
, 

.r----------------------------, 
Cumartesi 

5 
.; TEMMUZ 

B 1 li 1ùi1 ABIDIN DAVER 

A.JIONE 

Yûhk 1200 

1 a7hk 1J(1(J 

3 •71.ù: '300 

r= SA.YI - 707 - SENE 2 
1 nlKIC.AT ____ T_A_K_V_J _M ___ , 

..11<izrteye 

1{1 ,,,derilen 

"rall _.i 

1 
·erilmea. 

Y1l; 1941 - ~: 7 Gün: 186 
5 - 'femmuz - CU:'>1ARTF.Si 

1 
Ruml~ 1357 - HAZiRA:-1 2~ ~ 
llicrt. 1360 - Oemaziyelâhir 10 

• 

F 1A1 
Heryerde 

3 .... _.,. 

TEi.D'ON: ~ 

ADRES: Caialoilu 
Nm &-OCMaRÎye C.JJ..i 

No: 54 

Son Telsraf Matbaaa1nda Baa1hr.ll Kuru,tur 1941 
T elpal: IKDAM latan6al GÜNLOK SIYAS1 HALK GAZETESI 

Ba,veklimiz Refik Saydam Umumi Vaziyeti 
izah Eden Mühim Bir Bey,anatta Bulundu 
Türk Ordusu Îcab1nda Lâz1mgelen F edakârl1g1 Y apacakt1r 
Türk - Alman muahedesi bir devrenin 
âcil ihtiyac1n1 sun'i bir surette tatmine 
yarayacak akitlerden degildir 

\, - ~ " 
,, Refah '' Facias1 

Millî Müdafaa Vekili dün 
Mecliste izahat verdi 

. . ... • .. .. .. ,., . . .... . . . .. ... . .... 
lngiltere ile münasebt~tlerimiz hakk1nda 
Ba§vekilimiz "Türk ve lngiliz milletleri tam 
bir siyasî olgunlukla birbirlerini anhyarak 
münasebetlerini itimat hürmet ve muhabbet 
seviyesine isal etmi~lerdir,, dedi 

• 

T oprak bütünlügümüze mütcallik haberleri 
hükûmet hassasiyetle takip etmi§tir. Bu
gün de yarin da ayni hassasiyeti gosterecek 
ve icap eden karar ve tedbirltre tevessül
den gcri kalm1yacakhr. 

Kazada 15 Subay, 48 Erba~ ve 63erle16 hava 
talebesi ve mürettebattan 25 ki§i ~ehit oldu """""""" .. ,,, • 

Refik Saydam 
Hükûmetinin 
dürüst siyaseti 

•• •• yuruyor 
--------

Bu 1iya1etin fÎart matlik, 
dürüatlük, açik kalblilik 
ve ahde veladrr; onun 
içindir ki tam bir muval
lakiyetle tuttugu barl§ yo
lunda yürümektedir. Bü
yük Millî $elin ve Büyük 
Millet Mecliainin tam iti
maJrm ka.wnmtf olan 
muhterem BQJvekilimizin 
bâairet ve kîyaaetin ta 
kendî1i olan aiyaaetini 
Türk milleti takdir, 1ül
ran ve înanla karrifiyor. 

Ba;velt:il Refik Saydatn Mediste nutuk soylel'ken 

-----~--- .... !~~-------~ b~yacagmi. Vatan müdaiaas1 ve 
milli menfaatlerin korunmas1 için 

,·erdigimiz emek yerin· B. Millet Meclisinde Bef dakika ayakta sükût edilmek 
dedir ve kendisind~n be~ecligi.":i7 suretile aziz !lehitlerimizin hat1ralar1 tebcil olundu 
fedakârbg• hep1mrzm gogsunu if.

1 

• 
tilar hi'Jlerile dolduracak §ek,ilde Ankara, 4 (A.A.) - Büyük Mil- tanna f;;aHyetine gir,§lidigm ve 
yapacagma tam itimaduniz vardff. let Meclisinin bugûnkü toplant1- bu ameliyeye K1br1sta1' gëindcn~-

DAH1L1 V AZÎYET smda Mlli Mûdafaa Vekli Saffet ml§ olan tayyare ve deniz \'as1tala • 
Dahilde; bütün dikkat4mi2, dün· Ankan cRefah• vapurunun ugra. rl1llll da i~irak eylcdiklcrim b .. 

ya bl.llhramnm ikt1sad1 in'ikh1an. rugi kaza etrafmda izahat verm* dirmi§tir. 
n1 azaltnuya ma.tuf ç~alarla tir. Millî Müdafaa Vekili bu izaha- Millî Müdafaa Vekil hâd;w!en 
ve müdafaa vasitalanmlZm tekem tmda, ~· hitam bulmakta olpn • 36 saat gib.i mühim bir zaman geç-
mülü için ber f.-sattan ist.ifade et- ve bir an evvel donanm.anuza il.. ml§ olmas1 \'C infilak neUccsindc 
mekle hùlâ!a edilebili'r. tihak etmesi matlup ve m.-illiezùn / geminin makincsm•n i§l<'mcz bir 

Cümimriyet hükûmetinin, ka~· bulunan gem.ileri tesellüm etmek • ' hale gelrnesi dolaymle, hâdls<>d<>n 
smda bulundugumuz müstesna va. ve tayyare kurslan gormek için zamamnda haberdar olunr:narr ,, , 
:ziyette Türk vatanmm ve Türk gitmek~ olan deniz w tayyare su. yüzünden dcmz k \"veUeri~ ze 
milletinin yüksek menfaatlerini, baylarile gedikli erba~. erat ve mensup 19 subav 63 <"r1'a~ vc 6 J 
bünyesine en uygun bir §ekikle, tayyare talebelerim hamil Refah erle hava kun-..:ttrrme mrnsup 
b!mm fçin sarfettïgi emekler iyi ne- vapurunun 23 haziran saat 17,30 l subay ve 20 ta'eb~"' , \ 23 k. 

ticeler verllÙ§ ve tru;v)biniu.e maz· da Mersinden aynld1jtm1 ve ayni §ilik gemi murcttc-b • ._:irct 
har olm~ur. gün saat 22,30 da bir iniilâk neli· bulunan bu 200 k 'l"hk k~I IPce 

Bütün bu çabfmalar esnasmda, ces:inde batt1jltm ve 25 haziran sa. 4 deniz subay1 ile 15 P. ,a~. 5 e 
Türk -mil.letinin gëislerdigi yü~ bah1 bir filika ile Karata~a çtkan 1 hava suba} 1 YC 4 ha\ a tale':>es. 
birlik ve derin anlay"i manzaras1, kazazcde kafilenin faciayi haber ile 3 ü de gerr. mü1-ct• _iahndJn. 
Cümhurivet hükûmctinin vazifesini vermes: üzerine derhal hàdise ye. olmak ûzere 32 k1<1n "l kurtan di. 

' Millî Müdafaa Vekili • çok kolaylast1rd>l!1 gibi, istinat et- rine tayyarelre ve bütün deniz va- gm1 ve kafilmir büyuk clss«riy1·-
sitaèan gônderilmek suretile kur- Saffet Ankan (S 1, sa: 3 su: l) 

üyük Millet Mttliainin, A bir ayhk bir yaz tatiline 

Ankara. 4 (A.A.) - Büyük Mil- •Azitz arl<ada§iartm, 
let Mecliainin buogiinkù toplantism- Bir ayhk bir tatile karar verdi· 
da B~vekil Doktor Refik Saydam. nn. Hepinize n~'e ve sihliatle se
memleketirnOzin dahili ve >har1cî yahat \'e avdet dil<>rim. Bu vesile
durumu etraflllda s1'k sdc sürekli den is\ifade ederek dahilî w harici 
a~la.rla ve bravo seslerile kars1· \·aziyetimi:z halclonda malûmat VE"!'· 

lanan aiiatidaki beyanatta bul~- m<'yi faydalt buldum. 

tlgi millî kuvvet sayesinde vata
nm refah ve selâmeti için en gii~ 
~lerin zamanmda ve mU\·aifai<1-

1 yetle gorülebilœegini de bir ke!"e 1 
daha isbat etrni:l bulunuyor. 1 

lngiliz 
Tayyareleri 
Bremeni 

bo mbalad1lar 

karar ,·erlllÛj olmas1 mü .. 
irasebetile muhterem B~vekilimiz 
Doktor Refik Saydam. alh ayhk bir 
faali)et devrei;inin hsa bir bilân
çosunu )·aph ve pek tabiîdir ki da. 
ha ziynde harici siyasctimiz. ilzt-rio
de ehemmi)·etle durdu. 

mustur: Siiz~e del1hal Türk <>rdusu ile 1 

Ba~vekil, be)·anahna Türk or
dusundan takdirle, iftiharla, iti
tnatla bahsederek ba~Iad1 v·e kah· 
raman orduya, Türk ini1letinin son
"" inamm tazeledi. Bo) le ya<pmak
la da çok dogru l1arrket etti; çün· 
kü, yaln1z sil&Se-timi2in degil; ÎS• 

tiklâlimizin, hükümranltjtlmmn, 
1erefimizin, varl1g1nuzm me!,nedi, 
berhangi bir taarruza kal'Jl çelik 
1iig>Ünü vatana •iper etmi~ olan bu 
yigit Türk ordusudur, Ordmnuzun 
buzurunda günnle, se\--.:\ ile. bür. 
rnetle egiliri.z, 

J\Yuhtere111 Ba~nkilimi'z, dJ4 si-
3- aseti1nizin ~iar1 merdlik, düriist·' 
lük, aç.k kalblilik olduj'unu sôyle
mi~tir. }.nt, oyledir. Biz de>j\Tu )'ol. 
dr.n a~la ayr1l1nad1k; sa1uÎlni olarak 
sulh istctlik; hi<; kinlst.• ·e kar~t di.1~
manhk he•lcmedik; bize manan / 
ber eli dost~a >1khk. Bu sa)edcdir 
ki diin\•) 1 yakan bu korkunç yan
gn11n ortas1nda. i11~n1lrketimiz c;;e .. 
rin bir ,uJh bhçei;i balinde kaldi. 
Türkiyenin harbin d~mda kalma· 
si. ~·alntz kendi yurdumuz ve mil
li·timiz i~>n degil: bütün Yakm 
~ark için, kom~ularimrz, d06tlan
n11z ve müttefiklerimiz ~in de çok 
bayirh olmu~tur. 

lier türlü gizli ihtiraslardan, ri
)akârhklardan uzak olarak büyük 
bir san1i1niyetle takip ettigimiz dü· 
rii~t ve bar1~sever !-iÎ~·aset S&)-·esin· 
de, muhlerem Doktor Refik Say
damm da pek giiiel ifade ettikleri 
gibi, mt'dC'niye-t dH'.\·nas1 mü"·aee
hesine ae1k ahnla r1km1' bulunu
)'Oruz. TÜrkün merd. nf<'ip ,-e temiz 
1e~:Î\"l'e<Îne ,·üzde '.\"ÜZ uygun olan 
bu i1ilcsiz ,:e hurdas1z si) asettir ki 
TürkinH. imk • '1- 1z telâkki rdi
lro b~ harikay1 tahakkuk ettinnilj-

(!lonu, S.. 3 Su: 4) · 

I 

1 
' 

1 A Iman tebligi J 
Brezino nehri 
Dün geçildi 

Sovyetleri takip 
devam ediyor 

Sovyet tecavüz 
fi k i r 1 e r i n in 

Karanl1k 
Perdesi de 

Reis Ruz\'elt 1~ 
Ayd1nland1 

Ruzvelt dedi ki: 
'Fehlike 

kap1m1z dadir 
Acele etmek müessir 
harekette bulunmak 

Sabotaja nihayet 
vermek lâz1md1r 

Va§ington, 4 (A.A.) - ~illete 
h taben radyo ile neifettig; bir 
mesaJCla reisicümhi.r Ruzvelt de· 
rn ~t .. r ki~ 1 

• 

c - Vatan ve bayraga magh o~
(Son , So: 3 Su: 7) 

Moskovadaki Almna 
diplomatlan mübade

le yerine geldiler 
BerJ,n, 4 (A.A.) - Alrnan ba~ 

kumandanhgmm resmi tebligi. 

Yollarm haline ragmen Sovyet 
k1t'alanr,m bütün cephe boyunca 
takibine fasil&s1z devam edilmek· 
tedir. TayyarPlerimiz memleketin 
içcrilerine kana~ girmi§ler ve ric
at halindtk, dü>mana zayiat ver. 
dirmi~lcrdir. Taan-uz merkezinde 
Brez·ne nehri müteaddit yerler· 
den gec;ilmi~lir. Bu mevziln ,,;ma
li. de Letonya • Sovyet bududuna 
var1i.r:'.' ~tir 

Aha'l gana m arasmda, So>-vel 
!?t'nelkormayma ait haritalar da 
blulunmu§tur Bt!"llardan So,-ye' 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 0 

(Sonu, Sa: 3 SU: 5) 

Almonlar1n 

Stalinin nutku
n a cevaplar1 
Mahn• imha eàen 
halka bir gram 

' yiyecek y o k 1 

Berlin, 4 (A.A.)- Yan resmi b1r 
karnaktan bildiriliyor: 

Berl- nin s1yasî mahfillerinde, 
Sta;inin nutku hakkmdaki Alman 
gazctclerinm ne§riyatma ilâve e. 
dilecek bir ~y olmad1g1 beyan e
dilm«ktedir. 

Maamafih Alman hariciye neza. 
ret.nde ~u cihet kaydediliyor ki 
Sta: n. Lu~cla} t da mak neleri de 
Alman'arin cl1r.e gcçrr.ektense tah 

CSonu, Sa: 3 Sü: 3) 

1 Fin tebligi 

Aland adalar1 
j~~al olundu 
"sïr Sovyet deniz 

8 lt 1s1 bat1rtld1 
Londra 4 (A.A.) - F'inhnda 

teobligi A iand adalarmm ~al edil
digini bild:rmckte, Fin ~e Alman 
kt\'alannm ~malden F'inland1ya 
hududunu geçerek ~a dlogru 
ilerlediklerini kaydet.mektedir. 
D~ hudut boyunda ber nok

tadan taarruz etml§tir. Bu taarruz-
lar het' tarafta tardedilm~ir. Kt\.
alarnniz Sovyet arazisinde haz1 

(Sonu, Sa. 3 SU: 3) 

L-Ondra, 4 (A.A.) _ Inglc_ bombar· 
dunan tayyal'E'lo.r.n1n BrE.'fl.)f'n'in. Qok
lar JT11ntakasile1 ~E.'hrin ~trnall g rbl.
sindeki dem:ryolu r:1una1.alat1n1 bo1 :i
bardiman ettikleri èliz'enihr'i~tn· 

~iddetli muharebelere i~tirak eden So>-yet zirhh olom<>billeri 
Mo,[rnrnda bir rcsmigeçitte 

Berlin, 4 (A A.) - i t h3rat a1an-
6ln1n bildirdiiiri~ eOre ingiilz h1yyarP
leri du-, gcce Almanyan1n Glrr.J\Jr gar
bi k.i_s1n1nda b3zl mahallert~ yuk!>t.::k .1n
filâK kud•et'i bombahu la yan "'ln bon1-
balar atm·.slarc . 

Sovyet tebligi 

Sovget hava 
Kuf.Jet!eri 

Ezici darbeler 
indiriyor, 

Muharebe sahas1n- 1 

da al6vler içinde 

Tanklar ve 
tayyareler 

B1rak1lmsktad1r 
~ark cephesinde kanh 
muharebeler oluyor 
Bern, 4 (A.A.) - Stefani; 
Moskovadan •F.Jts~anJ> aJa.nsma 

i;ek.ilen bir t e l g r a f a aore Sov
yet Erkân1harbiyesi bütün cepbede kl
talar1n gerl çek:lmes.nl em.retm.itir. 

Mo .. kova, 4 (A.A.) Svvyet istib-
barat bürosunun sabah tebltgi: 

3 Temmuz gecesi k1talanmu Boriyof 
lstlkamet.inde ve Krcntne~zsbar.aj-Tar
nopol m1.11ta.k.asmda d~man1n motorlü 

(Sonu, Sa: 3 Sü; 2) 

' ,0, 
.... .. ,,, .. ,,, ..... .. _ 

9=~~thM 
Çocuklar : Küfürden vazgeçiniz!.. 

YAZAN: 

SELÂMl lZZET SEDES 

Gençlerimizde, el!eri kalem 
tulan gençlerimizde bir ~y ek· 
m: Terbiye. Ciddi konu~tuklan 
zan1an küfür ediyorlar, ~a.ka 
yaptiklar1 zaman küfiir ediyor
lar, küfür etmeyi münakai"DlD 
temeli say1yorlar, küfiirsüz cùm· 
leyi türkçe addetmiy<>rlar. Sanki 
mua~eret âdâb1 ablukas1 orta5Ml· 
da kalm1'jlar da terbiye k1tliiJna 
dü§mii)er &ibi yakas1 açtlmad1k 
cümlelerle balchn ÇJ1Plak konu
fUyorlar. 

·Bœkurt• ad.h metmlt"l, o
kw·ken i~intin snladie-tn.1 hiS&et
tim. ~alut perdesi altmda hilldl
metin siyasetine uygun hareket 
etmif ve etmekte olan bir hll'!· 
mubarrire uhlmq diyorlar, bir 
meslekdqa •.milliyeli inkâr eden 
bir kerata• diye bitap ediyorlar, 
sonra ilim üv~.sine bürünüp dil 

ke~111ckc§indcn hah ... l'Ü<'n hir ~ 3_ 
21da .. Trinr1~ a sül11oiir (C.iinc<\·dil) 
n1a~kar. ltf1 ~ l·di kat ) crin dihi
nc g0111iihnü1tür di~·orlnr. 

Bu kiifürler \e bu ha\·ag1 hü
ru1nlar1n bu n1CC'muan1n J,'.?Üttii· 
gu ideal ile ne al<ikas1 Ynr? .. Bu 
eski de\'irlerin tulun1bac1 kogu~
lar1 agz1m okuyan bir kari bu 
meemuadaki •trk. muhit ve ikli
min ttsirile degi~en sabit bir var
hk m1d.tr?. «N~linlÏZÎn ha~ at \'e 
Slhhati• yazilaruu arhk okur 
mu? 

Yeni ~·et~enlerirnizin bu huy
clan, bu fena buydan kurtula\,il
meleri için ne yapmak l~1.und1r? 
Yeni ycti§eeeklcri, bu huydon 
korurnantn çareleri ncdir? Hu 
ayn bir davad.u. f'akat bugiin 
küfürden zevk duyon muharrir. 
lere tekra.r edeli.m k.i, bu ne\·i hü

cun . .ar kendi hf'Saplar1na, oku
:/afllar he. ... ah1na kit1tiir1in1iri he-

(Sonu, Sa: 3 S.• 4 l 
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Hazre 1• Muhammet 1 ~- .... ~: · .. . :-~ ·, _ ... ~, .... 
~ Kahventn suyu 

A VF. f ç1kar m1 ? .lthalât talimatna
l DIS P6LiTÎKÀ 

r ' Japonyan1n karar• 
Odun lhtikâr1 ISLAM ORDULARININ MUHAREBELER 1 Dünkü gazetelerde tabil okumi.1§ 

( 

c= -

1 
· ·· I --

1

'\ • sunuzdur, kuru kalhvecile'rdcn bi. 
y a z an : Z Y A $ A _K R J 11:11ar1, bal.ka ctag1tacaklari kahvt. 

lerin sulanm ç.tkard:i.l!ltan .:;onr~ 
Harp mccli.si: • tnii§abU1ti. Ve o asrm zmniyetine 'bunlar1 kavurup dôvüyor ve mü~ 
Bütün muhi:m güzlde e521a'bile géire en üyük kahramanhk eser- terilere de ôyle ver1yQrlar, kahvc 
" t · ·d t '•t' ... a '-u lerindendi. Buna binaen, yalrurz: A· mll§avere e meya a "' 1. •u1 z "' - den çikard1klan sularla da nc;h.u . 

yurml.1§ .olan ResuN EkrE'!"l E.fen- rab' tanda degil, tran ve Tw'an- kaynatarak iktnci bir malhlût kah
dimiz. muharebeye ba la."laca~1 CS· da da kabul edi~ olan bir harp ve meydana getiriyorlarffiil§! 
nad.a bütün ordu kumandan ve za. usulü idi. Eger bu haber dogru ise, ~ol
b•tlerini tophyarak obir 0larp mec- Münferit mübarizlerin nasù ha- sun 'bu hokkabazli:gt yapanlara! 
lisi) tederdi. Bu mecli e herikes z1rlandtklarma dair evveke malû- Buna, bazilari düzenbazltlt diyecek.. 
filaini ~lkça sôylerdi. Umum! mat verdigimiz için,. burada tek- Ier. Fakat ben hokka'bazh.k diy<>
menfaat iknr-?1Sl!lda, h~ kimlse ha- rarda~ ~arf1 naz~r ed~)'Qru7.. ~ak rum. Çünkü düzcnbaz, meselâ sütc 
t.r ve gënüle ba:lmmyarak d~§ûn.- '1-lnu ilàve. ~e;1im ·ka'. R~u.lu E~~ su, una paspal w kahveye nohut 
celerini serl>estçe ifade eylex-?1· Ba. rem Efend1m~1?, bu tp~.1d~1 usulu i katar. Ka:hveden su çtkarmak isc 
un §iddetli anünaka§alar Jb1lc ce- k~bul etmelennm en muh1m sebe-1 düzenbazhk degil, tam bir hokka-
rcyan edcrdi. . . 1 b1; harp meydamnda sa! bagla~ 1 bazhktir. 

Resulii Ek:rem .Ef ndinrl:i, fik1r l ve mulharebeye hazrrla~ ?lan j KalYve denilen nesne limon, .por
v~ sôz. hürr:yetin: imâ:.1i ~o~rna 1 ordu efrad1mn, ~u mü.barezey.1 te- takal, vi§ne, kayu;i degil ki suyu 

m hiç kimsen1n sownu ~es- ma§ll ederken has1l edecekleri he- çikarùsm! Ka!hve t~ gibi •kaskati 
me7Jdl Beyan edilcn fikir ve mùta- ·ecandan istüade etmekti. ÇünkÜ, ve uzun zaman güne,'? altmda kal· 
lealan sonuna kadar dinlerdi. On- hangi tarafm müharizleri galip ge- m:§ hurma çekirdegi gi'bi kupkuru 
dan sonra, ibunlar üzeri~.d:_ <b'::" mu- lirse, de11hal o tarafm manev:i. kuv- bir §eydir. Bëyle ibir §eytlen su ç1-
hakeme .ya~arak,. so~ sozu SOJier: veti a:ia:r; harp. ar;zuta.rma bar ka karmak, tiipki sudan yag çw.tarm1ya 
dl. Ve '111 §UiphesllZ k1 'Onun soltcr1 daha ~tilla venrd1. benzer. Vakiâ baz1 güiçlü kuvvetli, 
en dâ.hiyane hilanetlcri · tiva e- Rcsulü .Ekcem Efendim.iz, kendi rorlu kimseler için ~1 s~ksa suyu-
de.rdi. ordusunun mübarizlcrine çok e- nu ç1kanr derlerdi amma, çekir-. * mindi ... Muhterem yegeni ve s~ dek kahveyi sihp da suyun.u çlk.a-

Ordayu teft : gili damadt (Hazreti Ali), hiQbir ranlari yeni ~itiyoruz. 
Ordu, .harp niz.amm1 altr nlmaz, insaoogluna maglûp olnuyan em.- Kahvenin suyunu Ç)karmak ve 

.Resulü. Ekrem Efendimiz m~barek 1 salsiz bir mübariz oldugu gibi, kuv- bu ç1kanlan su ile nohudu ha!jla
âsâlarma dayanarak ~tr a.gtr ~ 

1 

vct ve §CCaatte nam ve §lin lœ~ y1p ona kahve kokusu vemnek ... 
k;r sa~ari ara.smdan gcç~r ve b~- zanm?§ olan diger birçok mübariù- Œ3u kadar kurnazltk, düzen'bazhk 
tun kit alan 1kkatle teft ederd1. 1er de islâm cami9.l>l-llda §erefli ve da'ha dogrusu ihokkabazhk deg· 

Bu tefti.§ csnasmda, saflarm ~t).. I mevkiler ihraz etmektelerdi. Î§t.e me insanm aklma gelir mi? Ka• 
ca~ma son d~~e .chemm1yet bu se'beplerden dolayt Resulü Ekr zanç btrs:, insanogluna bakmiz, 
vel'IT, ~ayet b1raz ilen ç k.mij ve rem Efendimiz, u ha.Il> usulünü neler yaptmyor? !st.er misiniz: ki 
fahu: ~eri ~alm~ efratolursa, bun- terketmiye lüzum gormemi.§lerdi. yarm, obür gün bir ~kas1 da ~ 
lara .as.ala.nle .taf"ûçe t~~. ederek Fakat islâm ordusunun asù iiarp ktp k:uru fasulyanm, mercim.egin, 
hepsan~ ~r tuzaya getmrdi. usulü (saf harbi) idi ki bu usul, nohudun sularmt ç1karsm ve bun-

hk LSiam ocdusunun muhal'We bizzat Resulü EkTem Efendimizin lard.an ç1kardDg1 sularla bir nevi 
ter:i~att, (yan~tk: nizam) §eklin-- askerlik dehâsile ilk eserlerini g(js.. süzme hububat çoribas1 yaparak bu 
de td1. . . term~ ve sür'atle tekemmül ede- çorbayt ayn ve sulan ç1km11J olan 

Ayet1 kenme: rek (Asn Saadet) zarfmda islâm ozsüz fasulyà, mercimek ve nahu-
[Harp meydanmda, aralannda hudutlanru Hint denizlerinden du da ayn satsm! 

hi9bir aralrk bi.rakm1yarak dfrz bi:r CDenllll nr) Osman Cemal KA.YCILI 
duvar gibi metin ve müstahk~ bir 
vekilde duran ve bOylece dÜ§man· ) 

ta çarp~an aa1t Ier~ (Allah> se-- l AHKEMELERDE ve POLISTE 
va-.] 

Bu âyeti kerimenin delâletile, ., ________________________ ,,., 

ResttHi Ekrem Efcndimi.zin tâbiye M • • •• •• .. • · 1 } k 
usum, - ougünün piyade itiarpterui.. etreSIDID yuzunu JI et e esen 
de bile kullan1lan _ (bat tâbiyesi) 

tdi ... Nitekim kendileri de mubarip bir genç mahkûm oldu 
lot'alan teft~ ibuyururlarlcen: 

Jilet yaras1 kad1n1n yüzünde sabit iz 
b1rakhg1ndan 14 ay hapis cezas1 verildi 

teblig edildi • me si 

Bundan sonra akreditif tahsisi ithalât
çtlann hariçten mal satin alm1~ olduklar1n1 

tevsik eylcmelerine bagh bulunuyor 
Ticaret Vekâletinin haz~r~cùg1 l limatnamenin te~~gine kadar ~ul

ithalât talimatnamesi §'Chnm1zde. , lamlnuyan akredit1fler bu yem ta
ki alâkadarlara teblig edilmis ve limatnameye gore iptal edilmi§l-er. 
dünden itibaren birlikler ve Ta· dir. Bundan boyle akreditif tahsisi 
kas Limited §irketi yeni esaslara itha)âtçtlanm1zm hariçte malt sa· 
gore muamele yapm1 a ba~laml§- tm almt§ olmalarm1 tevsik eyle-
Iard1r. melerine bagl.1 bulum.aktad1r 
· Yeni tnlimatname bütün itha.. Dlger tlraftan akreditif tahsisi 
lâtçilan alâkadar eden mühim hü. i~i ile birlik idare heyetleri degil, 
kümleri ihtiva etmcktedir. dogrudan dogruya birlikler umu-

Bundan sonra serbest düviz a- mî kâtipligi me§gul olacakhr. Bir. 
kreditif tahsisi için muayyen mal· likler dünden itibaren faaliyetle
larm ithaH esas olarak kabul edil. rini bu esasa gore tazim etm!§ler. 
mill ve bu mallarm listeler1 de ta- j' dir. 
limatnameye raptedilrni§tLr. 'Yenî lalimatnaipe ile evve!ce 

Bu talimatnamehin en mühim l deri ithali için aç1lm1§ olan mtlh1m 
maddesi !iudur: miktarda a.kreditif hariçten mal 

Evvclce birhklere tahsis edilmi~ 1 getirilemedigi için iptal edilecek. 
olup ta alâkadarlar tarafmdan ta- tir. 

--~~~~~~ .. ~---~~--
Manifatura için 1 

akreditif . 
lzmire 1 OO bin dolar 

tahsis edildi 

•• 
Universite 
talebe birligi 
~ 

Bu ders yihndan itiba
ren merasimle aç1hyor 

Bir çeki odunu 5 
liraya satan üç 
muhtekir yakaland1 

Belediye ve Fiyat Müraka· 
be t~kilâh odun fiyatlar1n1 
sebepsiz yere yükselterek ih
tikâra te§ebbüs edenler hak· 
kmda gayet sdo bir surette ta· 
ki'bata giri§mi§lerdir. 

Mürakabe memurlari dün 
Kasunpa§ada 63 numarali 
dükkân sahibi Bahur, 38 - 40 
numarada Halil Degirmeo, 2/1 
numarada Leon Galipapa is
mînde üç muhteldri odunun 
~ekisini 5 liradan satarlarken 1 
yakalaml§lard1r, .Muht~kirler 1 
adliyeye teslim edilmi§lerdir. 

J 

Kâz1m Dirikin 
cenaze toreni 

Merhumun nâ§Î dün 
Îzmire gonderildi 

Trakya Umum.î Müfetti§i Gene. 
ral Kâzllll Dirik'in nâ§t evvelki 

'ak§am otomobille ;iehrirnize getiri
lerek Gülhane hastahanesine tevdi 
edilm~tir. 

Haber ald1~miza gore hariçt.en 
manifatura ithal edilmesi için iz
mir manifaturac1lar birligine 100 
bin dolarhk akreditif açilnn§h.r.Bu 
para ile Amerika Birl-e11ik Devlet
leri ile aram.IZ(ja anlll§ma bulun.. 
m1yan memleketlerden dahi ma
nifatura ithal edilecektir. 

Merhumun nâ§L vasiyeti muci
bince Îzmire gotürülmek üzcre 

Üniversite talebe birliginin ka- dün sabah hastahaneden almm1§ 
nunî formaliteleri ikmal edilmi~ ' ve askerî merasimle Galata nhtt. 
ve birligin faaliyete geçmesine mü mma getirilerek 9,30 da Band1r. 
saade edildigi dahiliye vekâletin- maya hareket eden Marakaz vapu
den rektorlüge bildirilmi.§tir. runa konmu;itur. Marakaz, ayru 

Diger taraftan istanbul manifa
turac1lar birligine de bir miktar 
akrediilf açtlacag1 ogrenilmi§tir. 
-~ 

Dün de denizde bir kad1n 
ceaedi bulundu 

Evvelki ak§am üzeri saat 17 rad~ 
delerinde Kabata.§ onlerinde, de
nizde bir kadm cesedi lbulunmU§
tur. Kadmm altm~ y~larmda ol
dugu tabmin edilmektedir. Cesedin 
muht.elif yerlerinde yenikler ve çü
rükler bulundugundan kadmm U· 
zun müdd-ettenberi denizde kalmt~ 

Birlik ders y1h ha§mdan itiba- gün Bandtrmaya varacak ve tabut 
ren faaliyete geçecektir. oradan trenle fzmire gotürülecek-

Birligin açili§t merasimle yapL. tir. 
lacaktl.l'. 0 gün f?Ï~~de~ haz1rlan- Dün sabah saat 8 de bir Türk 
lTUj olan matbu b1rhk ruzamname. • ' .. 
1 l'i t leb t · ed'l cekt' bayragma sanh olan tabut Gülha.. 
e a eye evzi 1 e il'. ne hastahanesinden almm1§ ve ce. 

naze otomobiline konularak alay 
Sar1yerde pazar yeri ve hal hareket etmi§tir. 

Sanyerde modern bir pazar yeri 
yap1lmas1 için bir saha ayr1lmt§hr. 
Civar koylerden gelecek koylüler 
ve sebze, meyve saticilart için bu
rada mevziî bir hal tesis olunmas1 
da karala§tirtlmt§hr. 

llkokul ikmal kunlanndaki 
muallimlerin ücreti 

Cenaze alay1, en onde bir moto
sikletli inzibat komutam, arkasm
dan be§ motosikletli°, onu takiben 
bir ath polis müfrezesi, askerî in.. 
zibat k1tas1, askerî bir rnüfreze, ;ie. 
hir bandosu, cenaze otomobi.li mer 
humun son te§yicileri, askerî k1ta
attan mürekkepti. 

[Müminler, birbit"!erinin yard11n.
c1S1d.tr ... Her zerresi biri>irine kay
niyarak Arutle ~aline gelm~ 'Olan 
bir binaya be1TZerler. - Yani, bir
birlerine i tinat ederek yelilpare bir 
vücut t~kil edet"ler.] Bundai:t bir müddet ev:'el Halit 

Diyere'k, saflann intiozam ve in- ad11:1da bir adaan w:u1 mudd_etten
tlibatm1 temin ederlerdi. Bu taV'Si- ben beraber y8§8di.g1 metresi Mer
yedeki yüksekhikmet, on üçbuçuk 1 irodi. ~orti_ma'mn Jœndisini terket
e.str sonra bile dünvantn en mü- mes1 LllZei'llle fena ihalde klflID~hr. 
k.emrnel ordul;nnm. piyade talim- Hallt ·bir gün FOrt~naya ~a~tla~ 
namelerinde klymetli bir ders ve ve ~v~ beraber g1tmele:m1 tekli! 
düstur t kil etmektedi.r. etml§b.r. Fortuna bu teklife red ce-

dan yaralanan Arnavut.kiiy emni-1 oldugu tahmin oltmmaktad1r. 
yet korrùseri Talât Alpfer degil, Ceset, morga kaldmlml§ ve ora
hâl $i§li nahiyes.inde müstah- • da yap1lan te§lhis neticesinde kadt.
dem bulunan komis-er muavini Ta- nm Kastmp~ada eski baf"ratn yeri 
lât Uçkundur. Hâdisenin Talât Alp- Kesim sakagmda 27 numarada otu
fer ve ailesile ihiçbir münasebetl ran $amil km Hafize oldugu an-

Aym 17 sinde açilacak olan ilk 
okullar ikmal kurslarmda vazife 
alan ogretrnentere çocuk bahçele_ 
rinde çah§anlar gibi muntazam üc 
ret vrilecektir. 

Cenaz~ merasiminde, Vali ve 
Belediye Reisi Dolet.or Lûtfi Ku. 
dar, ba§ta ordu müfettiiilerinden 
Orgeneral Fahrettin Altay olmak 
üzere isatnbul komutam vesair ge 
nerallerle askerî erkân, mezunen 

lslâm ordusunun saflanndaki bu vab1 veriru:e Halitle mün~ya 
intizam ve umumî vaziyetteoki in- ~lami§~r ve. agi:z ~~-vg-~1 esn.a
•t>atm en büyük faydasi. mümkün smda Halit cebind~. Jl_~etina ç~
oldugu kadar az telefat vermekti... ID!§ ve kad1mn yu.zunu muhtelü 
oo,,man 1ruvvetleri, bu intizam ve yerl~nden yara~m~1r. 
inzmattan tamamile mahrum olduk Diin Altmc1 Ashye Ceza mahlce-
1ar1 f.çln, tier mu'harebede (yüzde. mesinde. 1:alidin dul'tl'§lllJi:>L niha
tedi)den fazla telefat verdikleri yetlenm~tar. 
halde islâm ordusunwi zayiab Mahkeme, Halidin suçunu sabit 
cY"fruie dordii) tecavüz etmezd" , gôrdügünden ve kadm1n yüzündc • * L jilet yarastndan bir ll kaldJig;ru 

Harp uulleri: nazara alarak suçlunWt 14 ay hap-
Resulü Elcrem Efendimiz, (ca'h.i- sine karar venn~ir. 

liyet) devrinin bütün fena âdet ve Y aralanan Komiaer muavini 
an'anelerini v1km kla beraber, ba- hakkmda bir izah 

yoktur. la~1lmk?tir. Yap1lan tahkikat sonun.. 
Bir kadin kuyuya dü,erek da kad:nm ak.tl hastaligma müpte-

0 1 d ü lâ oldugu meydana çikartlmt§, ce

Ortakèiyde, Gœlükçü ookagmda, 
18 nwnarada oturan Avram ki.z1 
OO ya~armda Kolo IGprut dün e
vindeki lmyudan su çeikerken mu
vazenesini kaybederek d~ü~. 
Îlhtiyar kadm uzun müddet feryat 
et~ ise de, · e sesini duyma
d1gmdan kuyunun içedsinde 'bogu
lu:p gitnU§tir. 

Neden son.ra kad1run lkuyu.yr. 
dii§tü.gü anl~ildigmdan etraftan 
yeti§enler cesedi çt.karm~ard1r. 

Cesedi muayene eden adliye 
dokt6ru defnine ruh.sat verJnÏ-?tir. 

sodi muayene eden adliye doktoru 
Hikmet Tümer defnine rulhsat ver
~tir. 

Adliye bu hususta tahkikata de
vam etmekted.ir. 

Üsküdar - $ile yolu tamir 
ediliyor 

Üsküdar • $ile yolunun bozuk k.t 
s1mlarmm tamir olurunaSl için be
led.i.yece 15 bin lira aynlm1§hr. Bu 
para ile in§aata 15 temmuzda baJ. 
lamlacaktir. 

Çoplere talip yok 

Üniversite haftalannda 
verilen konferanslar 

1 §ehrimizde bulunmakta olan iz
mir valisi Fuat Tuksal, Tekirdag 

Üniversite rektorlügu geçen y1l valisi Salim Günday, istanbul vali 
Erzurum.da aÇllan üniversite haf- muavinkrinden Ra~t Demirta§, 
tasmda verilen konferanslan der- !stanbul Emniyet direktorlügü ve
liyerek bir cilt halinde tabettir- vekili Salâhaddin Arslan Korkud, 
rni§tir. mcrhumun ogullan Turhan ile Or-

Diger taraftan bu ytlki Diyarba-1 han, akrabalan, dostlar1, bir çok 
ktr haftasmda verilen konferans- !zmirliler haz1r bulunmu~lard1r. 
larmda Diyarbakir hakkmda an- Cenazenin hemen arkasmda gelen 
siklopedik bilgilerle birli:kte kitap bir subay, siyah bir levha üzerine 
halinde e§ri kararlél§tmlm1§ttr. konmu§ merhumun muhtelif ma-

Pap.bahçedeki firm neden dalyalanm ta§1makta idi. 

erken kapamyor? Saat 9,25 te merhumun tabutu 
vapura nakledilmi;i ve bando rnuzi 

1:1 fa dalt olanlan da ipka eykmCi Geçen .gün Pangalttda iffet ad1n-
tdi ki bunlardan iri de (nriinferit da bir kadmm iJrocasi polis ikinci ---<> --

iilbareze) denil~ haiip usulü idi. kom.iseri Talâh taban<:a ile yara- Taku tirketi müdürü dondü 

tstabul çoplerinin 6 ay müddetle 
denize dokülmesi için açilan mü
.,akasaya hiç talip ç1kmann§tl.l'. 
~unun üzerine yine münakasa ya-
11lmt§ ve ayni netice ahmca 4in 
.. azarhkla bir müteahltide veril. 
,esi zarurî gorülmü§tür. Belediye 

P~abahçedeki fmnm saat 15 te 
kapand1g1 halbuki fabrikalar saat 
16 da paydos edildiginden o saaL 
ten sonra ekmek tedarikinde mil§· 
kilât çekilcligi §ikâyet olumu§tur. 

ka tarafmdan çalman matem ha· 
vas1 dinlenmi§tir. Vapur 9,30 da 
hareket etmi§ ve vali doktor Lûtfi 
K1rdar ile Orgeneral Fahrettin Al
:ay vesair askerî ve mülkî erkân 
r1htun kenarma gelerek goz Y~
lart arasmda merhuma son ni§3Ilei 
.azimi gostermi§lerdir. 

Mün!erit mübare-ze, A'VT'upalila- ladi.gm1 yazm1~tilc. Bu hâdisenin 
nn (düellio) dedikleri \"e yakm za- bir iltibasa Debebiyet verdigini og-
rnanlara kad.ar sl'k s1k tatbik ettik- renwgimiz için ~ nokt.ayt tavziha 
eri, Hd §ahsm sil" la çanp~asma l:üzwn g()rüyoruz: KarLSt tarafm-

Yazan: IRFAN DO GAN 

Oulann bu kadar kalabahk 
olarak buraya topltyan se. 
hep; evvelâ çay ve :kahvenin 
yüz para olu§u, sonra, cù ·a
nda hüküm süren Kânun aymm 
ayaz1, daha sonra; kanlarmm, kay 
nanalannm, çocuklarmm evd:e çi... 
kard1klar1 tats1zhklar ve daha son 
ra da; kiminin evinde boyle ç1ltr
dayan soba olmayt§l ve y.irmi bE!§ 
mumluk da olsa, lilk veren elck -
tr1klen bulunmay1§t id1. Hel-e bir 
de kenardaki radyo dÜ§Ünülürse, 
bura5t âdeta bir hazine idi 

Yüz para lT'Ukab Inde ak§anun 
b inde'l gcccnin on birine kadar 
bu konfor dünyanm n1'!resmde bu
luurdu? 

Has1h, bu kalabahk mü§teri bel. 

Edebî Roman 2 
ki buraya daha bir çok sebeplerle 
baglidir, fakat Necminin bu haf • 
tah.k veya ayhk konferanslart için 

asla" 
Onu bu kahvede hemen hemen 

her kes tanir. Daha dogrusu semt 
tamr. Fakat bu tamma mahduttur. 
'ereden geldiginl, ncreli old1.4Ju

nu, kimlerin yanmda kald1g1ru hiç 
kimse bilmez ve ogrenmek te is
temez, Onlarm bildigi §Udur: 

Necmi, tstanbulun muayyen bir 
kaç semtinde, rnevsimine gôre, a. 
yak sattc1hg1 yapan zarars1z bir 
del~1r. Sabahm en erken saatin.. 
den, geccnin geç vaktine kadar 
durmadan dol~r. Simit, gazete, 
dondurma, boza ve hattâ bazcn e· 
linde piyanko bileti il bir kaç 

Bir müddettcnberi Ankarada bu 
lunmakta olan Takas Li.mited ~r. 

keti müdürü Salih Banguoglu dün 
sabah §Chrimize donm~tür. 

kahveye girip ç1ktig1 bile g.Orü
lür. 

Ve yine bu mü§terilerin akll er. 
diremedikl-eri bir ~y vard1r: 

Necm.i bu deliligine ragmen bu 
kadadr konu1;1ma mevzuunu nere. 
den buluyor? Kendilerinin ak1llt 
olduklan halde bilmedikleri bir 
çok §eyi o na.sil biliyor? 

Ahmet agamn mü§terileri mu
ayyen smutand1r. Bak.kal, csnaf, 
ayak sahc1s1, zerzevatç1 ve!'lllire ... 
Bir de bunlarm arasmda deli Nec
mi... Fakat o bu dellligine ragmen 
o kadar da akillidtr ki, bazan bü. 
tün kahve halkm1 1.ayretler içinde 
b1rakacak mevzular bulur, hepsini 
dfuzündüren sualler icadeder. 

Îl?te bu gece de oyle oldu. Hcr 
kes kendi dÜ§Üncesine, oyununa 
dalm1§ bir halde iken; o, hararetli 
bir tavla maçmdan ç1kan müna
ka§a üzerine derhal ayaga kalk
m1§ ve cSekiz kere sekiz altm1§ 
dort eder> diyerek konferansma 
ba§lam1§tt. 

Dinliyenler, onun bu sôzlerinin 
yansuu anlam!§lar; yansuu da, 

bu Ï§ için 30 bin lira ayirmt§tlr. 

Belediye reisligi keyfiyetin e
hemmiyetle tetkik olunmasm1 
Beykoz kaymakamh~na bildir
mi§tir. 

anlamad1klan için her .zamank.i Mahmut ôyle kolay kolay dalgm- Cl Hilminin hakk.t, çünkü zar1 oyle 
deli saçmalanna hamletmi;ilerdi. likla parti kaybedecek adamlar gelrni§. Fakat bu zar Nurinin i§ine 

Ôyle ya; mahalle bakkah Ayn· degildirler. g-elrniyor. fki pulu birden vurula-
§layni ne bilsin, ayak sattc1s1 hattL Necminin verdigi bcli daikikahk cak ve muhakkak ki mars olup 
müstakimden ve riyaziyeden ne müsaade on be§ dakikaya ç1kttg1 k1rk dokuzlugu bay1lacak. Bu o. 
anlasm?. zaman, kar§i$i masadan arap Fah. nun rr.enfeatine uymad1 ve itiraz 

Fakat, Necmi sôzlerfoi menfeat ri bir lâf atti: etti. Halbuki ben gozümle gor. 
kaygusu diye iki kelimelik bir - Haydi bakahm Necmi aga- düm. Hilminin att1g1 zar §el1 be~ti. 
cümle ile bitirince, i!i degi-?miçti. b_ey. Kah".'enin_ keyfi bitti ~· §lU Bir an sustu, yanm kalan kah-

Her ne kadar b~ b_~s~.k .:~~anh laflarm1. b1r baglay1ver:. ded_1. _ , vesinden bir yudum daha içmek i-
kahve, h:r .zam.'.'-11~ gurultu.~u h~ Necm:, ~an kapah goz.ler1m zor- çin -elile fincam ararken, yam ba-
vasma burünmu~ 1se de, mu§teri... ! la açab1ld1 ve aynen b1raz evvel §tndaki kasap Nuri ayaga kalktt: 
let-in hepsinde bu cümlenin ya- oldugu gibi ayaga kalkarak ilâve t k • 

- •· .. 'li · - namyor musunuz §U aç1gm 
rattig1 dU§Unce kolayca sez1 yor- ett1: i·n 1 ded' H ·r· t kl 
d Menfeat' . . 1 t a arma. t, en m za en a 1 

u. - m nes1m an a ayim kit b" d b h 1 - .1 · 
Çünkü; G1d1k Niyazi pmcidüyü bey karde~. dedi. Bu dünyada her be;. fir ked uksehr 01.i§ u~d 1.e ~e~1 . 

1 · · '-- b t · nf t h ç 1 §1 ar e ece a °" ugu s1z1 yan l§ oynadi, part1y1 ... y e ti. !§CY me ea er ~y.. ayir lk ve "Id" .. 1 
Zerzcvatç1 Hakk.t, elinde oymya-1Gulak yerlerde bil-e bir ta.§1 kaldl.l'· gu urmuyor mu· 
cak ta§! varken ta~ çèkti ve kar§t- san altmdan bir solucan Ç1km1ya- Hiç kimseden ses çikma.di. Bu. 
smda~·ne bu dalgmhg1 yüzünden bilir. Fakat dünyanm neresinde nun sebebi, Necminin sozlerine o
domino dedirtti. Çapulcu ?i.{ahmut, olursa olsun, istedigin ~1 kald1r lan itimattan degil, kendi gozleri
km oynad1gt haldc papaz1 goste- altinda menfeati bulursun. 1!lte sa- ne olan emniyetJ..erinden idi. Çün. 
rip yirmt sêiylemedi. na bir kaç misal: kü Hilminin §e beji attil:m1 onla. 

Daha boyle bir sürü dalgmltk... Demin ;iurada bir tll'Jla münaka- rm da ekserisi gormü§tÜ. 
Bunlar hep menfeat kaygusunun {l8S1 ç1ktt. Neden ç1kti biliyor mu. Necmi, yarlm kalan kahve:;in' 
kafalannda uyandird1gi dÜ§Ünce ;un? Duvarc1 Hilmi §Cli beii at. b:r yudumda agzma devirdi ve bu 
yüzünden. Yoksa, ne g1dtk Niyazi, m1§b, kasap Nuri bunu §C§ cihar devir.i§ deminki su iç~ine benzedi. 
lle zrrzevatç1 Hakk1, 11€ de çapulcu gormii§. l?e§ bqi oyuam.ak ciuvu. (Daha nr) 

Yaun: Prof. Sükrii Bahan 

n aponyanm karari, ber ta-
d) rafta, merak ve alâka ile 

bekleniyordu. Bu ilgin.ia 
ve endi§Cnin âmilleri çoktW". Ja· 
ponya elyevm harbe fîlen girme
m~ dünyarun yegâne büyük dev• 
letidir. Sovyet Rusya, Ïngiltere, 
italya, Almanya, Fransa harp çem· 
beri içine atiliru§b.r. Amerika da 
henüz boi~ma meydanma inme• 

'mi§tir. Fakat inrilte.reye kuvvetli 
temayülti, yanlmn kendisini Bü· 
yük Britanya Împaratorlugunun 
yarunda saym1ya hiç de gayrimü· 
sait degildir. Bu durumda Alman· 
yamn müttefiki ve Sovyet Rusya• 
nm dostu bulunan Tokyonun takip 
edecegi yolun çok helecan ve hcyc• 
canla beklerunesini tabiî gormek 
!âzrmdir. 

Mihver ile Berlinde eyUllde ak· 
tedilen ittifak o zamanlar açrkça 
anlattld1g1 veçhile komün~t Rusya. 
ya kar§l degildi. DiktatOrlerin bu 
birle, melerinin gayesi Amerikayi 
yerinde m1hhyarak demokrasilcre 
yard1Dl dedi!i ingi1tere ve Çine 
muavenet Îi:aypak satijmda ihti;yath 
bulunnuya sevketmek ve frn yàr· 
dnw Çin ve BÜyük Britanya mu· 
kadderatma ~tirakine kadar ileri 
giitürmemesini temin etmek idi. Bu 
baktmdan 'Üçüzlü Pakhn çok ve· 
rlmli oldul?u ve muharebenin Yeni 
Dünyaya kadar yay1lmasma mâni 
oldugu muhak.kakhr. Çünkü At· 
Jantik ve Pasifik denizlerinde iki 
cephede birden harbi kabul etmek 
endi§esi Va§ingtonu çok dü§'ilndür
meseydi Mister Rmveltin bir hayli 
müddet evvel dansa i§tirak etmi~ 
bulunmas1 çok muhtemeldi. Beyaz 
Sarayda kat'î ad1m1 atmak emare· 
leri goründükçe Tokyodan bir ihtar 
behemehal Yeni Dünyaya uçurul· 
maktadir. Bu ilatar bazan Jap.<:>n 
gazeteleri vasdasile ve yahut Ha· 
riciye Naz1n veya sozeünün agzile 
dünyamn müvacehesinde yaptl· 
makta ve bazan da Japon sefirinin 
dostane ziyaretleri ile icra edil
mektedir. 

Tok:vonun siyaseti Amerikadakl 
rolünü oovlece yap1p giderken Sov. 
yet ve Alman harbi gibi yeni bir 
kasirga ve musibet bütüa Avrupay1 
saro1. Japonya ittifalu dolayJSile 
Mihvere baghdir. Fakat son akdet
tigi ademl te-<:avüz paktile de Sov• 
yet Rusyanm dostudur. Yalnn a 
kitlerin yapi..lmasmda hâkim olan 
&aik incelenecek olursa Tokyonun 
ne gibi bir karar verebilecegi tah· 
min olunabilir. Üçüzlü Pakt Ame• 
rikay1 tesbite matuf ise Moskova 
anla m11<11 da Rusyay1, oldugu yer• 
de m1hlam1ya, mah1f idi. Bir Ame· 
rika • Japon ihtilâfmda Tokyo, 
k1ztl Sovyetlerin kendMne arka· 
dan hücum cdernemelerini temin 
etmek istem~ti. Hattâ Sovyet Rus. 
ya da ayni zihniyet ve kanaatle 
hareket ederck bir Alman • Sovn•t 
çarpl§masmda Japonlarm arkadan 
tnarruzunu onlerneyi gaye edin· 
mi§ idi. Bir halde ki .Taponlarlll 
gerek l\Jihver, gert"k Sovyet Rus:va 
ile anla§rnalar1 mua:vyen, mü~h
has ve muhternel bir dfü~mana kar~t 
ahrum~ iki tedbir ve teminat ol
mak itrbndle ayni \'as1ftad1rlar. 
Halbuki Sovyct Rusya hakunmdan 
durum hoyle deli;ildir. Sovyet Rus· 
ya, Moskova ahitna,mesile yaln1Z 
Almanya müvacehesinde Japonya· 
y1 emniyet altma almak istemistir. 
0 Japonya ki Sov;.ctlerin talisizli· 
gine olarak muhtemel Rus hasnW 
nm sad1k miittefikidir ve bu Mk· 
tayt Matsunht hiçbir zamnn sakb· 
mamq ve 'Üçüzlü Pakt ahkâmma 
bagh. kalmakta devam eyledigini 
tekrarlanuiitir. 
~u halde Moskova ve Tokvod• 

elde bulundurulan ayni sivasî âle
tin kuvvet ve kudreti iki hük(lmc' 
merke?:indc ayni degildir. 

Î§te bu fark dnlay1siledir ki tak• 
riben ve zâhir n iki muhari-beo karsl 
ayni vazi)•tte buhman Türkive 
harbin infilâkt iizerine tereddütsii:Z 
bitarafhgm1 ilân ettigi halde bo• 
gu§Jllanm ba§lamasmdan ancak on 
üç gün sonra Tokyo hir karar ve
rebilm~ fakat bu karar da oyle 
düpedüz itaraflik gibi umumî bil 
hüküm olmam1~r. 

Kararm mahiycti hâlâ cihan ef• 
kârmdan gizlenmektedir. :Ïf~a edi• 
!en nokta muhim bir kararm itti· 
, az olundugudur. ~faamafih bu hll• 
beri veren Hariciye Nazirmm soz• 
Jeri gayet elâstikî, diplomatik ,e 
ski Delf kâhinlerinin ifadelcri ibÏ 

her tiirlii tefsire niitchammitdit· 
l\Iatsuoka ~u fikri ileri sürüror Jd 
Japonya bu yeni n•uharebcyi srd 
hir Sovyet . Alme.1> harbi de~·iP 
geçcmcz. Yâni d'ge1 bir tabir jle 

bu bâdi.rede bitarafun diyc111e'&-
(Sonu, Sa; 4 Sil: 1) 
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Refik Saydam 
hükûmetinin 

dürüst siyaseti 
. . . - . 

Vïk. d d. k" r z z e z 1 : T ü r k i y e ile Al man 
i$gali B. Devletlerin Bu lgaristan 

ha rp donanma- ara s 1 n da -
(Bo•tarall 1 inci sayfada) 

tir. Bu harika, birbirlerinin ooga· 
zina sarilrn1§ olan milletler ve züm
relerin ortaswda, bunlann hepsile 
dost ol~umuzdur. 

Altlnda l Alman Devlet ~efi Hitler, Tür· 
0 an kün milll meziyet ve faziletlerini . s1n1 derhal kul

lanmas1lâz1md1r1 
T ehlike üstümüz· 
de dolafiyor 

Otomobil posta 
se rvisi ba§lad1 t 0 Prak1 a r da pek iyi anlam1~ oldugu için bizim 

ittüaklarimiza, iiostluklarimJZa, ta
ahhütlcrimize asla ibanet etmiye· 

So!ya, 4 (A.A.) - Stef&nl. s a b 
0 

ta J• cegimiz~ verdigimiz siizü tuttugu· 
Svllingrad lie istanbul ara- muzu ve tutacagnruzt takdir ede-

IWldaki kopril'erln tamirinden rek ingiltere ile harp halinde ol-
sonra Bulgaristanla Türkiye Jt ra- b 1 d • 
lm<la ba~ltyacak olan dem l a c. a 1 mas1na ragrnen .lllgilterenin müt-

Nevyork. 4 (A.A.) - wandell wllikie milnakalâtlna lntlzaren iki r y, tefiki bulunan memleketimizle a· 
clstiklâl "ünü> bayram1 münasebetile leket nrns1nda bir otomobil ser ç1kça ve dostça anla~1ya, esici 
!rad eltiii b1r nutukla ezcumle ~i>yle \isl ihdaa edileceklir. Moskova, 4 (A.A.) - Tass ajans1 Tilrk • Alman dostlugunu ihya et-
dcmi.t1.r : b il1 Uriyor· 

l. n•tl•••renin, saviimizln mahsullerin1 Bugün ilk defa olarak Türklye i)~manln gerilerinde sabotaJ hare· miye karar 'Vermi§tir. Führer Bit· 
• ~ " lie Bu lgarW.tan arastnda blr oto- J • tt " 1· i 1 1 '-·t alabilmesinl ve bcka bulma.uu kmin ketlerl iün geçtikçe artmaktadir. Son erin uza 1,.1 e 1 sam m yet e '" • mobll posta scrv!si iJlemege baf- k f k t !(in Blclctik Devlellerin harp donan· ,ünler zarflnda Skoda tabrikalarrnda tu ; a at ngilterenin de ayni sa-

lam1~hr. 
masun d<-rhe-1 ltJ1lanmas1 làz1mdlr. 1 bir çok top tahrip edilmi§tir. Holanda mimiyetle tuttufumuz elini asla 
j.ngilteremn ya,amas1 bizim hürriye- Muntazam otomobil münakalA- da yen! b1r AJman kimya tabrikaSl birakmadik. ingiliz devlet adamlari 
timlzln muhafai:l>I içln lie elzemdlr. t1111n hafla sonundan evvel b:li- Holandah blr vatanperver tara!mdan d t 
Kaybedecek va.kit yoklur. Tehlilce Üll- hyacajp. tahmln edilmektedir. çùcanlan blr yangtn netice<inde tama· 8

• ngiliz milleti de, bize kar§• 
t!fmutde dola;iyor. timidlerl hal<ikal J mile harab olmttilur. Norveçte harp yüksek bir anlay"f ve inan goster-
addetmenm .amant 1eçml$tir. Karar """-----------• mnlzemesi ta§1yan on bir Aiman va- diler. Bu centilmen n11llet, kendisi 
saatl yakmdir. ~eriyelm mil$lerek s t t hl" .., • gonu infiÎàk êlmitllr. . kadar centilmen olan Türk millet!. 
Ak1betinin e aret m1, hurrlyet mi ola· ovye e 1g1 Polonyahlar yol kenanndald orman. n;D dvanmtttllk, Jfostluga sada-
cati hakkmda karar vem1ek kudrettne ra saklanarnk Romanyadan Alman· kat, ahde vda ribi faziletlerlne 
iahip bulunuyoru<. (Bqtarab. 1 inci sayfada) yaya petrol ta§1yan •an11çlar1 tütenk 

ku~unlarile delmektedi.rler. inanm1._ oldugu lçln, Ahnanya ile 

'' Refah 
facias1 

ve nrhlt kuvvetlertne kar11 çok sld- Moskova, 4 (A.A.) - Tass aJan.u dostlugumuzu teyit etm~ olma
detli muharcbeler wrmete devam el- bildiriyor: m1zdan asla endiseye dü§medi. 
m!Jlerdlr. Cephenin diger ktsunlarm- DU,mon tuai! altlllda bulunan Sov- BOyle yapmakla da asla aldanmadi 

' ' da me»zil muoorebeler olmll$ ve pif· yet topraklanndakt çetelerln taallyeU ve aldanmiyacakhr. 
;::.1anmu 11ec.. baskmlan 1apm11lar- hakklllda haberler aelmege ba1lamlf- Yeni parhyan Alman • Sovyet 

(B•Jlaroh 1 i.ncl aaytada) 

tinin maalesef vatan ve vazife ug
runda §ehit olduklanni bildirmi'l

tlr 

hr. Bu haberlerden birf ~udur: 
Boriso! istikametinde dtlimanm Ile- AJman topçu kuvvetleri lçin gonde- harbi kar§1s1nda, hemen bitarafh,. 

ri. kltaiart Berezina nehrini geçmek rllen ceohane yUklü bir tren dekovll g.mizt ilân ettik ve iki tarafa kal"§l 
içm rnüreaddit t~ebb!islerde bulun- hattlle cepheye sevkedilirken yolda tre da dürüst bir bitarafük takibine 
mu~lanoa da bu te,ebbüsler kltalartnu.. nin muhaf1z1 hatbn ikl tarafnda du- d f k · k' ' 
'"' mukabll hareicelterUe ~-r •·-•ta ba~la 1k. Bu bitara h , Tür 1yen1n 

u1c -.a.d.,l manlar, sonra alevler Çtk:ma,ia ba,.sla- • ·1 
durdurutmUjtur. di(:lni gormüitür. Tehlikeli mmtaka- oldugu kadar, ber iki muharip tru . 

Lutsk lstikametinde, lutalanmiz dÜJ- dan geçmek lstiyen makinlst trene bil· letin ve zümrenin de menfaatleri
manm muhim motôrlü ve zirhlt cüzU· yilk bir sürat vermit Ise de bu kieb· ne uygundur. Muhterem Ba§vekili-

Sa!fet Arikan; hâ<L:se sebepleri.. tamlarintn Spetovka'ya doi!ru ilerl ha• büsünde muv~ak olamam1<tir. Yan- • t 1 B lk 1 I ait S 
n in en ufak te!erruatma kadar tah re_k•linl durdurduktan ve dtii;mana bü. makta olan ormanm ortasU:da hattm m12, htakkya,d ad adn atr, r .. Ive .. u· 

yük zay1at verdirdikten &0nra bu dH•- riye a ID a a os ça soz er SOY· 
kik edilm<'kte bu arada bilhassa ~ U.tüne alev alev yanmakta olan ·~- k 

man crupu'nun blr kumt cenup lstt- !ar konmUJtu. Trenln muhattzt bu a- lem~tir. Bilhassa Balkanlartn te • 
geminin nas1l intihap edildi~, bu kametinde Tamopol'a dogru bir yarma t&çlan yoldan kaldirmap b~lad!tJ rar istiklâllerine ka~alanru ha
seferi yapm1ya müsait olup olma· iC$ebbüsiln<i<> bulunmu~tur. Kitalar1mu: zama" av tüfenkleri ve ha!i! makineli raretle temenni ederken bu temen-
d - · t t hl' 1 b k bütün gece, diiJmarun bu ilert gmpu tü!enlderie alef edilmeAe b:lilanuuitir. k ed x..: • ·• t 1g1, emniye ve a 1s ye a nrun ile muannidane çarp••malanna devam ninin tahakku ece,..n1 gos eren 
dan ala' ka' dar makamlarca tedbir - Çerelerln bu cür'etkârane hareketl mu. l b 1 d·-'-· d ka d t 

ahnip almmad1g1 gibi hususlann 

tetkik edilecegini bildil:mi§ ve 
<mes'ulleri kay1IS1z ve §ai'si.z ka· 
nunun hükmüne teslim edilecek. 
tir.c denu§tir. 

etm1$lerdir. Mul!arebe hAll devam et- vafiaklyetle neticele1llll4 ve cepbane emare er u un ui;uDU a y e • 
mektedir. treni berhava olmUJtur. Trene re!akat mi~tir. Onun kuvvetli gorÜ§il dai· 

2 Temmui f(lna hava kuvvellerimiz eden ekip de imha edilmi:;tlr, ma do/!ru ç1kbg1na gore, buna mem 
hava muharebelerlnde 81 dü:;man lay. nun olmamak kabil degildir. 
yaresi düi;ürrnü,lerdir. Blzim zayiati-
mu 28 tayyaredlr. R d Ba§vekil, memleketimizin bir 

Sovyet mlllellerl 1efl Stalin'in. hJtabi 0 man ya Q parças1 üzerinde birtak1m emeller 
l$çiler, koylüler ve münevverler ara- beslenmÎ§ oldugu bakkmdaki ba-

Sozlerme devam eden Milli Mû- '1nda fevkalâde bir heyecan dO#urmUf A L M A N berleri, bükûmetin büyük bir bas· 
dafaa Vekili gemmin bir serseri ve Alman ra~lst •ürülerine kar:;t mu· sasiyetle takip ettigini ve bugün de, 

, . . zater olmak hususundald Azim ve ·a-
may .nle mi yoksa ham ve alçak deye büyilk hanile verm4 tir. Bu hitap ASKERLERJ yann da, mâlihulya teklinde dahi 
b1r elln atttgi torpille mi batmldi· 1 vatamm~n ve terakkiperver bütün olsa bu gibi emellere kar§t ayni 
ki keyf1yeti üzcrinde de ehemmi- lbeferiyehn "_"ln ve h~nhâr d~manla- •• • hassasiyet; gostereeegini ve bu gi-

~1 ezmek lç1n ,.enl b1r ku \-vet nwnba.t UZERJNE b' f 1· tl • k' d k • yetil" durulduj!unu ve bu muam. "in~tur. Moslrova'da Krasnaia Oboro. ' aa iye en ta lp e ere icap e· 
r b ik den kararlara ve tedbirlere teves-

may1 halleylemek içm en emin yol ~~ • r asi .•mel~I, devlet mildafaa 
rwum1test re1s1 Stahnin nutku tizerlne sülden geri kalm1yacakJn1 sOyle-

lard:lJ ara§tirn>alar yap1ld1g1D1 yapb\<lan blr miliogte, vatan1 gôgi!.;;· Demir muhaf1zlar m~tir. P..efik Saydam Hükûmet~ 
kaydeylem~ ve ugrarulan büyük lerlle müda!aa etrnek hususundaki a- Tilr kyurdunun ve lstiklâlinln em· 

• - zimlerinl bildlrm~tir. • t. k m h 1 r s ••• e . . b b 
felaket kar~ismda duyulan tees.su. Soz n1an hàtiplerde G '118k· .. lft 1 8 n1yet ve maswuyeti ahsinde, u 
rü bir defa daha ifade ile maruz le dem4tir: n ri ma ~oy- h •• t • 1 fevkalâde uyanlkltg. h.,. zaman 

• <Biz kad1nlar li oepru, · d b b UCUm e m., er gosterm~tir ve bundan sonra da 
kald1klari ziyada.n ool.ayi donan. !'lml?la kocala..:m,z,;, ve 

81~uk~r~~= Londra, 4 (A.A. - Reuter ajansuun dnima gosterecegine, §iipbemiz yok-
ma ve hava kuvvetlenmize derin zm yerlne &'Otecek bütün kuvvelirnizl diplomatik muharrirl diyor ki: tur. Bu gibi ihtiraslar besliyenler 
teessür taziyelerini bildirerek &Oz- fa lst sürülerine ka111 vatan1 mùda!aa. Londraya gelen haberlere gOre Sov· varsa, onlar kar~1lar1nda, bütün 

7il hasredece""'iz Alçak d ·· "'- yet • Roman va hududund;.iki Alman · t· • ·· usma:na ka~1 ' Türk milletini, sonuna kadar do-lerint §Ôyle bltirml§ li": muz:i:rter olacaiJm1za eminiz.• kuvveUeri 19 tümen piyade, 3 tümen 
Leolngrad'la Kief'de ve Harkofla r;üvart ve ehemmiyetU miktarda mo- vüsmek azmile §ahlanm1s olara.k 

•- Maddiyetle telàü edilemiyc. Ro.ta1·da ve S1'erdlovsk'da amele mi- tôr!U cOziltamlardan ve 25 Rumen tü· buiacaklarma emin olabilÎrler. 
cck. fulâkete u~raya bu vatanda~ lingleri ve topl.,.,hlan yap1khgi gibi meninden mürekkeptlr. !\fuhterem Ba§vekilimizin be:va· 

rnemlettetin d1ger a;ehirlerinde ve mtn_ Bu haberlere gOre Macarist.anm bar- k"' t' · · 1 k ti 
L:irtn dcrin elem ve teesürlerini ~alannd~ d~ ~planhlar yap1lmJ.$tir. be ginni$ olmas1ndan Romanyada en- nat1, hü urne im121n, mem e e 
candan payl&§If, aziz §elùtlerimi- a Bir çok lng11tz, Aemikan, Türk isveç di;;e e<lilmekte ve Almanya muzat!er harp felâketinden masun bulun· 
zm hâhralari onünde h;amet ve 1 pon gazel<!leri ile d'~er memleltelle· ioldu~ takd1rde Romanyanm Transll- durm1va muvaffak olan düriist ve 

rin ban &azet.eleri Sovyet a:;kerlerinin 1 vanya hakktndakl tnleplerinin nazan aetk sÎ:vasetinde devam edtt~ini 
tâzimle 1hilirim.• mil t=a kahramanlt"- te . . • · d. y l 1 s tlrmektedirler. ..-u1 barw: et- lhbare almmamasindan korlrnlmakta- gostermekte ir. arin ne er o aca· 

M Ili Mùdafaa Vckilu11 mùtea· Sa.rk cepheslnde çok kanh m h dir. g.n1. bu stirprizler harbinde bu-
kip soz alan Hilmi Uran (Seyhan), beler olmaktadir. Ktzllordu es~e:~:r~ Bükre~'den alman diger haberlere günden tayine imkân yokhtr; faka~ 

cl>at, ccsaret ve müste~na bir kahra- a:Ore Romanyada Alman askerleri üze- :var1n ne olursa olsun tarih. Dok
Nakiye Elgün, Far.il Ahmd Aykaç manWtla kendilerinl müdaraa etmek- rine ares edilmesinden ne yahudiler • tor Refik Saydam kabinesinin asîl, 
bu büyùk relâket karpnnda duyu. tedlrler. $arkta cereyan eden muhare- merd ve barlljÇI siyaselini takdirle 

belC!', ge'°en sene e<Jrpte Îngilizlerle ne de komünlstler me:;guldürler. Geçen 
lan ac1ya tercüman c!1r.u§lP...r ve Frnnsizlo.ra kaqi yaptLm muh.arebe. kânunusanide DemirmuhaftZlar tara!ln yâdedec:ektir. 
hilkûmet tarafmdan bqlanilm~ :.Orden d~ kanh olmaktad1r. Sovyct er· dan 7aptlan lsyamr. ba1!Jrtlmas1 lçin Büyük !}cfinin emrfode, e§SÎ2 bir 
olan tahkikatin sür'atle, ciddetle • lert cldden müttosna derecede asker! Almaniann General Antone.ikoya yar- milli birlikle yclt:pare bir granit ka-

.. • .• .. 'f'. • mez.lyetlere mal;k bulunmaktadlr. dJ.m tm D ed T .. k 11 t' 
ve had1sede en kuc;uk taksidi 0 • 1 Failrt kitalan haUarimmn arl<:asuui, e elerlni bir ihanet sayan e- ya manzarast arz en ur m_i e 1, 
lanlari meydana at.ara1< bir surette bo1.g.unculuk harketlerl yapmak üzere mlrmuha!1zlar, in.tikam maksadile bu gerek aziz Cllmhurreï.imiz bmet 
yapilmasi arzusu.nu izhar eylemi§.. kuçuk parafti~ü gruplan indirmitler- taarruzu yapm111ardlr. inonü'nün, gereksr Büyük Millet 
lerdir. • dir. Bu &ruplar k1talarimu ve avci '\feclisinin tam itimad1n1 bihakk1n 

laburlanmu taratmdan sutematlk bir St 1• • t kazanml§ bulunan muhterem Ba~-
Bu beyanatlann sonunda vatana surette lmha edilmiJlerdtr. a IDID DU - vekilimizin basiret ve kiyasetin ta 

h . Moskova, 4 (A.A.) _ Tass aJansi • . 
1zmet ugrunda canlarm1 feda e. blldiriyor: k k~ndisi olan s1yasehni takdir, ~ük-

dcn bu kardCJjlerim1zin hàhralarna Miralay Eftmov'un kumandasinda una ce va p rall ve inanla kar§ibyor. 
bürmeten be• dakika ayakta sükût hareket edcn bombard1man ùcyyare- Abidin DA VER 

• Ier; düsman topraklanna do~ru uçmu$- (Ba, taraft 1 inci sayfada) --<>---
ed1lmesi hakkmd& Ankara ~b\1- lur. rayyareler bir diil!man hava mey
su Aka Gündüz. ve arkada<lar1 danma taarruz etm!~lordir. Hiç bir 

1 dWJ;m11n tnyyaresl havalan1nai?a mu .. 
taraf;ndan vcrilen takrir itt fakla ratfak olnmam1~tir Bir müdd~t sonra 
kabul ed1lmi§ ve bôylece aziz Qlû. takviye kitalan ve cephane ~1yan bir 

!tamyon kolu eOrülmüa: ve tayyare 
lerimiz taûz olunm~lard1r. grupu derhal taarruz ederek kolu dagit 

llUlJ ve lwmen lahr!b etml§Ur. 
Bunu müteak.p ruznamedeki Moskova. 4 (A.A.) - B" sabahkl 

maddelerin mùzakeremne geçil- So'-yet tebliJ:ine 11.'lve edileeektir: 
3 Temmuzda büt\.in gti.n k1talanmiz 

mi§ ve bau lâyihalar kabul edil. n, '°'k• M111Sk ve Tarnopal tstikamel-
mi§tir. Budan sonra reis, ;yük k lennde motorlù beyilk dlitman cüzil
hev'étin ald1g1 karar rrncibincc a- tamlarina k&r$1 ilddetli muharebeler 

'apm1,lanhr. D~an her tara!ta tank 
gustosun dord.incü pazartesi gü. aruniztn ve topçumuzun iiddetll mu· 
nü saat 15 te toplanmak üze"' kavomet1le karJ11"'tnakta ve Sovyet 
cclseyi kapam~tir. ~ava kuvvetlcrl tara!llldan ezici dar-

ITIZAR 
Mündcricatmuzm çoklugundm 

bug · n Esrarengi:i. Dansoz ve Sul

tan Aliz adù tefrikalannuzt koya. 

rnadik, okuyucular1m1zdan ozür 
\iileri 

h('fcr lndirilmektedir. Muharebe saha~ 
'1r1ndan binlcrce Alman ôh.L<>ü ve a-
1 ~,,. .. 1t'l"' lçinde tanklar ve tayyareler bt
:i.kllmaktad1r, 
Moskova, 4 (A.A.) _ R~ter: 
Cuma ••baht er1cenden DOJredllcn 

'?.-"' ak1am lebUlf: 
Mhuk latikamteinde, dU,man, klla· 

artmtzlll muanntdane mukavemeti ne_ 
ûces!Dde •ln- ~ayiata utranuotir. ou,. 

•n kuvvetlerlmlzin BÜlllii hOcwnuna 
*"ill1l ko71 nwmekta.dir. 

rip etmeyi sivil halka tavsiye et· 
mektedir. Sovyetler Birligindeki 

Alman crdusu, bu tedbirden mü. 
teessir olmtyacaktir. Ancak, Stali· 

nin bu tavs1.resine riayet edecek 
olan halka bir gram yiyecek ve. 
rilmiyeccktir. Stalinin tedbiri ne
ticesinde Alman k1t'alar1 degil biz. 
zat Rusya açhktan Oleceklir. 

Fin tebiigi 
(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) 

mii!hJm mev-zileri >j;gal etm~lerdir. 
K1t'alanmala Alman i<it'alari 

hududu ;geçtigi andan it>bsen ile
ri hareket tamamile plân dairesin
de cereyan etmektedU'. 

Aland adalar1 bu adalann mü
à.afaasuu temln lçin. Ïi'l!•i edilm.i§'
tir. 

Bir d~man denizalt1S1 mayin 
tarla!arwml& batml§tir, 

Günün tenkitleri 
(B~tarar1 1 inci sayfada) 

sabma zarardir ve kendileri kil
für ctmekle hiçbir §ey kazan· 
mazlar, ancak kaybederler. Küf
re ruaruz kalanlar alun, küfür 
edcnlcr de sapan ta~1 olurlar: 

Kazara ·bir sa pan ta§t bir alt.n 
kâ!:ieyi k1rsu 

Ne artar k1ymeti ta~m. ne kiy
metten d~r kâse! .. 

Bunun için küfürden vazgeçi
' niz çocuklar. 

Almnan tebligi 
(Ba§ tarah Il inci sayfada) 

tecavüz fikirleri etrafmdaki ka. 
ranùk pEOrdeler de y1rt1lm1~br. 

Berlin. 4 (A.A. - SalâhiyeW lay
nak'ardan ëfrenildibne g6re, Alm1lll7& 
tun ~toskova'daki slyasl mahfllleri ve 
gnetccllerl m0bade1- olacak yef9 ba
rel<et etmi,lerdir. 

SAYFA - 3 
• 

Ba§vekilimiz Doktor Refik Say
dam umumî vaziyeti izah etti 

(Ba§ taraf1 l inci sayfada) SURiYE VAZÎYETI Binacnaleyii Ttu-k - Alman mua-
Meffileketimizin asay;,,; yerinde- Suriye hâdisatmda, Türkiycnin hedesinde kendilcrin. hayrete dü· 

dir; büyük Medisin verdigi yük- rolü tahmin buyuracagmlZ vor,•hile, §Ürecek bir nokta mcvcut degil
sek ve yerindc kararlar sayesinde çok naziktir. Suriyenin cografi va· dir. Buna ragmen en büyük dilir 
herhangi bir iljimizde de m~ülü· dyeti, cmniyetimiz bakimmdan maiu ile do.stluk muWiC'dcsi yapan 
müz yuktur. Buhranli günlerin icaf haiz <>idugu chemmiyet ve sonra da ve o do.stlugu tutacagt malûm bu· 
ettirdigi teàbirleri almak ve ellmiz. birbirile çarp:§'ln iki devletin bi- lunan müttefikinin hal'e'kctini, sa· 
deki vasitalarla âzamî hâs1la eldr zimle a:t:n ayr1 olan münasebetien, mimi zihniyet ve anlayl§la telâkld 
etmek için çah;miaktaylZ. Daha lü bu nezaketin derecesini gostermek etmek, tam mânasile centilmen <>
zumlu g0rülecek tedbirler olursa. için JP.fidir zannederim. lan bir millete bas bir fnzilettir ki, 
onu da büyük Meclisin tasvibine Bu hâdiselerin llibeti ne olursa bunu burada ooylemekten hususî 
arzetmekte gecikmiyecegiz. olsun, St. r ;yenin bizim için haiz oL bir zeV'k hissetmekteyim. 

Muhterem arkad~lar, dugu ehemmiyet degi:;;miyecegi gi· Muhterem arkada§larim, 
Haricî siyasetimiz hakk111da. bi Suriyelilere ka.t'§t olan sempat.i- Yine, son zamanlarda nutukla-

yüksek huzurunuzda vaki olan oon mize de. hale! gelmiyecektir. r1nda ve ne~riyabnda sizi lizdüj\ü· 
maruzat·mdanberi, alti aya yakm ALMANVE- SQ~ _HA.RB! nU bildigim bir nokta brlirdi. 

TORKfY! Memleketimizin bir parçasi üze· 
bir zaman geçti. • ri·nde, birtalum emcllet tzhar cdil· 

Dünyamn geçirdiji büyük buh Alman - Sovyet muharOOe&I mu. 
ran icinde hâdiselerin taakubu â· vacehesinde Türkiye, siyasetinin ml~ oldugu resmi agozlardan iddia 
deta ba§ dondürücü bir ~kil al· cografî mevkiinin tabiî icab1 olan ve yine mukabil resmi ag1zlardan 

h tt h k t . d "ha! ,·•t"'-az ve tekzip olundu. Bunlar üzcrinde te· makta ve son alti ay hk devre zar· a 1 are e 1 e,, • "' 
d dd .. t t · ve hu"'kû vakkuf etmek ve muhnkcmclcr yû. fmdaki siyasi ve askeri faaliyetler. ilân a tere u e mcm~ -

oy!e kit;a bir zamana maddeten metiniz, bu muharebeden ~an riltmek niyrtinde dc!iilim. Yalni• 
s1gm1yacak kadar hacim ve eihem· vaziyet ënünde, Türkiyenin bita- urasm1 soylemek istcrim ki . hü
miyet itibarile hayret verici bu • rafl~im Almanyaya, Sovyetler Bir kûmetiniz, bütün lm habrrlcri ilk 
manzara g&;termektedir. \ u~ine ve diger devletkre resmE.'11 gününden itibaren husa•iyetlc ta· 

Son zamanlara kadar ibiT.dcn u· teblig etmi§tir. kip elm~ n velev ki bayai sahlUim· 
zak sahalarda cereyan eden, fakat Bu ha th hareket ahdî vaziyetlefl: da olsun, bu •azlerin kulaktnn ku· 
in'ikâslart bütün dÜnya ile ber~1 U')'gundur ve Tûr'kiye menafii b~- laga süylerunesine aHika'1Z kalma· 
memleketimizde de kendilerini 1 kimmdan en daogru ve haytrh b11 m~tlY. 
hissettiren harp facialar:, nihayel yoldur. Sizi bUtlin lruvvetlmle temin ede-
Türkiyemizi her tara.flan çeviren MUHTELÎF NUTUKLAR bilirim. Bugün de, yarm da ayni 
yangmlarla ta yamiba~un!Za kadar VE TCRKlYE bassasiyeti gosterecek ve nerede 
sokuldu, gcldi. Balkan harekâti ve Arknda~larim, kimler aras1nda olursa olsun, bu 
onu taklben Irak htldiselerl, Suriye Yine bu geçen aylar zarfmda gibi faaliyetlerl yak1ndan takip e 
vakayii ve en ni'hayet dünyanm muhtelif devlet adamlarinm soyle- derek, icap eden karar ve tedbir
en mua=m iki ordusunu biaman diklcri nutuklar, siyasl {aaliyetin lere tevessillden geri kalm1yacak· 
hamlelerle bi~bi.ri kal"jISma diken mühim anasmn1 te kil ettl. tir. 
Alman - S<>vyet muharebesi, bt• Bunlarm umunû mAnalan üze- A:tlo. arkada~larun. 
\>On aylarm asn-larca amlacak ha- rinde tevakkuf etmiyerek, ber hi· Dünyayi yeniden sarsan bu ba. 
reketleridir. rinde bize ait olan k1s1mlarin, ta ev. dire onünde, harp felàketlerinden 

Bu muarzam inki§aflar onünde, veldenberi takip edegeldigimiz si- bugüne kadar uzak kalabtlmi~ o. 
Türkiye, siyasetindeki istikran ve 1 yasette hiç kimseye dokunan bir Jan aziz vatamtruz bu saadeti Türk 
hedef birligini i9bat etmek için ge- cihet olmad1g1n1 gosteren sozlerin, 

1 

milletinin ruhunda mündem1ç 
çen Kânunusanide size vaki olan muharipler arasinda bile bir fikir mertiik, dürüstiük ve açtk k~lpli· 
maruzatnn1, 1kelimesi kelimesine vahde!ine v""ile te~kil ettigini ve !ile hissiyahna ve Büyük $efinln 
tekrar etsem, bugünün icaplarma bunun dünya mukadderah için l etrafmdai<i millî birlik kanaatine 
t>lan mutabakatine ilâve veya tay- hayirh bir alâmet oldugunu ehem· ve durumuna medyun bulunmak· 
yedilecek hiçbir cihet olmadi€1 te mh·ellc zikretmek isterim. tadir. 
barüz eder. Tarih bir gün bu muazzam mÜ· Miletimizin sas1lmaz azm1, her 

Evet, arkad~lar, bUigiln de size, cadele esnasmda Türkiyenin rolü· kendini sayana klU'fl saygt hisleri 
alti ay evvel siiyledigim sùzleri niln ne kadar insani, ne dcreeelerde beslemesi, ber seven kalbe kendi 
tekrarbyarak hitap edlyorum: hüsnüniyetle me,bû oldugunu kay. kalbini açmas1, bizim için bul(üne 

Milletin ve mcmleketin selâmeti dedecektir. Fa kat da ha bugünden, kadar 4'!dugu giln, yann da en kuv
lçin 1fühaz etmi§ oldugumuz hatt1 hayat mUcadelesi bütün §iddetile 1 vetli tahaffuz âmiU olacaktir. 
hareketin isabeti, gorülen in'ki§af 1 devam ederken sarfettigimiz mesa~ Hükûmetiniz bu hasletlerdc hui.. 
!aria bir kere daha teeyyüt etmi~ dostluklarim1za ve taahhütlerimi· dugu kuvveti, rnüzaharetiniz!e bir 
ve 'bizim yegâne gayemiz clan ma· se verm~ oldugumuz lnymet, so· kat daha artttrarak sizin çizdiginiz 
suniyet umdesl, taahihütlerimize !liimüze olan sadakatimiz. medeni· yoldan yakar, sükûnet ve teyalc. 
tamamen sad1k, siyasetimizdeki ~U· :vet dünyas1 onüne açik almla çù« kuzla yürümekte devam azmln-
urlu isbkrardan iyi neticeler altn· mam1z• temin etmi§ bulunuyur. dedir .• 
mas:m intaç etmi§tir. Alman Devlet Rei•i Hitler, 4 l\fa-
TÜR.K • AI.MAN ANLA.$MASI yis tarihli nutkunda Tiirk • Alman 

Bu iyl neticclerin en b~mda, 
Türkiye • Almanya mün.asebatmm 
aydmlanmas1 ve Türk • A!man 
dostlugunun fîlen ihyas1 gelmek· 
tedir. Geçenlerde, yüksek tasvip v" 
tasdikinize iktiran etmi!j olan Tür
kiye • Almanya muahedes~ irru:as1 
gününden itibaren mer'iyete girmi§ 
ve akdine sadtk olan zihniyet daire
sinde, her iki tarafça tatbik edil
mekte bulunmu§tur. Bu muahede
nin gayesm1 ve hakiki mànasm1 
Hariciye Vckili 25/6/1941 tarihin· 
de vüksek huzurunuza arzettL 

Ayni sozlcri tckrardan içtinap 
ederck, §Urasmt bilhassa tebarüz 
ettirmek btcrim ki: Bu muahcdc, 
bir devrenin âcil ihtiyacm1 sun'i 
bir surette tatmine yariyacak akit
lerden degildir, tabil ve dcvamh 
bir vazlyetin ifade ve tesbitini ta· 
zammun eden esash vesikalardan 
biridir. 

Müzakeresi esnasmda güsterilen 
hilsnüniyet ve bir an kararmtyan 
s01mimiyet havll5l, bu .Oderimin 
kuvvctli delillerini te~il eder. 

Muhterem arkada~larim, 
Muharebenin son nmanlardaki 

inki§&flari oniinde, hükCunetinÎ2 
daimî bir teyakkuz içinde ve tas
vibinize iktiran etmi~ olan siyase
timi7.in ana hat1ar1 ilzerinde yüril .. 
yerek faaliyetlerde bulunmaktan 
hâli kalmam1 ·br. 

As1rlardanberi istiklâl ugruna 
kan dokmü~ olan Balkan memle
ketlerinde yarmki te~ekkülün istik
làle müstcnit bir te~ekkül olmasm1 
hararetle temenni ederken. bu di-
leklerimizi tattnin edici entarelere 
de malik bulundugo .. muzu soyle
mek isterhn. 

IRAK HÂDÎSELER1 

Irak hàdiseleri ç1ktig1 vakit, doo
twnuz Irak m.illcti ile bizim ve on
lann müttefiki olan 1ngiltere ara
smdaki ihtilàfm, kan dôkülmek
sizin halli için yapml§ oldugumu~ 
te~obbüsler, maalesef müsmir ola· 
maml§ ve hâdisat 1bi!diginiz ~cltil

de inkèjaf etm~ir. Irak:n, bu va
riyete ragmen, istiiklâllni teyit et
mek suretile mütteifilcimiz 1ngilte
renln g0ster~ olduklan itidal ve 
basiretten dolay1 kendilerini ~ 
Irak milletini §aYIAI tebrik g<irii-
rüm. 

i!ootluguna vcrdigi k1ymeti teba· 
rüz ettirirken, memleketimiz için 
kullandii1 kelimeler. Hariciye Vc
kiHnin de •Îze anetmi~ olduj!u 
vechile. bütiin Türk milletinin k.al· 
bine hitap eden ve o kalbde hakikl 
mâkesler bulan kelimeler olmU}• 
tur, 

Bu kürsüden kendilerine hara
retle te§ekkür etmeyi vecibe adde
derhn. Bizim hissi)'at1m1z da büyiik 
Alman milleti Î(În aynidir ve onun 
bu do!'itlu~'l'Una kt'.'·mct veren, me
deniyet âlemindeki yük.ek mevkii
ne hürmet edcn bir milletiz. Ay
dmlalrm~ ve ihya etmi~ oldugumuz 
dostlugun sa( hn\'HSI içinde, bundan 
boyle hiçbir suitefchhilm zehirinin 
karlljmnmasm1 bütün kalbimizle 
temenni f"deriz. 

TO'RKtYE VE 1TALYA 
italya hükûmeti Reisi Musoolini 

de lQ Haoziran tarihli nutkunda bi· 
T.e dostane kelimelerle hitap edl
yor. Kend1sine yine huzurumm:la 
t~kü'l' etmek isterim. 

192a muahedesi bizim için de 
mer'idir. Ve Türk - ltalyan müna· 
seba ti, o esaslar dairesinde dœta
ne bir seyir tak1p etmektedir. 

Türk - Alman muahedesinin ak
dinden oonra, Avam Kamarasmd1 
cereyan eden müzak~l'eler, hep;. 
nizin malûmudur. B~-wkil ÇOr
çil'in mùzakerelere yaptig1 muhte
lif müdahaleler ve Hariciye Nazm 
Eden'm nutku, Türkiye • 1ngiltere 
münasebatmm hangi esaslara ;sti
nat ettigini bütün dünyaya g0ster
mi$tir. 

TÜRKtYE • ÏNGtL TERE 

Türk ve igiliz milletleri tam bir 
siyas! olgunlukla birbirlerini ta
myarak ve anhyarak münaselbet
lerini bugünkü itimat, hürmet ve 
muhabbet ireviyesine isal etmi:;;ler
dir 

ingilb. millet~ Türkün aohde V<'· 

fDsm1 'birçok vesilelerle dcnemi~ . 
a1 •lam1~ ve t>na itimat ehni:,lir. 

\1:evzuu bnl>sett~im müdahale 
vc nutuklarda bize ka~ gosterilen 
~nia~ ancak birbirlerinden §Üp· 
helenmiycn lki memleket arasm· 
d• vukua gelebilir 'kanaatinde\im 
tn"iltere d~let adamlan, o Tür· 
kive siyasetinin esasen bu suth Y<>
lvnda inki§a.f etti&'inl bilirlerdt. 

Ruzvelt dedi ki 
(Baa:tarat1 1 incl aaytada) 

dugumuzu soylerken aynl Z3man
da i~imize de bagh bulundug~ -nu. 
zu, azimli oldugmuzu ve mevoud1-
yetimizi müdafaaya karar verdi~ 
mizi de s0yledigimizden cmin ol· 
mal1y1z. 

cKuvvet hakka gal be çalar• ka 
nunun Amerikadan ba§ka her yer. 
de hürriyeti ortadan kaldiraca· 
g1m !akat Amerikada kimscn.n 
bürriycLne hale! getirm,yt'ceJ1mi 
iddi& ctmekle her Arn•crikah ken. 
dini aldatm1§ oiur ve mantik ha· 
ricinde bir ~ey soylemi~ olur Bu. 
nunla ~raber daha çocukça l.i:r 
hülya da vard1r: Velcvk1 bir »ani· 
ye için olsun boyunduruk nltina 
birbiri arkasmdan giren memlc. 
ketlere müstevlinin kendilerini ha 
yatta btraktigi ve bir hükîunetlcri 
oldugu takdirde bile eskisi gibi 
sulh içinde i§ler.ine devam etme. 
lerine müsaade edecegine inan.. 
mak.. Çünkü müstevli bu mille~
lere ddima boyundurugunu hiset
li r1'rektir. 

Ben, hürriyet davasma imam
n11z olduguuu tekrar ederek kol. 
larunlll kavu§turmakla iklifa et
menm !)iz Amerikahlar için bir 
>afdillik olaca~1n1, saçrn> bir hare. 
ket olaeagm1 soylüy<>rum. 

Aram1zda gece, bütün ge -
CP uyu,mya muvaffak olam1vanlar 
hâdioolen mütemadiyen tetkik ve 
rnütarea edenler bilirler l<i biz bu· 
gün art1k oüngü ve eski lüfenkler 
kullanarak hürriycti müdafaa e
dcmeyiz. Biz biliyoruz ki elrf-miz. 
aaki ko!ll.§U millctler hürriyetleri. 
01 kaybettikleri vak t b1z hürr;ye· 
timizi muhafaza edemeviz. 

i~tc bunup içindir kt biz yanm 
f!Lirrc .1z:n müdafaas1 ve ck-niz e· 
"" hürriyeti u;in c ddiyetle. kuv. 
\•elle ve müttehiden bu i~P giri~-

i§ bulunuyoruz. Fa~ 11 b;zim müt 
<ehit olmam1z kiifi d<>gild Acele 
•t mek, mücssir hareketlerde bu
unmak ve zararh nc•iccleri ber

tiava edilen cephane fabrikalarm. 
an daha mühim olan bethahl•ga 

'e sabotaJa nihayet vermek lâzirn. 
d1r 

Tehlike kapmuzdadJr.• 
• 

• 



SAYFA-4 

Japonyan1n karar1 
(Ba~ tarai& 2 nd sayfada) 

l\Jiittefik ve dostu aras:nda cereyim 
eden bu ihtilâfa suf lâkayt bir se
yirci ariizile bakamaz. Fa kat bii.} le 
menfi bir i!ade dünyanm en bü· 
yük de\'letlerinden birinin haricî 

i;iyasetine temel te!:kil edernez. 
l\Jiisbet yapacag1 ~ey nedir? Nai.u 
onlan da gay et muglâk 'e mûi>· 
hem bir urette iLah cdi,}or: 

Rumelihi1ar1n1n içindeki 
eYler 

Rumelihisarmm içinde bulunan 
ah~ap evlerin y1k1larak surlarm 
dahilinde hiç ev b1rak1Imamas1 be
lediyece karar' a§hrilmi§hr. 

Ancak müzeler idaresi bunlar. 
dan eski olanlarmm yùulmas1m 

dogru bulmadigmdan keyfiyetin 
!:Hr kere daha tetkik olunmas1 za. 
rurî gèirülmü§tür. 

Mürakabe kursunu ikmal 
eden memurlar 

Fatih tapu sulh mu- J 

haf1zhg1ndan : 
AkM"ki muezzinine Me~ ru ta emval

den olup f\•kaf müdiuliJgunce üç yüz 
liraya Abdullaha 5atJlan ve tapi..d~ 
kayd1 bulunamayan Hirkay1seritde Ak 
seki mahallesinde ve caddesinde 7 No: 
lu gaynmenkul haklonda s etsiz ta
sarrufata k1yasen muawele yap1lac11-
gmdan baskaca alâkadar kimse van;:i 
on gun zar!1nda Fatih Tnpu Si.cil Mu
haf1zllgma .., eya 14/i /941 Pazart.esi gü
nü saat 9 dan on ikiye k:idar mab.allin
de tahkikata gelecek memura müspil 
e\ rak1le mürac;;atleri llân olunur. 

(5836) 

Jlâdi. elcr yakmdan dikka le ta· 
kip olunacakttr. Fakat yalmz n~· 

keri vakayi degil, • bütun dün~·n 
"aîCh etini, muhtelif devletlerin iz is• anbul murakabe kursunu ik. 
bar ettikleri temayiilleri \'e bu df'~·· mal eden memurlarm imtihan ev
)t'llerin dahili vaziyetlerini alâka· raki Ticaret \' ekâletince tamamen 
dar eden iyasi ~eraiti hi ·hir za- letkik edilml~tir. Neticenin uç gü
man yorulnuyacak bir dikkatle la· ne kadar ~ehrimize bildirilmesi 

KA"l'IP iKAI\lET 1.EZKERE Î 
istanbul 4 eu sube Emnlye1 müdürlügün 
den aldltlm 1941 ve 1942 senelerine 
ait ve 31/30051 numarall ikamet tez
kercmj kaybcttim. Yenisinl alacag1m
dan ei:kisinln hükmü kalmad1gu11 ilân kip ediyoruz.• beklenmekledir. 
ederim. 

Bu sozlerle Nazmn ka dettigi 1 Memurlardan 15 i Îst~nbul kad. 
devletîn Amerika oldugu a§il,.:Ud1r rnsuna ahnacak rnütebakisi Ana

Çünkii malûm oldugIT '~hile-A- doludaki vilâyetlf!re gonderilecek

iulius wilhelm Bemberg Mahmut 
pasa Kürkçü Han No. 1/9 

Besiktq uJh. Îcra :Memurlukund3ll: 
41/409 mtrika dahilinde kuvntll hir zÜm· l rdir. 

re Mil.ter Ruzveltin Yeni Dünyay1 . Bir alacatin temlni için Bel)ikta~da 
\·apur iskelesinde 41 numarah dükkân
da haciz altma ahnan dort cozlü don
durma muhafaza makine ile su sogut
rna havuzu 8/7 /941 tari bine tesadüf 
eden sah günû saat dokuzdan on ikiye 
kadar açlk <>rlhrma ureti! paraya çev 
rilecektlr. 

harp mahrekine sokma. IOa ~iddetlt• 
muar1zd1r. Bu cereyanlar yakm· 
don koJlanacaktu. E. a~n Amerika 
harieiye mûstt'~ar1 (Welles) Tokyo-
nun karar1m Va§Îngtona bildirdi· 
gini ifade etmi~ ve bu ka.ra.rm Pa. 
sifikte sulhii idame edec:ek mahi· 
yette bulundugunu ilâve eylemi§r 
Cir. 

Sovyet matbuah yeni dostlan 

Japonlann yeni ihtilâf kar~mdakl • 
karann1 gêize ~orüneceik §ekilde 
ne retmekle beraber hiçbir müta· 

' lea yürütmiye lüzum gürmemi ler
dir. Bu karar1 Moskova çok lehde 
hJêkki et ydi nnun ile dost ara· 
id1fï - • - èlû. lanla lika-

dünya 

----<>- --
Motor âleti ihtikâr1 yapan 

bir adam yakaland1 
Fiat n.urakabc memurlari mo

tiir âlât ve edevah üzerinde 1hti_ 

kâr yapl:n bir rnüessese hakkmda 
tahkikata ba~lam1~lardir. 

Fordson traktorler;nin bob n ta. 
k1rnlanm satan T ak,,11n Cumhuri
yet meydanmda M1hran K~ yan 

bobin tak1mlarmm beherine 5 lira 
fiat ta1ep etmi~tlr. Halbuki bu 
mallar acentasinda 2 :·radan sahl

maktadtr. Suç bir cürmume hutla 
tesb t ed1lmi tir. Bugün müddriu. 

m.imilige teslim ed •• mcsi m.ihte. 
meldir. 

Ortaokul ve liaelerde ikmal 
kunlan 

Aym 16 smda orta mekteplerde 
aç1lacak o!an ikmal kurslan 1çin 
müracaat edPn!erm say1s1 1000 , 
bulm~tur. Vseleri çin de 570 mû· 
racaat yap1lm1. tir. 

SANiN 
Di,SMACUNU 

• 1 Her sabo.h, ogle Ve ak
§llm, lier yemekten so~a 
mutlaka frrçalamak 1art
tir. Bu usulü §a§maJan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin dî1leri 
mikroblardan, hasfalrk
lardan muhafaza edi!mi1 
olur, paslanmaktcm t'e 

çürümekten kurtulur. H rr 
zaman temiz, parlak ve 
güzel olaro.k kahr. 

ile sabah, èigle ve ak1am 
her yemekten sonra günJe 

3 dela 
Eczahane:erle bayllk itnyat ma
gaza,.annda bt.li.nu. • 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÏM 
DABÎLiYE l't1ÜTEHASSISI 

. 

Divanyolu 104 
Mua7ese saaUeri: %,5-6. Tel: 2%398 

Mahcuz e~»a muhammen klyrneti 

Buùdiji yer: •Son Te)paf. 

yüzd1 yetmis be~i bulmad1ti tak
dir<>é 11/7/141 tarihine karii1 gelen 
Cuma günü yine ayni ~aatler aras1nda 
lklncl arttirmas1 yap1lacakt1r. Belediye 
resmi müsterisine ait olmak üzere ah
c1Iann yukanda yazù1 saat ve günler
de orada bulundurulacak memuruna 
müracaatleri ilân olunur. (5838) 

Sahibi: E. l Z Z E T, Nepiyat 
Direldêirü: Cevdet KarabiJP. 

Mat1taa11 

Istanbul Cümhuriyet Müddeiumumîliginden: 
'<!in.si 

Birinci tos;ya 
pirincl 

Uoroz ûsulyes-i 
Nohut 
Sade urfa yati 
Tuz 
Sabun 

3000 

800 
800 
400 
400 
250 

1350 OO 

200 OO 
200 OO 
640 OO 

24 OO 
112 60 

lCll 2' 

15 OO 
15 OO 
48 OO 

1 80 
8 44 

~~~--·-~~~~~~~~~~~~-

2526 60 189 49 

941 mali y1lma ait ve mecmu muhammen bedeli 2526 lira 50 kurus ve 
muvak.kat teminatJ 189' lira 49 kur~ clan yukar1da cinsl ve miktan yaz1ll 
6 kalem erza.k aç1k ekslltmeye konul nustur. 

E~llme 14/7 /941 pazarie,;i günû saat 14 de Sultanahmette ceza ve tev
kif ev1 müdûriyet odasmda yap1lacakt.ir Buna ait §<lrtname tatJJ günlerinden 
maada ber gün oeza ev, müdiirlilg:inde gdrillebilir. isteklilerl'l yaz1h cün ve 
saatte kanunt veslkalari!e b:rlikte y<1z1h yerdc toplanacala komU<.) ona mŒra- ' 
eatlerl. (5146) 

[ A1keri Fabrikalar Satinalma Komiayonu 1lânlarJ 

Ceviz tomrugu almacak 

Derhal teslim ~art le sekh: yüz ktlomctreltk mesa!e tren ücreli askerl 
fabrikalara ait olmak i.,zere tii!cnk kundag1 imahnc salih ce\ iz kütükleri sa· 
tm almac khr. 

Talipler 11 kutL.!t.erL-i e\ af1 t • .:Jc kmda malûmat almak •1z<'re s.:1tmalma 
komisyonun,1 Muracaatlari. (5280) 

* Tamlrhancn 1zde çah$hnlm k ui.ere ai;llglda yaz1h evsa! vc §erait dahi-
linde b1r daktor aranmaKtad1r 

1 - Daim! surette tamirhanemizdc bi..li.nacak. 
2 - Dahll:yeci olacak, hariciyede ihfüa 1 bulunacak. 
3 - S•nni mükell<'!1yet dahilinde bulunacak. (5407) 

* Tamirhnnemlzde alti hesap memuru, bir yoklama kâtibi ve blr kâtlplik 
münhâldir. imtihanla ahnacru<.11r. A$ag1daki cvsaf1 halz taliplerin 20/Tem-1 
muz/941 tarihinde saat 14 de imtihanlan lcra k1hnacaglnd<1n mezkûr tarihe 
kadar ve istenllen ve aikle ZeytlnburnliJlda Çorlu si.âh tam.rhancs1 mudür-

1 
!ügüne mi.rac~atlar1. 

t - En ~agi orta mE'ktcp mezu~u 1 ~k. 
2 _ Askerllgmi yapmts buli..nmalc \ e , •er iklc alâk ~1 olmamak. 
3 - Smni 35 den yt.kan olmamak. 
4 - Mt'murluk ev.afml haiz buhi.nnk. 

TÜRKÎYE CUMHURÎYE ] 

ZIRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yes1: 100,000,000 Ti.irh l as1. 

$ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticarî ber nevi banka muamele)~ri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Br.nkasmda kumbaral1 ve ihbarstz tasarruf hesap. 

larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a~ag1daki plâr.a gore i.kramiye dag1hlacakhr. 

4 A. 1,000 lirahk 4 000 L.11 100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
• • 500 • 2,llOO • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

DÏKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan ~g1 dü~iyenlere i.kramiye ç1khgi takdirde % 20 fazla.. 

&ile verileœktir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Küçük Tasarrut 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke~ideler: <i ~ubat, 2 Mayis, 1 Atuatos 3 .boncite~rin 
tarihlerin'de yaptlir. 

1941 IKR:AMIYELERI 

1 adët 2 OO .liriWk - 2000 - lira Il 8 ~det 250 linllùt 2000. - Ura 
2 c 750 c - 1500 - c 35 c 100 • - 3500. - c 

3 c 1000 c - 3000 - c 80 c 50 c - 4000 - c 
4 c 500 c - 2000 - c 300 c 20 c - 6000. - c 

Deniz Le?a:11m Sabnalma Komiayonu llânlar~ 
Marmara Oasü bahrî K. Sabnalma Komiayonundan: 

Tahmini Fi. Teminab. 
Cinsi Ki!osu Kuru~ Sn. Lira K. 

OOkme kalm benzin 
Toz Scker 

350.000 
50.000 

35 92 
48 18 

18858 OO 
3613 50 

1 - 25/6/941 gününde yap1lacak olan pazar!Jgmda talib; zuhur etme
yen yukanda yaz1ll maddeler ayn ayn yen den pazarhk eksiltmes!ne konul
mll$tur. 

2 - Paz:irhg1 7/Temmuz/941 Paeartes1 günü saat 15 de Ïzmitte tersane 
kapismdaki Komisyon binasmda yap1lacaktir. 

3 - Pazarhga Î§tirak edeeek tallplerln 2490 s:.:y11l 
6ikalanni ve yukar1da hizalarmda yM1ll tem!nat!ar1le 
saatt~ Komisyon Baskanl1gma müracaatlar1. 

kanunun istedig ve
birlikte be1h gün \'C 

(5275) 

* Marmara Üssü bahrî K. Satmalma Komiayonundan: 
Cinsi Kilo•u · Tahmin fiyah Tutari Ï'k temlnah 

kurus san. hra lira kurus 
~~~~-~-----~~~~~-~~---.:..:__ 
Bulgur 110.000 25 OO 27500 2062 50 
Kuru îasl'lye 58.000 18 50 10730 804 75 
Nohut 58.000 19 OO 11020 826 50 
Kuru üzüm :;ci.ooo 30 oo 15000 1125 oo 
S<idc yag1 50 000 145 OO 72500 4875 OO 
Zeytm 20.000 30 OO 6000 450 OO 
Zeytinyag1 21.000 66 OO 13860 1039 50 
Sablm 50.000 45 OO 22500 1687 50 

l - Yukanda cins ve rniktar!ari yaz1ll <ckiz kalem yiyC'Cck maddeleri 
kdpah zar! .1suhle ekFlltmcye konul mu~t1 r. Eksi.tmesi 16/Temmu;:/941 
Çar~amba günu saat 15 de Îzmitte tersane hp1smclak1 komi~yon bina,mda 
yap1lacakhr. 

2 - Bu maddelere bir mütcahh.t tarafmdan !1yat veri!eceg1 gib1 ber 
madde i<;it1 <iyn ayr1 müteahhitlerce ve ayn ayn f1yat teklif edilebilir. 

3 - $arlnamcsi 25000 liradan yuka n olanlnr bedel ile ve d1gcrlen bedel
siz olarak komil;vondan ahnabilir. 

4 - Eks1lt~1eye i~tirak edecek ta 11plenn 2490 say1h kanunu'.'l !stedigi 
.., .kalanm ve hizalannda y1121h terni nat rile b1rlikt!' tanzim cdPreklftri tek
hf mP.ktuplanm belli gün v saatten tam b r saat evvelinc kad r kol"lii:yon 
ba~kanhgina vcrmcler1. (5192) 

* 
1 - Tabl"1n edilen bedeli 10600 hm olan 40.000 me'rc Amer:kan bezi

nin 7/Temmuz/941 pazarl.<'si gûnü saat 15 de pazarl1kla eksiltmesi yap1lacak
tir. 

2 - Îlk teminah 795 lira olup sartnarnes her gün kom1syondan alinabi-
lir. 

3 - istekhlerin 2490 say1h kanunun isted,gi vesaik ve 1kmc1 maddede 
vaz1h miktardaki temm;it mektup vera makbuzu ile Kas1mpasnda bulunan 
komi<yonda hazu bulunmalari. (5349) 

* 1 - Tahn n edilen bedeli (13600) lira ohin 2000 k•lo çayln 7 /Temmuz/ 
941 T'azarte 1 gunü saat 15,30 da pazarhkla eks1llm~i yap1lacakhr. 

2 - Îlk tcminah (1020) lira olup ~artnamcs her gun komisyondan para-
61Z olarak ahnabilir 

3 - istekh enn 
hazlT bulunrnalan. 

belli gün ve s~at te K;is1'11pa • da bulunnn komlsyonda 
(5463) 

* 
1 - Tahmin ed1len bedeli ( 11.80U) lira olan 2000 ITl('lre falebp elbi,elik 

kuma~1rün 10/TcnfnhlZ/941 pcr§embc gü!lU s at 1~ de paz:irl!kla eksiltmesi 
ya lacakhr. 

2 - Îlk teri1nah (885) 1.ra olup ~artna.1~c1 ~ gi.in komisyondan para
SlZ olarak nhn, bilir. 

3 - istckillerin belh gün ve saattie Kfisunpasada bulunan kom · yonda 
haz1r bulunrnaiari, (5456) 

Topkap1 Ma_ltepesindeki Sahnalma 
Komisyonundan: 

- Â~ag1da cln~. miktari, tahmin e<l1len bedeli ile m.1vakkat te 'nat-
1ari ihale güm.i ve saatleri yaz1Ii be~ kalcm erzak kapall zar! usulile satm 
almacaktlr. Sartnamesi hier gün kamis ·onda gôrülebihr. 

2 - isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeler1 
icabecll.'n tekll! mektuplan ve mq\'akk

0

at tem.natlar1Ie birlikte Topkap1 MaL 
tepesi esk1 asker! li e bina.mdakl sahnalma komisyonuna muracaatlar1. (5311) 

Teminah Îhale 
Ci.rua MLl.lan Tahmin edllcn Mu\·akkate:si Günû brih.i 

Ayak tan s1l:lr 

veya s1k!r eti 
Plrinç 
Sade yagi 

9838 ton 
600 ton 

1040 ton 
300 ton 
500 ton 

bedëli lira 

3,443,300 
288,000 

1820,000 
255.000 
144,000 

lira 

117049 Sail 22/7/9H 11 

15270 Sah 22/7 /941 15,30 
68350 çarsamba 23/7 /941 li 
13950 c 23/7/941 15,31) 
8450 per§embe 24/7 /9U I 1 

Istanbul Levaz1m Âmirligi llânlan 

5 adet arpa k1rma makinesi almacaktir. Mevcut mah olanlarm katalok v• 
faturalarile 7/7/941 11lzartesi Cünüsaat 15,30 da Tophanede Îst, Lv Amir· 
li~l satinalma komlsyonuna celmeleri. (45-5356) 

* Beher kilosuna 16~ kuru~ !iyat tahmin ed !en 6000 kilo sade yag1 pal.llrh.k
la satm <thnacaktir Ihales1 717 /941 Pazartesi &ünü saat 14 de Tophanede 
Lv. Am1rJ,g1 satmalma kom1syonunda yap1lacaktir. Kat'i teminati 1440 Hrad1r. 
Sartna'11es1 komi~yonda eoriilur. isteklilerin belli saane Jwmisyona eelmele-
ri. (50-5361) 

Adet. 
1,542,000 mat kaput dügmesl. 
4,750,000 mat ceket dugmes1. 
1,900,000 mat kliçük dügme. 

* • 

Yukarida yaz11J dugmcler pnzûrhkla satm almacakhr. Ïhalesi 9/7 /941 
Çar<:v1,ba gunü saat 14 de Tophanede ist. Lv Amirltgi sa malma komisyo· 
nunda yap1lacakt1r. Hepsinin tahmin bedeh 33,643 lira 60 kuru~ ilk temina
tl 2523 lira 27 kUl'U~lur. Nümuneler1 komisyonda corü!Ur. i.teklilerin belli 
saatte kom.syon;; gelmeleri. ( 46-5357) 

* 2250 ton tirm odunu almacakhr. Pazarhkla eksiltm!!'i 8/7/941 Salt günü 
6aat 15 de Tophanede Lv. Amirligi satmalma komisyonunda yap1lacnktir. 
Tahm1n bedeli 4o,5{)0 lira ilk teminati 3037 lira 50 kurlll}tur. Sartname \'e 
evsaf1 komfayonda gorülür. TaJiplerm bellj \'akitte komisyona gelmeleri . 

(47-5358) 

* H,000,000 adet alüminyum çadir dügmesi ahnacaktir. Pazarhkla eksilt• 
mesi 917/9~1 Çar~amba günü •aat 14,SO da Tophanede ist. Lv. Amirligi satin 
alma ~om1syonunda yap1lacaktir. Tahmin bedell 70,000 lira illc teminat1 
4750 hradu. Nümune ve ~rtnamesi komisyonda 1orülür. isteklilerin belli 
va.kit~ komisyona celmeleri. < 48-5359) 

Ad et 
24,950,000 büyük madeni dügme. 

800,000 küçük madeni dfilme. 

* 
Yukanda cins ve miktar1 yaz1h madeni dügmenin pazarhkla eksiltme!I 

9/7/941 Çar~amba günü saat 15 de Tophanede ist. Lv. Amirlijli satmalma 
komi~yonunda yaptlacaktir. Hepsinin tahmin bedeli 56 090 lira ilk teminatl 
4054 lira 50 kuru~tur. Nümune ve evsaflar1 komisyond~ gorülür. isteklilerm 
belli vakitte komisyona eelmeleri. ( 49-5360) 

* Beher kilo5una 40 kurus tahmin edilen 674,885 kilo s1g1r eti kapah zarf• 
la eksiltrneye k.onm~tur. ihalesi 17/7/941 Pe~mbe cünü saat 15 de istan
bûlda 'Tophanoede Lv. :Amirli!î satmahna misyonunda yapùacakl.ar. iüc 

'11binat1 .1 ~a O lrunlltur. Sartnamesi ~da .gOriilür. · 
lerin kanun1 ves:ili.alarile teiilif :m1!ktin:ùlll'lll . 1hâ~Amllœit::a 
mi.syona vermeleri. 

* B .er kilosuna 52 Jruru' tahmin edilen 60 ton koyun eti ~Imac:iktir Ka. 
pah zarfla eksiltmesi 17/7/941 Pefleffibe gimù saat 15.30 da Tophanede L'7. 
Amirllgi satmalma komisyonunda yap1lacaktir. Îlk teminall 2340 lirad1r. 
Evsaf ve ~artnamesi komisyonda gorülür. isteklilerin kanunl vesikalarlle tek
lif mcktuplarint ihale saatinden bir saat e\'\·el komisyona ve!lneleri. 

(40) (5289) 

* 50 adet büyük bak1r kazan, 
50 • kü~ük bak1r kazan. 

500 c bak1r kapakh bakraç. 
500 c bakir karavana. 

Yukanda yazih 4 kalem bak1r malzeme almacakhr. Pazarhkla eksiltme· 
si 8/7/941 Salt günü saat 14,30 da Tophanede y,t, Lv. Amirligi sntmalma ko
misyonunda yap1lacaktu. Hepsinin tahmin bedeli 15.050 1 ra ilk t"minatl l 128 
lira 75 kuru~tur. Nümuneleri komi<yonda corülür. Taliplertn bclh v:ikitte 
kombyor.a gelweleri. (41) t5290) 

Adet 

1000 bak1r yag tavas1. 
1000 < Kevgir 

10,000 c Karnvana 
10 000 c Kapakh b::ikraç. 

470 c Biiyük kazan. 
250 c Küçük kazan. 

* 

Yukarida yaZ1h 6 kalem bakir taknm almacakhr. Pazarhkla eks1lt
mesi 8/7 /941 Sah günil saat 14 de Tophanede ist. Lv, Amirli~l ~ntnalma ko
misyonunda yap1lacakt1r. Hepsinin tahmin bedeli 217,980 lira ilk teminat1 
12,149 Iirad1r, Numuneleri komlsyonda gorülür. (42) (5291) 

* 15 ton Lavemarin ve 15 ton kok kômürû almacaktir Pazarhkla eks1lt-
mesi 7 /7 /941 Pazarlesi günü saat 16 da Tophanede Lv. Amirligi satinalma 
komisyonuni;la yap1lacakt1r. Hepsinin tahmin bedeli 629 lira 50 kurustur. Kat'i 
teminlfl1 104 lira 43 kuru~tur. Tallplerln belli vakltte komisyona gelmeleri. 

(54-5421) 

* Kilo 
800 50/12 Ballk agi ipligi. 
800 60/12 c • < 

Yukanda No. Jan yaz1ll 1600 kilo ba~1k agi iphgi p:;zarl1kla wahn ahr a
cakhr Îhalcsi 14/7/941 Pa~nrtesi günü saat 14 de Tophancde Lv. Amirl·gi 
satrnalma komhyonunda yap1lacaktlr. Tahmin bcdcll 9040 lira ilK temmah 
678 lirad1r. Jl.ümuneleri kornisyonda ~orülür. T.;Lplerm belli vakittc ko nis-
yona gelmeleri. (58-5467) 

~ 

1-lüteahhld nan ve be abma 449 odet trnar f1rças1 ahr.acakt1r. P~zar
ùkla eksiltmesi 14/7/941 P:izartesi gilnü mat 14.30 da Tophanede Lv, Arr ir
li~ •atinalma komlsyonunoo yap1l ,. ktlr .. 'umunesi komisyonda gfüuJUr, 
Taliplenn 37 !.ra 4 kurn~ ilk teminat Lri!e belli vaktttc komisyon gelrue-
leri. (61-5470) 

• Tophanede Saraç evi marangozhane binasmm tamiratl aç1k eksiltmcye 
komnu~tur. iha!esi 21/7/941 Pazartesi günü saat 14.30 dn Tophanede Lv. 
Amirligi satmalma komisyonunda yap1lacilkUr. Ke§if bl'dcli 3625 lirn 11 
kurus ilk teminatl 271 lira 88 kuru~tur. Ke§i! Ye $artnn.nes! komJF; ond<1 gc-
l'i .. lür. Talip:lcrin belli vakitte komisyona gelmeleri. (60-5469) ,_. 

Mlktan · Cin i 
Kilo 

2000 Sutr Fior. 
50 Esans do Mant 

100 Ekors Doranjamer . 
Yukanda yaz1h ilâçlar ahnacakt1r. Pazarhkla eksiltmesl ll/7 /941 CumP 

günü sna• 14.30 da Tophanede Lv. Am1rlig1 satma.Ima lromi or.•1l}da Y.api• 
lacaktir Tahmin bec'!eli 334U lira kat'i tcminat1 501 lirai:hr. isteklilcrin bè1ll 
baatt komisyona gelmeleri. (59-5468) 
-----~-~-~-~~~~-~----~~----~----'--~-

Hava gedikli namzetlerine 
Gedik1' namzetlc'rinden 338 do~umlu oh1p evraklnn 

olanlar 7 /Tem1nuz/941 tanhinde sevked1leccklcrmden bunlarin 
nü saat 8 sekizde kurumda bulunmalan ilân olunUT. 

(5447) 

tamnmlanni•s 
pa.1.artc' 1 gil-

Topkap1 Maltepesindeki sabnalma 
komisyonundan : 
1 - 26/6/941 tarih!nde !hales! yapùan 50 bin lirahk cazyagmm !iyatl 

makamca gali gôrüldügünden tekrar pazarhkla satm ahnacakt1r. 
2 - Ïhalesi 9/7 /941 Çar§amba günü saat 10 da yap1lacakt1r. Sûrtm me· 

1er her gün mezkûr komisyonda giirülebilir. 
3 - 50 bin lirahk gaz yag1 lç.in teminat1 kat'iye 7500 l1rnd1r 
4 - istek.Iilerin rnezkûr gün ve saatte leminatlarile bcraber TopkaPl 

Maltepe eski asker1 lise binasUÏdakl satmalma komisyc,nuna müracaatlan. 
(5449) 

Istanbul hava m1ntaka depo amirliginden: 
1 - 1800 metre milhürlil nümunesi evsafmda branda alu.11,akl.lr. 
2 - Klt'a teminati clan 889 liramn Bak1rkoy Malmüdürlügüne ya•1r1· 

larak makbuzlarile beraber 10/7/941 Perscmbc günü saat 14,30 da Ye~iiki.î1 
Hava Mmtaka dcpo âm1rllgi satmalma komisyonunda bulunmalari. 154fill) 


