
5 
TEMMUZ 

1 9 4 1 

T A ·- E V 1 
İSTANBUL. Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: _1AN, ISTASBUL 
TELEFO~t"'~lO, 24318, 24319 

ALTINCI YIL - No. 2112 
5 K U R U Ş 

' 

GÜNLÜK SiYASi HALK 

r 

GAZETESi 

Sizi her hususta tatmin edebilecek kumaşı 

K u L A 
MENSUCAT FABRİKASI T.A.$. 

fstanbulda Bahçekapı !\fabzaı;mda bulursunuz:. 

Toptan --Perakende 

Başvekilin Mecliste B ~y.anatı' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dr. , Re/ ik Saydam Türkigegi Alô.kadar Eden 
Harici Meselelere Dair Etraflı izahat Verdi 

- ---, ................................................................................................. -.......... -.... ~····--··-.. ·----.. , 
Türk Ordusuna11:i;~~v:~+ 11 Refah Faciası 
itimadımız Tamdır TEHLİKE . 

KAPIMIZA 1 

GELDİ 1 

Milli Müdafaa Vekili 
izahat Verdi Başvekilim izin 

Dünkü 
Mühim Nutku 

Bu nutku fırsat düştükçe okumak 
!Azundır. Cünku karmakar~ık hA
diseler ortasında hiç kar~mıyan, 
hiç bulanmıyan ve ~aşmıyan milll 
siyasetin Ostün cevherini, asll saf
lığını, daha iyi ifade ~ekli içine 
almak güttür. 
"Refah,. hAdisesinde hükUmetin 
Meclis ve Halk endişesine tama
men iştirak etmekte olduğunu ve 
müthiş blr hassaslyeUe tahkikata 
girişmiş bulunduğunu gostermek
tr.dir. Bu beyanat, tahkikat neti
cesine kadar bizi teselli edecektir. 
Hep beraber soyllyeceklerlmizi 
tahkikat sonuna saklıyalım. 

Falih Rıfkı. ATAY 

Ankara. 4 (TAN Muhabirin -
den) - Yarın (bugün) çıkacak 
Ulus gazetesinde Falih Rıfkı A
tay şu makaleyi neşretmiştir: 

D ün Büyük Millet Meclisi 
bir aylık kısa bir tatile 

karar vermiştir. Bu münasebet
le muhterem Başvekilimiz. cel -
se sonunda, iç ve dış vaziyet ve 
hadiselere dair millet Vekilleri
ne izahat verdi. Nutuk, yl'ni ci
han harbi karşısında Türk siya
setini tetkik edecekler için baş
lıca vesikalardan biri olmak de
~erini uzun müddet muhafaza e
decektir. 

Başvekil sözlerine Türk ordu -
sunu anmak ve ona besledi~imiz 
itimatla, verdiğimiz emeğin ne 
kadar yerinde olduğunu bir da -
ha teyit etmekle başlamıştır. 
Bütün Meclis sıralarından kopan 
alkış. bu cümlelerin hükümet 
kadar millet Vekillerinin de fi
kir ve hislerine tamamen makes 
olduğunu ~österir. Esasen bir 
gün evvel Milli Müdafaa Vekili
rniz Saffet Ankan'a gizli rey ile 
kahir bir ekseriyetle "Cümhuri
:Yet Halle Partisi Grupu 14 e 
karşı 209 rey, Müstakil Grup sı
fıra karşı ittifak., itimadım bil -
diren C. H. P. Grupu ve Müsta
kil Grup kara, hava ve deniz 
kuvve~erimiz için bu mi11etin 
katlandığı maddi fedakarlığın 
tamamen yerinde olduğuna ve 
Yerinde kullanıldığına bütün 
Meclisin kati bir emnivet ile 
kani olduğunu isbat etmiştir. 
Başvekilimiz dahili vaziyete 

tem.as ettikten ve Türk milleti
tıin, her şeyi borclu olduğumuz. 
~Üksek birlik ve anlayış fazileti
tıi hürmetle vadettikten sonra, 
harici meselelere ~ecti. 
. Başvekil altı aydanberi harici 

~ı:Yaset hakkında beyanatta bu -
Unmuş değildir. Altı av icinde 

hat-bi Tuna boylarından kapıları
n:ıza kadar getiren, Adalar deni
~!le. Afrikaya. nihayet Sovyetler 
cı·~rliğine intikal ettiren basdön-

Urücü hadiseler neticesini hepi
tı'liz hatırlarız. :--Başvekil bütün 
hu inkişaflar arasında, Türk si -
Yasetindeki istikrar ve ahene:in 
t>n reddedilmez inancasını teskil 
eden şu cümleyi sövlemistir: '"Ru 
~Uazzam inkişaflar önünde. Tür
h 1Ye siyasetindeki istikrarı ve 

edef birliğini isbat etmek icin. 
~l~en Kanunusanide size vaki 
~an_ maruzatımı kelimesi keli -
in e~ın.,. tekrar etsem. bue:iinün 
1• kışaflarına olan muta ha kate i
he~e veya t:ıvyedecek hicbir ci -

olınadıjh tebarüz edn ... 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

\TÜRK-ALMAN PAKTI 
Tabii ve Devamlı Bir Vaziyeti 
ifade ve T esbit Eden Esash 

Vesikalardan Biridir 

Başvekil, Türk - İngiliz Dostluğunu Tebarüz 

Ettirai, B'alkanlar Hakkmdaki Temennilerimizle 

Suriye Plarbi Karşısmda Vaziyetimizi Anlattı 

Başvekil, Büyük Millet Meclisinde beyanatta bulunurken 

Wilkie de Bir 

Nutuk Söyledi 
o 

"İngilterenin Yaşa

ması için Donanmayı 

Derhal Kullanmalıyız .. 
Vaşington, 4 (A.A.) - Millete 

htiaben radyo ile neşrettiği bir 
mesajda Reisicümhur Roosevclt 
demiştir ki: 

"Vatana ve bayrağa bağlı ol -
duğumuzu söylerken ayni za
manda işimize de bağlı bulundu
ğumuzu, azimli olduğumuzu ve 
me\·cudi,vetımizi müdafaaya ka -
rar verdliimizi de söylediğimit
den emin olmalıyız. 

"Kuvvet hakka ,l?alebe calar,. 
kanunnun Amerıkadan başka her 
vcrde hürriyeti ortadan kaldıra
cağını. fakat Amerikada kimsr. -
nin hürriyetine halel getirmive· 
ceğini iddia etmekle her Ameri
kalı kendini aldatmış olur ve 
mantık haricinde bir şey söyle -
mis olur. Bununla beraber daha 
c:ocukça bir hülya da vardır: Vc
levki bir saniye için olsun bo · 
yunduruk altına birbiri arkasın
dan ~İren memleketlere müstev
linin kendilerini hayatta bırak -
tı_ğı ve bir hükumetleri olduğu 
takdirde bile eskisi gibi sulh i
cinde islerine devam etmelerine 
müsaade edeceğine inanmak ... 
Cünkü müstevli bu milletlere 
daima boyunduru_ğunu hissetti -
reeektir . 

Ben. hürriyet davasına imanı
mız olduğunu tekrar ederek kol
larımızı kavuşturmakla iktifa 

fDevamı: Sa. !i. Sii. :~ 

YENİ TEFRIKAMIZ --
NAPOLEON 

Birkaç güne kadar TAN siitunla
rında ne~rc başlıyoruz. ......_........._ ......... 

Ankara 4 (A.A.) - Büyük ı
Millet Meclisinin bu_günkü top
lantısında Başvekil doktor Re- ( ASKERi vA"zl!_!!_~ 

Muhareb~ K.ati 
Bir Safhada 1 

fik Saydam memleketim.izin da-
hili ve harici durumu etrafında 
sık sık sürekli alkışlarla ve bra
vo sesleriyle karşılanan aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

"Aziz arkadaşlarım, 
Bir ayhk bir tatile karar ver

diniz. Hepinize neşe ve sıhhat
le seyahat ve avdet dilerim. 
Bu vesileden istifade ederek da
hili \'e harici vaziyetimiz hak 
kında m:ılümat verme,ği faydalı 
buldum. 

Sözüme derhal Tiirk ordusu 
ile başhyacağun. Vatan miida 
Caası ve milli menfaatlerin ko 
runması için kendisine verdiği 
miz emek yerindedir ve kendi · 
sinden beklediğimiz fedakarlığı 
hepimizin göğsünii iftihar his· 
leriyle dolduracak şekilde ya· 
pacağına tam itimadımız vat' -
dır. 

Dahili işlerimiz 
Dahilde: 1 ütün dikkatimiz. 

dünya buhranının iktisadi in· 
(Devaml: Sa. 5, Sü. 4) 

ASKERİ l\IÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 

Şark cephesinde cereyan eden 
harbin kafalarda tam bir tablo· 
sunu yapmak hayli güc:tiir. Cep 
he o kadar zikzaklı, muharebe o 
kadar hareketlidir ki, vaziyet 
hakkında tam bir fikir edinmek 
kolay olmuyor. 

Baltıktan Karadenize kadar 
uzanan büyük harp ııahaııında Al· 
manların üç noktadan kızılordu 
cephesinde yarıklar ''iicude ı:te • 
tirmeie ,., Soyyet ordusunu iki 
daire içinde hapsetmcğe çalıştıfı 
görülüyor, 

Bu noktalardan biri Baltık dev 
letleri topraklarındadır. Burada 
bir kol Dvinsk iizerinden Lenin

(Devamı: Sa. 5, Siı. 2J 

Sovyetler Birliği 

6 

Haritası 

Sayfamızda ancı 

"Refah .. Bir infilak Neticesinde Batmıştır. Gemilerimizi Tesellüm 
• • 

Etmek ve S+ai Görmek Üzere lngiltereye Gitmekte Olan 

167 si Maalesef Şehit Düşmüştür. Mes'uller 

Hükmü~e Tevdi Edilecektir 

Heyetimizden 

Kayıtsız ve Şartsız Kanunun 
il 
i 
1 

Ankara. 4 (A.A.) - B. M . . Meclisi bugün Re
fet Camtezin başkanlığında toplanmış \'C celse
nin a~ılnıasını müteakip Milli Müdafaa Vekili 
SaHet Arıkan kürsüye ~·ıkarak aı:ağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

ayni gün ,.e saat 22,30 da bir infilak neticesin
de batmış olduğunu en büyük teessürlcrle yü
sek ıi1eclisc arzetmeklc müteellim ve dilhunum. 
Bu elim ,·akanın cereyanı şöyledir: 

"Muhterem arkadaşlarım, 
Deniz subay, erbaş ve erlerimiz ,.e tayyare 

suha;\' ,.e subay namzt'tlerimizi hamilen 23 ha
ziran 941 pazartesi giinü saat 17 ,30 da Mersin
dt"n Mısıra müteveccihen hareket eden Refah 
vapurunun, biliıhare anlaşıldığıqa ıöre gene, 

İngilteredc inşası hitam bulmakta olan ve bir 
an evvel donanmamıza iltihakı, matlup ve mlil
tezem bulunan gemilerimizi tesellüm etmek ve 
tayyare kursları görmek için hareket edecek o
lan deniz ve ha,·a ınenııuplannı Mısıra götürmek 
üzere istanbulda Deniz Nakliyat Komisyonu 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 1) 

ALMAN TEBLiGi 

Minsk'in 
Şarkında 

Alman Kıtaatı 
Bresina 'yı 
Dün Geçti 

Berlin, 4 <A.A.) - Alman or -
duları başkumandanlığının teb -
liği: 

Yolların bugünkü haline rağ -
men. Sovyet kıtalarının bı.itiın 
cephe boyunca takibi fasılasız de 
vam etmektedir. Memleket içerle 
rinde çok uzaklara kadar Alman 
hava kuvvetlerınin teşebbüsleri 
ricat halinde bulunan düşmana 
hissedilen zayiat verdirmektedir. 

Taarruz cephesinin merkezin -
de Bresina nehri müteaddit nok 
i:alardan geçilmiştir. Mevziin şi· 
malinde Alınan kuvvetleri Leton 
ya ile Sovyetler Birliği hududu -
na varmışlardır. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 2J 

ı r·-.................................. -... ,, 
Berlin i 

: 

Tehdit 1 

Ediyor 

Zahire Anbarlarım 

Yakarlarsa Sovyet 

Halkı Ac; Bırakılacak 
Berlin 4 (A.A.) - Yan resm 

bir kavnaktan bildiriliyor: 
Berlin'in siyasi mahfillerinde 

Stalin'ın nutku hakkındaki Al 
man Jlazetelcrinin nesriyatına 
ilave edilecek bir şey olmadığı 
beyan edilmektedir. 

Alman Hariciye Ne~aretin -
de şu cihet kaydedilivor ki Sta
lin, buğdayı da makineleri de 
Almanların eline gecmektense 
tahrip etmeği sivil halka tav
sive etmektedir. Sov:vetler Bir 
liiindeki Alman ordusu_, bu ted 
birden müteessir olmıyacaktır. 
Ancak, Stalimn bu tavsivesine 

<Devamı: Sa. 5. Sıi. 7) 

SOVYET TEBLiGi 

Anudane 
Çarpışma 

-o-

Bresi na' da 
Harp Henüz 

Devam Ediyor 
Moskova, 4 (A.A.) Sovyet 

istihbarat bürosunun sabah teb
liği: 
3 temmuz gecesi kıtalarım1z Bo

riyof istikametinde ve Krenenez
Sbaraj-Tarnopol mıntakasında 
düşmanın motörlü ve zırhlı kuv
vetlerine karşı çok şiddetli mu 
harebelcr vcrmiye devam etmiş 
!erdir. Cephenin diğer kısımla· 
rında mevzii muharebeler ol 
muş ve pişdarlarımız gece bas 
kınları yapmışlardır. 

Boriyof istikametinde düşma · 
nın ileri kıtaları Berezina nehri 
ni geçmek için müteaddit teşeb 
büslerde bulunmuşlarsa da bu te 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

En·elki ~iin de,·let konscnatuv arıntn ilk mezunlarına diploma venne tö~nine iştirak eıff'n dev· 
let ricalimiz ve güzide dav etli kütlesi önünde Maarif Vekili açış nutkunu :söylerken 

. . 
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EHIRDEN REPORTAJLAR: G 1 o· .k,. c · ıAsker 
• ,_ J G- ,- ! n . ırı ın enazesı Ailelerine 

meruc.auan eıen 0 .. . I . G.. .. ··ıd·· v d 
Bir 1 ürk Artisi un zmıre oturu u v~~aı-~:-S-uaUerİnA 
ag atını A nlatıgor Cenaze Hazin Merasimle Gülhane Hastanesinden 

· ~ .,_ Kaldırılarak Marakaz Vapuruna lrkCip Edildi 
~merncada - Şark Tablosu - lstanbulda 

Yazan : SEViM SERTEL 
yerleten lstanbulun sıcatına Burası tam 3000 ki§i alan muaz

metelik vermiyen zenci zam bir tiyatrodur. Allahtan üç 
atan~ş, artist Ali Rızayı şimdi tablo içinde bizim şark tablosu 

tanımaga ve anlamıya başlıyo - birinciliği aldı. Kontratımız tRr 
. O devam ediyor: aylık olduğu halde burada tam 

"Osi her gün bana kontratlar, altı ay kaldık. Milis memnuniye
ire gibi idare işlerini de ka· tini bana bir altın saat hediye et

eme kademe devrediyordu. Ar· mekle gösterdi. Fakat buna ihtl
k iyice bu oyunun içindeydim. yaç yoktu.,, 
ır gün Isviçrede bana: ''Bir artist için en büyük hedi-
- Ali, dedi, ben arbk yorul - ye eserinin muvaffak olduğunu 

, sahneden çekileceğim. Gel görmektir. Amerikada kalmam i
de Avusturya tebaası yapa- çin çok ısrar ettiler. Fakat kork -

, burada yeri~ kal! Yok iate- tum.,, 
zsek memleketine dön!,, -Neden· muvaffak olamamak 
"Bir an afalladiysam da ken· tan mı? ' 

i çabuk topladım ve bugüne - Hayır, fakat Amerika çok 
dar bana himHik yapan bu iyi büyük yer. Arada kaybolup git· 

li kadına fU cevabı verdim: mekten, bir daha memleketime r 
- Ben hem Türk tebaası kala· dönememekten korktum. Bence 
tını, hem büyük bir artist ola- bir insan seyahatteri esnasında 

, dedim. Bır Türk için yarı- gördüğÜ cazibelere kapılmamalı, 
dönmek yoktur. Ben bir geldiği yeri, memleketinin malı 

k olduğum içm bu işi bitire- olduğunu kat'iyyen unutmama . 
jim.,, hdır." 
"Böylece hayatımın ikinci dev- - Peki Bay Ali Rıza! Bu ka-

esi başladı. Artık kendi haya • dar yer gezip gördükten, değişik 
mdan kendim mesuldüm. Ev - muhitlerde çalıştıktan sonra 
elki senede Berlinde, Norveçte, memleketiniz sizde nasıl bir in-
~çikada birçok yerlerde çalış· tiba bıraktı? 

m. Pariste Foli Berjerde Jose-
m Baker"le birlikte oynarken - Onu çok değişmff buldum. 

ır gün lngiliz rejisörü Millis'den Adeta bir çocuk olarak bıraktım, 
ır mektup aldım. Amerikaya o~gun~~ bir genç kız ~uldum 
nderilmek üzere "Siyah Kuş _ direbili~. Her sahnede ilerle -
,, ısmmde zencilerden müte - mış kat l a~ atmışız! 
il bir revü hazırladığını söy- - B~ ~evü ve bale sahnesi 

yor ve beni de çağırıyordu. de dahil mi. 
rhal kalktım gittim.,, * * 
"lngj.lterede fena halde canım 

kıldı. Insanları .Yabancılara 
at'iyyen sokulmuyordu. Ben de 
niımü hep jimnastikhanede 

rovalar yaparak geçiriyordum. 
vrupada Maitre de Bale rütbe

me yükselmiştim. Şimdi de re
u hocalığı için çalışıyordum. Bir 

Millis kendisi jimnastikhane 
geldi ve beni uzun urma ı&EŞ 

~l~:tt IOIU'a sordu: 

General Kkma Dlrik'in cenuesi Marabn vapuruna irkJI edilirken 

Vefatını teessürle haber verdi
limiz, Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirik'in evvelki 
RÜD şehrimize Jletirilen cenazesi 
dün merasimle İzmire p:ötürül -
müştür. Mel'asim dün sabah sa
at 8 de baş!amıştır. 

mucibince Bandırmadan trenle mü sehıimlzde derin bir teessür 
İzmire j(ötürülecek ve \>radn yi- uyandırmıştır. Cenaze bu ak
ne merasimle ebedi istirahatga- şam İzmire getirilmiş ve Basma-
hına tevdi edilecekt:r. hane istasyonundan alınarak göz 

C J • tl yaslan arasnda memleket hasta-
enaze zmıre var ı hanesine götürülmüştür. Cenaze 

İzmir, 4 (TAN) - Trakya u- merasimi yarm yapıl'acak ve mer 
mumi müfettişi ve eski İzmri va hum asri kabristanda husus! bir 
lisi General Kazım Dirik'in ölü- mahalle defnolunacaktır. 

Francalalık Un 
Arttırılıyor 

V apılan T etkikatta Uzun Ekmeklerin 
Görüldü 

Cevap Verildi 
Dahiliye Vekaleti asker aile -

terine yardım için daimi encü -
meninin kabul ettiği proje hak
kında belediyeden fıahat iste -
miş, bu arada nakil vasıtalarına 
yapılacak 40 para zamma itiraz 
edenler hakkında tahsili emval 
kanununun tatbik edilip ~dilmi
vecejtini sormustur Belediye 
bu hususta vekllete mufassal 
bir rapor ı:?öndermıstir. Bu ra
pora ıcöre; tramva;,ların ve va 
purların birinci, banliyö trenleri 
nin birinci ve ikinc~ mevkilerin
de kullanılacak sürsarilı bilet
leri almak istemiyenlerin tram
vayların ve vapurların ikinci, 
trenlerin de ücüncü mevkiindc 
seyahat etmeleri istenecektir. Za 
ten ikamet tezkereli ecnebilerle 
resmi elbiseli askrlerin zamlı bi 
let almalan mecburi tutulmı
vacaktır. 

Belediye bütün asker aileleri· 
ne istenilen şekilde yardım yapı 
labilınesi için ayda 158,995 lira
ya ihtiyaç oldukunu ve fakat ha 
len tatbik edilen asker aileleri
ne yardım usulleriyle ancak ay
da 65 bin lira tahsil edildiiini 
bildirmektedir. Bu usul üzerin 
deki şikayetler de tebarüz etti -
rilmektedir. 

Belediye daim! encümeninin 
hazırladılı son yardım esaslan
nın ne teşkilatı esa'tiye 'kMıunU
na, ne de 1111 numaralı asker
lik kanununa aykırı olmadı~ Da 
biliye Veklletine Jtönderilen ra
porda zikredilmekte ve bu usulle 
senede bir milyon sek~ vür bin 
lira tahsil edilebileceıt bildiril
mektedir. Vekalet bu rapor ü
zerine Ankarada teşekkül eden 
komisyonu tenvir edecek ve alı
nacak karan belediyeye bildire
cektir. a lr r .._..._,.. -

PİYASADA: 

D9ün, Odun ihtikarı 

Yapanlar Yakalandı 

5 - 7 - 9.U 

.. 
Sporda Amatörlük 
Ye Profesyönellik 

Yazan: Naci Sadıülal& 



5 - 7 - 941 

E L 1 
,, 

_E~ 1 
Kr. 3 Ay 800 Kr • 
., 1 Ay 300 " 

==~~---------------.....;..----~ nı Hlrik ederek sulh zamanı 

Dünyanıı 
Siyasi 
Manzarası 

z_ihniyetini tcrketmeyi , .e bu çe
tın harbin icaplanna göre me
sai tarzlarını yeniden tanzim 
eyJemclidirler. 

Bozguncular, panik çıkaran -
lar ve firariler derhal ve mer • 
hamctsizce cczalandınlmalıdır. 

TAN 

r_E ____ K_S.:.._i_K·--:-0. K_A_L_A_N_ i __ K_i ,_i_N K 1 LAP J 
Dö~ Ve uısökö 

Öz Türkçe, Kendi Öz Çocukları Elinde Daha Fazla Hırpalanmıya 

Ve ihmale Maruz Bırakılmamalıdır; Türk Milli Vicdanı Artık Buna 

1 - Stalınin n utkundan anlaşılan, 
Sovyctlcr, mu;:ıuam bır kurtuluş 

harbı addcttıklcri bu mucadcleyi 
kazanma~ ıçın butun yrpnıtma, 

ıınha \ e t hr1p tedbirlcrını almı
ya k rar verm lerdir 

• Bu, alelade bir harp de • 
ğildir. Diişmana karşı amansız 
davranmak lazımdır. Ordunun 
ricat ettiği yerlerde düşmar.n 
hiçbir şey bırakılmamalıdır. Bü 
tiin hayvanlar. erzak \'e malze. 
mc stoklan, petrol, her şe~ 
nakledilmeli, toplnnanuyan ekin 
Jer, ormanlar yakılma);, yoiiar 
\e köpriiler bozulmalı, nakledi -
leıniyenler tahrip edilmeli \'e hu 

Tahammül Edememektedir. Vaktiyle Nasıl Türkc;eyi Bırakıp 
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i tahammül şartlar ihdas olun· yer yer iddialar dinleriz ve mahdır. okuruz: y A Z A N cek olan bu önemli hamlede, zi -
ızı or U)'a yardım için mi· - Efendim dilde inkıllba ne - -- -- mıya ve şaşı maga K 1 d 

•ı • • • • • • • • • • • • • • • ·. • • • • • • • • • · • • • • • • hı·nlerı· sog~ ut rt "' 

!isler teşkil edilmektedir. Mos . lüzum var? Dİı bir uzviyettir ve i matuf olan menfi cereyanları dur 
kova \'e J,eningrat amelele -·kendiliğinden tekAmül eder. • Dr M S ff f ENGiN durmalı, ve dil inkılAbı hareketi-Stalin'in Nutku: ri şimdiden hu milislere ka)dO- . - Arap acem sözlerinin bir çe- ı • • a e ne bir öz türkçülük cereyanı ola-

Mösyö Stalinin, Tass Ajan- lunmaktadırlar. şıt atmosferine ve tuvaletı·ne alu:- S ••• •• S rak müspet bir şekilde katılma -
Si tarafından ta111 nıetnı· -y •• ••••••••• •••••••• •••• • ._ • • • • • •••••••• •••••• } d ) B••t •• 1 al f 1 gal altına giren yerlerde, tık ki, onları şimdi türkçe ile na- ı ır ar. u un u us men aatle-

ıcrilen nutkunun esali noktala - düşmanı mütemadiyen iz'aç ede sıl değiştirelim, uzun zaman is _ kamülde dahi, Bergson'la temsil dediğimiz gibi, her bakımdan rimizi inceden inceye koruyan 
rını aşağıdaki satırlarda hülasa cek partizan teşkilatlan yapıl- ter, iyisi mi vazgeçelim! edilen en son telakkiye göre ted - çok zengindir; ve ari denilen dil- keskin dehasiyle Tiırklük haki -
ediyoruz. Bu nutuk, evvelki malıdır. _ Hayır, arap acem sözlerine riç deği1 bir sıçrayış ve hız ala - lere gerek vokabiıler, gerek gra- katinin yüce timsali Milli Şefi-
harplere benzemiyen so,•yet - • Biz yalnız tehlikeyi berta- biz artık alıştık. lhtiyar olduk rak atlayış vardır [2]. mer bakımından adeta temel ol _ mizin son dil bayramında Türk 
Alman miicadelesinin mahiyeti raf etmek , e vatanımızı ve is _ şimdfden sonra nasıl dilimizi * * mu~ bir dildir. Gariptir ki, bu Dil Kurumuna gönderdikleri kut-
ve inkişaf ihtimalleri bakımın • tikl~limizi korumak için değil, tilrkçeleştirelim . K onu§ma diliyle yazı dilinin hakıkati ilk önce ortaya koyan lama telgrafındaki mana ve teş· 
dan dikkate şa~andır. aynı zamanda Nazi esareti altın _Evet, biz Türküz ve ger _ bir birinden ayrılığı sos- ve dilimize bu kadar büyük bir viki hepimiz derin bir saygı ve 

• Kızılordu, dişinden tırnağı- daki .b~tün milletleri kurtar _ çekten dilimiz, milli şuruu hır- yal bünyede bır hastalıktır; ve Os şerefi veren profesör J. Taylor şükranla hatırlamalıyız. Büyük 
na kadar müsellah, tank , .e tay- mak ıçın harbedi)·oruz. palıyacak ve hatta tahkir edecek manlıcanın yazı dilı olarak kalma adlı çok tanınmış bir Ingiliz ali- Şeflerimizin Dil inkılabına gös • 
yaresi bol zorlu bir düşma~a Bu muazzam kurtuluş harhin derecede arapça acemce veya sı iddiası da çürüktür· onu şimdi midir [3). Derin araştırmalar sı. terdikleri derin alaka, yanlış ve
karşı vatan topraklannı anuda- de yalnız değiliz. Alman mille- frenkçe sözler ve kaidelerle do _ lik bırakalım. Fakat Şurası mu - rasında kendiliğinden gözüken ya kötü görüşlere gidilecek doğ
ne ve kahramanca müdafaa P.t- tinin en iyi unsurlan da dahil ludur; amma ne yapmalı, dil ü- bakkaldır ki, konuşulan ve yazı - bu hakikatı ,daha sonra Avrupa- ru yolu açıkça gösterdiği gibi, bu 
mektedir. Alman ordusunun en olmak üzere bütün diinyanın leması bir çaresini bulsun da biz lan d~l, göz kulak veya mide ve nın en tanınmış dilcilerinden o- hareketin amelelerine de en bü
güzide fırkaları ve hava kuv· terakkiperver unsurlan bizimle de tabi olalım. karacığer nevinden bir uzviyet lup birkaç yıl önce ölmüş olan yük sevinç kaynağı ve dayanak 
vetlerinin en mükemmel teşck- beraberdir. Nazizme karşı mil _ Bütün bu düşünceler uıl me- olmadığı gibi, onların teklmül prof. A . H. Sayce birçok deliller- olageldiğine şüphe yoktur. 
kiilleri daha şimdiden ezilmiş • Ietl~ri';l tek cephesi teşekkül seleyi te1!1eli.nden ka~ramamış kamunlarına da tabi olamıyaca - le tekit etmiştir [4J. * * lerdir. etmıştır. olmaktan ılerı geliyor. Şunu a- ğı ne kadar açık bir hakikatse * * 

• Kızılordunun, vatan top - e Mister Churchil 'in nutkt1, çıkça hatırlamak gerektir ki dil tekamül teorilerini iyi anlamada~ 5u halde, dil bir uzviyet ol-
raklannın bir kısmını faşist or - Albay Knox'un beyanata, Amt?• devrini doğrudan doğruya bizim uluorta iddialara girişmek te o madığına ve süper - or-
dulanna terketmesinin sebebi ri.ka hiikiımetinin hattı hareketi neslimiz için yapılmış veya yapı- derece dar görüşlülük ve ilme ganik bir müessese olduğuna gö
harbin Alman kıtalan için mü : bızde şükran hisleri uyandır _ lacak değildir. Dil, zihin ile ağız saygısıil~tır. Bunu bile bile ya- re, evleviyetle her zaman iradeli 
sait fakat Sovyet ordusu için mışhr. cihazının birbirine uygunluğu panlarm ıse herhalde affedilmez hamlelerle düzeltilir, tekemmül 
gayri müsait şartlar içinde baş - e Bütün kuvvetlerimizi ça • bakı!11ından, çocuktan itibaren öy bir ha~~ iş!ediklerine şüphe yok- ve inkişaf ettirilebilir. 
lamış olmasıdır. Harp başladı- buk seferber etmek ve düşmanı le bır alışkanlık mahsulüdür ki, tur. Çünku, milliyetçiligin dört; Dilimizde arab ve acem sözle -
ğa gün 170 Alman fırkası So,·yei ezmek maksadiyle t{ııekkül e • onu kırkından sonrakilerin ve he- ~el karakteri arasında en baş rinin bir nevi atmosferi ve ma -
hudutlannın yakınlannda tama· d~n devlet müdafaa komitesi fa le ihtiyar olanların değiştirebil- ta ~· karşılıkları bulunduğu nası olduğu fikrine gelince, bu, 
men hazırlanmış bir halde bulu alıyete başlamıştır. Kuvvetleri • meleri epeyce güçtür, belki de ıra takdırde yabancı sözlerden ve ka gülünç bir vahimeden ibarettir. 
nuyor ve harekete geçmek için miz na mahduttur. Bunu düş • deleri zayıf olanlar için büsbütün idel~rdetı b~ hı~ ve ve inkılaplı Belki ferdi şahıslara göre deşi -
işaret bekliyordu. Halbuki Sov- man yakında anlayacaktır. imkAnsızdır. temızlenmesı gelır. Bu, Fransız - şen bir çeşit mevhum all§kanlık • 
yet kıtalannın seferber edilme- Tanınmış Psikolog William ca ve Ingilizcede Türkçede oldu- lar veya Watson'un dil psikoloji-
leri ve hudutıara nakıoıunma - Tutulan yol : James, itıyatıarın erkeklerde yir- tu derecede yapılmıyorsa, kaba - sinde an1attıtı gibt ytne ferdi ba-
ıan icap ediyordu. mi beş, kadınlarda yirmi iki yaşa- hat bizde delil, o dillerin, LAtin- 1 zı şartlanmalar (Conditioned ref-

• Sovyetler, ademi tecavüz Anlaşılıyor ki, Sovyetler na kadar değişebileceğini, fakat ce ve Gnfkçeden müstağni kala-l ıex ) olabilir (5), fakat bu, dilin 
paktını ihlal etmemek ve miite- için bu harp, muazzam ondan sonra bu değişmenin olduk mıyacak ka~r zengin ~l~ayışla-1 bünyesindeki söz anlamlariyle 
caviz \•aziyctinc ger.mcmek en- bir kurtuluş hnrhi, bir hayat ve ça zorlaştığını birçok örneklerle rındadır. Blzım ana dilımız ise, hiçbir suretle ilişikli olmadığı gi
dişesiyle daha evvel seferberlik memat mücadelesidir ve bunu aydınlatmıştır. Zaten bunun aşa- ~a~8:' Ac~mce ve Frenkçeye bi, tamamiyle de şahsidir ; ve çok 
yapmamışlardır. kazanmak için akla .relen ve gel ğı yukarı böyle olduğunu kendi hıç ihııyaç bıra~!111yacak derece- kere bu nuans farkları başka baş 

• Sovyet hükumeti bu ade- miyen bütün yıpratma, imha ve hayatımızdaki denemelerle de an de gerek vokabuler, gerek Gra- ka kimselere görP. birbirine zıt 
mi tecavüz paktını yapmakla tahrip tedbirlerini almaya karar lıyoruz. O halde, hemen anlqılı- mer ve ~taks kuralları bakı • da düşer. Meseli bakınız: 
bir hata işlememiştir. 1939 da vermişlerdir. yor ki, dil devrini, daha ziyade mandan Çok zengin v~ ~~!1mlidir. Bir yerde görmüştüm; ilk ku
Almanyanın teklif ettiği bu pak· Bu tedbirler tatbik edilebil • gelecek nesiller için, çocuklal'ı _ Son eklerde olduğu gıbı one_k. yap rultaydanberi dil mkıllbına karşı 
tı, hu devletin başında Hitler diği takdirde, esas üslerinden mız için hazırlanacak; onların u- ~hususunda da ~k kabılıyet- durmakla tanınmış üstat geçinen
ve Ribbentrop bulunmasa dahi, yedi sekiz yüz kilometre uzak • lusal kültürlerini, milli §UU? ve hdır; "~s,, "t~n,, "tüze,, gibi mü- lerden birisi, Dış Bakanlığımız ta 
sulhperver So,·yet hükiınıetı ı·ed laşmış olan :Alman kuvvetleri _ benliklerini yükseltmek için ya- cerret fikirlerı de, bazılarının zan rafından yapılan bir saldırmaz -
dedemezdi. nin 2,500 kilometrelik bir cephe pılacaktır. Gerçi, "Türklük şuu _ nettikleri gibi, tek söz olarak ifa- lık paktının adını tenkit ediyor -

• Bu pakt Almanyaya, geçi- üzerinde yiyecek ve harp mal . runu taşıyanların, Türk kültürü- deden aciz olacak kadar fakir ol- du. Buna 'Saldırmazlık,. denemez 
ci mahiyette müsait bir askeri zemesi bakımlanndan beslenme nün yüksekliği adına Türkçe ko- madığı fiSyle dursun, birçok ta miş, "ademi tecavüz demek la -
vaziyet kazandırmış fakat buna lerinin çok güç olacağı hesap e- nuşmalara ve hassaten Türkçe m~kkep '?zler yapabilmek su- zunmış. Çünkü, saldırmakta bir 
mukabil bütün medeni dünya - dilmektedir. yazmaları gerektir,. davaaa üze _ retıyle ~u cihetten de son derece nevi tahkir havası varmış, teca-
nın kin ve husumetini celbet - 1917 Bolşevik ihtililini mü . rindeyiz. Llkin bunu şimdi biz de zengın olduğu muhakkaktır. vüzde ise böyle bir hava esmi -
rniştir. teakip Rusya, bütün bir husu . ~apamıyorsak çocuklarımıza ol _ Hatıl bu iki dile ve Frenkçeye yormuş. Bunun nekadar indi ve 

• Büyük bir tehlike \•atanı- met cihanı tarafından çevrildi- S\m yaptıramaz mıyız? geçen v6 sonradan onlann aslın • yapmacık bir iddia olduğu mey-
mızı tehdit etmektedir. Gaddar ği zaman memleketin muhtelif * * dan imi§ gibi sanılan birçok türk dandadır. Saldırmak veya teca-
"'e amansız düşman, alnımızın yerlerinde çık•n müsellah ve or- çe sözler bulun~u~ biliniyor. vüz etmek, tahkiri zaten birkaç 
teriyle aslanmış topraklanmızıı ganize isyanlar ihtilal hükôme· ıu iş, şüphesiz, mekteplerde ~ gramercilerm .ve yaşlı ga- merhale aşan bir psikolojik hal -
buğdaylanmızı, petrollerimizi tini tehlikeli vaziyete düşürmü§ türkçe terimlerle öz türk- ~t~~lertn yabancı dillerden alıp dir ki, onda artık tahkir havası 
ve el emeğimizi gasbetmck, tü. Sovyetler Rusyası bugün de çe yazılmış kitaplardan ba§lıya - dılımıze sokma~, veya orad~ ola- var mıydı, yok muydu diye is -
büyük mülki) eti tesis ve çarlığı buna yakın çok müşkül bir va- ~ak öğret~enlerin, profesörlerin na a~koym~ ıstedikleri sı:ıte~ kolastik düşüncelere yer kalmaz. 
ihya etmek, Sovyetler camiası - ziye1te bulunmaktadır. Yalnız d!nf1·uh~rr~_lerin, . ~ele .. gazetele- ve sıstemcilik yanlıştır. Çunku Böyle düşünülmese dahi tecavüz
na dahil bütün milletleri Cer- şu farkla ki, şimdi karşalann - zı!l oz turkçecılığe onem ver gramer, ancak kendi dil kaynak- de tahkir manası olmadığı nere -
menleştirmek, Alman Baron ve da, iki senedenberi karşılaştığı- m~lerıy~e başarılacaktır; devlet ~muzı araştırmak ve Türk dili- den çıkarılıyor. Bu çe§it indi fikir 

'prenslerinin esiri olarak kullan bütün kuvvetleri maaliıp eden daırelenndeki, yazıcılar da bu nm yapısına bakarak sistem çı - lerle büyük dil inkıl.Abı hareketi-
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. deci" . • bakımdan b .. ük. ı·· .. ak k ak c· l d ma eme ın ır. Bız bugün hu ve çok kıymetli bir hl\rp tecrü· 

1 
uy ro unu yapac arın sure ıy e oğru olabilir. ne engel olmağa çalışmak daha 

milletlerin hür veya esir olma- besi kazanmış olan muazzam bir ~rdır. Vaktiyle türkçeyi bırakıp Demek ~stiy~TUz ki, .dil, sistem - başka bir maksada dayanabilir. 
lan gibi bir hayat ve memat me ordu vardır· buna mukabil in • d.smanlıcayı nasıl aldı isek, §im- den değil, sıstem dılden çıkar. Onun için öz milliyetçiler bun
selesi karşısındayız. giltere ve A~erika bu defa Sov- .. ı de Osmanlıcayı bırakıp yine Türkç!'!nin kendi sistemini kendi- ları önlemelidirler, Türk kültü -

• Bu tehlike)·i bertaraf et • yetlerle beraberdir. ~ z::lımız türkçere . d.ö'.1ece4_iz. sinden çıkarmalıdır. O, demin de rünü ve milli benliğini yükselte-
. mek ve düşmanı ezmek için a- Bu muazzam mücadelenin k .. an yabancı hır dıl ıçın mum =ii~i;i~~;;;:;::;=:~======:===:::==;~:====== 
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anaca ır er şunlardır: neticesi hakkında ıimdiden bil· ed . ' ~·· ana unız ıçın 
Htt şeyden evnl bütün va- küm vermek kehanet olur. An· ~ser~:ı, ~·~ o~un. Olmanla 

'andaşlar tehlikenin vahameti- (Arkası 4 üncü savfada) uzennde ılmi arqtırma-
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1 i 
dil inkılabına hiç değilse taraftar azan : 

B R A Z D A H T 1 YA T olmamak ve üstelik onu baltala-
••• mağa kalkışmak ya Türklüğün - Denizlere Mayinleri 

. Tatlı suda banyo yapmak 1· 
~ın de ·mesela yüzme havuzuna 
:evam ederken· biraz ihtiyatlı 
•dunmak zarar vermez. 
Banyoyu mutlaka aç karnına 

r•Pnıak şart değildir. Hatta tat· 
1 •u4anyosuna öğleden önce gi · 

tenler sabahleyin hafif bir kahve 
~ltı yaptıktan sonra suya ıirer· bZ ve hiç de rahatsız olmazlar. 
!'i Yle yapınca soğuk suyun tesi · 
1" ne daha iyi tahammül olunur •. 

•kat kahv~ltı çok yemek ma· ... .. 
l- sı~a ıtelmez. Oğleden sonra su-
lı~ gırmek için, yemekten sonra 
~ç olmazsa üç saat geçmi ol · 

asını beklemek lazımdır. 

Ter kendi kendine kuruyunca vii 
<"Ut üşür. Onun için teri, şöyle a· 
cele silip suya girmek daha doi· 
ru olur. Alı ık olanlar terli terli 
suya ıirmekten bile zarar gör . 
mezler. 

Suya ıtirerken, tabii. hirdenlti
re atlayıp bütün vücudü birden 
ıslatmalı .... Korka korka \•e ya· 
\'a yava girince soğuk su insana 
ıstırap verir ... 

Tatlı su banyosunda cilt kıza· 
rır, damarlardaki tansiyon bir 
parca a7.alır. bundan da nabız bi
raz hızlamr .. Bunların hepsi in· 
sana rahatlık ve keyif verirler. 

den şüphe edilenlerin milli kül -
türümüze karşı ters bir cephe al- Kimler Döküyor 
ması demektir, veyahut milli ıu
urları dil bakımından zayıf olan
ların meseleyi iyice kavrayama _ 
mış olmalanndan doğan bir zihin 
anarşisidir. Bütün Türkleri birin 
ci halde bulunmaktan tenzih e
deriz; ikinci durumda olanları i
se aydınlatmağı öz Türk münev
verleri bir ödev saymalıdırlar. 

Her an için bir düşman is
til'8ına maruz olan İnRi

liz adalarının sahillerinde her 
ıün sessiz l(iirültüsüz calışan 
yüzlerce kücük ticaret eemisi 
mevcuttur. Şimdi Krallık ih
tivat donanma kuvvetlerinin 
emrinde cah$1n bu kücük ıze
miler bu h-ırbin er. tehlikt>li is
lerinin birini "aPrt'akta. fmdl
tere sahillerine mavin dökmek
tedirler. 

külmesine manı olabilmektedir. 
Bu gemicilerin nasıl (·alıştık
lannı anlamak icin iclerinden 
bir tanesini meseli "Teviot 
Bank" ı alalım .. Evvelce Ame
rinnın Atlantik sahillerinden 
İngiltereye demir tasıyan bu 
ıemi simdi tam 11 000 nci ma
yinini denize atmıştır. Gece 
Jtilndüz durmadan calısan bu 
ıönüllü mavin dökücüler ala
yı bütün sadeliklerine ve cahil
liklerine rdmen daimi suret· 
te İnıiliz adalarının etrafındaki 
demir a~ı verinde tutarak onun 
çözülmesine, bo7.ulup yarıl -
masına mevdan vermE'dikleri i
cin tınillte~C\ifthiJ\~ büvük 
bir mevki alncalc~arcli~. 

Bu adamlann colunun kulu

Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden yükselen: "Bakan 

Iık dedik, bakan dedik, sokakla
ra, otobüslere yazdık; sonra hep
sini sildik. Bu ne iştir, anlamıyo
rum., sesi, gerçekten Tlırkün mil 
li vicdanında akseden büyük bir 
hakikatin ifadesidir. Halkın ağ -
zına kadar girip yerleşmiş olan 
(Saylav), (Kamutay), (Odev), (0-
nem) gibi daha nice yeni ve gü
zel öz Türkçe sözleri, sonra gene 
kendimiz kovmağa çalışıp yerine 
Osmanlıca bayrakçılığı yapıyo -
ruz. Ote yandan, bu memlekete 
daima her türlü yen~ hareke -
tinin girmesinde en çok Amil olan 
askeri mesleğin yüksek karak -
teri v e disiplini sayesinde orada 
öz türkçe sözler ve terimler ta -
mamiyle yerleşmiştfr. Artık ne
fer yerine er, kaymakam yerine 
yarbay, fırka yerine tümen, tay
yare yerine uçak denmektedir. 

Bir taraftan umduğumuz şe -
kilde yüksek ilim terimleri hazır 
lanırken, hiç olmazsa zaten kul
lanılmakta olan alışılmış ve te
miz türkçe sözler yerine artık A· 
rapça ve Acemcelerini kullanma
maya çalışalım. Osmanlıca pro -
pagandası, ters tesirler yapabile
cek bir propagandadır. Ayrıca 
milli şeref ve haysiyetimizi de in· 
citir. Medreseleri ve bütün Os -
manlı müesseselerini yıkan bir in 
kılip içinde Osmanlı zihniyetini 
temsil eden medrese dili propa -
gandası yapmak doğru olur mu? 
Bu cereyana müspet olarak ka
tılmayanlar hiç değilse menfinin 
eli bayraklı propagandacılığını 
yapmasınlar. Bu kadarcık bir 
türkçülük ödeviyle bu iş hızını 
alacaktır. Artık "müdüriyeti u -
mumiye., , "ısdarı evamir,, , "ey
yamı ahire,, , "tacdan Azam., ve 
saire gibi Arap usulü terkipler, 
ve 'irtihal., , "Azimet,, gibi bin 
bir eski sözlerle koyu Osmanlıca , 
calık tufanı içinde kendi öz dilimi 
zi boğmaja uğraşmayalım. Kendi 
mize biraz hlkim olarak itiyatla
rımızm bu derece esiri olmıyalım: 

Büyük Milli Şefimizin koruyu 
cu başkanlığı altında yürüyen ve 
bir akademi mahiyetinde olan 
Türk Dil Kurumunun gösterdiği 
doğru yolda milli bir disiplinle 
yürürsek bu işi daha kolaylıkla 
başaracağımıza şüphe yoktur. A
na, baba ve çocuklar arasındaki 
zaruri bir intikal devresinin güç 
lüğü, ve türkçe arapça karışığı 
bir dil manzarası bizi §&§artma -
malıdır; bu, geçici bir dönüm 
noktasıdır ve hem kültür istik -
lAlimiz ıerefine hem de yüksek 
milli benliğimiz adına hoş gö -
rülmelidir. 

Uzun ve karanlık asırların ih
maliyle bu hale düşmüş olan türk 
çemiz gibi zengin ve güzel bir 
dil, başka milletlerin dillerine a
na kaynak olduğu halde şimdi on
ların köleliğine düşemez. Türk -
çe, kendi öz çocukları elinde daha 
fazla hırpalanmağa ihmale maruz 
bırakılmamalıdır. Buna Türk mil 
li vicdani lahammül edemiye -
cektir . 

ı,· Soluk suya girerken viicudün 
l'!l'llz sıcak olması iyidir. Bu da 
.... ~~~l soğuk suyun tesirine daya· 
l'o 1 nı~k için .. Ondan dolayı ban 
bi Ya rtrer biraz hızlıca ıttmek. 
hi~ terlemek iyi olur ... Vücut 
l'leş berlenıemi olursa biraz gü· 

Fakat, banyo yapdıl'tnız su so· 
ğuk ise, hele akar su olursa, ban· 
yodan çıktıktan sonra durmaya 
gelmez. Tüylü havludan manto· 
nuz yanınızda ise onu hemen ıiy 
meli ... Onu birlikte götürmeyi u· 
nuttunuzsa, bir müsaade oldutu 
takdirde yine biraz ıüne ban · 
yo u ... Yahut biraz hızlı yiirüye· 
rek, hatta biraz koııarak ısınma· 
Jı •.. Vücudii biraz da uğusturmak 
hiş de fena olmaz.ı 

Bir defa, dilin bir uzviyet ol _ 
duğunu ve kendiliğinden tekem
mül edeceğini iddia edenler, bi
zim davamız bakımından yanlış 
çalışıyorlar. Dil ile uzviyet ara
sında A vrupada bir zamanlar ce
reyan etmiş olan felsefi bir mü
nakaşayı şöyle böyle i§itip te, iyi 
anlamadan yeniden bu meseleyi 
ortaya atmak, prkta çok &öri1len 
ulu orta her telden çalına ve oy
nama zihniyetinin tezahürlerin
den biridir. Bu meselede en e • 
saslı tekamül fikrini ileri süren 
Herbert Spenccrdir. Fakat bu 
zat dil gıbi bütün sosyal mües
seseleri organik değil super - or
ganik kabul eder [1]. Uzvi te -

Sulh zamanında bahkcıkla 

ızecinen. denizin bin derdini 
çeken bu JZemiciler bul(iin fn
Jrilterentn bırer seuiz kahra -
manıdır. Bu aallam mayin hattı 
da İaltoe'1*nm $imalinde Jhon 
of Groata'dan batlar; adarım 
en C9DU1' noktası olan D<wer'e 
kadar uzanır, ve sonra bütün 
Manş sahilince U!a!lır. 

beleri deniz kenannctadır. O- (l) Herbert Spencer, Fint Prin
rada onlan belrHven kanlan da ciplea, London, S. 318 

Ç anyosu \•Ücudii ısıtır ... 
airilok terle, tabii , soğuk suya 
•ine tnez. Fakat terin kendi ken· 
lllU i!uhar olarak hava~·a ucma· 

klenıek de doğru olmaz. 

Ne fem havi\, ne mütemadi
yen ' vaian dü~man l.ombalan 
denizaltıları bu mavinlerin dö~ 

bir o kadar anılmıva deler. (2) H. Berpon, E:volutton Creatrice 
Memleketleri ulrunda bu kadar (3) Ta71or, Orı.tn of the Oryana, 
~c 1'leri üzerine alan bu er- (4) A. H. 58)'ce, princlples of Phi-

kekler cok sefer evlerine van 
101~:f'w t Beh v1 15 

donmuş ~elirler. Onlan isıb- Bu mfl!~nÜzerln~e o;tr~ı bir etild 
cak şeyler hazırlamak. varalı- "Kemalizm fnkıJAbmın Prenalpleri 
lan tedavi ıribi bir çok vazi· adlı ese .. lmizin üı;Uncil clldınde bulu: 
feler hen bu kadınlara düser. nur. 

-·- oJ 

reı~z111Jm~ 
Bu Harpte Uzlaşma 

Sulhü Y apllamaz 
Yazan: Sabiha SERTEL 

H arp giin geçtikçe dünyaya 
şamil bir rnahivet almak

tadır. Hatta harp ga;·eleri dahi 
başladıkları noktadan zıt istika -
metlere doğru yol almıştır. Bu 
harp, Avrupada bir tek devletin, 
As~·ada bir tek devletin hakimi
yetini tesis için açılmıştır. İngil
tere. Amerika , .e diğer sanayi 
de,·letleri hu kıtadan koV11lma -
dıkça, harp. J?ayesine ula~ıya -
caktır. Bir tek devletin bir kafa
da hakimiyetini tesis etmesi de
mek, diğer devJctlerin birer ta
bi devlet haline gelmesi demek· 
tir. Tek devlet nazariyesini gü -
den siyasilerin içtimai tezleri 
ş':'dur: "Dünya, temerküz ve in
hısara doğru gidiyor. Kapita
lizm, liberal iktısat sistemi için
de inki aJını yayarken, libera
lizmden tamamiyle uzaklaısm1 
tröstlerin inhisarı \'e temerküzü
ne dayanmdr. Binaenaleyh dün
yanın seyri bir tek tröste, bir 
tek inhisara doğrudur. Bu inhi -
sarı da ancak bütün diğer dev -
letleri mağlup eden, hakim bir 
de,·let kurabilir. BuJrünkO har· 
bin gayesi hu tek devlet ve tek 
tröstü kurmaktır.,, 

DemokTasiler, 1933 den 1939 a 
kadar Faşizmin yayılıp bftyüme• 
sine müsaade ettikleri halde, 
harp gayesinin bu noktaya da • 
yandıf'lnı gördükleri nmandır 
ki, silahlı mukavemete geçmiş • 
ler, şimdiye kadar birleşmeyi 
reddettikleri Sovyetlerle birleş • 
miye yanaşmışlardır. Çünkü, bu 
harp bir ideoloji harbi delil, tek 
devletin kıtan ve düny•ya ha • 
kimiyeti harbidir. Demokrasile• 
rin buna müsaadesi, Avrupa, 
Asya ve Afrikadan (ekilmeleri 
demektir. Demokrasiler bunun 
içindir ki. sulh tekliflerine ya· 
na~mamıslardr. Eier bu harp, 
1914 harbi mahivetinde bir harp 
olsavdı . harbin bir uzlaısma sul • 
bil ile bitmesi mümkündü. 

Harpte müdafaada olan millet· 
lerin bütUn ideoloji kavplannı 
kenara bırakarak birbirleriyle 
nptıklan anlaşmalar. hu tek 
devlet ve tek tröst hakimiyetine 
k1mn k&Yahilmek içindir. 

Diine kadar Sovyetlere b111 
l>ir Ehli - Salip yanmakta Mh-
eden Amerikan dq.lomnlsinin, 

diine kadar dörtler paktı yapa• 
rak müştereken Sovyet Rusyayı 
imha etmek istiyen ln1tiliz dip
lomasisinin, harbe ıirdikleri 1tiin 
den bustüne kadar ıeçirdiklerl 
siyasi delişmeler ve nihayet Sov• 
vetlerle birlesmeleri, artık har• 
bin bir ideolnii harbi olmadıf1n1, 
anlamalarıntlan ileri gelmiştir. 
Ya bütün dünya hakim tek bir 
devletin hel[emonyası içine gire4 
cek, veya bu hecemonya1ar par " 
calanınuya kadar beserlyet har• 
he devam edecektir. Bunun için. 
dir ki. hu harpte bir uzla!lml 
sulhüne imkin yoktur. Bir te• 
de,•letin bir kıtava veya dünva• 
va hakimiyeti tahakkuk edebile
cek bir ideal midir? Bu da ayn. 
rı. tetkike ıteier bir menudnr. 

POLİSTE: 

Kabataıta Bir Kadın 

Cesedi Bulundll 
Dün Kabataş vapur iskelesi a· 

çıklarında bir kadın cesedi bu· 
lunmuştur. Bu kadının Kasım· 
paşada Eski bayram yeri 10ka~n 
da 27 numaralı evde oturan Şa· 
milin kansı Hafize oldulu anla 
şılmıştır. 

Hafizenin denize bir kaza :ne· 
t icesi düştı.lğü ve boğulduğu an· 
laşılmıştır. 

Deri Fabrikası Yan1"1n1 - Bir 
kaç Jı?Ün evvel Yedikulede Pa
padoplos deri fabrikasında çı· 
kan yanJllll hakkındaki tahkikat 
ikmal edilmiştir. Yan~nın ruıan 
ları verniklemek için yapılan 
müstahzere katıl3n benzinin te· 
babhürü neticesinde ateş alma· 
sından ileri J1?eldiği anlaşılmış -
tır. Tahkikata devam edilmek 
te, müessesenin mali durumu 
tetkik olunmakta ve defterleı 
S(Özden ~cirilmektedir. 

Kuyuya Düştü - Ortaköydı 
Gözlükcü sokağında 18 numara· 
lı evde oturan 60 yaşında K ak 
Çiprut su çekerken kuyuya duş· 
müş ve ölmüştür. 

Burgazda Yangın - Dün Bur· 
Jı?aZ adasında bir yangın çıkmış· 
ve Çınar sokağında 4 numar:ılı 
fırının yanındaki arsada bulu· 
nan amele kulubesi ile kulube
ve bitişik evin bir kısmı yan · 
mıştır. 

Kaptanlann İmtihanı 
Bazı sebepler dolayisiyle ev\~ 

ce tehir edilen kaJ>tan ve ma 
kinistlerin imtihanı bu avın 2 
inde Ortakoyde deniz t ican 
mektebinde vanılacaktır 
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-
980,000 

1,388,000 
1,2'12,000 
'6,300,000 

240,000 
230,000 
240,000 
32&,000 
980,000 

1,500,000 
1,000,000 

40,000 
12,300 

1,200,000 
900,000 
'35,000 
30,()00 

ı,sıs,ooo 

l,085,000 

ts,000 
35,000 
30,000 
30.000 

33,600 
88,790 
82,680 
179,500 
91,200 
87,400 
91,200 
.23,580 
33,600 
87,500 
35,000 
14,000 
ton 
24,098 
00.000 
36.000 
,2,000 
18,000 

30,300 

2520 
4439,50 
4134 

11180 
4660 
4370 
4560 
6175 
2520 
4375 
2625 
1050 
1356 
1807,35 
5750 
2700 
3150 
2700 

2273 

17/'7/941 15 
23/'7/841 15 
15/'7/941 15 
,26/'7/941 11 
18/7/Ml 15 
24/'7/941 15 
19/'7/941 11 
21/'7 /941 15 
1e111941 15 
25/7/Nl 15 
2217/941 15 
21/'7/941 18 
17/7/941 16 
17/71941 9 
17/7/941 11 
1817/941 11 
18/7/941 10 
17/7/941 11 

K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapuar 
K. zarf Aclapaur 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapaar 
K. zarf Aclapazar 
K. zarf Adapaar 
K. zarf Adapuar 
K. zarf Adapuar 
K. zarf Adapuat 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Bandlrma 
K. zarf Kütahya 
K. zarf Diyarbakır 
K. zarf Trabzon 
,JC. arf Trabzon 
K. _,Sürt 
Pazarlık Gelibalu 

A. Posta 310 
25/1/941 18 Pazarlık Gelibolu 

\4lki ıube btnısanda 
21, 700 1628 24/7 /941 16 Pazarlık Gelibolu 
' eski fUbe binısanda 

20/'7/941 10 K. zarf ) 1.000 
21,000 

8,280 
8,300 

K. zarf ) 
'K. zarf ) 
Açık eksilt. )Bilecik 

(222) (5297) 

" . ,,. 
• ..,.._ mlkfarlm J'Ullı llbr eUerl kapab urfla ekailtnıe-1 

J9 --..-..,.. ihaleleri 11/7/Ml dnil hia1annda yuılı saat- -40 000 kilo nıır eti n.1ıı ........_..arı Aba alma ko~uncla yapılacaktır zarfla eksiltmeye konmuttur. • 
alittleftn kanal ~le teklif mektupluını ~ m\in~ halesi 8/7/Ml Sah "'1nü mt 15 

Wr N&t evvel kOlllliQeaa vermeleri. de Corluda uJre1t aatın alma ko-
..... .. tn tadı l(llo fiyatı hıale misyonunda yapılacakbr. tık t. 

Bile Un Kr. K11n11 • 188tı minatı 1200 lir.ıtr. Taliplerin 
_ ·- kanuni vesikalariyle teklif meli-

ın,oee 
111,0IO 

31,000 
ft,IOO 
'IT,000 ... ... 

l 

iM 40 10 t111>1anm ihale 1Utinclen bir saat 
1177 10 35 11 evvel komisyona vermeleri. Zv· 
8711 38 11.3-. .., ft eartnameıd Jrominonda 
JlH 10 38 ış ~ (124 - 4888) 
21M IO 38 15.30 1f. 
1• IO 38 18 
....- 21 38 17 

.t'A = 5108) 

...... 
MO,GOO 

~............................ 1W 

D i ı lıletme 
idaresi - ııanıarı 

1 - IAVAaCltlA Jata lçla Sanbea koyunda dealr rMh•l11qde ın
,. ol~ .._..,nnıfttr bkııııllı açık ekslltrM ~le ı.Jibine veri
JecekUr:: Buı _. .lt ~ evrakı fUll)ardlr: 

A - A ... lD'OJe, 
B -J'ennl ~ .. 
c - Ba7IJllhrlık ifleri pnel fal1namesl 
D - Vlbldl ti.ı «*v.U. 
1: - HUIU.d fe'tlril eartname, 
P - Mukavele proi41J, .. 
1 - .__ il Teıinnms MI l*al'tell ıona Alt on beşte idare 

m.-Jı:ISincle mitetekkll alım .. tnn Jı:omla7onunda 7apılacaktır, 
a - V.aıtdi fl7at .Uı llzeriDdea m~en bedeli 4000 lira olup 

muvakbt tlallnatt • Unclır. 

htekUıer hu ile alt evrakı 16rmek lcln her ıQn ve ek.şlltmeye lftl
rak JciD 1Ukanda 1"llı ıüıı ft aaaUe ptar kcımil)"ona müracaat

(5455) 

lnhİ\arlar Umum Müdürlüğü Uônfar1 

-----· - ._., ___ ----
11-7-Ml 10,30 
11-T·MI 11 
22-7-Ml 1.30 

.... ..,... ...... : 
lııllllılilH11ıı...-ıım.a taüaı V-.U dahtılnde top. 

(Nllt 

. 
M No. lD Din:. Yeril 9'allÜrt Jp9kll mallar .... maim• .-.ır-

de ~ mmt 4 llJ 1!ldl. itin tart IW1d oldlUr ile lsalnlQon- ta
rafından Ddnd sınıf tam1an ...,._Juda" il, blrl"'1 llDlf tHmıalar 
da " H Azami lrArJa .ta.......,. (ffH) 

.......... 119na ~ 'IWttllıllld tQtQn eutltaael ıeın 
..... ı ............ tl9IUma ...... kQIUD ..,. bGl aGbnll mnane
..... almHütlr. 

Puarbk 11.7.Ml ....... , .. e8ltlttl blnulnda ı..tdl olu-
m kamls7onca ~pdacakbr. dGbnı , .. ....,. talip olanlarm prtnameJI 
llrm* .,. lllıba& 8lauak lstt""1eriD her ,un ailı11109 mOracaatlln i-
lla 4baDW ı11111 

Dünyanm Siyasi 
ı Manzara11 
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(Bap 3 Bnetlcte) BVGUNKU PIWtiKAM 
eak tümia edileWllr ki, SoV)'ef 7.80 Procram 11.SO Memleket 
ordulua çok miktarda tank ve 7.33 Mtlsik (Pl.) Poetuı. 
tayyare. bybetmeblsin ve çe. 7.45 Haberler 11.40 on .. tra 
kildilderi yerlerde Almanlara ı.oo Mlbllı: (Pi.) 19.00 Xonqma 
kabili istifade malzeme billtu - 8,30 BWı ... ti 19.15 Orn.tra 
aa bujday ve petrol stoklan * lt.SO Haberler 
lnralmu.Umn, mantuam ),ir su 13.30 Proınım 19.45 Fani .., 
rette rieat edebildikleri ve bu • 13 33 Sarlalar 20.ı5 Rad"° p 
sUnkil müavemeti lap kadar · seten 
devam ettireblldilderi takdirde 13.45 Haberlet 20,45 &arialar 
bu hupten fnıiltere ile bera ~ 14

'00 RiJ'&1etfc6m 21.00 iraat .... ~ 
' har bandon __, 

ber, pllp ÇlkabWrle~. 14.45 Sarlı:ılar ml 
21.10 ı.teld .. 

W ilkie'nin Sözleri: 11
·
00 ~ mfidii 21.40 ıc. ,, ... 

21,55 Oı .. tra Mister Willde, Ameribnm ıı.oo Protram, 22.so lldıerlel 
istikW lilaü olmuı mu 11,03 8rlı:ılar 22,55 ıra ...... 

naaebetiyle veıdiii .. J'UI dik· 
kat nutukta ıuluı aöylem.iftl1': 1 _ 

"Jnciltennin aanayilmhsin lstanbul 1o---
malaaullerlni alablbneal ve beka • ""'Si 
bulabilmeli için derhal hareke- 4n/M1 P'IYATLAIU 

te seçmemis ve donanm8llUZI 
knUan•nus tamndar. JnPltere- A ..... 
ahı ktu1ul11111 biabn Jmrtal11p1 • Londra ı Stedin W 
masdwr. Kaybedecek vütimls N~ ıOO ... • 
1oktur. Tehlike Userimlscle do- Puta 100 ,. rruı.,. m.oıso 
laP,1•ktacbr. Beferlyetia mtlfte - MUlno ıoo ı.iı.t = 
rekmlikibednlnla-x..-~~yet mi ~- CennN IOf' t.Wcre ~ ...... 
ret o ....- aar.ar .,,,._,... Amata'dam ıob 11ar1n _ 
mis mt phmpar.,, BerllD 100 it. lla -

Birkaç sflD evvel de Bahriye Brtlbe1 100 BeJıa -
NUll'I AllNa7 Kaos da ayni me- Atbıa 100 Drabml ~ 
ahle bir aatuk 811ll79Nk Ame - Sof7a 100 Le9A -
rib donaam- faaliyete PS Praa 100 Cek bam -
.... 8....mde ISIV etmifti. Madrft ıeo Pecetı il ... 

Biqok Amerika 1aeteleri Vll'fO\rA 100 Zlotl -
tle, IOD zamanlarda a)'ni aoktal Budapefte 100 Peall 1 

-
UAl'I mU.afaa etmektedirler. Baknıf IOO ı., -

MuMJgJrekQr ki, lnlUtere, Bellrat 100 Y.. ft,1171 

...._ llal'W dolapiyle, pk mtlf =• ~= !;: Er. ~-
idil Wr vul7ettedir. ••HAM .,. TAHYILAT 

llilaftl' laapaklanu alın; tknıad,..ıı 1' s .. ll • 

:.,·~ .. ==- ~il 1' 5 tSS Bflllll .dC •• 
heri de 1Z milyon tonluk pml Anadola Dem1f1'011I 1' IO .'! 
kaybetmiflerdlr. Sark DelirıDealerl ldue .- 11.11 

Bu rabmlaclaki mlt.Up 
w..e.l nuan ltlbue alıma bile, =====-==-===1;=11-----
lnlllterenln .. •tlfldll •ui7• Mevlcl N-.vt 
u.ı.n kurtalmaaa ipa Ameri-
bma ,..._ faal mftdıh•leP sa- Vaaon-Ll f1rbti memarJarm. 
ruıt ~. dan olup takr1ben bandaa Dd q 

il. ANTBN evvel Baldatta vazifeli blıpnda 
----------- iten fehit edilen Mahmut Zetema MBVL1T ruhuna ittihaf ectllJMk tzete 
lstaüuı Zflbnvl ~ Tel· temmuzun altmca pmaar ıfbıil .. 

kllAtı MOdOrfl mnam Dr. Zihni Sa- le nam•zm• müteakip ~ 
n,_'un vefltmm 40 mm ınncı dola7ı- cımHnde arbd91Jan tarafmda 
lb'le ruhuna Wı.ı bJunmak OıMe bu- mevlicUbaın fe1ıir H.ı. BOrbana 
.,on (5 Tenuwıa MI Cumartesi ıtı - mevlidi Nebevi kıraat .ttlrileae
DO) 6lle napzm• mOtealı:ıp l'atih l1nden bütün akraba ft tull6-
g:nı.:.:ıtan Selim caml1 ,m- katan bilOmwı mealtk arbdlıt-

rth 1 --···--~ rin iefl'ifieri rica olunur. ıhvanı dinin tejrifleri ric& oli,aaur 

Tirk Hava K....., Genel Merkez 
....... elan: 

C. H. -P. Km ve Erkek TalıM 
Y•tlalıM~: 

C. B. P. im ft erUk talebe Jartı.nbm bir .... _,.. ~ 
lhtlpçlan kapalı art De elmlltme,e lıııonqlmQftur. 

ı - 11.T.Ml Puartell ıtlntı mt cm bette ttnhe111te lllt:IG' Eri 1 C 
R. P. erkek talebe ,..SU bin .. mclakf dalNl mehallllda ~pılaeetw. 

ı - Tallp1trln )'Gide )'edl baçuktan ımavalskat tlmlUu.rm ........ 
cen yurdun mubMebeclllline yatuınaları ,.ntr. • 

ı -~ ber iki )"Ul'dmı muh~ almlblUr. ~ 

' HCIVa Gedldl N .. etlerlne 
Gedikli ..-.Uerlıtde U8 dolUDlhı 

oaanlar 7 Temmuz MI tarlh1nde ..., 
ıQnG ... , 8 •ld&de Kurumda bulun 

Elanelt 
Sade ~t 

no,ooo 11 Kr. 
11,000 150 Kr • 

2110 L. - llMQ L 
ım L. ıo .ıı soo ı.. 

'• Fakiiltesi Dekanltğtnclan r 
T Temmuz MI tuilllnde tDINn dit tabOetl melmtıebl Jll'Clllllll'1e 

rlnden Dr Zl1a Cemal B. Abo7 tarafından tıeJdmOI JaanJm ...u.e.
lind• anıa edeD&erla Jsa7dobaak üaere 4if tablbeU melttebJDe mOnca-
ıUan (Mil) 
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Refah Faciası 
( Baş tarafı 1 incide ) 

tarafından tahsis edilen Refah 
~apuru 16 haziranda Istanbuldan 

_areket ve 21 haziran günü Mer
~1!1e muvasalat etmiştir. Gemıye 
ınecekler de ayni giiı} Mersine 

~arntışlardır. Bu kafilenin 25 ha
s ıranda Mısırda bulunmaları, fa-
11lasız ve gun kaybetmeksizin yol 

2arına devam edebilmeleri için li 
dun ve zaruri idi ve bunun için 
de Refah vapurunun ayın 22 sin
h e Mersinden kalkacak surette 
b:~ketı tanzim edilmişti. Hal -
rrı ~ _geminin o gün hareket et -
.... ~&ıne vekaletçe ancak 23 sa
~ ıttıla hasıl oldu ve telefonla 
k l'linden sebebi soruldukta va
"~ leehhünin gemının su almak 

sefer esnasında vücudüne za-
~t ~öriılen bazı noksanlan ik
r ve . temin etmek gibi işle -
b~den ıleri geldiğı anlaşıldı. Hal 
hıı Yukarda da arzettiğim veç
" e &eminin ayın 25 inde Mısıra 
rrı illnası lizam olduğu için he -rrJn hareket etmesi lüzumu ge -

1eJaptanına tebliğ olundu. Ve 
ltt 23 haziran saat 17 ,30 da 

ersin limanından ayrıldı. 

Facianuı Uk haberi 
dl~ hazıran sabahı geminin ye
l'e 1;1çuk metre tulünde, iki met 
rn Yırıni santim arzında ve bir 
b;tre on santim derinliğindeki 
~can kurtaran flikasiy le Kara
kitn~an 28 kişilik bir kazazede 
\>erdiji facianın da ilk haberini 

l"\...._er. 
\te ~al felAketzedeleri aramak 
rn '.""l"tarmak üzere tayyare uçur 
~ Mersinde ve Iskenderunda 
ltenu tut bütün motör veya yel -
•ase ~esaiti tahrik etmek gibi e· 
bu .~ mahallerinde başlamış olan 
ku~ muavenet tedbirleri genel
lı~.._Y batkanlaAı ile birlikte a
lan · Kıbrıstan dahi mümkün o
\r ~yYare ve motör ıibi deniz 
e~1tinin bu arama işine yardım 
w~ eri lngiliz makamatmdan 
'~a ectildi: 
th~kada§Iar, kemali teessürle 
§d:rim ki, facianın vukuu a -
hı.... itibaren 36 Aat gibi mü
i~'ti~ zaman geçmiş olduğu ve 
.. ""'4Ut tesiriyle geminin telsizi -
r:..~ işlemez bir hale geldiği 
l'~ ki, bu çok güzide ve kah
lla ---rı arkadaşlanmızın imdadı -
tır Yetişmek müyesser olmamış -
niJe9 subay, 63 erbaş, 68 er de
" tt._n ve bir ıubay, 20 talebe ha 
te~ ve 28 -~işi de ~emi mür4:t 
"il" tından murekkep ışbu 200 kı
~ Üt IÜZide kafileden, 28 kişi 
?'Ukarıda arzettiğim can kurtaran 

Askeri Vaziyet 
( Baş tarafı 1 incide ) 

~da doiru uzanmağa gayret e· 
diyor. Üç gündenberi Dvona neh· 
ri üzerinde cereyan eden muha· 
rebelerden sonra burada bir Al· 
man motörbe kolunını cepheyi 
yararak ilerlediği .anlaşılıyor. 

Minsk cephesinde yine müda· 
faa hattını yararak ilerliyen mo· 
törizc kuvvetlerin Minsk'in 90 
kilometre şarkında Beresi na ça · 
yına kadar ilerledikleri ve bu· 
rada çayı 1reçmeğe çalıştıkları ~ö 
rülüyor. Fakat bu cephede iki 
taraf kuvayı külliyesi hala Minsk 
etrafında harbetmektedir ve 
Minsk hala düşmüş değildir. Kı· 
zılordu burada hali Alman ku· 
vayı külliyesi ile çarpışmakta ve 
bu kuvvetlerin ilerliyen motöri · 
ze kuvvetlerle birleşmesine mi· 
ni olmar çabşmaktadır. Bu 
cephe bo~ulursa Alman orduları 
Smolensk üzerinden Moskova yo 
lunu açmağa ve Pripet batak· 
bklannda kızılorduyu çevirme
ie muvaffak olabilir. 

Lusk önünde cereyan eden mu 
harebeler de henüz neticelenme· 
miştir. Almanlar buradan da Ki· 
yefe doiru ilerliyerek Karpatlar 
üzerinde bulunan ve bir kol ııre· 
riden Przenisl'e dayanan Sovyet 
ordusunu çevirmeğe Jtayret et
mektedir. Bu çevirme hareketini 
tesri için Romanyada bulunan 
General List ordusu da Prut'u ge 
çerek Kiyef istikametinde taar· 
ruza başlamıştır. Hust'taki Al • 
man kuvvetleri Tamopol'a kadar 
sarkar ve General List kuvvetle· 
ri de şimale doğru ilerliyebilirse, 
Macar hududu üzerindeki Sovyet 
kuvvetlerinin vaziyeti tehlike· 
ye düşecektir. 

Göriilüyor ki Alman • Sovyet 
harbinin en kat'i safhaları üze· 
rinde bulunuyoruz. Sovyet ordu 
su henüz hudut boyunca müda
faalanna şiddetle devam etmekte 
ve kuvayı külliyenin eski budu· 
dun arkasmdaki ilk müdafaa hat 
tına çekilmesini kolaylaştırmağa 
çalışmaktadır. Kızılordu, kovayı 
külliyesine halel l[e'tirmeden bil· 
tün 1evazımiyle muntazam bir 
surette bu hatta çekilebilirse. teh 
likeyi atlatmış olacaktır. Simdi 
kızılordu kumandanlıflnın bü • 
tün gayreti cephenin yarılması· 
na, ordunun parçalanmasına ve 
yer yer çevrilmesine mini ol • 
maktır. 

Bu itibarla bu dlrt noktada ce· 
re~an eden btlyiik muharebelerin 
neticesi. şark cephesindeki har· 
bin alacağı istikamet bakımından 
fevkalade mühimdir. 

Alman Teblği 
!tı 4 kiti de yaplan tarama 

n~ICesinde - ki bunların 4 ü de
~~ .subay., 15 i deniz erbaşı, 5 i 
h!n~ eri ve biri hava subay., 4 ü ( Baş tarafı 1 incide ) 
l' "a talebesi ve 3ü de gemi mü Alman kıtalarırun eline geçen 
t ettebatıdır - Cmıan 32 kişi kur- ve dün tetkik edilen ganaim ara
seCU'ılınış, büyük ekseriyet maale- sanda genelkurmayın haritaları 
0~ \'atan ve vazife uğruna tehit da bulunmuştur. Bu haritalar, 
~.::ı~)ardır. (Allah ıahmet etsin Sovyet kuvvetlerinin tecavüz fi-

kirleri üzerindeki son perdeyi de 
llearuııe ... __ L ··k .. kaldll'maktadır. Bunu Sovyetle-

r, M&RUft nU mune rin son zamanlarda şark hudut -
teaUm olunaeaktır larımızdaki tayyare meydanları -

ıe.!!kadaşlar, hepimizi milli ma nı ne kadar arttırmış oldukları da 
ili Karkeden bu facianın han- teyit eder. Besarabya, Polon -
k~ Bebeplerden ileri geldiğini tah ya, Litvanya, Letonya ve Eston
~ b8§lamat bulunuyoruz. Tah- yanın işgalinden sonra bu mem
Cie t en ufak teferrüatına kadar leketlerde ceman 90 tayyare mey 
ha~irlltcek, bu meyanda bil danı varken bu kısa zamanda 
c:li ıenıinin nasal intihap edil- mezkllr adet 814 e çıkarılmıştır. 
lu tı,p ~~-leferi yapmaya müsait o- Ve bunların bir kısma iyi tertip 
Ye 04&1Qlchlt, emniyet ve tahlisi- edilmiştir. 
lar 'bakımından alAkadar makam- Almanların işgal ettikleri tay-
1\t ca. tedbir al1111p ahnmadığı, yare meydanlarında tetkikat yap 
haeraıne vardıktan ve kafilenin mak üzere tayin edilen .subarl~
e~U taayyün ettikten sonra rın tahkikatı, yerde tahrıp edıldi
lar Yet tedbirlerinin vazifedar - ji bildirilen ve 22 hazirandanbe
<lU ca kontrol ve takviye edilip e- ri bildirilen tayyare sa~sını!1 
Sefl!lediği velhAsıl geminin tam tayyarelerden müşahede edilebil 
Çık er Yapabilir bir halde yola miş olduğundan çok daha fazla 
Yet~!l . çıkarılmacblt tahk~ he- olduğunu göstermektedir. 
suıi;llillZCe incelenmektedir. Me H · k ile ·~- f'--·'-.. •ı 
h~ kay.ısız ve prtsız kanun ava uvve """" ~ 
(BraYQiiııe teslim olunacaktır. taarruzları kartıauula 

c\rka sealeri) _ Berlin 4 (A.A.) - Bolşev~ler, 
lerl ıxıa~ar, ~= v1:a ':!tn şarka doğru ıiden yollar uze
\'e. ~ bir r:lin aattılt torpil ile ~inde yan~an~ iki ve k~men de 
~ batırıldığı keyfiyeti üzerinde uç ve hatta dort sıra halınde ka: 
heQuniyetl durmakta ve bu çıyorlar. Bu ka~ı,ta, Alma~. s~ 
ın~a e vaş tayyarelerının yere suru
bu. GotruYI halle~ek için b1!:8 nürcesine yaptıldan taarruzla
"1rıUUü Jolu gosterecek en ıu- rma uğıyorlar ve a~ zayiat ve 
Ya?nak~ıı;rdan araştırmalar riyorlar. Alman kuvvelerinin 
~ l\fuıııe 11 · bu fasılasız taarruzlan, 3 tem -
gırnıı feıA?m arka~r. }ı~adı- muzda Bialistok - Minsk mınta 
naruna \re et çok buiükt~. Do - kasında bolşevilderin ricat ha
<leriJı ıee:~va kuvvetl~e ~~ keretlerinde yollan tıkamıstır. 
arzecıerken ur. !e ~a~yetlerımızı Yollar tahrip edilmiş kamyonlar 
tercenı.... ldsızın hıssıyatımzaec:U da la doludur ve Sovyeterin rlcat 
:rı.- ~& o uğwnu zann yo - 1 · · k ··~,.··ıı t" -~ Şehitlerin ilel . hüldl- hareket erını ço mu~u eş ır-
metçe olan a erme " mektedir. 
ıertndeYiz. yardımın yapımaaı u- Finler, Aland adalarını 
fe~Yt.ıle telifi edilmiyecek ifgal. ettiler 
rın de Uirayan bu vatandaş}a- Londra, 4 (A.A.) - Finlanda 
c~a:n elemi ve tee~rle.r~i tebliği Aland adalarının işgal edil 
ıın m4aşır • aziz şehıtle~ımı- diğini bildirmekte, Fin ve Alman 
hlirrnet ve es hataralan. önünde kıtalarının şimalden Finlanda hu 

tAzimle eğilırim.,, dudunu geçerek şarka doğru iler 
Bati'Plerin sözleri lediklerini bir Sovyet denizaltı -

Daha .. . sınan mayn tarlalarında battığını 
El~ü sonra soz alan N akıye kaydetmektedir. 
fellk n ve Fazıl Ahmet, bu büyük ============ 
Ya et .. karsısında duyulan acı- tana hizmet uj(runda hayatları-
rne:'::urnan olmustar ve hüku - nı feda etmiş olan bu kardesle
tahk" rafından başlamlmıs olan rımızın hatıralanna hürmeten 
had ikatın ııiıratle, şiddetle ve beş dakika ayakta sükQt edilme· 
la lSede en ku~uk taksiri olan- si hakkında Ankara mebusu Aka 
-.. 

11 
1
rneydana atacak bir surette Gündüz ve arkadaşları tarafın -

ıe:1 ması arzusunu izhar etmiş- dan verilen bir takrir ittifakla 
dlr. kabul edilmiş ve böylece aziz 
Bu beyaıratlann sonunda va- ölülerimiz taziz olunmuşlardır. 

TAN 5 

Baıvekilimizin Dünkü 
Mühim Nutku 

S 1 1 e.. 15 e eyana 1 addederim. Bizim hissiyatımız Bacvek·ı·n M -ı· t B t f raretıe teşekkür etmeyi veclbeı 
( Baı tarab 1 incide ) ken, bu dileklerimbi tatmin e· da büyük Alınan milleti için 

jkislannı azaltmab matuf ea- dici emarelere de malik bulundu· aynidir ve onun bu dostluğuna 

Sovyet Tebliği 
( Baş brafı 1 incide ) 

( Baı tarafı ı incide 1 lışmalarla ve müdafaa vasıtalan- ğumuau söylemek isterim. kıymet veren, medeniyet alemin 
Muhterem doktor Refik Say- mızın tekemmülü i~in her fır- 1rak hidiseleri çıktığı vakit, deki yüksek mevkiine hürmet 

dam'ın bu ikazı, Milli Türk si. sattan istifade etmekle hülasa dostumuz İrak milleti ile bi- eden bir milletiz. Aydınlatmış 
yasetini bilenler, anlıyanlar ve edilebilir. zim ve onların müttefiki olan ve ihya etmiş olduiumuz dost
takdir edenler için lüzumlu te. Cümhuriyet hükumetinin, kar İn,Jliltere arasındaki ihtilifın, luiun saf havası içine, bundan 
lakki olunmıyabilir. Fakat bu si- Sisında bulunduiumuz müstes- kan dökülmeksizin halli için yap böyle hiç bir suitefehhüm zehiri
yasetin değişmez esaslarını kav- na vaziyette Türk vatanının ve mış olduğumuz teşebbüsler, ma nin karışmamasını bütün kalbi
rıyamıyanlar, yahut, onun tabii Türk milletinin yüksek men- alesef müsmir olmamıs ve ha- mizle temenni ederiz. 
icap ve intibaklarında tezatlar faatlerini, bünyesine en uv~n disat bildiğiniz sekilde inkitaf /tal.ya Ue münasebatımız 
bulunduğu zannını vermek isti - bir şekilde, temin için sarfettiii etmiştir. İrak'ın, bu vaziyetle İtalya hüklımeti reisi Musso
yenler olmuştur. Başvekil, işte emekler iyi neticeler vermiş ve raimen, istiklalini teyit etmek Jini de ıo haziran tarihli nut
bu yanlış telakki ve telkinlere tasvibinize mazhar olmuştur. suretiyle müttefikimiz fnj{ilte- kunda bize dostane kelimelerle 
karşı keskin silahını bir daha Bütün bu çalısmalar esnasın- renin J{Östermiş olduklan iti- hitap ediyor. Kendisine yine hu
kullanmayı tercih etti: Bu silah. da, Türk milletinin j:?Österdiii dal ve basiretten dolayı kendtle- zurunuzda teşekkür etmek iste
dürüst ve açık konuşmak, kendi yüksek birlik ve derin anlayıs rini ve frak milletini eayanı teb rim. 
kendimize sadık kalmaktan iba- manzarası, cümhurivet hüku- rik görürüm. 1928 muahedesi bizim için de 
rettir. metinin vazifesini çok kolaylaş- Suriye hadisatında, Türkiye- meridir. Ve Türk - İtalvan mü-

Türk - Alman münasebetleri tırdığı gibi. istinat etti~ milli nin rolü tahmin buyuraca{Zınız nasebatı, o esaslar dairesinde 
hakkındaki beyanat. bilhassa ha- kuvvet sayesinde vatanın refah v~hile, çok naziktir. Suriyenin dostane bir seyir takip etmekte
raretliydi. Başvekilimiz, iki mil- ve selameti kin en güc işlerin coirafi vaziyeti. emnivetimiz dir. 
ıet arasındaki dostlul?u ihya e- zamanında ve muvaffakıyetle bakımından haiz oldul!u ehemmi Türk _ Jnglliz dostluğu 
den muahedenin tabii ve devam- ~örülebilecdini de bir kere vet ve sonra da orada birbiriy-
lı bir vaziyetin ifade ve tesbiti- daha isbat etmiş bulunuyor. Je çal"1)ışan iki devletin bizim- Türk - Alman muahedesinin 
ni tazammun eden karakteri ü _ Memleketimizin asayişi ye - le a:vn ayn olan münasebetleri, akdinden sonra, Avam kamara
zerinde ısrar etmis ve Führer'in, rindedir; büyük· meclisin ver- bu nezaketin derecesini ıtöster sında cereyan eden müzakereler, 
Türk milletinin kalbine hitap e- dilli yüksek ve yerinde karar mek için kifidir zannederim. hepinizin malumudur. Başve -
den sözlerine teşekkür ettikten far sayesinde her hanıi bir iei Bu hadiselerin akıbeti ne o- kil Churchill'in müzakerelere 
sonra. bizim Alman dostluğuna mime de müşkülümüz yoktur. lursa olsun, Suriyenin bizim i- yaptığı muhtelif müdahaleler ve 
verdiğimiz kıymeti Alman mil- Buhranlı ı?ilnlerin icabettb;'di~ çin haiz olduğu ehemmiyet de Hariciye Nazırı Eden'in nutku. 
ıetinin medeniyet alemindeki tedbirleri almak ve elimizdeki va ğişmiyeceği gibi Suriyelilere Türkiye - İngiltere münasebatı
vüksek mevkiine besledi_ğimiz sıtalarla azami hasıla elde et- karşı olan sempatimize de halel nın han~i esaslara istinat ettiği-
hürmPti tebarüz ettirmistir. Nut- mek için çalışmaktayız. Daha ~elmiyecekür. ni bütün dünyaya göstermiştir. 
kun İtalya, Balkanlar, Irak ve Jlızumlu RÖrilli!cek tedbirler Alman • Sovyet harbi Türk ve İngiliz milletleri tam 
Suriyeye ait kısımlan her taraf- olursa onu da büyük meclisin bir siyasi olgunlukla birbirleri-

"b" t ilan" Alman - SoVY. et muharebesi ni tanı ak ı k " ta müstesna bir dikkatle okuna- tasvı ı.ne arze mekte Rec· ıye yar ve an ıyara mu-
ğiz muvacehesinde Türkiye, siyase- nasebetlerini buı?iinkü itimat, 

cakttr. ce ··H • o • t:-: tinin co~rafi mevkilnin tabii i h"" et uh bbet · · t 
İnniliz mu"ttefiklerimize hitap arıcı. sıyase "''"% "' urm vem a sevıyesıne 

,., cabı olan hattı hareketi derhal 1 et · ı d" eden fıkraların da, dost memle- Muhterem a-'-ad--1-r sa mış er ır. 
-""' qııa ittihaz ve ilanda tereddüt etme- İngiliz milleti. Türk'ün ah-

ket efkarı üzerinde layık olduğu Harici siyasetimiz hakkında miş ve hükumetimiz. bu muha- d f 
makesi bulacai!ından Pminiz. vük· sek huzurunuzda vaki olan e ve asını bir çok vesilelerle 

k f ı ·~· 1 t .1. rebeden do~an vaziyet önünde, denemiş, anlamış ve ona itimat 
Tür e endi ı,.:ı i e nıı ız cen- son maruzatı.mdanberi altı aya Türkiyenin bitaraflıihnı Alman 

tilmenliği iki milletin baslıc:ı ah- yakın bir zaman neçti. "aya, Sovyetler Bı"rlı"nı"ne ve dl- etmMiştir. 1 ::. l b ed N h ... ' ,.., evzuubahsettiğim müdaha e lök anane erini tes it er. e a Dünyanın ıccirdix..ı büyük buh ~er devletlere resmen teblı'~ et· 
k t 1 1 d "k" d t Jr<• ... K ve nutuklarda bize karşı j:?Ös-re e . ne an ayış ann a ı ı os ran icinde hadiselerin taaku- mı·ştı"r. 
· 1 b ı · d ı terilen anlayış, ancak birbirle-mıl et u anane erın en ayrı • ı..u adeta baş döndürücü bir şe Bu hattı hareket -1.dı· vazı"vet-

1 rd lmı kl 11 an rinden şüphelenmiyen iki mem 
mamış a ır ve ayrı yaca ar- kil almakta ve son altı aylık dev- lere UY""''"dur ve Tu""rkı"ve mena-d ,.._.. leket arasında vukua ~elebilir 
ır. re zarfındaki siyast ve askeri fii bakımından en dol'ru ve ha- kanaatindeyim. ~iltere dev-
Başvekilimlzin bir cümlesini faaliyetler, böyle kısa bir zama- yırlı bı"r voldur. 

k ed 1. "T "h b" let adamları, Türkiye siyaseti-aynen te rar e ım: an · ır na maddeten sıx.--yacak kadar, Tuttug""umuz yol 
•• ;ı... " d ı "'"va nin esasen bu sulh yolunda in-

j(Un uu muazzam muca e e es· k_acim ve ehemmiyet itibariyle 
nasında Türkiyenin rolünün ne hayret verici bir manzara ıös- Arkadaslarnn, kişaf ettiğini bilirlerdi. Binaen-
kadar insani. ne derece hüsnüni- termektedir. Yine bu ıeçen aylar zarfında aleyh Türk - Alman muahede 
yetle meşbu bulundu~unu kay - Son zamanlara kadar bizden u- muhtelif devlet adamlarmın söy sinde kendilerini hayrete düşü-
ded kt. 1ard !edikleri nutukla" siyast faallye- recek bir nokta mevcut deiil-ece ır . ., zak saha a cereyan eden. fa- "' 

Nutkun milli emniyet davası kat in'ikaslan bütun·· dünya ile ün anasınnı teş~l etti. dir. Buna rajtmen en büyük düş-
h k .'\ · d · t b B 1 • • la n manı ile dostluk muahedesi ya üzerinde ü umetın aım as- ...,,.raber memleketimizde de ken un arın umumı mana n u· 

sasiyetini işaret eden fıkraları dilerini hissettiren harp facia- zerinde tevakkuf etmiverek. her pan ve o dostluğu tutacağı ma
millet Vekilleri taraf\ndan heye- lan, nihayet Türki..-mizl her birinde bize ait olan kısımların, him bulunan müttefikinin hare-

1 ık 1 t ·'"' .. A evveldenberi takt ede .. eıd· ketini, samimi zihniyet ve an-can a a ış anmış ır. taraftan çeviren yan.,,,..,larla ta wa ı> ... ı· 
Dünk. u·· nutku fırsat düştükçe ... ~. Aimiz siyasette hi,. kim·-e do· layışla hareket etmek, tam pıa-

vanıbaSimıza kadar sokulc:lu, aeı "' .... ......, tilın ı b ·1 
okumak lazımdır. Çünkü, karma di. Balkan harekitı ve onu ta- kunan bir cihet olmaddtmı ıös naaiyle cen en o an ir mı -
kanşık hadiselet ortasında hiç kiben İrak hAdıse" le-' Suriye teren sözlerin, mubariı>ler ara- lete his bir fazilettir ki, bunu 
k h . b 1 y n ve &~ smd bile b" f"k' ahdeti e burada söylemekten hususi bir arışmıyan, ıç u anmı a vakayii ve en nihayet dilnyanın a ır ı ır v ne v -

·11· · t" ··stu··n ile te8ı.11 ett·~· i b d"" L.evk hissetmekteyim. şaşmıyan mı ı sıyase ın u . en muazzam iki ordusunu biaman s ı:ııA lJr<ın ve unun un "' J 
h · · ·ı fl v d h · uk dd t · · ha ı bir zhar edildig"" i iddia ve ~ev erını, . a~ı. sa ı~ını, a .. a ~-yı hamlelerle birbiri karşısına di- va m a era ı ıçın yır ı 

şebbüsler kıtalaraınızın mukabil 
hareketleriyle her tarafta durdu
rulmuştur. 

Lutsk istikametir.de, kıtalan -
mız duşmanın mühim hareketini 
durdurduktan ve düşmana bü -
yük zayiat verdirdikten sonra bu 
düşman grupu:nun bir kısmı ce
nup istikametinde Tarnopol'a 
dogru bir yarma teşebbüsünde bu 
lunmuştur. Kıtalarımız, butün 
gece, düşmanın bu ileri grupu 
ile muannidane çarpışmalarına 
devam etmişlerdir. Muharebe hi 
l& devam etmektedir. 

Faşist kıtaları hatlar11D1S1n ar
kasına, .bozgunculuk hareketleri 
yapmak üzere küçük paraşutçu 
grupları indirmişlerdir. Bu grup 
lar kıtalaramız ve avcı taburlara
mız taraf andan sistematik bir su
rette imha edilmişlerdir. 

3 temmuzda bütün gün kıta • 
larımız Dvinsk, Minsk ve Tarne> 
pol istikametlerinde motörlü bü 
yük düşman cüzütamlarına kar
şı şiddetli muharebeler yapmış • 
!ardır. Düşman her tarafta tank 
lanmızın ve topçumuzun şiddetli 
mukavemetiyle karşılaşmakta vE 
Sovyet hava kuvvetleri tarafın • 
dan ezici darbeler indirilmekte • 
dir. Muharebe saha,larında bin -
lerce Alman ölüsü ve alevler içiıı 
de tanklar ve tayyareler bırakıl· 
maktadır. 

Berlin Tehdit E•yor 
( Bat tarafı 1 incide ) 

riayet edecek olan halka bir nan 
yiyecek v~rilmiyecektir. Stali· 
ııin tedbiri neticesinde Almaı 
kıtaları dekil bizzat Rusya aç· 
lıktan ölecektir. 

karar ve tedbirlere tevessüldeı 
ıeri kalmıyacağız. 

En büyük kuvwtimlz 
Aziz arkadaşlarını. 
Dünyayı yerinden 88!'119 be 

badire, önünde, harp felüetle
rinden buJ{Üne kadar uzak kala· 
bilmiş olan aziz vatanımız bu 
saadeti Türk milletinin ruhun· 
da mündemiç merdlik. dürüst· 
lük, ve açık kalblilik hissiya 
tına ve Büyük Şefinin etrafın· 
daki millt birlik kanaatine vE 
durumuna medyun bulunmak. • 
tadır. 

Milletimizin sarsılmaz, azmi 
her kendup savana ka~ say~ 
ihisleri bes?emesi, her severı ıfade şeklı ıçıne almak ~uçtur. kenAlman _ Sovyet muharebesi allmet oldu~nu ehemmiyetle tekzip olunan emeller 

Ba"'ekil.in;\W telim ~-· ~- ..... ' zikretmek isterim. 
rilerimize ~k '?~ari~A: ~et=~ll9l)ıt Tarih bir J(iin bu mnauam mil 

~- kalbe kendi kalbini acıua. bi· 
zim kmı büJ{Üne kadar olduı• 
~bi. yarın da en kuvvetB \ahaf. 
f uz amili olacaktır. 

k~muşmak, ~erek bın turlü . ~ - Bu muazzam ink1'aflar önün- cadele esnasmda Türkiyenin ro 
r.~ar.~e ~elkınler arasında ~~ de, Türkiye siyasetindeki istik- ]ünün ne kadar insani. ne dere
u~n~~erınden. k~rtul!"°~ ıçın ran ve hedef birliltni isbat et celerde hüsnüniyetle meşbu ol
dunku nutku sı!ldıre sı~dıre o- mek için R~ klnul\usanide si dulunu kaydedecektir. Fakat 

Muhterem arkad8$larım, 
Gene, son zamanların nutuk

lannda ve neşriyatında sizi üz
dü~ü bildiğim bir nokta be
lirdi. 

kumalarını tavsıye edelım. ze vaki olan maruzatımı. keli- dah1l buıünden, hayat mücade-
Jf. lf. mesi kelimesine tekrar etsem, lesi bütün siddetlyle devam eder 

Memlektimizin bir parçası ü
zerinde, bir takım emeller izhar 
edilmie olduğu resmi a~lar -
dan iddia ve gene mukabil resmi 
a~lardan tekzip olundu. 
Bunlar üzerinde tevakkuf etmek 
ve muhakemeler Yürütmek ni
yetinde deiilim. Yalnız şurası
nı söylemek isterim ki, hüki'ı· 
metimiz, bütün bu haberleri ilk 
.uzıünden itibaren hassasiyetle ta 
kip etmiş ve velevki hayal sa
hasmda olsun, bu sözlerin ku
laktan kulaia söylenmesine all 
kasız kalmamıştır. 

Hükumetiniz bu hasletlerde 
buldu~u kuvveti, müzahereti· 
nizle bir kat daha arttırarak si· 
zin çizdiğiniz yoldan vakar, sf 
kUııet ve teyakkuzla yürlbnektc 
devam azmindedir. B üyük Millet Meclisinin son 

celsesi Milli Müdafaa Ve
kilimizin "Refah,, faciası hak
kındaki izahatiyle başlamı~tır. 
Bu facianın bütün millete ıstı -
rap verdi~ini biliriz. O millet ki, 
icabında yüz binlerce evlidını 
feda etmesini bilir; kaza nedir, 
anlar; tarihin binbir cilvesinden 
yılmaz. Fakat boş yere bir dam
la vatandaş kanı, ona öz yeri 
dağlanmış kadar acıdır. 

Henüz ne suretle g~ti~i bil
mediğimiz bir facianın, henüz 
sebepleri ve eğer varsa mesuli -
yetleri anlaşılmış ddildir. Yal -
nız şurası muhakkaktır ki, bu 
halkın ıenç evlatlanndan 167 
kadan şehit <>lmuştur. Meclis da
hi, halkımız gibi, şunu öğren -
mek için yanıyor: Bir suikast, 
bir ihmal var mıdır? Milli Müda
faa Vekilimizin beyanatı, hüku -
metin, Meclis ve halk endişe
sine tamamen iştirak etmekte 
olduğunu ve müthiş bir hassa -
siyetle tahkikata girişmiş bulun
duğunu ~östermektedir. Bu be
yanat, tahkikat neticesine kadar, 
bizi teselli edecektir. Hep bera
ber söyliyeceklerimizi tahkikat 
sonuna saklıyalım. BU'J{ünkü va
zifemiz, genç vatan ve vazife 
kurbanlarını hürmetle anmak, 
hatıraları önünde eğilmek ve ıe
ride bıraktıkları bedbaht yavru
lara en seri yardımlanmızı ulaş-
tırmak . .:.:t:::ır:.:.·------

Roosevelt Diyor ki 
( Baş tarafı 1 incide ) 

etmenin biz Amerikalılar için 
bir safdillik olacaA"tnı. saçma bir 
hareket olaca~ı söyliyorum. 

Tehlike kapımızdadır.,, 
WUld.e, "dnnanmal/& tlerlıal 
kullanmamız lazımdır,, 

diyor 
Nevyork. 4 <A.A.) - Wandell 

Wilkie, "İstiklal günü,, bayramı 
münasebetiyle iradetti~i bir nu
tukta ezcümle şöyle demiştir: 

"fnıilterenin, sayimizin mah. 
sullerini alabilmesini ve beka 
bulmasını temin için Birleşik 
devletlerin harp donanmasını 
derhal kullanması IAzımdır. İn -
"ilterenin yaşaması bizim hürri
yetimizin muhafazası içfn de el
zemdir. Kaybedecek vakit yok -
tur. Tehlike üstümüdc dolasıvor. 

buJ{Ünün icaplarma olan mutaba ken sarfettiıimiz mesai, dostluk 
katıne ilave veya tayyedilecek lanmıza ve taahhütlerimize ver 
hiç bir cihet olmadık! tebarüz miş olduiumuz kıvmet. sözümü
eder. ze olan sadakatimiz, medeniyet 

Evet, ar~adaşlar, bu2iln de si- dünyası önüne açık alınla çıkma
ze, altı ay evvel söylediiim söz- mızı temin etmis bulunuvor. 
leri tekrarlıyarak hitap ediyo- Almanya ile münaeebtıtunız 

Açık Arttırma tir 
Fevkalide Satı§ 

rum: 
Milletin ve memleketin sela

meti için ittihaz etmiş olduiu
muz hattı hareketin isabeti. ıö 
rülen inkişafiarla bir kere daha 
teeyyüt etmiş ve bizim veJZa
ne J{ayemiz olan masuniyet um 
desi, taahhütlerimize tamamen 
sadık, siyasetimizdeki suurlu 
istikrardan iyi neticeler alınma
sını intaç etmiştir. 

Türk - Alman muahednl 
Bu iyi neticelerin başında, Tür 

kiye - Almanya münasebatının 
aydınlanması ve Türk - Alman 
dostluiunun fiilen ihyası ıelmek 
tedir. Geçenlerde, yüksek tas
vip ve tasdikinize iktiran etmiş 
olan Türkiye - Almanya muahe
desi, imzası ~ünden itibaren 
mer'iyete ~esi ve akdine sa
ik olan zihniyet dairesinde, her 
iki tarafça tatbik edilmekte bu
lunmuştur. Bu muahedenin ıa
yesini ve hakiki manasını Ha
riciye Vekili 25.6.1941 tarihin
de yüksek huzurunuza arzetti. 

Ayni sözleri tekrardan ictinap 
ederek, şurasını bilhassa te· 
barüz ettirmek isterim ki bu mu 
ahede, bir devrenin acil ihtiyacı 
nı sun'i bir surette tatmine ya
rayacak akidlerden delildir, ta
bü ve devamlı bir vaziyetin 
ifade ve tesbitinl tazammun e
den esaslı vesikalardan biridir. 

müzakeresi esnasında gösteri
len · hüsnü niyet ve bir an ka
rarmayan samimiyet havası, bu 
sözlerimin kuvvetli delWerilli 
teşkil eder. 

Bal.kanlar, Suriye oe Irak 
Muhterem arkadaşlanm, 
Muharebenin son zamanlarda

ki inkişafları önünde, hükume
tiniz daimi bir teyakkuz telnde 
ve tasvibinize iktiran etmiş olan 
siyasetimizin ana hatları üze
rinde yürüyerek faaliyetlerde 
bulunmaktan hlli kalmamıatır. 

Asırlardanberi istiklal ufruna 
kan dökmüş olan Balkan mem· 
leketlerinde yannld teeekkülün 
istiklale milstenit bir teşelddll 
olmasını hararetle temenni eder· 

Alınan devlet reisi Hitler, 4 
maYJS tarihli nutkunda Türk -
Alman dostluiuna verdili kıy
meti tebarüz ettirirken, memle 
ketfnıiz için kullandık! kelimeler, 
Hariciye Vekilinin de size ar
zet.miş olduiu veclılle, bütün 
Türk milletinin kalbine hitap 
eden ve o kalpte hakiki makes
ler bulan kelimeler olmuştur. 

Bu kürsüden kendilerine ha-

Sizi bütün kuvvetimle temin 
edebilirim ki buıün de yarın da 
ayni hassasiyeti R()sterecek ve 
nerede kimler arasında olursa 
olsun, bu gibi faaliyetleri ya
kından takip ederek, icabeden , ......................... ~ ........ ,~ 

EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 
UMUM MODtlRLtiGtlNDEN : 

Evvelce alınacalt i1An olunan 

180.000 KİLO SADE YAGI iÇiN 
yapılan teklifler haddi lA;rıkında bulunmadatmdan pazarhk suretiyle 
mübayaaBma karar verllmlştir. Pazarlık H Temmuz ıünü saat 15 de 
Zonguldakta işletmenin Ticaret Müdürlüğünde yapdacaktır. Yukan
daki miktann tamamını taahhüt edemeyip kısmen taahhüt edebile-

' cekler dahi pazarlığa girebilirler. İlk teminat yüzde yedi bucuktur. 

" • KUŞ TUYUNDEN - ,. 

1 -.~~;;;~ BiRKüSTüYilYASfıK f LiRAoıFI 
Yutık, y0fl8D]an da pek ucuzc!ur. Adtes: İstanbul Çakmakçılar 

• emer Ball otlu Kut TDyD Fabrika•. Telefon : 23027. ... • 

1941 Temm11ZUD 6 mcr Pazar silnl 
ubah uat ıo da Be:roilanda !atikli 
Cacldeshıde Melek Sinema soblmdı 
Melek Sinemama ü.zerincle, llelek J. 
partmıanmm 4 namara1ı datrelindc 
maruf bir aileye ait eok a,..w ec 
:ralar ve vazolar, Biblolar acık artn 
ma ile utılacaktır, Nadide !nsil1a 
aaula •'1k üzeri •7D&lı ve mnon kap 
lamalı aarl 9 parça komple yemek odl 
takımı, kaa tammı tabanca bo:raU 
lruaaraus 11 parça aarl yemek oda tala 
mJ, aarl ve cevis kaplama 2 alac kar 
yolasiyle komple oda takma, tek 
a:vnah v.e iki kapılr mauif dolaplar, 
aan karyolalar, Mark eteri nacticle bir 
BAYU, FRANSIZ :MAMUL.ATI ve 
AMPİR STiLDE llAVON Salon tala 
mı, Hakild PARİS :Mamalltı eller bit 
Salon Takımı, ipekli perdeler, mavmı 
enfea bir yazihane koltuh ile Divan, 
BRONZ Heykeller, Saçama CAPON, 
KOT AHYA va eair nadide vuolar ve 
c!avar tabaklan, Tamnmq Reuamla 
nn imzarni ' havi Yailı Bo:ra Rnlmler, 
Su: ve Drezden Gruplar ve Tabaklar, 
Amplr aaat ve l&lftdanlar, 136 parça 
ıümüı Çatal bıçak takımı, 1'lr cok 
ıUmUı Portkart, ekmeklik Pata tala 
mı ve aaire, lrriatal vazolar ve kadelı 
ter, Avrupa mamulltı 2 deri Koltuk, 
keza balatuıuar fizerl derili, lroltaklar 
ıalon maaalan, Sedefli tabureler 
'Brom maılf ve aarl avizeler, Mac!eıı 

Tepsiler ve yazılmaar pyri mim1diıı 
bir cok e11a1ar ve Biblolar, 

İpekli ve aa1r seccac!eler, ~ 

..-~---- lu ~l1a111 Saat 3 ' s• Kadar Telefon : 42690 

TEPEBAŞI BELED i Y E BAHÇESi 
Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine bilyilk rece eflenceleri 

c ı.ar.Ş 
0 
... n f 1 Y E ve Arkadaıları 

~=k:ı~1::::n=~ük BAKiRELER AYINI 12 i;~1~~:r:ar~)1i 
Yazan : Ziya Şakir • Besteklr : Şefik Glirm~ • Sahne~ koyan: :15 sene Amerikada Be
iisörUik )'apan Zenci Ali &asa. San'atkir tsMAIL otlMBCLL'O ve arbduları tarafıadan 

BATAKHANE YOSMASI kahkahab KomedL 

Alafranga Kısmı : GARDEN BAHÇESi Saat 3 çe Kadar 
Zenci Ali Bıunın iştirakiyle JAPON PANDOMİM BALETi, .Taksim Belediye .Bahçesinin 
bfltlln VARYETE NUMDALAaı ba geee lşthak edeeeklrrdır. Dtlhullye serbesttır. 

~--••••••••••• Fiatlarda Zam yoktur. 
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