hemen 100 lira gibi bir meblağ 
teberru etmek suretiyle yüksek 
hamiyetlerini gösteren sayın bay 
Abidin Ramazanoğhına cemiyeti
miz namına teşekkürlerimizin arzı
na gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz. » 

Y ardımsevenler 
cemiyeti 

YUzUcUlerimiz Hatay 
müsabakalarına 

hazırlanıyor 
23 temmuzda Hatayda yapıla· 

cak yüzme müsabakalarına bölge· 
miz sporcularıda iştirak edecek
lerdir. 

Müsabakalar : 200 metre ser
best, 100 metre sırt üstü, 200 
metre kurbağalama, 400 metre 
serbesttir. Bunlardan başka muh· 
telif atlamalar ve türk bayrak ya· 
rışı ve su top müsabakaları yapı
lacaktır. 

Bölgemiz sporcuları Hatay 
müsabakalarına hazırlanmak ıçın 

önümüzdeki pazar gününden sonra 
Atatürk parkındaki yüzme havu
zunda antremanlara başlayacak. 
!ardır. 
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CUMARTF.SI 

YIL: 1941 • A Y·1 Gün: 186 Hızır 61 
Rumi "S7 • Haziran 22 
Hicri 1360. CemazlillAhlr 10 

Nevyork: 4 [a. a.] - Vilki, is. 
tiki.il günü bayramı münasebe· 
tiyle iradettiği nutukta ezcümle 
şöyle demiştir: 

«- lngilterenin, siyimizin mah
süllerini alabilmesini ve beka bul· 
masını temin için harp donanma
mızı derhal kullanmamız lazımdır. 
lnırilterenin yaşaması bizim hürri
yetimizin muhafazası için de eJ. 
zemdir. Kaybedecek val<ıt yoktur, 
Tehlike ü>tümüzde dolaşıyor. 
Ümidleri hakikat addetmesin za. 
manı geçmiştir. Karar saati ya
kındır. Beşeriyetin müşterek ilki. 
betinin esaret mi, hürriyet mi ola
cağı hakkında karar vermek kud. 
retine sahip bulunuyoruz.» 

ade heyecan 
doğurdu 
Almanlar Rus hat
ları arkasına para· 
şutçu g r u p ı a r ı 
indirdiler 

Moskova 4 ( a.a ) - Sovyet 
sabah tebliği: 

3 Temmuz gecesi kıtalarımız 
Borisol istikametinde ve Krenenetz 
- Sbaraj - Tarnapol mıntakasın. 
da düşmanın motörlü ve zırhlı kuv. 
vetlerine karşı şiddetli muharebe
ler • vermeğe dev1m etmişlerdir. 
Cephenin diğer kısımlarında mev· 
zii muhareb~ler olmuş ve pişdar. 
lanmız gece baskınları yapmışlar
dır. Borisol intikametinden düşma
nın ileri kıtaları Berezina nehrini 
geçmek için mütaaddit tetebbüs· 

Suriye' de !erde bulunmuşlarsa da bu teşeb
büsler kıtalarımızın mukabil hare-

harekat ketleriyle her tarafta durdurul· 
muştur. 

Vişi kıtaları Berut, Lutsk istikametinde kıtalarımız 
düşmanın mühim motörlü ve zırhlı 

Trablusşam, Hu-
cüzütamlarının Sretovka'y.! doğru 

m u s müsellesine ileri hareketini aurdurduktan ve 

çekiliyor düşmana büyük zayiat verdirdikten 
Kudüs: 4 (a. a.J - Vişi kıta. sonra bu düşman grupunun bir kıs· 

!arının, Kilit şehirler teşkil eden mı cenup istikametinden Tarnopol'e 
Berut, Trablusşam. Humus müse!. doğru bir yarma teşebbüsünde bu· 
lesine çekilmekte oldukları zanne- lunmuştur. Kıtalarımız bütün gece 
dilmektedir. düşmanın bu ileri grupu ile muan-

Müttefik kıtaları düşmanla 48 nidane çarpışmalara devam etmiş-
saattanberi ne Şamın garbinde, !erdir. Muharebe hiila devam et· 

mektedir. ne de Nebech 'in şarkında temas 
edememiştir. 2 Temmuz günü hava kuvvet. 

!erimiz 61 düşman tayyaresi düşür· Hür Fransız kuvvetleri Şamın 1 d 
müş er ir. Bizim zayiaatı1.11ız 28 

130 kilometre şimali şarkisinde bu· tayyaredir. 
lunmaktadırlar. Bu kuvvetler 20 Devlet müdafaa komitesi reisi 
kilometre kadar şarkta Basra'ya Stalin bu sabah saat 7,30 da rad-
kadr ilerlemişlerse de Vişi kuvvet. yoda bir nutuk söyliyerek, Sovyet-

lerine rastlamamışlardır. • ler Birliği milletlerini kahraman 

Şam - Berut yolu üzerinde, Kızılordu ile donanmaya ve harp 
Şamdan 25 kilometre • mesafede şahinlerimize müzaharete davet et· 

Macaristanın har· 
be giri,ı, Transi· 
lvanyanın iadesi 
Umidinl ortadan 
kaldırdı 

Londra 4 ( A. A) - Royte
rin diplomatik muharriri diyor ki : 

Loodraya gelen haberlere 
göre Sovyet ·Romanya hududun· 
daki Alman kuvvetleri 19 tümen 
piyade, 3 tümen süvari ve ehem· 
miyetli miktarda motörlü cüzü· 
tamlardan ve 25 Rumen tüme· 
ninden mürekkeptir. 

Macaristanın harbe girmiş 

olmasından Romanyada endişe 

edilmekte ve Almanya muzaffer 
olduğu taktirde Romanyanın 
Transilvanya hakkındaki talep· 
lerinin nazarı itibare alınmama

sından korkulmaktadır. 

Romanyada Alman askerleri 
üzerine ateş edilmesinden ne 
yahudiler, ne de komunistler mes· 
uldürler. Geçen Kanunusanide 
demir mu'1afızlar tarafından ya
pılan isyanın bastırılması ıçın 
Almanların general Antoneskoya 
yardım etmelerini bir ihanet sa
yan demir muhahzlar intikam 
maksadile bu taarruzu yapmışlar
dır. Romen hükumeti, suçları 

sabit olacakların bundan sonra 
ailelerile birlikte idam edilecek· 
!erini bildirmişlerdir. 

Almanlar Rusyayı işgal et· 
meden evvel Sovyet makamları 

Almany•nın Okraynalılar arasın· 
da entirka çevirmelerinden kor

karak hudut bölgesindeki Okray
nalılardan bir çoğunu sistematik 
bir tarzda dahile nakletmişlerdir. 
Bazı haberlere nazaran Okrayna 
Petlira partisinin liderleri Berline 
veya Rozenberg'e çağrılmış ve 

içtimada Sovyet meseleleri görü
şülmuştür. 

Duma mevkiine kadar keşif faali· miş ve vatanın selameti, hürriyeti Değişmiyen 
yeti yapılmış ve iyi neticeler ahn- uğrunda Faşist mütecavizlere karşı siyasetimiz 
mıştır. Kudüsdeki askeri sözcüye y11ıpıJan bu harpte düımanın kat'i 

hezimetine ve zafere kadar herke· /Boşmakaleden artan] göre, buradaki Vişi kıtaları geri 
sin tam bir ferağatle m~cadelfl et- kin vermiştir. Bu itibarla Türk -çekilmiş olsa gerektir. Nazar tepe· meaini talebetoııştir. 

sindeki Vişi kıtaları yolu bombar- Sovyet milletleri şefi Stalin'in Alman dostluğu hakkında Başve. 
h. b · ·ı k" ı 1 kilimizin verdig'" i mi.na ve ehem .. dımaoa devam etmektedirler. Bu, ıta ı ışçı er, oy Ü er ve münevver 

d f k l.d b miyetin milli menfaatlerimiz bakı-müttaliklerin ileri yürüyüşünü güç· arasın a ev a a e ir heyecan 
dog· urmuş e Al F • 1 mından çok büyük bir hususiyeti leştirmektedir. v man aşıst sürü e· 
rine karş fi 1 k h ve kıymeti oldu.Yuna bizde inanı· Filhakika bu yol derin ve dar ı muza er 0 ma ususu~. 6 

k daki azim ve iradeye büyük hamle yor ve bu dostluğun ihtilaflardan 
uçurumlar arasından geçme te ve vermiştir. ari ve azade olarak daha çok in. 
civardaki tepelere yerleştirilmiş F • k l kişafını temenni ediyoruz. 

aşıst ıta arı hatlarımızın ar· 
top ve mitalyözlerin ateşi altında kasında bozgunculuk hareketleri Ancak şu noktayı tekrar tek· 
bulunmaktadır. yapmak . üzere küçük µaraşütçü rar göz Önün.le tutmak icap eder 

Sovyet Rusya. Avustralya grupları indirmişlerdir. Bu gruplar ki; biz bütün bu ittifakları, dost· 
kıtalarımız ve avcı tayyarelerimiz lukları, ahbaplıkları ve bu muvaf. 

iş b i r 1 i ği tarafından sistamatik bir surette lakiyetli siyaseti bir tek şeye medyu· 
imha edilmişlerdir. nu O şey de b'I el'd' k' T- k Sidney' 4 [a. a.J - Dün akşam z. ı m ı ır ı; ur 

Budapeşte 4 [ a a J M milletinin kendi kuvveti , kendı' 5000 kişi tarafından Hotrill'de ya· · ' - a. 

1 d S car ordusu genel kurmayının teb. kudreti ve kendi vatanperverliğidir. pılan umumi bir top antı a ov· !iği : 
yetler Birliğile müessir bir dip~~: Bu kuvveti yaratan şey ise bizim bü· 

1 
B l matik iktisadi ve askeri işbirlıgı Karpatların ötesinde ilerliyen yük ve Milli şefimiz lnö nü'nün et· 

u No"'betcı' eczane ' b't dil· kıtalarımız 2 Temmuzda yeni ara• rafındı ve onun emr'ınde sarsılmaz gece yapılması imkanlarının tes ı e. . . k 
1 . _ _ t r zı azaomış ardr. Hava kuvvetlerı'· bir ı'nançla t k' I tt' • · · k mesi federal hükumetten Menmış 1 

• eş ı e ıgımız sı ı, 
Fuat Eczanesi Belediye reisi toplantıya riyaset miz ricat eden düşmanı müessir samımı ve özlü milli birlik ve 
( Yenipostane Yanında ) · t' bir surette bombardıman etmiştir. ı milli bütünlüğümüzdür. 
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PORTRELER Alman ordusunu idare edenler 
P olonya har· 

bine kadar 
halk tarafından 

Polonya harbini 

.._Y_a_p_a_n_k_um_a_n_da_n~ az bilenen ve İS· 
mi çok geçmiyen kumandanlardan biri Gene· 
ral Kari Rudoll Von Rundstedt, diğeri general 
Fedor von Bock'dur. Bunlar Polonyayı işıral 
eden iki ordunun kumandanlarıdır. General 

askeri akademide okumu~tur.' ~ 7 yaşında Kay. 
zerin muhafız alayına gırmıştır, 1916 da bir 
piyade alayı kumandanı olarak harbe iştirak 
emiştir. 1931 de fırka kumandanlığına terfi 
etmiştir. Avusturyayı ve Südet bölgesini işgal 
eden Alman orduları onun kumandasında bu
lunuyordu. 

nup ordusu kumandanlığına geçirilmiştir. f.sa· 
sen bir sahra zabiti olan general List ordu· 
!arını Tatra dağlarını aşırtarak 500 kilometre· 
lik bir mesafeyi o kadar süratle katetmiştir. ki, 
Alman erkiinı harbiyesini bile hayr~te bırak· 
mıştır, Balkan harbinden sonra general List 
~ark cephesine gönderilmiştir. Şimdi Sovyet
lere karşı harbetmektedir. • Rundstedt 1938 de Berlin Merkez kumandan· p 1 b 

H'tl . k' kU ~ onya har ine lığından çekildiği zaman yabancı matbuat Al· 1 erın es 1 • ıştirak eden ku· 

man ordusunda bir temizlik yapılmak üzere mandam List mandanlardan biri 
olduüunu işaa etmişlerdi. Çünkü generalin te- • de G 1 L' 'd' 

o ~~-':'"""--·--'"""'.-~: enera ıst ır. kaütlüğüne iki sene kalmıştı. Çekilmesine se· Balkan harbini de 0 idare etmiştir. Hitler LJ. 
bep yoktu. Fakat sonra te~rar orduya alındı. mumi harpte onun alayında bulunmuştur. Ge· 
Bugün yüksek kumanda heyetinin en ihtiyar neral List mutat hilifina bir Aristokrat aileye 
generali odur, 66 yaşındadır. mensup değildir. Bir doktor oğludur. 

General Rundstedt 1875 te dünyaya gel· 1880 de Wurtemberg'de doğmuŞıur. Munib 
miştir. Prusyanın Aristokrat ailelerine mensup askeri akademisinden mezundur. 1914 de 
bir generalin oğlududur. Çocukluktan asker Bavyera erkiinı harbiyesinde yüzbaşı olarak 
terbiyesi görmüş, Potsdam askeri akademisin· bulunmuştur. 
de okumuş, ve ıreçen harpte yüzbaşı olarak Geçen harbe, piyade kumandanı olarak 
orduya girmiştir. 1932 de general rütbesini iştirak etmiş, sonra Munihe dönmOş ve 1922 
kazanmıştır. Polonya harbinde cenuptaki üç de Alp taburlarından birinin kumandanlığına 
orduya kumanda etmiştir. 27 Ey!Olde Polonya- toyin edilmiştir. 1926 da Berlinde Harbiye 
nın askeri valiliğine tayin edilmiştir. Nezaretinde şube [müdürü olarak çahımııtır. 

Ceneral Fedor von Bock da bir general PoJonya harbine ikinci kolordu kumandanı 
oğludnr. 1880 de Küstrin'de doğmuştur. O da olarak iştirak etmiştir. Sonradan Polonya ce· 

General Von 
Reichenau 

• A iman ordusunun en 
büyük kumandanla· 

rından biri Von Reiche . 
naud'dur. Topçudur ve 

ilim adamıdır. Yüksek Aristokrat bir aileye 
mensup olmasına rağmen demokrat tabiatli bir 
generaldir. Sporu çok sever. Atlet müsabaka· 
!arına iştirak eder. Hatta Polonya harbinde 
generalin tozlu Polonya yollarında kısa panta. 
!onla yürüyüş taptığı görülmüştür, Babası 
sporculukta temayüz etmiş bir generaldir. 1914 
te harp akademisinde ve erkanı harbiyede ça· 
!ışıyordu. Bütün harp müddetince de bu va· 
zifede kaldı. 1932 de binbaşı, 1934 te general 
oldu. 1935 te Münihte kolordu knmandanlıtına 
tayin edildi. Hitler onu Başk\lmandan yapmak 
istiyordu. Pakat Hindenbura- mini cldu. 

/Der1amı DördiJnciJde/ 
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Stalinin nutku ve 
askeri vaziyet 
( Baştarafı ikincide) 

Birliği sulhperverdir; ve komşu· 
siyle bir ademitecavilz paktı yap· 
mamazhk edemez. Bu zaman zar· 
fında, yani bir buçuk Jenede Sov· 
yetler Birliği çok şeyler kazan
mıştır. Hazırlıklarını yapmıştır. 
Halbuki Almanya çok şeyler kay· 
betmiş tir. 

Kuvvetlerin inhidamı mı? . 

B ay Stalin bu bir buçuk 
senelik hazırlığa rağmen, 

Almanların ilerlediğini kabul et· 
mekte, nihai zafere olan iyma
nını - Napolyon devrinden misal 
alarak - tazeledikten sonra, hu· 
duttan çekilenlere düşmanın ışıoe 
yarıyacak, bütün malzemenin gıda 
maddelerinin, petrollerin, ekin 
tarlalarının harap edilmesi ve ya· 
kılması tavsiyesinde bulunmakta. 
dır. Bu sözlerden anladığımız 
mana şudur : demek hudutta 
umumi bir çöküntü vardır. Fakat 
bu, bütün Sovyet kuvvetlerinin 
inhidamı demek midir ? Şimdılik 
böyle bir iddiada bulanmak çok 
hatalı bir şey olur. 

Sovyetler Birliği gibi, malze· 
mece ve insanca muazzam kaynak· 
!ara malik olan ve harp kabiliyeti 
yüksek bulunan bir memleketi, Al 
manların bir hafta on gün i~inde 
zaptediverdikleri memleketlerle kı 
yas etmek doğru değildir. 

ilk hamlede büyük zayiat ve· 
rilmiş olma5ına rağmen şüphesiz 
Sovyetler mukavemetlerini yeni· 
c en kurmağa çalışacaklardır. Bu 
mukavemetin "'derecec;i, Sovyetle· 
rin geri çekebildikleri kuvvetlerle 
ve yahut yeniden cepheye getir· 
dikleri askerlerle yapılıp yapılma· 
yacağına göre değişecektir. Fakat 
Bay Stalin'in vatanın büyük bir teh· 
tikeye maruz bulunduğunu söyle· 
miş olduğunu da unutmamak Ji\ . 
zımdır. 

Japonyadan g e ı e cek 

tehlike 
s o?et vatanı niçin büyük 

bır tehlikeye maruzdur? 
Bu yalnız Alman ilerleyişinden mi 
doğmaktadır? Şurasına bilhasa işa. 
ret edelim ki, Uzak-şarktan gele
bilecek bir Japon tehlikesi de kat· 
iyen ihmal edilen bir şey değildir. 

Matsuoka, imparatorluk konfe. 
ransrnda mühim bir siyasi karar 
alındığını söylemiştir. Japon harici. 

ye nazırına göre Japonya bu harp 
karşısında basit bir müşahit vazi· 
yetinde kalmıyacaktır. 

Japonya hazırlıklar yapmakta· 

dır. Matsnokanın bu hazırlıklara 
tam bir itimadı vardır. 

Japon hariciye nazırı muhtelif 
devletlerin izhar ettikleri temayül· 
!eri dikkatle takip ettiğini söyle· 
diği >.aman, hiç şüphesiz. mihverle 
bir olan ve Nankin hükümetini ta· 
nıyıp, japonyaya müzaharet göste· 

ren devletleri kastetmiştir, Matsu· 

okaya göre, bilhassa Uzak-şarkta 
tehlike vaziyeti inkişaf etmektedir. 
Japon hariciye nazırının kastettiği 
tehlikeyi, Almanya, Polonyaya gir. 
diği zaman Sovyetlerin kastettikle· 

ri tehlikeye benzetebilir miyiz? Ya

ni, Japonlar da Alman ord;ısu garp. 
ten şarka ilerlediği esnada, şarktan 
garbe bir ilerleyiş mi yapacaklar. 

dır? Her halde karar: Alman or· 
dosunun ilerleyiş temposiyle alaka. 
dardır. Ve bilhassa Sibirya mesele 

ve Japonyanın " büyük Asyada 
yeni nizam » kurması bahis mev. 
zuudur. 

Askeri vaziyet 

Umumi vaziyeti bu suretle hü
lisa ettikten sonra, askeri va

ziyet hakkında dünkü yazımıza j. 

liive edecek esaslı bir şey yoktur. 
Almanlara göre bütün cephelerde 
ricat başlamıştır. Ve Bay Stalin 
de dünkü nutkiyle ricalin emro· 
lunduğunu işrap etmiştir. Almanlar 
şimdi ihata ettikleri Sovyet kuv
vetlerini imha ve esir etmekle 
meşguldürler. Harekatın inkişaf 
tarzından üç bölgede ihata hare. 
keti olduğu anlaşılmaktadır. Asıl 
mühim olan nokta, Minsk'le Bia· 
listok arasındaki parçadır. Alman 
tebliğine göre, buradaki imha U· 

mumiyet itibariyle neticelenmiştir. 

Şüphesiz, bunun kati neticesini Al· 
manlar fevkalade tebliğlerle ilin 
edeceklerdir. Oiğ'er taraftan Sov· 
yetler, Bori,ov mıntakası~da harp 

ıd . k bul etınektedırler. Bo· o ugunu a 
. M'nık _ Moskova yolunda, 

rı.tov, ı 

Bere•ina nehri fizerinde Smolel"sk 
istikametinde ilk merhaledir. Şüp .. 

[Devamı Dördüncüde/ 

1 



Ankara: 4 [a. a.] - Büyük Mil· 
let Mecli•inin bugünkü toplantısın. 
da, Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan, Refah vapurunun uğradıgı 
kaza etrafında izahat vermiştir. 

Milli Müdafaa Vekili bu iza · 
hatında, lugiltera'de inşası hitam 
bulmakta olan ve bir an evvel do
nanmamıza iltihakı mat!Qp ve mül· 
tezem bulunan gemileri tesellüm et 
mek ve tayyare kursları görmek 
için gitmekte olan deniz ve tayya
re subaylariyle gedikli erbaş, elrad 
ve tayyare talebelerini hamil Refah 
vapurunun 23 haziran saat 17,30da 
Mersinden ayrıldığını, ayni gün 
s a a t 22,30 d a b i r i n f i 1 a k 
n e t i c e s i n de b a t t ı ğ ı n ı, 
25 haziran sabahı bir filika ile 
Karataşa çıkan 28 kişilik kazazede 
kafilenin faciayı haber vermesi 
üzerine derhal hadise yerine tay
yareler ve bütün deniz vasıtaları 
gönderilmek suretiyle kurtarma fa. 
aliyetine girişildiğini, bu ameliyeye 
Kıbrıstan da gönderilmi~ olan tay· 
yare ve deniz vasıtalarının iştirik 
eylediklerini bildirmiştir. 

Milli Müdafaa Vakili, hadise
den 36 saat gibi mühim bir zaman 
geçmiş olmuı ve infilak neticesi 
geminin telsizinin işlemez bir hale 
gelmesi dolayısile hadiseden zama· 
nında haberdar olunamaması yüzün 
den deniz kuvvetlerimize mensup 
19 subay, 63 erbaş 68 erle hava 

Alman ordusunu 
idare edenler 

( Baştarafı Üçüncüde/ 
General Reichenau daha son

ra Leipzig' de ordu kumandanı 

oldu ve buradan en yüksek mev
kie çıkması imkanı vardı Fakat 
1938 de Avu.turyanın işgaline 

muhalefet ettiği için Hitlerle arası 

açıldı. 

Polonya harbinde general or· 
dusiyle Vistül nehrine vardığı 
zaman soyunmuş, elbiselerini başı 
üstünde tutarak nehri yüzmek su· 
retiyle geçmiştir. 

• 
General Keitel 

B unların üstünde üç büyük 
kumandan vardır ki, Al

man ordusunu a!lıl idare edenler 
bunlardır. 

Bunlardan biri gazetelerde 
ismi çok geçen General Keitel'dir. 

General Keitel iyi bir topçudur. 
Fakat 1938 tarihine kadar mesle
ğinde meçhul kalmış bir kuman· 

dandır. Bir çiftcinin oğludur. 

1901 de orduya topçu alayı bay
raktarı olarak girmiş, ve zabit 
yeti,tirilmek üzere Haoover askeri 

enstitüsüne gönderilmiştir. Cihan 
harbini büro işleri yaparak geçir

miştir. 1914 ten 1923 e kadar 
terfi listesinde ismi geçmiyen ye· 
gane zahittir. 1923 te Habiye ne
zaretinde ordu teşkilatına memur 
edilmiş ve burada parlamıştır. 

Çünkü General Keitel burada 
kuvvetli bir teıkiliıtcı olduğunu 

isbat etmiştir. Ondan sonra Hit
lerden ayr1lınamış, her yerde onun 
yanında asktri ınüşavir olarak ça· 

lışmıştır. • 
Başkumandan Brauchistsch 

A lman orduları başkuman· 
danı general Brauchistsclı 

Berlinderlir ve bir süvari generali 
nin oğludur. 1900 de sahra topçu 
alayında yü1başı olmuştur. Geçen 
harp müdd~tince de Alman erkanı 

harbiyesinde çalışmıştır. 1918 de 
bir çok arkadaşları gibi ihtiyata 
sevkedilmiştir. Fakat ertesi sene 
tekrar binbaşı olarak• orduya gir. 
miş 1930 da Harbiye nezaretinde 
askeri talim ve terbiye müdürlü
güne getirilmiştir. 

General Keitel gibi o da iyi 
bir topçudur ve modern harpte 
mtidafaanın üstüa kuvvetine kani
dir. Şarki Prusya tahkimatını o 
yapmıştır. Buğün de Alman ordu · 
!arının başkumandanıdır. 

Fakat Alman ordusunda ku· 
mandanlar erkanı harbivenin direk
tHiyle hareket ederler. Alman or· 
doları erkanı harbiye reisi general 
Fraol Hald<lr'<lir. 55 yaşında bir ·-Bavyeralıdır. Topçu mütehassısı· 
dır. G1rp müdafaa hattını o yap. 
mıştır. 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası- Adana 

BUGÜN 

Akdeniz' deki 
FACiA 

Milli Müdafaa Vekili 

da kayıd eylemiş, uıfranılan bu 
büyiık leliket karşısında duyulan 
tee-.ürü bir defa daha ifadeyle 
maruz knldıkları ziyidan dolayı 

donanma ve hnva kuvvetlerimize 
derin teessür ve taziyelerini bildire
rek sözlerini şöyle bitirmiştir : 

« - Telafi edilemiyecek fe. 
li.kete uğrayan bu vatandaşların 

derin elem ve teessürlerini candan 
paylaşır, aziz şehitlerimizin mukad· 
des hatıraları önünde hürmet ve 
tezimle eğilirim. » 

Milli Müdafa Vekilini takiben 
söz alan Hilmi Uran (Seyhan) ve 
Nakiye Elgün, F azıt Ahmet bu 
büyük felaket karşında duyulan 
acıya tercüman olmuşlar ve hükQ. 
met tarafından başlanılmış olan 
tahkikatın süratle ve hadisede en 
küçük taksiri olanları meydana 
atacak bir surette yapılması arzu
sunu izhar eylemişlerdir. 

Mecliste izahat verdi 
HUkOmet Refah vapurunun serseri bir Mayinle 
mi, yoksa torpillenerek mi batırıldığı hakkında 

ehemmiyetle tahkikat yapıyor Bu beyanatların sonunda va· 
tana hizmet uirunda canlarını fe
da etıİıiş olan bu kardeşlerimizin 
hatıralarına hürmeten 5 dakika 
ayakta sükOt edilmesi hakkında 
Ankara Mebusu Aka Gündüz ve 
arkadaşları tarafından ve~ile~ bir 
takrir ittifakla kabul edılmış ve 
böylece aziz ölülerimiz taziz olun
muşlardır. 

kuvvetlerine mensup 1 subay ve seferi yapmağa müsait olup olma· 
20 talebeden ve 28 kişilik de gemi dığı, emniyet ve tahlisiye bakımın-
mürettebatından ibaret bulunan bu dan alakadar makamlarca tedbir 
200 kişilik kafileden 4 deniz suba· alınıp alınmadığı gib hususların da 
yı ile 15 erbaş, 5 er, 1 havava araştırılacağını bildirmiş ve «mes· 
subayı ve 4 hava talebesiyle üçü ullerı kayıtsız şartsız kanun hükmü· 
de gemi mürettebatından olmak ne teslim olunacaktır.» Demiştir. 
üLere 32 kişinin kurtarıldığını ve Sözlerıne devam eden Milli 

Bu beyanatı müteakip M~.clis 
raznamesindeki maddelerın muza· 
keresine geçilmiş ve bazı layihalar 
kabul edilmiştir. Bundan sonra 
Reis, yüksek heyetin aldı~ı karar 
mucibince ağustosun 4 ·ncu pazar· 
lesi günü saat 15 de toplanmak 
üzere cels~yi kapamışdır. 

kafilenin büyük ekseriyetinin ma· Müdafaa Vekili, geminin bir ser-
alesef vatan ve vazife uğrunda seri Mayın ile mi yoksa hain ve 
şehit olduklarını bildirmiştir. alçak bir elin attığı torpille mi 

Saffet Arıkan, hadise sebeple· . batırıldığı keyfiyeti üzerinde dit 
rinin en ufak teferruatına kadar talı- ehemmiyetle durulduğunu ve mu· 
kik edilmekte ve bu arada bilhas ammayı halleylemek için en emin 
sa geminin nasıl intihap edildiği, bu' yollardan araştırmalar yapıldığını 

Adana sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden,: 

Karalaş nahiyesine bağ
lı iskde K: de mukim iken 
vefat eden Mustafa kızı Ha. 
itmenin terekt>sine mahkeme• 
ce vaziyet edildiğinden mi
rasçılarının üç ay için mah
kemeye müracaatla varislik 
sıfatlarını isbat etmeleri ve 
alacaklılarla borçluların biray 
zarfında alacak ve borçlarını 

tereke defterine kaydettirme
leri aksi takdirde mütevaffa
yı ne şahsan ve nede tere

kesine izafetle takip edemeye
cekleri ilan olunur.972 

Ceyhan Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ceyhanın Gümürdili kö
yünden Mehmet oğlu Ali Par
tal tarafından Ceyhan asliye 

hukuk mahkemesine açılan 
erazi tescili davasının cere
yan etmekte olan mahkeme
sinde müddeinin tescili İste
diği Ceyhanın Gümürdili kö
yünün Küçük Çınar mevkin
de vaki şarkan çifci yolu 

garben kuyuluk şimalen Üs· 
gül Kahya tarlası cenuben 
şamli ese ile çevrili bir kıta
da 164 dakar tarlanın tescili 
talep edildiğinden işbu hu
dutla mahdut bulunan tarla
ya iddeayt hak edenler varsa 
işbu ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde Ceyhan asliye 
hukuk mahkemesine müracat 
etmeleri ve duruşmanın da 
16/9/941 salı günü saat 9 a 
bırakıldığı ilan olunur. 971 

Ceyhan Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ceyhanın Gümürdili kö
yünden Ömer oğlu Hüseyin 
Tatlı tarafından Ceyhan as
liye hukuk mahkemesine ika
me olunan erazi tescili da
vasından dolayı cereyan et
mekte olan muhakemede müd
deinin tescilini istediği Cey
hanın Gümürdili köyünden 
ve avgun mevkiinde kaim 
şarkan yol şimalen Celil Gök 
garben Ali Koruyucu cenu
ben şif ile çevrili bir ve yi

ne ayni köyün Kepir mevki
inde vaki şarkan alice şima
len Salih Sosal cenuben Hü
seyin Biçer garben Mehmet 
Kahya ile mahdut bir ki 
ceman iki parçada 1 22 de
kar tarlanın tescili talep edil
diğinden işbu hudutla mah
dut bulunan tarlalara iddea
yı hak edenler varsa işbu 
ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde Ceyhan asliye hu
kuk mahkemesine müracaat 

etmeleri ve duruşmanın da 

16/9/941 salı günü saat 9 a 
bırakıldığı ilan olunur. 
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MU~DE 
Suvara Suvara 
9,15 9,15 

ASRI SİNEMA'nın 
Y !\lllK l!\HÇISINDE 

Asfald cadde de Bu akşam 
Dünya şaheserlerinden 1941 senesi süper filmiyle 

açılış töreni yapıyor 

Tyrone Pover -Alıce Faye 
ALJOLSON 

tarafından yaratılan : BRO DVAY GÜLÜ 

ILA YETEN : RENKLi MIKI MAVUS 
GELECEK PR06RAM : 

NELSON NEDDY- iLON MASSEY 

BALALAYKA 
PEK YAKINDA : 

BillQr Köşk 
Baştan Başa Renkli Şaheser 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

meada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

Mevsimin geçmiş olmasına rağmen müteaddit 
vantilôtörlerle serin bir hale getirilen 

Alsaray Sineması 
BU A KŞA M 

Sayın müdavimlerine yine iki büyük film birden sunuyor 
I . 

En büyük rağbeti ve en çok allkayı celbetmi• 
olan film mily onlar sarfile vUcude getirilen bir 

Sinema şaheseri 

GUNGADİN 
F e d a i le r A 1 a y ı · 

il 

Macera filimlerinin en heyecanlısı 

Bir dakt i lograf 
aranıyor 

Çukurova Pamuk Tarım 

Satış kooperatifleri Birli· 
ginden: 

Birliğimizce , eski ve ye· 

ni harflere aşına en az orta 

tahsil görmüş bir bayan dak

tilograf alınacaktır. Lise tah
sili görmüş olanlarla, lisan 

bilenler tercih edilecekdir. 

Müracaat tarihi 5.7,1941 cu• 
martesi günüdür. 

4.5 689 

5 Temmuz 1941 

YAlllK SllNIMA 
Müdüriyeti (B U A K Ş A M) uzun zamandan 

beri sabırsızlıkla beklenen ve sinemanın eşsiz 
iki Harikalı Yıldızı 

ZARAH LEANDER VE MARIKA ROKK 
Tarafından binbir harikalar filmi olarak yaratılan 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Şaheserini mevsimin en büyük S i n e m a 

galası olarak takdim edecektir • 

Bütün kalplere hitap eden bir film. Aşkı anlayan 
Seven ve sevilenlerin hazin romanı 

iLAVETEN: 
DOLORES DEL RIO ve JOEL MAC CREA'nın 

misilsiz temsilleri Türkçe sözlü filmlerin en güzeli 

Cennet Perisi 
D'lkkat• Yer bulabilmek için masaların erken iJgal 

ı edilmesi 4;lhassa tavsiye olunur. 

GARDENPARTi 
Adana gençlik kulubü tarafından 12 temmuz cumartesi 

günü Atatürk bir parkında gardenparti verilecektir. Mevsimin 
en güzel eğlencesini teşkil edecek bu gardenpartinin bi
letini arzu edenler şimdiden Halk Eczanesi ve beden ter
biyesinden te'llin edebilirler. 

Satlık çiftlik ve tarla 
Ceyhan kazasının Vayvaylı köyünde Ceyhan ırmağı ke

narında ve Cebelinur eteğinde 1500 dönüm tarlayı ve ge
niş mer'ayı havi bir çiftlik satılıktır. isteyenler «BUGÜN• 
Matbaası Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 3- 4- 5 

Sıtalinin nutku ve 
askeri vaziyet 

- Baştaraf ı üçüncüde -
hesiz bunun Dvinsk = Dunaburg 
istikametindeki harekatla alakası 

vardır. Harp, gene ayni nehrin 
üzerinde ve biraz daha cenupta 
bulunan Bobruisk'te de devam et. 
tiğine göre, Almanlar, Borisov • 

Bobruisk ve Dvinsk hattını tut
muşlar ve motörlü kuvvetlerini 
daha ileri salmışlardır. 

Netice -· 
Cenuptaki harekat hiç de Sov-

yetlerin lehine değildir. Lem· 
berg'in şark111da, Ternopol, Sba
raz, Kreın~ne>.'de Sovyetler Al· 
maıılarla çarpışmaktadır. Halbuki 
bu mıntakanın d•h> şarkında Şluç 
suyunun geçtiği, Şpetovka ve Vo
linsk mıntakalnrında Almanlar 
vardır. Demek burada da bir iha· 
ta hareketi yapılmaktadır. Daha 
cenupta, dün vukuu ihtimalinden 
kuvvetle bahsettiğimiz hareket 

başlamıştır. Yani Alman Rumen 
askerleri, Moldavya'dan Prutu geç 
mişler ye Dinyester istikametinde 
ilerlemişlerdir. Almanların burada 
da bir cep vücude getirmeğe ça
lışacakları ve bir taraftan Lem· 
berg 'ölgesindeki Sovyetleri sar
mağa uiraşırken, diğer taraftan, 
Odesa 'ya doiru akacakları; yani 
yelpaze şeklinde açılacakları tah
min olunabilir. 

Daha şimalde Riga'nın cenıı· 
bunda da bir cep olduğu ve hat
ta bir başka cebin, Baltık devlet· 
)erini tamamen ayırmak için Di· 
vin9k'ten şimale doğru inkiıal et
tiği söylenebilir. Dün aşağı yuka
rı bütün Finlandiya cephesinde 
de umumi bir taarruz başlamıştır. 

Sözlerimizi hülisa edebiliz : 
Alman · Sovyet muhasamasında 
hudutlara ait ilk safha hemen he. 
men nihayet bulmuş gibidir. ikin
ci safhanın nasıl başlıyacağı ve ne 
şe~ilde inkişaf edeceğini tahmin 
etmek müşküldür. Bunun her halde 
Sovyel kurmayı da lesbit etmekle 
meşguldür. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük t asarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLAhl 
K E Ş 1 D E L E R : 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde .11apılır. 

19 41 iKRA MiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 1000 3000. 
" 2 750 .. 1500. 
" 

4 
" 500 

" 
2000. 

" 8 " 250 
" 2000. .. 

35 " 
100 

" 3500. 
" 80 

" 
50 .. 4000. 

" 
300 " 

20 
" 6000. .. 

TUrkiye it Bankasına para yatırmakla yal-
nız• para blriktirmı, ve faiz almıt olmaz, aynı 

zamanda taliinizl de denemı, olursunuz. 377 

iki Pamuk Eksperi Ahnacak 
Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden : 

Birliğimiz emrinde ve umum müdürlüğümüzce gösterile
cek mahallerde çalışmak, satış kooperatifleri ortaklarının 
teslim edecekleri pamukların ekspertizi ile iştigal etmek üze
re iki pamuk eksperi alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır. 

1 Türk ırkından olmak 
2 En az orta tahsil görmüş bulunmak, 
3 Asgari on seneden beri bu işle uğraşmak, 
4 istihdamına mani kanuni bir kusuru bulunmamak, 
5 Yapılacak imtihanda isbatı ehliyet etmek, 
6 5000 liralık bir banka teminat mektubu veya bir-

likçe muteber bir tüccar kefaleti ibraz ve temin eylcmet·· 
Taliplerin nihayet 10 temmuz 1941 tarihine kadar ır 

istida ile umum müdürlüğümüze mliracaatları icap eder. 
5- 9 974 


