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Tataristan Cümhuriyetl ve 
o tarafın Türk halkı 

-
1 

Persembe 10 Temmuz 1941 , 
r 

Hütriyet rıılı, in•anların it;inJe 
o kadar porlak yanmalı iri, Jünyda 
ineanlarrn hür dotauklerına inanmı· 

yan bir itim•• kalmaıın ! 
Llncoln 

Yazan: Muharrem Feyzi T ogay 
L----------------------

M0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon : 20520 (Şerht 2 nai aahlfemiıd.ı 

Sulhümüzün 
kıymetini 

bilelim r 
• 
1 stiklal mücabedemiz esnasın· 

da müslümanlar ve bilhassa 
Türkler için Avrupanın h içbir ül· 
kesinde, hiçbir bucağında emni
yet ve selamet kalmamısh. Umu· 
mi Harbin ihtirasları, in tikam his
leri henüz sükfuıet bulmadığı için 
A vrupa m emleke tlerine iltica et~ 
miş olan Türkler ve müslüman· 
lar bir sürü taziplere, teaddilere 
maruz kalıyorlar, hatta yer yer 
serseri birer kur!lunla kati veya 
feh it ediliyordu. Türkler ve müa
tümanlar bu yabanoı memleket· 
lerde artık kendileri için hiçbir 
selamet ümidi kalmadığını anla
yınca, yolunu ve çaresini bulabİ· 
lirlerse, Anadoluya, daha doğru
su Anadolunun Kuvayi Milliye e
linde bulunan lmımlarma iltica 
ediyorlardı. O v akit Kuvayi M il
liye henüz zayıf ve Anadolunun 
pek a z kısmına bikim idi, onun 
da d ört etrafına Türkün ve müı
lümanın canına kasdetmiye az
m eylemi, müthiı düsmanlar sar· 
mıştı, bu düs~anl~r arasında 
milli kuvvetleri~iz, derme çatma 
s ila hlarile güç tutunabiliyorlardı. 
Öyle iken yine İstiklal mücahit· 
lerinin hakim oldukları yerlerde 
Türk ve müslüman için tam bir 
emniyet ve selamet vardı. Ana· 
doluda Kuvayi Milliyeye iltica e· 
denler artık hayatlarını, ırz ve na
muslannı, mallannı kurtarmış olu 
yorlardı. f şte bu elim günlerde 
m~uf bir vatanda,ın Avrupada 
suıkasdçilerin takibinden kendini 
kurtararak güçlükle Anadoluya 
iltica eylediğini i,itince, İstanbul
da İstiklal Harbinin en yılmaz ve 
başa çıkılmaz yegine müdafii o• 
lan (Tevhidi Efkar) da bir baı
makale yazarak «Anadolu, dlln 
mücahitler diyarı idi. burün isli
mın yerine darülamanı oldu» 
demit ve bu mevzu üzerinde, o 
zamanki i,gal sansürünü naçar 
bırakacak surette çok canlı, h eye
canlı ve dokunaklı mütalealar 
yiirütmü~tük. O güzel ve feragat
li mücabede günlerinin edna 'ıa· 
brası, ondan sonraki zamanların 
binlerce maddi nimetine deiitile
mez. 

Bu hihralann timdi zihnimiz
de ilk günlerdeki heyecanile taze 
lenmesine, dünkü gazetelerde 
Yunanistanda bulunan Sovyet te: 
baasının memleketimize iltica ey• 
lemekte buluduklan haberini 0 _ 

kumamız sebep oldu, Bundan ev
vel ele Sur iye l· ubi çıktığı vakit, 
oradaki Alı11 n ve ftalyan tebaa
ları da, İngiAAz tecavüzü kartısın
da esarete giriftar olmamak için 
alela cele Türkiyeye gelm~lerdi. 

Bu haberleri okudukça biz çok 
iftihar ediyoruz ve göğsümüz ha· 
kiki bir gururla kabarıyor. Mem· 
leketimiz hakikaten ne mübarek, 
ne ,erefli memleket! Türk milleti 
hakikaten ne civanmert, ne ali
cenap millet. 

Hakkın hikmetine bakın! Mü
tareke senelerinin kahpe günlerin
de hemen bütün garp i.lemi bizi 
ortadan kaldınnak için üzerimize 
ıaldıtmıftı. Biz o vakit canımızı 
difimize takarak vatanimızı kW'· 
tardık ve onu Türkün ve ialimtn 
yegine ııiınağı haline getirdik. 
Aradan on sekiz, yinni sene geç· 
ti. Şimdi garp ilemi birbirine gir
di, birbirini boğmak ve imha et-

T ASVfRI EFKAR 
rnrı·11mı sah fe 5 8ii.fuıı 1 dC') 

Maretal Petaia 

FRANSADA 
YEN/ ANA 

YASA 
Mareşal Petain 
bir nutuk söyledi 

Yeni Fransa, otorite 
ve sllsllal meratlbl 
olan bir devlet 
haline gatlrllacak 
Vichy, 9 (AA.) - Devlet 

Şurası Kanunu Esasi Dairesi, dün 
V ichy' d e ilk toplantısını yapmış 
ve Fransız d evletinin yeni kanu
nu esasisine ait esas p rensipleri 
görüşmüştür. 

Mareşal P e tain celseye riyaset 
etmiş ve uzun bir nutuk söyliye· 
rek yeni kanunu esasinfo a na ha t 
larım şu suretle izah etmiştir: 

1. - Mille ti teşkil ed en İçti· 
mal unsurların kalkınnıası gözö
nünde bulundurularak yeni bir 
d evlet teşkilatı yapılacaktır. 

2. - Eski kanunu esasının 
frensiz ve m eauliyetsiz siyasi bün
yesinden kat'i surette değişik ye
ni b ir siyasi bünye leşkil ve tarif 
edilecektir. 

3. - Bundan böyle Fransada 
dini bir akide teessüs ed ecektir. 
Müteakıben Mareşal, muhtelif 

meselelerd en bahsetmiş ve m illi 
inkılaptan doğacak yeni devletin 
o toriter ve ıı ilsilei meratibi olan 
bir devle t haline geleceğini söyle
miştir. 

Suriyede 
mütareke 

C la ur ehil, mü ta re k• 
talebinin memnuniyetle 
karşılandığını, fakat 
aslceri harekatın de'llam 

edeceğini sögledi 

Londra, 9 (A.A.) - Suriyede mu. 
hasamata nihayet verecek şartların 
müzakeı·esi için General Dentz'in 
kat'i bir talepte bulunduğu Londnı.
da resmen teyit olunmuştur. 

Cburchill'in beyanatı 
Suriyedeki Fransız kuvvetleı·i ku

mandanı ve Sµl'lye Fevkalade Komi
seri General l>entz'in mütaı·eke ta . 
lehinde bulunduğu, buırün, Avam Ka 
marasında, İngiliz Başvekili Chur
cbill tarafından reııımen beyan edil
miştir. 

Churchill, 'bunun nıemnuni~·etle 
karşılanacağını söylemiş, fakat as -
keri harekatın devam edeceğini ilave 
etmiştir. (Ankara radyosu). 

İngiliz İstihbarat Nazırının 
beyanatı 

Londra, 9 (A.A') - Afi: 
İstihbarat Nazırı Duff Cooper, 

Suriyede mütarekeden bahsederek 
demiştir ki: 

(Devamı aalıif e 5 ııiilıın 4 nl') 

Ati antik 
harbinde 
yeni safha 
lzlandanın iş~ a 1 i 
her tarafta büyük 
akisler uyandırdı 

RoosaveH, beyanatta 
bu lunerak, bafka 
mUhlmnoktelardan da 

baheettl 

İzlanda adasının işgali badiseı<i, 
dünyanın her tarafında son derece 
büyük akisler uyandırmış olup bü -
tün dünya matbuatmın başlıca mev. 
zuunu ~şkil etmektedir: 
Amerikanın harbe doğru attığı 

mühim bir adım olarak telakki edi
len bu hadise İngilterede bittabi bii
yiik bir memnuniyet uyandnmıştır. 

(Deva.mı saJıile 5 sfit:ıın ? de) ................................ ............................................. ·-····· ............ . 

Kanii bir cinayet 
---- ------ --

Sıvasta altı çocuklu bir anne ile aşıkını 
sokak ortasında t1urdular 

Sıvas, (Hususi) - Evvelki ak- nin bundan haberi yoktuı'. Aradan 
şam şehrimizde feci ve ayni zaman- bu şekilde zaman geçtikçe Sabiha ile 
da tüyler ürpertici bir cinayet oldu. Hacı Halit fırsat buldukça buluşup 
Cinayet gece şehl'in en işlek cadde- sevişiyorlar. Nihayet Sabrir#Jn 13 
sinde yapıldı. 6 çocuğu bulunan bir yaşındaki büyük oğlu vaziyeti görü
adam öldü ı üldü, aşıkı da ağn· sureli- yor, anasının yaptığı bu nankör ha
te yaralandı. Cinay~t hakkında e - reketten babasını haberdar ediyor, 
dlndiğlm en son lııfsilütı bildidyo- 1 Sabri ise askerdir. Altı çocuk ba • 
'!'um: j bası olduğu ve yuvasının bozulma-

M f 1ı: k 1 d K " üt Sab ması için askerden terhis olana ka. 
aı·u aça çı a r 1111 uın • ,ıar kansını boşarnak ve ondan ay-

ri, Sabiha ile evli ve a l lı çocuk sa- rılmak istemiyor <>usu 
hibidir. Temiz aile yuvalarında me-ı . ' ' yor. 
sut bir hayat sürmek üzere aile reisi Cına~et na11l oldu? 
Sııbd, elinden gelen bütün gayret. Sabri kıtasından izin alarak ço -
!eri sarfctmektedir. Fakal buna rağ- cuklarım görmek üzere Sıvasa geli
ınen Sabrinin karısı, ayni zamanda yor. Sabri evine ayak başar basmaz 
6 çocuk anası olan Sabiha, gizliden çocukları yine babalarına analarının 
gizliye Sabrinin aıncusı oğlu bakkal ~•aptığı hareketi tafsilil.tile anlatıyor. 
Hacı Tialit ile sevişmiye ve gayri. lar. 
meşru buluşmalara hıışlıyoı-. S:.hri- (Deı•amı ıah•fe t; siUı•n 6 1111) 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul L-------------------~ 

Stalin hattı 
önünde kati 
çarpışmalar 

iki günde 329 Rus 
tayyaresi düşürülü 

Alman kıtaları dündenberi 
harekatın ikinci sa/hasına 

başlamış bulunuyor 

Fin cephesinde 
altı şehir zaptedildi 
Berlin 9 (A. A. ) - R esmi teb 

liğ: 

Bütün Rusya cephesinde hare
kat muvaffakıyetle devam etmek 
ted ir. 

Macu tebliii 
Buda peşte, 9 ( A. A.) - Mcı

car resmi tebliği: 

Tanı hızla ileri hareketlt'rİne 
devam e d en motörlü kıtalarımız 
3ereth neh rini geçmişl erd i r . Keşif 
m üfrezelerimiz Zbrucz neh rine 
varmışlardır. Şimdiye kadar ~ayi
a tımız büyük değildir. 

Sovyetlerin zayiatı 
Berlin. 9 (AA.) - Dün Be

sarabyada Alman k ıtaları nın ~ü 
ratli ilerleyişine mani olmak üze
re Sovyetler mühim zırhl ı İrnv
vetleri ileri sürmüslerdir Siddetli 
döğüşlerden sonra. Sovy~tİer, ge
ri letilmi11tir. 

A lman ve R umen tesekkülleri 
Sovyet artçılarına hücun~ etmi~ler 
ve çok arazi kazanmışlardu. 

(Devanw 8alıif e 5 siıtıoı 2 de) 

r ' Anadolu ajansınrn 

muhabirine nazaran 
~ 

Alman-Rus 
boğuşması . 

Alman ordusrı şimdiye 
kadar bu dertte e müsafli 
ş a r ll ar iç i n de h a r p 
eden bir ordu ile 

karşılaşmamıştır 

• 
Ruslar, Finlandada 
gösteremedikleri 
cevheri, burada 

gösterdiler 

Rusyada Almanlar tarafından işgal edilen yerleri .,.. 
Alman taarruz i•tikametlerini ıöaterir harita 

•r ' Askeri Vaziyet ı 
'-------·--------------------"' 
Alman -Rus cephesi 

Harp başlamatlan evvel iki tarafın kuvvetleri
Alman ordularının Bolşeoiklere karşı topladıkları 
le. u v ve ti er ve g a p t ı k la rı gığınaklar - Ru~ 
hazırlığı - Mihver tarafındaki diğer kuflvetler 

Yazan: General Ali Ihsan s.A.BIS 
ESKJ ORDU Kl llANDAt-.'LARTNDAN 

Alınan haberlerden hurı başla

mazdan evvel, haziıan ortasında, 
Kızılordulann, ilkbahar manevnıları 
bahanesi altında, Bol;;;evik Ru!'yaııın 
garp tarafında şu suretle toplanılık
ları aıılaşılmakt.adır: 

1 - Takriben 23 fırkalık bir Kı-

Uzun menzilli 
Alman topları 

faaliyett~ 

zılordu 1.eningrad civarında.; 

Tnkdben 12 fırkalık bir Kızıloı. 

du Riga civarında; 

Bu kuvvetler Sovyet Generali 
:\la'l'şekov kumandasında imiş. 

( Dev•mı sayftı 3, sütun 7 de) 

lngiliz - Rus 
işbirliğL 

6 lcişidfln. miiteıekkil bir 
Rus askeri heqeti 
Londraya geldi oe 
temaslara başladı 

l 
1 

Almanlar 
Lepelde geri 
çekildiler 

Alman .. Rumen 
orduları Prut'da 

püskürtüldü 

102 Alman tayyaresi 
düşür ii l d ü, Ostro11, 
Volinslc. - Novograd 

ınıntakalarında şiddetli 

muhar•beler olagor 

Cripps -Stali ı 
mülakatı 

Moskova, 9 (A .A.) - 9 tıemmua 
sabahı neşredilen Sovy~ resnıi ~ 
liğinde bilhaıısa şöyle denUıtıektedlr:ı 
Ge~e Oatı·ov, Lepel ve N ovograd. • 

Volinsk mıntakalarında mılhim mıı. 
hnrebeler cereyan etmiştir. 

Ostrov mmtakasında kıtalarımıır: 
gece yeni kuvvetler almışlar, bır 
yandan da büyük ~ece keşifleri yap
m ı~lardıı·, 

Sebe~· mıntaka~ında mühim hare
kat inkişaf etmektedir. Düşmanın 
zırhlı unc:urlarile piyade kuvvetleri 
şark istikametinde ilerlemek için 
büyiik gayretler ~arfetmlşlerdir. u 
harebeler devam etmektedir. 

Polosk mıntakasında ~ece tnl 
Barkoviç etrafında mühim muhare
beler cereyan etmişth-. 

Kıtalnrımız h"r kaç kere kı<:a, :fa
kat şidclclli mukabil taarruzlarda ha 
lunmu~lar<lır. 

(Dnıwıı sohif e 'i siitıııt 5 de) 

BERLİN 
Elçimizin 
ziyafeti 

;et l m an o r d u sun a fle 
hariciyesine mensap bır 
çok zevat, bu ziqaf ette 

hazır bulundular 
Dedin, 9 (A.A.)- Türk-Alman 

dostluk paktının musaddak nü~-
halarınm teatisi merasimi müna
sebetile Türkiye Büyük Elçisi 
Husrev Geı·ede ile refikası bir 
öğle ziyafeti vermi;}lcrdir. Bu zi
yafette Başvekalet Müsteşarı 
)fei .-ner ile Hariciye Müst~şarı 
Wci1'zaker, Türki~·e Hariciye Ve. 
kaleti Umumi Katip Muavini Ce
vat Açıkalın, ~ffü,te,~;ar Woerman 
ve ı efikalaıı hazır bulundukları 
gibi Almanyanın sabık Ankara 
Büyllk Elçisi Nadolnşnle, Berltn 
askl'r1 kumandanı General Von 
Hansen ve Ona Elçi Schowoerbel 

B~l'liıı, 9 (An:ıdolu ajanısının ı 
hususi muhabiri bildiriyo1') -
Harbin 16 günlük Heticesile, Al
man askeı·i mahfillerinin ınüta
lealıırile alınan habel'lere ve ct•p. 

Büyük bir gemi 
kafilesi topa 

tutuldu L ondra, 9 ( A.A.) - Sovyet de hazır bulunnıuşlardıL Bunlar. 
a skeri heyetı bu sabah H ariciye da~ bıışka Alınan !l"ariciye Neza-
ve Ha rbiye Nazırları tarafından retı erk~ııından dlğ:r bazı zeva~ 
k b 1 d·ı . . ı ı ıa aaken bazı şah-<ıyetler de 2'· 

a u e l mıf}tır. r tt b 1 1 d 
(D I 

. . .. 
1 

) ya e e ıı unmuş ar ır. 
eı•cıım ı;cı ııft ,<; :mf ın :r ı ı 

(Devcım't aa,/ıi/• 5, ati.tun 8 d•J ... ........... , ........... , ....... ~ ................................ -··· .......... ·········· ...... . 

Loııdra, 9 (A.A.) - Bu sabah <·r
kenden Fransız sahiline yerleştiril -
mi~ oıan uzun menzilli Alman top. 
l:ırmın meımileri Pas de Calııl~ bo
gazıııa dü~müştür Alman toplııl'ı bü-

G ram er komiSYODüı;Oü.R Yeni de~iryollan 
mesaisi devam ediyor H;:::k:~a~:i ~.~~r;yaot:ı 
Maarif Vekilinin riyasetinde toplanan 
komisyon umumi heyeti, esaslı birçok 

noktalar kararlaştırdı 

Ank ara, 9 (A.A.) - Türk ı saat on altıda Dil ve Tarih • Coğ
G ram eri Komisyonunun d ünkü ra fya F~kültesinde M aarif V ekili 
celsesinde ver ilen kara r m ucibin- H asan A li Yücelin Reisliğinde 
ce d illerin tasnifini görüşecek toplan a rak d il tasnifi meselesine 
kom ite bu sabah saat d okuzda a it tali komitenin bazııfadığı layi
Türk Dil Kurumunda toplanarak hayı tuvip etmqtir. 
komisyonca iatenen layihayı ha- ı Sonra Fonetik bahsinin müza
znlamıştır. Komitenin ittifakla keresine baıılanmıs ve bu bahis et 
verdiği bu kararda iltisaklı ve rafında ko~iayo~ azaasmn ileri 
tasrifli ayrımının nisht olduğu ve sürdükleri muhtelif mesel<'!ler ko. 
Türk dilinin iltisaklı manzara göa. nuşularak esaslı b ir çok noktalın 
term esi onda tasriflilik vash bu- karar altına alınmıstu. Kalan bir 
lunduğu hakikatini kalJırmıyaca- iki m esele konusul~ak ve ıonra 
ğı tesbit edilmiştir, morfol oji bahsin~ geçilmek üzere 

T erim komites i de öğleden ev- yarın saat on buçukta toplanılma
vel Türk Dil KuTumunda, öğ le· 81 ve Terim Komitesinin de sa-
d en ıonra ıaat on altıya kadar . d ı 1 
Dil T 'h Cow f F k"' l bahleyın saat dokuz a ça ışmı. a-ve arı - g ra ya a u • 
tesinde toplanmış v e müzakere· rına başlaması kararlaştırılarak 
lerine devam etmiştir. Komisyon saat yi rmi kırk beşte toplantıya 
umumi he.reti öğleden sonra tam •on \'erilmiştir, 

, C ız.fi! • . ~~ ,.-·-· , ... "... ,. "'. .. ., ·-·--· 
Hilkum•t tarafınd•n milnakaaaya çıkarıl&o iki demiryolu 

hattının ırüzergalunı 1rö1terir harita 

Yurdumuzu baştan başa çelik 
ağlarla örmek. için Cümhuriyet 
hükumetinin sarfetmekte olduğu 
büyük gayretler feyizli aemercle· 
rin i vermek ted ir, 

Memnun iye tle haber aldığımı
za i Öre, Nafia V eka leti bu hu-

eu!ltaki muazzam projenin bit' 
kısmını d aha tahak kuk P. ttirınrk 
için yeni bir adım atmaktadır. 

V erilen malumata göre, Eli
:tığ • Vıo.n _ İran hududu ;;ınıendı· 
fer hattının doksan dördüncii 

( Dıwcı ı s(ll 'l 5 s -t ~ d41) 
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fzmir fuarı, tren, 
y a t a k 

Bır •müddet eTVel bu sütunlar
da az seyahat ettiğimizden 

fiJ..ayet etmİftİm. Fakat Avrupayı 
kavuran harbin içinde bu işliya• 
l.ımızı tatmin edemeyince, iç tu• 
tİzıne ehemmiyet vermem.İz jcap 
ettiğini de söylemiştim. 

Yakında İzmir Fuarı açılacak 
ve bir buçuk ay bu Fuar kuvvetli 
bir mıknatıs gibi vatanın her kö
•e.~inden binlerce vatandaşı ken
di manyetik hudutlarına çekect:k. 

.l Akdenizin biridk incisi güzel lz
rnir seyyah akınına uğrayacak. 

Tren ve nakliyat işleri 

Ancak bu mevzulardı\ haddin
den fazla basıas ve hatta asabi 
olduğunu bildiğimiz İzmi' Beledi
ye Reisini kızdırmaz, ve had 
naş"naslık itnbına meruz kalmaz
sak bu hususta bizim de söyliye
cek bazı sözlerimiz var. 

Mevcut rağbeti azaltmamak 
ve hatta birkaç misline çıkarmak 
için kolayca alınabilecek bir iki 
Ledbiri hatırlatmayı lüzumlu gö· 
rüyorwn. Evvela mutlak surette 
tı·enlerd< ki kalabalığı bafületecek 
çarelere ba,vurmak lazım. Bunun 
ne kadar zaruri oldugunu binat 
tecrübe edt:rek ıöylüyorum. Ce
Çf'n yıl, elimde birinci mevki bi
letle İzmirden Bandırmaya kadar 
vagonun koridorunda ve ak?J11 j 
yedi sulannda (Fatir.) - HarLiye) . 
tramvaylarını andtran bi'· kalab a · 
hk içinde nefe6im tıkanarak ıeya
hat etmek mecburiyetind e kaldım 
ve bu on saatlik işkenceden &on
ra vapura bütün ~iğe~ y.0.lc~lar 
gibi perişan ve bitkın gırebı~dtm. 
Fuara rağbet kazandırmak ıste~
sek bu eziyetin önüne ge.çnıen n 
fart olduğunu muhterem Jnceda
yı da, davalı bulunmamız dolay!
~ile aramızın açık olmasına r~g
men İzmirin otoriter Beledıye 
Reisi de kabul ederler· 

Şı:nu da ilave edeyim; o yolcu
lı:kta: 

- Bir dnha İzmire det Fuara 
da edenin bilmem nesine ne ol
sun diye tövbe ve istitfar eden· 
leri <le duydunı. Bu biçimsiz söz
leri ı.ı:rada nakledişim, rahata1z· 
l•k yüzünden. bu güzel eserin ve 
Lu ba~lanmı• ve h~tıa. büyük mik 
yasla ba!}anlmı~ işin bozulmasını 
istemediğimdendir. 

Ça'dır ltayatı 

ikinci mnele, yatacak yer me· 
ı;eJesicılir. Öyle zannediyorum ki, 
F l ~r zaınanları yatakaızhk yüzün
den kah11elf:de pinekliyen yolcu
lann katlandıklan sıkmhnın bir 
aynmı İzmirin natuk Belediye Re
isi Je rahat yatağında çekmekte· 
dir. 

~·«-nenin ancak iki ::.yında İş ya· 
pı;cak o~dler tesis etmenin ik.~1~~
cii olm2dığmı ve bu te~ebbusun 
:- •arı yüz;inden pahahya ma) o
' • -, bi~~yoruz. Fl'lkat mevcut 
~tellerin y{1künü bafifldmek için 

Sahife: 3 

ll-1•lZlllM=JaU!:t3U 
-OniversiteleFimizdeki lisan 
talimatnainesinde değişiklik 

" ... . ~.. .: .{· 

ASKl!~I. yAZl.VE?f . . ' '-M ~~ket~aı::~~i :~;:k ~~::!!:n (ları·h ve sı·yaset1 ~ 1 .. • 
Cümhuriyrti, Kırım ve Dağıstan ..J • A 1 m • n - R u s 
cümhuriyttleri gibi IWsy.a F~drı·al _ •!:-
Sovyet Cümhuriyetine tabi mııhtad- ~ Cephesi 
yetli bir ülkedir. Tataristan :·· o:#-t rı '"et 1;alıi1uıın· ıır ı:am ı 

Tataristan Cümhuriyeti arazisi ' 2 _ 'Takriben 42 fırkuhk bir Kı· 
Avr~anın en büyük nehı-i Volga c •• h e t • f zıl<ırdular grupu (Kovno _ Bre,[ Li-
• Türk~e İdil dir - ile bumın en mü- um urıye } t tovı;k _ J\finsk) mıntaka ınıla ve 
him kolu Kama aı·asmcla<lır. )fose- ,t Pripet bataklıkları şimal tarafında; 
hası 67000 kilometre murabbaı olup f ' Takriben 2,i fııkalık bil" Kı:ı:ılıırciu 

Ankara, 9 (Hususi) - İstan- Yaz devresinde bu vasatiyi nüfusu ÜÇ milyonu mütecaviulir. ve o t a ra ın t Pripet bat~klıkları cenubunda ~e 
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dolduramıyanlar veya bu vasati- )ierkPzl Kaııan şehri yalnız şimal r· (Luck - Lemberg - Pı-zt'mşil • T:ır-
lisan tedrisat ve imti an ta imat• umum Rusya ve Çin Türkleriıı;n ir- 1 f k 1 k b' ı·htb·nt h l Yı• doldurmakla beraber ikiden Türklerinin değil, Çarlık zamanında Tu••rk halkı nopol) nııntakasmda; 

35 A k H fazla dersten bes.ten as.a!tı numa- Takı iben 16 ır a ı ır " namesinin inci ve n ·ara u- - ,.an nıerkezi idi. Türkçe ollıwk lıura- • · I G 1) ıııtaka k F k ı 1. ra alanlar J
0

kmale kalacaklar ve ı " "' 
1 

kuvveti (Kıye - ome 
111 

• ku a Ü tesi ayni ta ırnatname" da bil'Çok yevmi gazete ve hesapsız •. - ) 
sı'nı·n 32 nci maddeleri tadil ed~- ikmal devresinde ıözlü imtihan- mecmua neşredilmf<kte idi. Bu baval;de oturan ve her b• t: sında; r . 

!arın hepsine gİre<ıeklerdir. An- • ı- ,. Bu kuvvetler Sovy<'l ;\l.ıı·e-;a 1 ~:ı.-
. · B t d·rt ·· e imtilııanı ld ki Bilha!'sa edebi eserleri, diinyanın rine ayn ayrı isim ve hatta ,,J. poşnikov kuman<la$ıırda imi~. mıştJr. u a ı a a go. cak yaz imtihanında a ı an her taJ·afma yayılmışlu. K~zan Ü- fabe verilen Türklerin heyeti ~ 3 - 'I'akriben 48 fırkalık lm l\ı-başarahilmek için yazılı ve sözlü [ numaraların vasatisi yediy.e varıp niversite;;i Rusyanın en ecki müesse- mecmuasına Uluğ - Türkistan zılordular grupu UkraJn:mın cen•ı-

bütün imtihan numaralarının va- da sözlü imtihanlarda hır veya selerinden bM olchığu gibi fakül- ismi verilmektedir. bunda Karaclvnizle Bukovina dağl:ı-
satlsi yediden aşağı olmamak ve iki dersten beşten aşağı numara tel eri >e neş~·iyatı dahsı. ziyade Tüı k. ., - ı·ı arasında Be.;arabyadn ve Dnh s-
h h . b' d b t y almıs olanlar yalnız bu dersler- çülük ile iştJgal etmektc<lir. En kıy- t'-r va·cli~iııde·, er angı ır ersten es en asagı · : .. k 

1 
· b" y b y A z A N • ~ 

1 b ] · k · ı- d tekrar imtihan edilecekler· ıııetlar Tur eser erınıten ırçogu u • ·Bu kuvvetler Sovyt<t : l:ırt>. 'lli 
numara a mamış u unmıı a· ~n Üniversite tarafıııdan tabe<lilııı;~ur. M h r • TOGAY Kulik kumandasında imiş. 
zımdır. dır. Bunların araı;ında llayva hükümdarı !U arrem f" 8YZI Mat'cşal Tiıncn!'ı>enko Ilaşkuınıııı-

------=-:O::::::;;>;;J•~•c;;;;- Ebülgazi Bahadır Hanııı nıcşlım danlık vazifo,ini görml'kte ve J\I ıu e-

,,.. , cTüı·k şeceresi• vardır ki ve nıüelli- "al Voro><ilov bır tenııııımia ı~ '•ıl Londradaki 
Polonya 

hükumeti 
Rusya 
anlaşıy· 

i!e 

Siberyaya sürülen 
sivil halk kütleleri 

mese1esi, halli 
güç bir iş 

Hudutlar meseles i 
bilahare görUfUlecek 

Lodra, 9 (AA) - İngiliz 
makamları, Polonya - Ru~ya mii
zakerelerinin aldığı seyirden sarih 
surette memnun gözükmektedir. 
Bir kere prensip anla~ması vücut 
bulunca, Polonya . Rusya işbirli
ğini pratik sahada t?.tbik keyfi. 
yeti kalacaktır. Rus Üı.era kamp
larında bulunan ve miktarı 220 
bin kadar olan Polonyalı askeT
lerin bir Polonya ordusu teşkili 
nisbeten kolay olacaktır. Fak.ıt 
siyasi esirler, Polonyadan Siber
yaya nefyedilen sivil kütl"leri me
selesinin halli biraz daha güç o
lacak ve bu işte çok incelik gös
termek icap edecektir. 

Hudutlar meselesi, mÜ»tacel 
mahiyeti olmadığı için, f'Saslı bir 
engel teşkil eylemiyccektir. Po
lonyalılar• 19 39 eylul anlasması
nın Rusya tarafından reddedil. 
mesini kafi görmektedirler. 

1 fi tarafından kullanılan şh·c ve iha· mindeki meı;hur Fran~ız müsteşrik • • 1 .k -' f k S hh• H 
0 0 

ve aliııılcri bii;ı;ilk Türk yurrluna ve edilmiş olan Bo cvı ımıua an ı.l-1 ıye; arlCJye, relcrile aynen tahedilnıiştir. Paris, 
1111

·tft"1 azalı:-, 1 nda bulunaı:ak 11.t ıı-u k l ·r · hatta şimdiye katlar Türkistan adı " ,_ Adil.ye ve Malı"ye l\Ioskova ve fa'da i muhte 1 llll"- man<lanıık jşleıine yı!rdıııı et· • ıc-1ıaıa.- arasındaki foı·klar rlalıi ınn. 1::ınıiasına dahil hulunan eski Huyva dı·r. 
V k"JJ • • Buhara ve Hokand Hanlıklarmı Ta-e ı erimiz k:.ve~e edilerek 1824 ~cneı:ıııılc Ku· Bolşe··ı·k nıu-d,,f.aa kom:te ı r• '"ı · ·· b taı·istan fükesi hlldutları içinde ıröı;. • " h • 0 I" tPrmfqleı· ve yazılarına da TatarL.- ~ zan Univerı;ilesi matbaa,;ıncJa ta e- ı Sraıı·n ,.e ı·kı·ıı~i 

1 
cı·.< .1\Iı>loto\ (l)up Şe TlllllZe ge iYOT dilen Tüık Şecerı:,:ine mırndll diğer . . l 

1 

~_!are• .. ft, ı v·oı·•l".·ı·ıov, Malenlco '" Be-tanı başlık ittıhaz ctmı~ erdfr. !• ~" ., ·--
Ankara, 9 (Hususi) 

Dört Vekilimiz, bugün muh
telif trenlerle İstanbula ha
reket ettiler. Sıhhiye Vekili 
HulCısi Alataş 15,20, Hariciye 
Veı,;· Şükrü Saraçoğlu ile Ad
liye Vekili Hasan M~nemenci 
bu aksamki ekspresle ve Mali
ye Vekili Fuat Ağralı da 20,25 
te kalkan muhtelit katarla se
yahat etmektedirler. 

"• Vekiller bir müddet İstan- ı 
bulda istirahat edecelrlerdir. 

Peru i le 
Ek u at ö r 
arasındaki 
ihtilaf 

birçok e~crlcı· ele vardır. Ilımların • ı · ı t şl il t P
1
{ 

· ı Daha'<ı var, İngiliz alfııılerı Os- riya komıte .aza ~r~~ıı e '. .: tertip ve tashih ve tanziııı ış er .ııe t!!dir. Devletın bütun snl.lhıyetlf'ı ı ·· t •t · T .. k f · le J ne ııınnlı İmparatorluğu ve bıınuıı ıııli-
Un versı enın uı· pro e-.or r • bu koınite«e tevdi olunmustıır. t · l d. es:;isi Osnınnog"ullaı·ının Tatar oldu· " 
zaret e mış er u·. Bu harpte beıııC'n h<>r dcvl"t i lı"' -• · l_tunu ısraı· ile id<lia edegelmişlerdir. 

Ti.irk şeceresıni ilk defa Av-rupayn ku<la oldnğuııdan scferbnli'ı ılt n 
~nıtnn Demirbaş Şarl'ın ordu~unuıı Tar~.rı.'.ndan :eı·cüme edilen Z~- etmemekle beraber gizli hazır! klM-
Pultuva meydan muharebesi nıağlU- man kııtuphnnesı tarafından ne<;;redı. I ı 1 k • ktıvvetlerini -<efı>ı her e•k-

ki .. k k f l . •t . . a as en 
biyeti Ü'lerhıe esir düşerek Sibcrya- len es· Tur ıya et erıne aı ıngı. Tataristan Cümhuriyetinin mer- rek haı·bc hazır beklrnwkleılir. Dll-
ya gijnderilen İsveç zabitleri olnııı~- lizce eserde dahi biiyle bir yanlış te- kezi, Kazan ,ehrinde eski Kazan nun için, burarla, kliisik harplcnleki 
tur. Bu eserin ilk fransızca tercü- lakkiye te8ariif eılilnıiş ve tü 1 kçe- devletinin ııon hükümdan Se- seferbeı·lik ilanı a>-la hahi!I mevzuu 
me~i cTatarlarm Şecerevi Tarihh sinde tashih ve izah ohııımuştur. vim Bige zamanından kalmış olup olamaz. Bu vaziyetle ültiınator:ı vı•r. 

1 Histoir Generalosrique des Tatars Velhasıl yakın zamana kadar al"'IG- d k ) • nıek, harp sebebini iuıh ve harp 
· k Çarhk tarafın an tarassut u esı ismile 1726 da Holan<lada Teyılen'd~ mum Avrupalılar bütün şimal fiir - • ila'n etm~k ,,1·bı· fornıalitdf'r ne hty-

1 olarak kullanılan minarenın ~ "' laberilmiştir. leı-ini ve asıl Tiirkistan ile şinıa huıle etiketlerrlir. Bu harpte lıcıııeıı 
Demek oluyor ki adı iizel'inde Tüı·klE'ri i1ı ilv İdil . U ı al oltası ::na- bugünkü vaziyeti hiçbir t:ıl'af, hiçbir vakadn bu tt ~ıi-

Türk tarihinin en esaslı mehazı o. sındaki (Küçükordu), (Oıtaodtıl ve ve şarka sarkarak Türk illerinı saı·. fata riayet etnıeınlştir. \lnı:ınl.ııın 
lan Türk şeceresi Avrupaya «.Tatar (Büyükordu) naınile nıeşhul' r(a?.ah nıışlaı-dır. Bilha~sa .:\foskova hükii- iddiabrına nazaran Bolşevik l\lar<:
'Paı·ihh adile neşredilmi~t.fr. lhı yan- ve Kırgız Tüı·klednin yaşauıkhı ı ve metini kuran Ruslar, Türk ilınin şali Şapoşnlkov knmandasııırln Pı i
Jışlık çok manidaı·dır. Çünki\ Türk Altay dal?larıııa uzanan ı.ı:enış ı-ah- kalpgahına kadar ~okulmuşlardır. pet babı.klığının şimal ve cenı~bun la 
milletinin beşiği ve hala beşte üç .kıs- raya Vf' bütiin Türkbtana Tahris. · Bu Rus istilasını dur<lur<ın ('en- toplanmış olan 82 fırkalık J\.ıı 1-'l'· 
mının ya~adığı memleket, vani lı::ın fan namı verirken Ruslar yalnız ~i- giz Hanın Türkleri mükemmel su- dular Vnr~ovanın ~imal ve c~nnp 
ve Afganistan hudutlarile Japonya mal Türklerine ve Kırım Tiirklerine rette teşkiliitlandırmak suretile \Ü- tar:ıflarınclan Bcrlin ist!kamı•tın le 
denizi ve ~imali kutup Okyanusu ve Tatar ismi vermişler ve bunların ya. rude getirdiği orduları olmuştur. Bu taarruz ederlerken 48 fıı kalık Uk· 
\Tolga nciıri arasındaki p:eniş saiıa- şadıkları yerleri Tataı-istan ve Kil- ordularııı pişdarlarım ve keşif ko!la- ı·avna or<lusu da. RuınRnyn ve )faen
d:ı ötedenbel'i Büyük Tatari~tan ve çiik Tataı·i~tan tesmiye etm!şlcdi.::. rını Mançuryanm asıl halkı olan ri~tnnı istila ederek Alman ~:lı k 
\Tolga ile Karadeniz arasındald h.ı. Rusların büyiik Tüı·k aleminin hir Tatarlaı·ın süvarileri teşkil eıliyor- cephesinin sağ cenahını ilıatn eıle
ıım Yarınıad:ı~ının da dahil bulun- kısmına Tatari~tan ve hnlri:lıııına Ta du. cck ve Alınaııyanın Rumany:ı, l\I:ıen-

Arj antln v e Brezily a dnğu mahdut ı-;aha küçiik ra,ad!'cllı1 tar adı vermi'1 olrııalaı·ı blllayette Rus istila!'ITll önledikten ba~ka ristan ve Balkan ar::ızi~ile irtiha1 ını 
hUk Ometlerl b!r hal lsını altında A n·upaca mallımdıır. bir yanlışlık eseri idi. Fakat sonra- bunları baskı altında tutmak ıçın i- kesel'ek bu toprakların membaların-

çaresl arıyorlar Jfıırlemki bu yerler Tutarı~tan na- ('ıııfar, Türkleri parçalamak si- lerliyen ve kahir ekseriyeti Türk O• dan Almanları mahrum bıraku('ak-
- __ nıım taşıyoı·, tabintilc halkları da yaıı.etinde bu yanlışlıktan istıfade et- lup yalnız pek küçük bir kısmı }lo- larclı ve bu suretle bütün llrılknn 

• ., Tatar olmak icap eder. Avnıpada mek h;temişlerdir. gol bulunan Ceııgizin torunu Batu meseleleri, komüni.~t düşünceler1ne Meksıkada se/erber/ı,, nıuhklif S<.'hPpleı·clen ileri gel •n bu Yanlışlık şöyle başlar: Hanın önünde ilerliyen Tatarlar, göre tanzim olunacaktı. 
hazırlığı gapılıyor \ ~·anlış telakkiyi ancak Va~ıberi ve Malumdur ki bugünkü Rusynnın Rusları o kadar dehşet için<le bırak- B~ azametli sevknlc!'yş planı Ge. 

Vasington, 9 (AA.) _ Sum- lfodlof gl.bi bu Yf'rlerl yakrnd:ın ~c bütün topraklan Öt<'<lenberi ınünha. mıştırlar ki Ruslar şarktan gelen neral Wavelln dediği gibi İng.ilter~ye 
W. II t ·ı t I t h·ice tetkık erlen müı;teşriklcr ta~hı- sıı·an Tiiı klcr ile meskun olup yal- mukabil istili'ıyı yapanların kiimtlen genio bir nefes aldırmış ve bır nııııl-ner e es gaze ecı er op an ı- · . " ,.. 

d A .k B' I .1 D I he çalışmışlardır. Vamberı Orta As- ııız ve yalnız Türk hakimiyeti altın- Tatar olduklarını zannetmişlerdir. det i"İn Suriye, Irak, Kanal ve .nı~ır sın a, merı a ır esı c ev et- - . . ' f 
ı . A . . B .1 h··kA yatla yaplı~.n !Seyahate aıt m~şlım kı. da iıli Rus~·a taı·ihinin "'arpli en \ Bu suretle Batu Han, Altınonlu istilaları gibi düşünceleri bertaı a erı, TJantın ve rezı ya 11 u- h . k • 1 1 k .· · · · " d ı ı· · k . b'.t" R . . p ·ı E iıı ına ~<'le ~an ıs o ara tevsıııı meşhur Ye mevsuk al imi Alfred Ram muazzam ev e mı uıup u un us etmi~tir. metlerının, eru ı e .quateur ara- c•clılııııs Bı·ı·vr·ı·k T:ıtarisı·,ın "'er»k bu. H h kü·t·· h · t 'lleıı'nı· "aptederek bıı devletı·n h::ıkı· l r · · ·ı~ b. h l . ' · · ' ,.. baud'nun ac ette up ancsı a. 1 • •· " • Almanyaya gelirıce; son zaman :ı -sında~ı ıhtı afa1 ı~ a çaresı hul: g(iııkU Tat:ıri,,.tıın ve etıafında ) arı-

1 

rafından ıııiiteaılılit defa neşredilen miyetı altına vazettikten !!om·a üç daki hazırlıklarla 300 fnk~ya ~ıktı-
mak uzere ~aa hır tarzda noktaı tığı. tı:~ldkler nı:licesi ."" ı.~k. ~·iicuıle •Rusy:ı Taı·ihi> ese!'inde ve bunun yüz sene devam eclcn Altınordu hil- ğı söylenen Alman kuvvetlerınclt.n 
nazar teatı etmekte olduklarını g-etmlıgı ve cTüı·k mılleu:> I ılı keıı. dokuzuncu asra ait ırki haı-itasınd:ı kimiyetine Ruslar (Tatar boyıındıı-

50 
:
60 

fırkanın daimi suı·ette Alman
bildirmiştir. volk i~m.~ verdlğ-i. e'erde .~ v~·up.uiıln. J o devirde Ruslar ile diğer Slavlaı ın ruğu) adını vermişlerdir. yanın şark hudutlarında ihtiyatta 
Meksikada seferberlik hazırlıC-1 r~n Buyuk Talarıtitan, Ktı•;uk rata- ya~adıkları yerler Lehistana ve Ak Halbuki Türk illerini rMidafaa ve ve ısti.ı-ahıı.tte bulunduğu zanne<lıli-

Londra 9 (AA.) - Müsta- rı•.tftn, Yukarı Tataı·i~tan namını 1 Ru~:vava Galiçvaya Eukovina'ya istiladan muhafaza için yapılan bu yordu; takriben ayni mikt_:ıl'da l:tı~-
kiJ F ransı~ ajansına Meksiko. dan ı•enlikleı·i ye.ı!?ı·?e lıiç~.iı· Tatara te- ı .mü~b;sı; göster İlmiştir. . hamle, hakikatte büyük Türk mille- vetin Balkanlarda bulundllgıı ve nıu-

·ı b. l f h b - .. «n<lüf etmedı~ını ve cunıleslnın ha. b .1 tinin eseri idi. tebakı· kuvvtnlerln ı·Raal edilen şi. H ık d "" ven en ır te gra d l.'rıne go•e ı ·. T- k l<l ki . b t t 
1 

. Bugünkü Ruwanın Be'<al'a va ı f' ~ .,,, 

a San lgl b'· .. k • -.. l k ld l !ıs ıır o u ·arını ıs a c nı ~t·r. · l k. • k Ruslaı· 1383 senesinde Altınordu- mal ve garp memleketlerinde tutnl-ulun as erı ızın er ·;; ırı mış· · . • k A . Bahri Hazeı· arasınc a ı cenup ·ı~- 'ki . . d k ld k K • tır. Cayrimuharip hizmetlerde va Fak~t bu 11 :11 ~ ha~! at ~'. upada. p:k mında zararlar, daha şarkta Peçe- nıın ha ·mıyetın en urtu u tan duğu tahmin olunuyordu. 
ast amOnU ajaDSI zife gören subaylar kıtalarına il- ıziiçlilkle zıhınlkerıl tenvıhı ~tnbııştır. 1 nek'ler, Polevtsi'ler, daha şimalde 6onra da komşuları olan bu Türk Yunani;;l.an ve Girit seferleri bit-
merasl•mıe açı ldı ·h k · · . 1 Yakın zamana aı :ır ve atta ugiin B I 1 Ç 'T. "! n devletine ve bunu müahharen istih- . • h lı a ıçın emır a mrnlardır. • k.t 1 u gaı ar ve uva~ " ışeı er. aş. d • 

1
, E .d h tikten sonra mayıs nihayetinac t.r 

H b. N : f d en mıırnf cog-ı·afya ı ap arıncl 1 vo kurtlar ya~ıyorlardı. Bunların şar- 1il.f e en ı .... azan, \.ırım ve J er an ' k K a1 • t'k ne H • h ar ıye • ezaretı tara ın an Ul l · rniinhasıran Türklerin : Hanlıklarına daima Tatar nazarile ke!'! Suriye, Ira ve an ıs ı ~ı • 
Kastamonu, 9 ( ususı mu a- nesredilen bir tebliğde hali hazır • a' aı a 1 T t .· t , kıııda ela Oguzlar btılumıyorru. Bun- tinde yapılacak seferleri dü;tıtıür-

) H ık S d ;;.1 Kas d.: .. · · b·ı · . yaşadıkları yer er . a ~ııs ıın ve r ... ların hepsi de Türk olduğuna ızöre bakmışlardır. ken bu ·u"tunlarda Giritten sonra birimziden - a •an ı., unya "azıyetı ve ı hassa Amerı tarlar diye ı:osteı ılnıış ve gö~terıl- b .. k .. R k. 
1 

.. ' 
U M·· kadaki müstacel . · t d 1 , · . ugun u usya se · ız ıum evve ınun- Çoğu ecnebi olan müsteşriklerin Almanyanın çekirgeler gibi o;;ı('nya-

tamonu Ajansı bugün mum u- . . vazıye w 

0
. a~ı~ı- nıekte<lır. hasıı·an bir Türk ili idi.Slavların en tetkikleı·i neticesi olarak ortada Ta- ı-ak bu seferleı-i yapmıyacağını ve 

dürün ve Valinin nutuklarile aı;ıl- le bu tedbırlerın alındıgı bıldırıl- J\fulıteli C mm etlerin taı llılel'ini büyük zaafı kendilerini teşkilatlan- taı· ve Tataristan olmayıp Volga menim hasebile bir Kımal sefeı inin 
dı. Memleketin ticari, iJ...ısadi ııa- mektedir. örf ve adetlerini toplu olarak ııc~ir: dıracak kabiliyetten mahrumiyetleri nehrile Siberyadaki Yenisey _ yani de şimdilik, sonbahar aylarına kadar 

1 · Beklenmedik bu tedbirlerin a- de büyük hizmeti görülen meşhur idi. Hariçteki (Cerman) ırlcınrlan cel Yımiçay - arasındaki halkların mün- bahis mevzuu alaııııyııcaı'.hnı izah et. 

uA güzel bir semtinde, mese
)l\ Kedifekale civarında büyük ça 
dırJardan mürekkep kamplar, por 
taHf tahta barakalar kurulamaz 
mı? Barduı ve pa" \ron usulü Ya
lovada tatbik edilmi~ ve pekala 
ra.gbet ırörınÜ<!tÜ. ÇBdır uselü İse 
ncak iklimli İzmir için b~ki de 
yepyeni ve orijinal bir kamı> !1.a 
yahnın doğmasına sebep ola\;ılir. 
Haç değrl:.e ur.uz bir ibate şekli d e 
olmaz değil ya .•. 

hasında mu .. him ba~.a:rık ar temı- 1 M k .k d h . k··ı1· t b. ") l' 
ınması e ·sı ·a a eyecan uyan L't1 ııiver-ı Fransız ·u ıya 1 uyu< bettikleri muktedir reisler, bunları hasıran Tiirk ol<lukları ve ancıık bun miştik. Girit seferinden so11ra .,u•-

nine yardım edecek olan banka· dırmıştır. Bunların umumi sefer- Türk illel'İne ııit cildine Tatııri!lb\n ve bahu~us Ru~ları te~kil:ltlaııdırmı- tara coğrafi vaziyetleri itibarile vl- yanın vaziyetini şüpheli gören u 
nııı açılış keyfiyeti muhitimizde berliğe bir mukaddeme te~kil e- nırnıı vernıışcır. . 1 rıı muvaffak olmuşlardır. Bundan mal Ttiıkleri denilebileceği Çarlık Rus demiryollarında nakliyatın, nın. 
derin menınuniyet uyandırmt~tır. Cleceği zannedilmektedir. Loui<ı Dubeux VE' V. \ ıılmoııt i~- tıonra Ru~lar, mütemadiyen şimale Rusyası akademileri tarafından niha den ocaklarında ve petrol kuyuhuın-
--···· - ····-·•• .. •••••• .. -· .. · ···-····· ···-······· ···- ···••••••• .. ·--· ............ ................ _ ...... - •• - •• --•• - - . •••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• yet anlaşılmıştır. da istihsalin tanzimi ve çoğnllı~ması 

Levli mekteplerin karyofala
lanntfıın da istifade edilmek ııar
lile bin kisilik bir seyyah kafile· 
sine bu s.;retle yer temin edile
cek oluna öy)e zannediyorum ki, 
güzel, tarihi, ~İrin İzmir, zairleri
ne çok daha ~irin görünür ve mu
vaffak bir eser olan Fuar çok da
ha fazla kıymet kuanır. 

C. B. 
Not: 
Maalesef dünkü fıkramda da 

manayı deği~tirecek bir takım 
yanlışlıklar oldu. Mesela (kanun) 
kelimesi (kuvvet) olarak dizildi 
ve yine ( değismez e11aslcır) tabi
ri ( dc[;işmeı.i) şekiinde çıktı. Ba
na da özür dilemek diiştii . 

C. B. 

Komün lstler lskandl
navyada da afaroz 

edHdiler 
Stokholm, 9 (AA) - Afton 

Bladet gazetesi, İ5Ki:lndniavyada 
bir komünist tethiş faaliyeti mev
cut olduğu hakkında yapılan if· 
ı<aat müncıııebetile Konıi.inist Par
tisinin İsveçteki faaliyetine niha
yet verilmesini İsveçin dahili ve 
harici siyaseti bakımından isle
ıııekıedir. 

lng lllerede harp 
istikrazı 

Londra, 9 (AA.) - Milli 
Harp Tasarruf Komitesi Reisi 
Lord Mottistone, son hafta içinde 
harp istikrazına 395.000.000 İn
giliz liralık kayıt muamelesi ya
pıldığını ve bu meblağın 120 mil 
yon İngiliz lirasının Londralılar 
tarafından temin olunduğunu bil
.J.irmiştir. 

r-· Hik aye HASTA ADAM • Yazan: Tevfik =4 
Fakat eski Bizans siyasetini de- için Almanyadan teknisyenler "'n

vam ettirmekte bulunan Çarlık Rus- derilmesi hakkındaki Alman teklifhıi 
yası, bu hakikati kabul etmekten ÇP- kabul etmiyen Bolşeviklerin ılkha
kiıımiş ve Şiınal Tiiı-klerin1 Ta!ar 0 • har manevnları namı altınılnki hn. Karanlık merdiveıılercleıı a({n· l\ğ:r, rim bana bunu bırnktılar. .. Bı>nitıı 

sallana sallana ~ ukıı.rıya o;ıktı. Cıe· ılostuın, dü~maııını kimler? Bunu ım
n·~ bir sofaya 11ynklannı basmı·a ::ıe ıı lıyamıyorum ... Çıldırmamak içi~, dü ı. . .. .. 
aeledi sonra yfı ı üdii. .. şunınuyornm ... 

C b'. den bir anahtaı· çık:nflı. 0-ı' Rnkı iı,:mek fena, çok fena iiyle rni'' 
nün~e~ kapıyı a("tı. Fakat kendimi, bu zıkkımı iı;me7.sPm 

t d hbed lıer gece .bıı otele-, unut:ımıyonını ... 
k1 !'.ene. e a~lir ve sabahle,•in ele Başını, biyoloji kitaplaı·ile ılolu o. böyle S('.<;!;IZ "'' • ' 1 ) . ). 
. ··k· tle ,.ıkıp uider•li Uf·lk lılr an rnnsofa çevıı•c ı: ayru su une ~ ., · · 

1 
ı·• .... - .1 

. d ·ta ınaktep bi\.•oloJ·i muallimi - Ey cGa tont - c~ye r.ıı~ıı·uı • 
ksza :ı oı " ., ·· l .. 1 · d r. ? B · · 1 . . soy e. soz eı ırı t>ıo1 l'l1 mu. t-~;ırn~; Hı 

ıdl. de karlaı· irsisetin kuvveti ,ra ı: mı?. Adamın E'!)Ya~ı: Bir ıienıiı· karyola, 
ufok bir nıa~a ve klılli.phane va::ıfe. Sana göre bu varlığım ta beş cecl-

' 1 dimin huylarını taşıyor ... Demek bu ~ini gören büyiik ııyııalı lıir =-onso , 
iki iskemleden ibal'etti. gün düni.ln ~üna nı çeki~:or... ı-:e. 

ıfon rlİEı;'iııleri ellnıde olmıyun hare. 
kedeı imin cezasını bu snçnız beJ('. 
nim çek«iıı ... 

:-.ra~anın (izerinddd lambayı, cebin
dPn ı;ıkardığı kibritle yaktı. 

Aynaya vuran ak~ine - ılt-;;arıya 

ıluğrıı fıı·laıııış clnıacık kentikleriııe, 
derin çizırilcl'le rl<•lu alnına 'e çukur 
gözlerine - bakıı. Derin bir cOfh 
Ç('ktiktı::n :mnrn: 

- Gittikçe eriyorum, ı!t:di... 

Dağınık saçliırını, ince uzun. kurn. 
mu~sma çubuklarına benziyen par. 
nınklarile dfızeltti. C:ıketiııi çıkardı. 
Pencerenin yanındaki i;;kcmleyc o
turdu. Gözll.'ı ini siyah bulutlaıfa ur
tiilü H•maya dikti. 

- Bilmem, eledi; içt>yim mi, iç. 
miyeyiııı mi? Dışarıda ktikleriın ye. 
ter ... Yalnızlık ne kndal' korkımç .. 
Sanki hm bu yeryüzüne ~elme~·i is
tedim ıni? Orıu, annem w haham ar. 
ru ettfü•r ... Şiındi damarlarımda do
laşan kan ve beni her gün bir pıu\'a 
daha erit.en ı.iniı- hastalığı tınların 
ya<ligiiı-ı ... 

Ah, içinrle btı hastalık Ol{lııosa ... 
Varlığını keıııhen, mahvl'<Jen bu 
kurt, onların mirası ... 

Ne kadar hıııin ! En çok sevdik le.. 

Durdu, ıliişüııclü... Sonra hiı rloı 
bire c•lini havaya kal<lırarak bag ı ·eh: 

- Ey hiiklııııetleı". sözde inııanlara 
hiirriyet veriyorsunuz, öyle mi? Fa
kat bizler, yer yiizüne g('lirkt'n bile 
lıüı· dl'ğiliz ... 

Daha insanlar <loğ'nıaclan evvel, bl ı• 
başkıısının ıııerhnnıetiııi, hırsını, ki. 
ninl, sevgi~ini yüklenip de g·eliyor. 

Sanki ben, bu giilünç yü:.ıüımi kem. 
di aı zum ile mi knbul ettim ... Bu 
mana><ız ve ~·iı·kin gözlerim; babamın 
ıı:özlcri değil mi?. 
Ayağa kalktı. Odanın içerisinde 

biraz yürüdü... Sonra :ılnını cama 
dayadı. Soğuk ve karanlık lıo'>iluğu 
seyretnıiye başladı. 

- Anne, dedi; beni niçın bu kor
klınç alemin içine bn·akıp gittiniz ... 
Siz güya beni en çok sevenlerden
siniz ... Niye dü;;ünmediııiz?. 

Siz bile bana bu şekilde hnl'Cket 
E'ttikten sonra; başkalarınJ,m nasıl 
iyilik bekltyebilirim ... 

İnti&ll ~alnıı kalıp dü~ündüğii 7ft-

ınan ktndiııin ne oltlcığnnu binız an. ra gazı bittiği 
lıyor. ıııiye başladı. 

için 3·avaş yavaş "ıon- larak tanımakta ısrar etmiştir. Çiin. reketlerini endişe ile takip eden .~1-

Bizlere, büttin i)·ilikleri ve fenalık- - Vay, eledi; dı>mek .. en de beni 
lan yaptıran, cedleı im izden yaıligar karanlıkta bırakmak . istiyoi'ı;ım ... 
kalan huylar... 1 B~ıı şimcllye kadar kenıfiıııe yalnız 

Allah; insanlarıı onlarılan !relen, ruhlartlaıı; canlılardan fenalık gele. 
kin, şehvet, aşk, şahsi men fa at ıtihl cek zannederdim ... Dernek maddeler, 
hıı·sları yaratmas:ıydı, ınuh11kka]( c.W, sen de benim dü1nmnımı:uı. .. 
elin kitapl:ıı·ına ve bir takını irnııun- Karyolaya uzandı. Yorganı üzerine 
lara, ninıaı lıı.ra hiç lü:zum kalnııya- çekrrkeıı lıiıııba :>Ündü. Oda sessiz ve 
cnktı. korkunç bir karanlığa ı:onıtildii. 

Şaşıyorum, inı:anlar ne hakla nı~- Et·tcsi ~abah, odasından çık•ığı za-
savat diye haykırıyorlar ... Denim ıı:ı- man, ı:ofada otelciye r:ısladı. 
bi doğuştan cılız, hasta bir aılnınlıı - Bayıın, dedi; sabahı şerifler ha 
kuvvetli bir insan n~~ı.l ~Itır d:ı mü- yır obun ... 
Ravi lutulur ... He!' hırımız haşka biı· - Teşt>kkür edeı·inı ... 

kü ahi takdiı·de bunları Büyiikat·du, nıan Başkumandanlığı '$ark hu<lat
Küçükordu ve Orlaordu Kaznh ve l:ırma elli altmış fırka daha JCıin
Kırgız Tüı·kleri ve Türkistan lıalkla. deı·mlre ve Balkanlardaki kuv\·etle
ı·ile birlikte büyük blr Tül'k 1niileti rlni de Rumanyada to11lamıya baı,
bulunduğunu kabul etmek ıst.ırarın- lamı~tı. 
da kalacaktı. • Bu guretle 20 haziranda . ..\ lrı11n 

Rusyadaki son inkıllptan sonr:ı şi. şark ceph~inde şu vaziyet hasıl ol
ma! Türklerinin iline heyetiııe umu. muştu: 
miyesine Tataristan ismi vedlmesi ı - Şimal buz denfainılen Pinl~n
rlahi siyasi clhettı:.n nıahzurlu göriil- dlva körf('zine kadar olan sahaıl:ı: 
nıüştür. Çünkü bu takdirde :\fo3'mva. Takı'iben :ı :fi A iman r'ı rkıt;,;ı ne 
ııın yanıbaşından Altay dağlaı·ına bunlara iltihıık ecle,ek 10 kad.w l':hı 
kaılar u:rnnan muazzam bir '!'ürk fırkası; 
Sovyet Cümhuriyetinin kurulması i- Alman kuvvelt<rinin bir koll)rdıı-
cap ediyordu. cıı Generııl Fnlkenlıor~t kum:ın<lasın-fılPm ... Çirkin. ~üzel, aptal, zeki, nıcr Otelci ellerini uğuşturılu: 

hanwtli, nankör dıımgası vurıluklan - Akııam dedi· miııafiriniz 
sonra bunların gerisindeki fiziyolojik dı, galib~ ... ' ' 
biinye, o manasız kalıp, kanun naza. - Ne münasebet, hayır ... 

ltunun için şimal Türkltırinin ili d:ı FinH'indi.ya şimalinde lTumınnsk 

V'lr· Tataristan, Başkurdi;,;tan ve cu .. aşi;o Eski Ordu Kumandanlarından 
tıı.n diye birçok c(imhuriyetlere ay. Em,.kli Genf"ra 1 

rıııda müsavi tutulacakmış ... Bıındnn - KonuRma duvdum ela onuıı 
k ? ' • 

ne çı ar.. soruyorum. 
nlmıştır. ALİ IHSAN SABİS 

içiıı Velhasıl Çarlar, şimal 'l'ül'klerini 
Ayağa kalktı. l{ıravutını ve paıı- - Kendi kendime konuşuyordum. 

talonunu çıkai·dı. Otelci biraz sonı·a aşağı kata in-
- Off, dedi; bu gece gene bir:ı.z di. Odalan süpürmek için yuka1·ıya 

diişündiim. Uykum kaçıyor... çıkan, ihtiyar kadına: 
Aynanın önüne geldi. Pt"·nıağıyla - Bana, bak dedi; sakın 

duvara ~uran ırölgesini gösterdi. linıln odasını süpüı·me ı 

Tatar, Altay ile Ural nehri arasın· 
daki sahanın Türk sekencsini l\a
zah ve T\irkistan halkını da yel'li rlı
ye başlıca üç kısma ayırarak 'l'iiriı 
fılcnıinin büyük kiitleı<ini büyük bir 

o mııal. kaç parçaya ayırmıştı. Çarlık Njl

- İşte dünyada hiçbir doııtu olnıı- _ Neden?. 
vnn zavallı bir adam. Di.işüııüyoı· ve _ Sinirli herifin biri, d('li mi~ir 
fikrimi her zaman açıkça siiyhiyo- nedir ... Artık gı>cr:leı; kendi kendine 
rum. Bu bir kabahat nıı?. IJeğılse konuşmıya dn başladı. Pr :?Ün çıldı
ııeılen; benim yanımdan cii.zzamlı bir rır da bıışıııııza iş açar ... Yangın çı· 
hastadan kaçar gibi uznklaşıyoıfar? karır... Tehlikeli... l\1uhakk&k y:ıl 

Ne kadar ayrı karakterleı le yara. 
tılmışız... Ben ve benim gibil:ır ol
masa; yer yüzünde insanlar kaılal' fe 
na mah!Uk yok, diyeceğim... Hayır, 
muhakkak iyi insanlar var. ~fe.~ela; 
şu, oteli işleten adam gözü t-Ok ve na
rırnslu... Düşi.inülccelç vatlyei.leı· ... 
Dün bunlnı· insanlar içln hlreı· tabif 
hal idi. Bugün meziyet Myılıyoı· ... 
Lambanın ı~ıgı birden parlndı. Son 

vermeli ... 
- Fakat yeri yurdu yok.. B ~ra

ııın yabancısı; 1ıı>reye ~ideı·?. 
- Balıa!u değilim; aııa .. ı ·k~ilim .. . 

Onu dıı ban düşünecek d!.'fölim yıı .. . 
Elini havaya kaldırdı. Paha hir 

şeyler siiylPmek istedi; fakıı~ vazgeç. 
ti. Sürntli adımlal'la llzaklııı;ıı) .gitti. 

TEl'FIK 

nıinclen sonra bu parçularılan Jıcr bi
l'İ birçok küçıik mıntakalarn ayrı~
nıış ve hc.>r birinin halkına başlm b;ış 
ka isim verilıııiş ve ayrı ayrı alfabe
ler kullanmıyn ichar edilmiştir. 

.Meııelfı Çarlık :ıamanınd:ıki Tıir. 
kistan, Özbekistan, Türknwıı,~tan, 
Tarikistan <li~·e ıııuhtelif cüıııhu1 i
yı-tlere ayı·ılmı;:tır. Halbuki (arlık 
yıkıldığı znınan bu memleketler ' l't r 
kbtan ile İdil - Ural -.alııı.sı arasın
daki geniş ~aha tlahi KazalıHan ve 
Kıı·giıhıtan ci.inıhuriyııtleri rllye ikiye 
ay-rılmıştır. Bunların içinde \"~ dı
şında dahi Kaı·akalpakistnn ,.e Oy
ratistan diye ikinl!i derecede nmhtn 

(Deı·amı salıifr 5 sülım 6 <7r) 

riyctli cumhuriyet ve eyaletler _teş. 
kil edilıııi,tir. Hakikat halde ı.ın. 
Ural, l ani Tataristan, Ba~kilrılis
tan ve Çuvaşistan ci.iınlrnriyctll'rile 
Kazahistan ve K ırı:.,rızistan ve Tür
ki-<tan eüıııhuriyl'tleı·i ayni ıhl ve 
kültür ve tarih sahibi halklnnn yur
dudur. 

Bunların hep-ine veıilen fabıi i
~inı llluğ Türkbtnnrlır. Çünl,ü full 
Ural Kazah ve Kırgız ym·,tuuı.ın mü
temmimi ve her iklsl ele Türkistaııın 
mütı:ınmimi buhınııı:ıktaıJır. 

llfııhoı.,."m Feuzi TQ(J,ı l ' 
,yor : Tatari5t:ııı Cüınlıurivetf

nin cogTafi ıne\·kii gelecek y: zıııın 
mevzuu olacak, Başkurılı,tnn \•ıın· 
iıuriyetil'le ait nıııkahr ıle ıilğ'cr _şımal 
T&r'k cümhuriy .. }~riıthı ulllunıı ha
r(taı;ıııda gciııtt>rllec<ktir. 



~c----- Sahife : 4 

Mustafa Fazı l Paşadan ... 

tefrika: 7 Yazan : Ziya Şakir ............ .................. .. . .... .. .... .... . 
Fazıl Paşa taraftarları, artık Padişaha 

jurnallar yağdırıyorlardı 
------

Bu seneki maçlarda hiç 
ma'i/Ubiljet güzü görmigen 

f ASKERLiK f I 
Şubeye davet 

l'erli Etninönii Aıkulik ıııbest11 -
den: 

Aşağıdn ndlcm ya~lı )'edek subay
ların kayıtları tetkik edllmek üzere 
nüfus cüzılaıılarfle ve ellerindeki ve
sikıılurla şuue~·c miirııcııııtlan. 

niş tnblbl T.ğın. A bdiiı rn uf Oğ . 
Abdülgımi 321 Adana ( 41592) 

Pi)'ndc 'l'ğnı. H. IJaııim Oğ. 1.mıdl 
T nci 828 Emlııönü ( 41ti52) 

Pi;:.adc Tğm. 1\1, Al.ıclüihııyır Oğ. 
l\Iüııir 822 Eminönü ( 41730). 

10 Temmw 

Bir Generalimiz 
vefat etti 

Gencrnl 'l'alat Ogunm kı u bır 
hu talı~ı müteakip 4 kmmuı 941 ta
rihinde f stanbu1a E,-elmck iizerc bu
lunduğu Diyarbakııda \'ci,ıt ettiğini 
tccşsCldc oğı·C'ndik. 

lBlP senesinde Horb!~ e ınektebın
dcn mezun olon General Tal!ıt Ogun, 
)emen, TJ·abluııı:ıırp, Ralkım ve U· 
ıııumf Harplere ve milli mücadclcy8 
bilfiil iştirak cLınış, garp ve cenup 
haıhıt koınutanlıklnrınd;ı buluııımı~ 
gfiziclc bir komutıındı. Yurda \C çok 
SC\d~i ordusuna daha bir (ok lıiz· 
metler yapnbllcccği ııırnda aramız -
don aynlınası mucıbl Uıesırlirdür. 

lı'ir fırsat addederek: ramnıın ayma tekııddüm (;den b. ı 1 
Hnsetkurl r ise, bunu çok ınü ait\ Bu mealdeki jurnal, 128.! sen<' j f taş takımı PiyndL' 'l'i:'lll. l\I. Arif Og. M. Cev

clet 323 Edime ( 41906) 
Talat Ogan, çok kalıraman bır 

a kcr oldu •u kadar kendisini her 
yerd muhltlı ve dostlarına da sev. 
dlrnıış, mütekamil ve faziletli b r 
insandı. 

- Paşn, padişahın (lutfu lh .. anı- günde Sultan Azize t.akdim edilmi~ .ıı 
111) be!;-enmedl. Devletin usul ve te~ ti... Mutaassıp ve cuhU padişah, lıu J 
r"fntını n~·aklar altında çlğnedi. Bu, junınl ü:r.erine son derecede hiddet ! 
bir bnkarettir. lendi. Fakat lıu hlddetinı bh"tlcnbıre 

••• 
Fatih AR1:ulü: !:ube fnd~: 

Yd. Piyade Tğm. Hüseyin HOınü 
Oğ. lluhli& Eloğlu, Günıütaııe 
(41825) 32ii. ÇC1k acele şubeye gcl
nıest ilim olunur. 

Tanrıdnn mcrhunın ma~firct. ke
derli aile ınr, arkadaş \'c me~lekdaş
lnrma bu bü)·ük kn),plnrından dola
yı sabır dıleriı:. 

Dlye, servetine rnnğnır fısır Pren i:r.hnr etmedi. JurnnUn bir 11uretini 
si nleyhindc bir cereyan uyand rt- mahrem bir şekflde Mmrn - Hidiv 
roıfordı. lsmail Pnşayn - gönderdi. 

Rnbıülinin Sadıırrt dnlrcsinden ko (Du suretle, dillere dü~n birııdt--
pnn bu cereyan, çarçabuk sarnyn kn- riniz hnltkında ne sureti<' h:ırcket et.
dar taştı. 0.smanlı bfikümdarlarının nıcmizi düşünebilirshıiz!) 
en mağrur ve en ııznmetlisi olan Diye, vaziyeti Hidivdcn t timza( 
( Sultnn Azi:r.) in kalbinde derhal bir etti. 
infial uyandırdı. İsmail Paşa, kcndMne kın \"e rc-

Sultan A:r.i:r., öyle bir padişahtı iri, kabet be151edlf!l içiıı esıısen biraderi 
hiçbir Jııflnli kıılblnde gf:r.lemez .. Kil Fazıl Paşadan memnun dcg"ldi Bu- · 
çük bır öfke buhınnı arasında, kar- na binaen, Sultan Azi:r.e derlınl 
şısına çıkanları de1·hal )'lkıp devir- (Tnrnfımızdnn hiçbir inkı~r vukıı 
tnckte zerre kadar tereddüt etmez· bulmıvııcngına emin olaı ak, zatı P· 
dı .. Fnkat h r nrdcn e, bu me~<'!c banel~ri her ne arzu buyururLırı;a, 
d~ süküt. etti. Ya, Hidıv lsmail Pa- icra,.ındn muhtnrdırlnr.) 
aanın hat rını s.'l:ı;arak bnnd~rinln Dı:ı;e. cevap verdi. 
bu hareketine müsamaha ı.~ terınek Bu muhab<'re rıımauın nyının ylr-
lstedi, '\'eyahut dn, tnıaftnrlarının a- nıi beş;ncı günü hitama erdi. Ve pa
ra ındn bil' hukiimdaı i!lbi y:u;nun dl ah, Fazıl l'ıı a)n vuraca~ darl c
Fnzıl Pa~ayı lmldırıp iyice vere> \'lır- vi hnı:ıı lamak i~irı ramazanın !!7 nci 
nııık ıtln zaman bekledi... m;-er bu ;ronunü bekledi. O :ık • ın Fnı:ıl Pıt
ikincl ihtimal doğru i11e; bll 7.!lmn- şayı ('l'ophıınc Kası ı) na lftıırn dn
nın gelmesine, tnın 10:; gün kifayet v<>t ctu. 
etti. 

• • • 
Fazıl Paşa, aleylıindckt cereyon

lardnn haberdar değ'lldi. O, tnnı mii
nasifo kendi aleminde )"aşıyordu. Yn
hlannda, konağında, Çaml•ca,,akt 
koşkiinde (l) miltemndiyen do:stl:ırı
na ziyafetler tertip ediyor .. 1\1ısn·da
ki §eker fabrikasından ve binlerce 
hektarlık pamuk tıırlal:ırından gelen 
Altınları, avuç avuç etrafına seıı>i
~·oı du. 

İftaıdan Eonra saz clevfot 
intikal f'deı·ek, Sullan Aziz: 

- E... Söl le bakftlıın 
(Meclisi haznirı) riyasetine 
ni:r. geleli neler ynplım:r.'?. 

Dedi. 

işlerine 

l'aşn ... 
gc.Jdiği-

Sndrn:r.amın, kendisinc? ~ıkıı rdığı 
mti,.külattnn bir.nr olan Fu.ıl Pnşn, 

bu suall büy\ık biı· fı~at ittlhıız ede
rek~ 

- Henü:r. hiçbir şey ynpılmadı, 
şcvketmeap ! .. 

Diye '>Öze ba~lndıktan Ont'ft,' ol
dukça nf,'lr vrı pervMız bir lı!!anlıı 
Sadrüznınt t nkidc glri~ti. 

Fazıl Paşanın aleyhtıır1nrı, artık 
Padişaha jurnııller yağdıı mıyıı baş
lamışlnrdL Bu juı nnllerde, Paşaııın; 
re mi vazifl'sini ihmal cdl'ı l k ze,•hu 
st"fahate dnldığındıııı ve (hukuku Sult.ı:ın .A:r.iz, fena l>nld htdd•Ucn-
ibad) ı yuı:ıı tii bıraktığından .. Pdip ı dı. Ofkl ıle nynğ'ıı kalkarak:, 
Namık Kemal; şair Ziya; alim ş •ın- - KöşkGnün bahtc..<;lne blı tnkıın 
seddin S:ıınl Bc)•lcr ve am·lerj ) ;.ılı- baldm çıpla~ları topl?yıp ctonsuz 

61ruı ve konağına top1ıynrak dlvmı"- hora tcpcccğıne. valttılc gcl!p de 
ti islimiye aleyhınde ve Avı uoa (cf- bunları bann haber veı·eydm. 
kim l'frenL"nne) si lehlnd mü ılha- Dedi. Ye ayni öfke ile çıkıp git-
bctkrde lıulundukl.arındnn bahsede. ti. 
rek, Fazıl Paşayı Sultan Azizin go- Mu t.af Fazıl P11 a, cv\elıi şaşırıp 
&ünd n duşurınlye çnlışıyoıl:ırdı. kııldı. Güçlükle kendini topıırlndı. 

En ehemmi) etsiz mcsdcll'tde ba- Kendisin iı en darbenin nereden 
rut ~lbi parlı,ran Sultan Azl:r., bu geldiğini anladı. Hemen arab:ısına 
juına. r karşısındn süklıt ~e sabır binip Beyazıttııki koıuığına gelerek 
gösteriyor. Yalnız, başını ikı tarnfn Pndlşahın bu hakaretine knl'8ı ne 
sallıyarıık (lübııv'le ... ) !er çekmekle vı:zis t nlnuık liizım geldiğini dü-
iktün cdiyol'du. şfinmİjc ba,.ladı. 

Bu sene, bütün rakiplerini üstün oyunlarla mağlup ederek 
merhum Şerefin arzu ettiği şeref mevkiine yükselen Beşiktaş 
futbolcülerini ve idarecilerini can ve gönülden tebrik ederiz 7.A Yi - istnnhul 1thaliit Gümrfi- Confera 9 

ğiiııd('n aldı~ını :.!8871 sa~·· ve 12/2/ "
1 

n 
941 günlil clııpozito makbuzu znvi ol- Bt1101Jlıı licılkcıindcıı; 
nıııştur. YenisirıJ alacıığımdan • hiik- Hl 7 fl;il perşembe günfi Halkcvi-
nıü )"Oktuı-. ınlzdc Ytl'd1111 .. evenler Ceınl) eti adı-

nıı yüksek mlınar Sedat Çetintnş ta
l\iiçııl: l'1ldız lıım İstan'l>u1 ınfınclıın vcrileceğl evvelce ilan olu-

_______ A_ı:_·r_nm 11<>1ıeı __ __;_n_n_n_konferun" tehir edilıni~tir. 

1 

İÇKİSİZ SAZ 
Sanhrfor Hakkı Soııç Şeref Kaleci Mehmet All Sat haf Rlfat 

Cağalnğlu Ciftesaraylar bahçesinde 
• 
ı stanbul lig birincisi ve Milli şiktaş talc.ımİnİn almış olduğu 

Küme şampiyonu Beşiktaşın, parlak neticeleri baltalamak !>aİ
bu yıl elde ettiği muvaffakiyetle- kasile diğer takımların zayıf ol
ri bu sütunlara sığdırmak bir hay- duklarını ileri sürmek doğru de-
li f!Üctür. ğildir. 

Bütün bir me\•sİm, bu zamana Siyah beyazlılar, bu mevsim çı 
kadar hiçbir klübe nasip olmıyan knrdıklan yüksek oyunlarla fut· 
bir muvaffakiyetle, lig ve Milli bol sevenlere futbolün hakıki he· 
Küme m!lçlannda yapmış olduğu 1 yecanını tattırmışlardır. 
36 maçta mağlup edilenıiyen bu 1 Hatta, diyebiliriz ki. Beşikta{l 
kıymetli ve kudretli futbol ckipi, on birinin anlaşması, bizlere uzun 
muhe!if uhalatdn oynadığı maç- eenelerdenberi ha ret knldığımız. 

nü hakkında uzun uzadıyıı ya1a 
cak değiliı:. Bu değerli futbo lci.i· 
nün meziyetlerini herkes takdir e
der. Mevsim basında futbolü bı
rakarak hakemİik eden Hüsnü, 
takımının ihtiyacı karşısınd3 tek
rar futbole başlamııtı r. Bugiirı ise 
takımının en formda oyuncusu
dur. 

Feyzi (sol bek ) Bu mevsim 
arasıra takımda yer alan bu eski 
futbolcu, oynadığı maçla:-da mu
vaffak olmuştur. 

Bu akşam kıymetli üst ad 

Münir Nureddin 
ve arkada,larınıo 
eaerlerini b üyük 
kaçırmayını z. 

k liialk halk tür küleri n yeni 
bir u vkle dinlemek fırsatını 

Bahçemiz: içkisizdir müşterllerunidn 
rahatları temin edilecektir. 

hti- ' I 
Jı Rifat (sağ haf) Beşiktaş takı

mının en miihiın unsurlarındcrn 
biri olan Rifat, bu mevsim, bü
tün maçlarda oynamı\I ve güzel de d ha güzel oyunlar oynamak~ ı ne ;yardımı çok büyüktÜr. Uzun 
oyıınlar çıkarmıştır. Uı.un vurıış- tadır. Bilhassa her pozi11yondo senelerin verdiği tecrübe sayesin-
) f 1 • k <l k ' ntınış olduğu gollerle takımını rn de kliiplerimizde aı sık gönilcn en 
arı ve orvet en ya m an t.1 ıp h b' 

etmesi, başlıca meziyetlerinden- at ır. oyun oynamıya aevket• basit anarşi lıureketiııe bile mey-
dir. Teknik futbolden ziyade e- 1 mektedır. • dan vermeden takımım idare e
nerjik oyuna istidadı fazla olanı· . Şe~ef. (Sol ıç) - Tokımının den Fehmi Eıokun, elde cdılen 
Rifnt için sahada bir bt:çuk saat ıkıncı .b~r yarısı olan bu o~~n~u büyük muvaffcıkıyetlerdeki hı::.ı;e
koşmak işten değildir. Ankaında ı forvetı ıda.~e edenler~en .. bırıdır. si unutulamaz. 
sağ haf mevkiinden attığı bir gol Açık ve guzel paslarıle uç pasta Refik Osman Topa gelince, 
ile takımını sahadan 1-0 galip çı-ı kaled~n. kal.~ye i~en Beşiktaş lor çalıştırdığı takımmın aldığı dere
karan Rifatın muhakkak ki takı - vetlennın guzel b~r maç çıkıırma- ce meydandadır, Bcf'iktaş klubü -

d f l d ları ve çnbuk netıce almaları Şe- idarecılerini Ve! futbokulerı·n·ı k _ 
mıııa yar ımı aza ır. f" •. 1 b wl d 

Halil (santrhaf) Futbol bilgi· re ın guze oyununa ag 1 ır. ~andıkları lig ve Milli Küme şam 

Nihayet bir gün geldi ki, Sultan Bütün hayatında, ilk defa o'arnit • 
· k . 1"" l'k · ı Şerefin takımda rolü çok bü- piyonlukları dolayıaile tebrik e-

eı u, uzumsuz sert ı ı e oyun "'kt'' K d" - l k · d T ı_ 
bozma kabiliyeti fazla olan bu yu ur. en ısı go atma tan zı· er ve üudyc taınpiyonası maç.. 

.Aziz.in sabru tahammülü Whndi. gmuru kırılnı.ış olnn Paşa, böylece 
Son bir jurnal, :Mustnfa Fazıl Paş - dü~üne dursun; ertesi gftn Sadrfiz:ını 
nın işgal etliği şerefli g:ındalyeyt, bir saraya davet. edildi. Akşam geçen bu 
anda ııltındıın çekiverdl. Mnğrur 'h- macerayı saray erkanından bütün 
aır Prensi, en ağır bi~ ha~nretle der-

1 
tnfsllütile öl:'Tendı. Sonra, lıuzura 

hal İııtnbulu terketmıye ıcb:ır edildi. girdi. Sultan .Azi:r., Fazıl Paşanın şi-

Vali Lütfi Kırdar, Betlktafa, !ı ~snbul tamplyoau oldutu 
zaman kup&Jl verirken 

ı b .. · · u'"zcrı"n "'c ynde attırdığı için bazı maçlmda larında da layık oldukları mc\·•- ıe ::,crnanm ugun ıçın u •• 1 ..,. 
durmak beyhudedir. g.~ze oyunu p ek açıle olarak gö- ula,malarını candan temenni ede 

H.. - (S l baf) B "k runmez. riz. S. 
useyın o e~ı tat ""k .• 

tak ımının m üda faa hat tını tutan Şu ru (Sol açık) İlk zamnn- Seçme mUsabakası 
1 d ' .ı ... l 1 h k F b h futb 1·· .. h l . ._. . b. d H'· . d' da t ribün iç.ı·n oynıyan ıon ('Ün· S 11 lk ' d ar a çucaroıgı oyun ara er e~ J ·ener a çe o unu atır at- 1 ıKıncı ır oyuncu a use:rın ır. 1 d k . • 1 'w ... : arıytJr a ·~vm ııt .. • 
s in takdirini kıızanmlflır. mttıtır. Takım halinde çok yüksek Enerjik olduğu kadar teknik fu t- Ş~~k ~.ta 1&;1 ı~ın ça ış~f gı. g~rulen 1 - - Srıoı· şubem!?. 12 temmuz 911 Evvelll bu jurnalden bahsedelim... k1iyeilcr1ndcn bahsederek, Sadriizam 

Bizznt (Sultıın Hamid) in naklettiği- dan imbat istedi. O zanuın Fuad Pa- Beş.iktaşın en parlak zamanı oyunlarını eeyrettiğimiz Beı;;ikta• bole de aklı yata n b u oyuncu • u kru, d t a ım E ~ba.zı efıını y~p- euınartcs! ~nü sant 14.30 dn llü
muhatla k ki bu senedir. Lig maç fln elemanlannı birer birer ele a- tekrar takımında yer aldığı vnki b~a ta .~ r· .. Şere gdı 1 kevkalade ytıkdere lleynz Park )'Uzma haVLı -ne g5rc (1) bu jumnlln meali tun- d:ı, nıukabcle}ı girişerek: 

ır pasorun yanın a açı pa,lnr zunda ıiı:alanmız aroıunda seçme mıı 
lanndn hiçbır .earıııntı geçirmeden \alım. yokluğu daha iyi h issedildi . Bu- d . ff d d ek .. . - ııaba~nları yap•lacaktlr. İştirak cdc-dan ibaretmiış~ - E!endtmhf ••• Zaten bu ııntın 

(1\Iısulı Mo~tafa Fazıl raşa kul- hali. malftm... Kendiai, eııascn bcd
lan, ma\lk olduğu $ervet:ü simiindan bindir. Ve bilhassa, Hidiv İsmail 
fideta cinnet getirerek, Çamlıcadaki Hakkı Paşa hakkındaki tevcccühünfı
kö~kflnün ~aht~i!'dc fren'kleri~ adet zü, şiddetli' ıstiıkap etmektc•di:r. nun
\erı mucibınce zı)•afetler tertip et- dan dolayı da, bııeta zah ahanenlz 
n:ıekte .. ve bilha a ı:-rnn_sa.da Cumhu olmak üzeı·e devleUmfzin her işi ve 
l'ıy<'t nan eden dlnsız kaftrlerin ha- her !erdi alc!t·hiııde udeta hwıumet 
reketlmni tnklit t'ylernektedir. Bu beslemektir. • 

f8.mpİyon otan bu tokım, :lyni hız M eh met Ati (Kaleci) Bu se· gün için takımının en iyi oyuncu· .n~ ıs 1 b keke I er . sur~tı saye- cck azoıl:ırımızırı e~ gt'Ç eumeı t si 
la Müli Küme maçlannı da çıkar- ne iyi bir form tutan Mehmet Alı, larındandır. sın tekça u b·~ eyke ınelnk u oydun· günlı EBDt 12 ye kadar müracnntl:ı 1• 

w k. d h d - b".t"" l d . cu a ımıoa ırço • go ·azan ır- 2 E 1 1 1 mı~ ve yaptıgı on ae ız oyun a emen oyna ıgı u un maç ar a Sabrı (Sai açık ) Bcşiktaşta t - ' m :r.c e n•anckılln ve kem n 
da sahadan mağlup edilemeden kalesini )fı.yıki l e. ?1ü~?faa etmiş- parlıyan, Hakkının yanında gü- mış~. ( w k ) B'lh 

1
. cleı lcıi \·erilccektır. 1stcklilerın i im 

aynlnuştır. tir. Bilhassa Mıllı Kume maçla- :zel oyunlarını gördüğiimüz bu o- 1 it d eagl açı 1 a!ııa ıkg leı ini ~n.,dırrruıları. 
d .. d r k d ~ b w • maç.arın a e e avuca sığmıyacıı Kürek tetvlk va ttl 

Acaba hakikaten Beı:ıiktaş bu nn a, mu a aanın a sa ıgı azı vuncu maalesef gururuna maglup ı_ d b le. ı b w # rıT arı 
' . . ~ "'h" -1 d . ld • • .. ~a cır ça u o an u oyuncu, ıscıg l sene kuvvetli mıydı~ \ok il di- mu ım ma,..ar a )apmış o u~u olmuştur. Henuz çok genç yaşta , arılct t f d ff k st tbul Su SJ>orları ajaı ıgın-

dimledcn olmak ilzere, dun ~~.c Fa
zıl Pa~a ile arktıdaı,lnn yine me%.ktir 
köşldln bahtes!ndc toplanını~lnr .. ba
raklarındnki donlaı ı ~ikarıp <l?.erlo
:ı-ine birer beyaz cömlek ıtlyd[kten 
sonra boyunlarına birer kn·ımzı k1-
-.rnvııt talmıışlar .• böylece eofrayn o
turup bir 'tm~li ayşl\ 1ıret etUkten 
sonra, başnçılc ve yalınay k olarak 
(dans} denilen frenk oyunları o •na
mak ııuretilc ~r'i şerife ve idııbı tn
saniyeye ve bilhassa ricııli dcvlt'tin 
,eref ve haY15lyetine muhalif haTCki
tft ctiret 1küıtahh nnd bulunınujlnr
dır.) 

(1) (Su1ta11 1/nınidin Son G1"ittle1-i) 
«.ıtmind~ki e.ııerimf:de bu bapta faf si
ltit ıe fıesikalarm "ıembalan haJ:kı1'. 
dn da <tnalı'lnıat 11l!rdır. 7.. Ş 

At m •ktarı artıyor 

Memlefcette 7 nıilgon 
150 bin at fiil.' 

Ankara, 9 (Hu u 'i muhabiriınlz
d n) - enilckctimJzde ut nesli 
günden gün ıırtınakta ve ıslah edil
mektedir. Cilnıhuriyetin tik kuıul -
duta deviılerde Arlzlye hnrneında 
15 damızlık au1r ~c memlekette de 
480 bin at rnrdı. 

Cumhuriyet hakunıctiııin buyük ,.c 
1 }'İzli çaJışnuılıırı Bll)<.' inde damız
lık aygır miktarı G7 ml•linc çıkarak 
1000 i gl?çnıı~ ~e aıt miktnrı d:ı iki 
bucuk misli aruırak 1 n1ilyon lliD 
bine çıkmıştır. 

Yalnız Knrnenbey lınr:ı,ı damızlık 
e1arak memleket dnhilinde 800 baş 
aygır entrıuştır. Bu haranm Ş<ıhreti 

1ıudutlartmız dışına da çılouış ve 
hariçteki memleketlere de bir çok su
:tl~lar yaııılmı~tır. 

g• er takımlar kuvvetlerinden ka- güzel kurtarışlarla ~akımının ga· biz seyredenlerden e vvel, kendi- "tı · a vel sankr o r a muSova ~:ı· flaıı: 
Diye. bir hayli feyler aöylfyerek, 1. l . & .1 1 t B • b w S b • 1 ye ı maç ar çı ıı rmıştır . n gun· 1 nol"'cmiz kı- ek t n. 

P d. h ,, .__ · · 1 yıp mı etmı·şlerdi ~ ıp ge mesınc amı o mu~ ur. u- ıu .-aenen a n, ııon :zaman ar- I d k d S b • .b. - " ıı · · ~vı ... yarı"-
ıJ.'l. ın uzun zanuınuan""'rı 1c ncıt. • D\..ftik k I . . d'w. I ...,, el l er e ar a aşı a n gı ı ~urum· tarının uhinrisi l8 t 

birlken ofkeyc bfi bütün galeyan Bu ıuale c.evap vermekle ınu- nu ~ taş a esmın ye ll:{ı go - da takım a yer a amıyaca'k ka· na m a"glu&p o la b b" .... l emmuz pn~;ır 
l · d d " d d 1 b·ı · · b l n u oyuncu ır gfüıu nan ıca ilP. Bebek ar:ısındn va 

vereli. ha k kak ki birçok kimseler ara- erın n e m en e an ıya 1 mı:. dar ozu muştur. m·u· -1 de t ta' - d · · k b tt•k pılncaktıı· ~ 1 M h Al" l' M"ll' K"' u Kım a yerını ay e ı < • 

ki gün sonı'll, bayı·am milnnsebe- sında elin devam etmekte ola ı e 
1
met · h ıg. de 1 1 ume Hakin ( ı.ai iç) Beşiktaş takı - ten aonra. tekrar oynamıya baf• 2 - Musabahlara tam saat 15 

tile ynpılacak olan nıeı·uslme hliUln münakaşaya atılmış oluyoruz. Bi- maç ~r~nın. epsın e oynamış ve mının yansı olan Hakkmın mu· lamıştır. Fakat son günrledeki o- de başlıınncaktır. 
vill:elll ve vüzera dJlvet edildiği bal- zim görüfiimüze göre, Beııikto ın k~le~ını kımseye emanet etme- hakkak ki takımın1n şampiyon ol yunu eskisi kadar ta tmin edici ~ -Toplantı mab:ılll olaıak te bit 
de, Fazıl Papya davet tezkere!i. en büyük rakiplerinden Liri olnn mıştır. masında rolü büyüktür. Bu em- d~ilJir 1 l'dıl1enkBl~bekt;e Galntasaıay Denızeı-
gönderllmedi. Tabiidir ki dnırct <:dil- y .( w L k ) B "k · .._ · lık o a ı öuundo kı- 1 1 
medikçe, o da saraya gidemezdi. Fenerbahçe takımı kuvvetinden avın:. ıag v e eşı ta\'ta sa isiz oyuncu, en müşkül vazi- Beşik ta{! klüb ü kazandığı em· saatten evvel bul up,cr n ıI:u:.ın. n 

Muayedc merasiminde F.ıızıl Pa- yan yarıya düşmüştür. Galatasn- b~-- mcvsın; pdarlı~an ~f. oy~ncu. yelt!be~de taklımını mağluH& biykkette n aalaiz rnuvaffakiy~ti yalnız yulca- " -- Sporcu :::n~rı nr~~!1;ıc 
"•fi görenıiyen Padtt.ııJı, daha ziya- raya gelince, bu seneki takımilc tıııumma zıya esı e mv ıt o muş- ga ı ıyete u aştırmıştır. a ının rıda bahsettigw imiz. o 1 .... gay~lle bu yeıı·'m' J:lüp~ . i i ...- .,.. k" k d '- 1, b "' ·· ı. d .. yuncu a . .. .,.. erım ~ n 
de öfkclc.neı-ek, saray cıkinından se- geçen 'Sene ı ta ·ımı arasın a t:uv tur. taı.ımına en uyuı. y ar um, g u· m e dyun değildir. Sah ada canını isU!diklerl kadnr tekne ile iştirakleri 
'bcbinl sual etti. Mabeyhıciler, Sadı·a- vet iti}?arile mühiı:n bir fark yok- Uzu~ vuruslari:. ıürati ve topu zel oyunil~ berabe.~ a~kadaşl~~ı- dişine takarak çalışan o n b ir 0 • ımbest bırakılmıştır. 
zıımdan•gizlice tnllmat alnılJ olduk- tur. Nıhnyet Beşiktaş takı."tlının ~-es~len)e temayuz eden bu o- nın manevıyatlan uzennde mua- yuncud an batka saha h aricind e 6 :- Jlak<'nıler: Baş hakem: Rızıı 
lan cihetle: bu seneki kuvV'eti, geçen seneki yuncunun bizce en büyük mezi- bet tesir ifa etmeııidir. de üç m ühim air:ıa vardır : Bunlar s.uerı, H~k<'m: Bekir ?ılı_ıeur, Efdal 

- Herlıald , bir şeye gficcnnı~ o- Beşiktaşla kıy s edilmiyeeek ka-jveti ımütcvazi bir sporcu ofu~u- lbrahim (santrfor , iki usta in- Fehmi Erok, Abdulla h ve Refik Noğun, !"ıdrllmNUlbatuı:~ lsmaıl Dal-
ı d .. .. d.. d d h ff ıc· 1· yancı, ,-,ec . edim 07.gen Nurt 
acak. a r ustu~ ur. . ur... •. .. ııay yanınaa mu~ a ıyet .1. maç ~man T optur. Bilhassa Fe hmi· Bo ut, Arif Sporel. ' 

fD~vomı vtır) Bu m unasebetle ampıyon IBe- Hüıınu f sol b ek ) Burada ! hır- lar çıkann ilbrahım, son gunler- nın takımma ve dolayısil.! Jı:L:ibü- Snha kımıl cıi: fbt"ahim K~lleo. 

BUyUk c sus romanı: 70 ······················ ......................... . 
Onun ciddi ~yler konuşmıya tahammülü yoktu. 
Muhaverenin ıişc müteallik kısmını ertesi sabah:t 
terkcclerck o ak~am sevi~ik, uyuştuk, ve yatağa 
girdjk. Sabotıleyin kendisine gclmi~ti. Kahvaltı
mızı ederken mükôleme mesleki mevzulara da· 
yandı 

- Sen dedim, niçin bir lngiliz veya /\meri

kan gazetesİM istihbarat yapmıyoreun, iyi para
lar veriyorlar. 

- Bulamadım H hepsi, buraya hususi mu. 
lıabirler yolluyorlar. 

Ben fıısatı kaçırmadım. 

- Ben dedim, yalnız çalı~amiyorum, ister• 
sen bana yardım et. İyi parn kazanırsın... Ve 
kendisıne bana istihbarat i!;lerinde yardım t'tti~i 

Nak leden-: Cim. Mim ................................................ 
takdirde ayda 200. 000 ley vandettım. Victor 
memnun, kabul etti. 

Bir haftn kadar beraber çalıştık. O bann 
muntazaman havadis veriyordu. Ben de sözde 
Amerikan gazetelerine çekiyorum. Mühim hava· 
disler getirdiği zamnn ıın laşmamızdan fcıila ola
rak ikramiyeler de veriyordum. 

Bır haf ta sonra, adam akıllı anlaşmıştık. A
ramızda istihbarata ve Jngiltere lehine çalışmak 
hususunda hiç muhıı.vere geçmediği halde o bu 
v z.ifeyi mükemmelen jfn edi,> ordu. 1 foıta çok 
defa bizzat kendisi: 

- f ngiliı.ler için ka fı derecede çalış nııyo
lll7. dıyordu . Nih yet on b~inci günü ben bır ta
raftan aramızdaki para münasebetleri Cliğer ta
raf tan da, mC'treslık '\'e dostluk munsebetleri do• 

ln} ısile itimat ettim ve her feYİ aç tım, H iç ya
dırgamadı. 

- Zaten masumiiu dedi. 
Bunun Ü'zerine kendisinden bir ıkadeıne faz

la iş iıttedim, ve diğer Alman taraftarı görünen 
nrkadaşların para ile satın al ınmalarını teklif et
tinı. Uğrşncağını söyledi. 

Bu nradn. Ritter ile teması muhafazn ediyor, 
ve oian Liten i,Jeri kendisine anlatıyordum. Diğer 
tarnftan attışemiliterle de temns halinde idim. On
dan da her gün yeni bir malumat almıya muvaf
fak olarak Ritter" e götiirüyordum. Bu suretle Al
n.nnyanın Rumanya üzerindeki emellerini tnma· 
mile öğrenmiştim. At~cmiliter tarafından o tarih
lerde mağlup olan meşhur bir General ile temnsa 
geçmckliğim emredildi. Ben bu işi yaptım ve ken
disine :kabul ettiği takdirde Conducatorul, :>ani 
mahir me\'kii veıileceğini bildirdim. General. Al· 
manlnrın bu tekliflerinin minnetle knbııl edileceği 
ce1.·abmı verdi. Tabii bu yaptığım işleri de derhal 
Rıtter'c bildirdim. 

Victor arkada•fonndan iki tane.sini ne yaptı 
ynplı kandırdı. Alman taraftarlığı yapan yevmi 
gazetelerin birindeki nciriynt, ve havadisleri gös
tf'rcn başlıklard .. ki mnnalar değitıti. Ayni i•tıha1e
:> i ba~k bir gazetede daha gördük. Fnknt bu i,
leri yaparken Victor beni adamakıl lı soyuyordu. 

Yüz alıyor, bir veriyordu. Ataşemiliter Besarab
yaya gİtmekliğimi istiyordu. Bir aralık o ~ olculu
ğu da yaptım. Ve Rusların fa.,liyeti hakkında hay
ili malumat getirdim. Huduttan koyverdiklerı n• 
jnnlar vasıtasile propaganda yaptırıyorlar, ye !ko
münizme duşman olan yerlileri bir bahane bulup 
oradan uzaldnşhrıyorlarmış. 

Avdetimde Victor"u hayli fnol buldum. iki ki
~yi daha ağma sokabilmişti. Christianc ise. a keri 
mahfelde ü.neranın ne konu.Ştuk1ar;nı sık rıık gdip 
h:ıber veriywdu. 

Fakat siz de takdir edersiniz kı, bu kadar ka· 
rı'ık işleri hep bi:-dcn idare etmek hayli zordu. 
Nitekim, Rumnnynda lngiltcre lehine hizmet etti
ğim anlnşıldı ve ben de R~manya) ı alelfıcele ter
ketmck mecburiyetinde kaldım. Bu hlidise şö)·le 
o1du: 

* Viclor'un İneilizlcr lehine imale etn ek için ça-
lı.1tığı gazetecilerden birisi Alm n ajanı bulunu
yormu,. Bunun hüviyeti o zamana kadar o kadar 
mektumane tutulm'°tu f:i, bunu Ritter bile b

0

lıni
yormu,. Bu zat (hal.ı ismini bihııyorum), \ ic
to~·u Alman Cestapo'sunn ihb r ctn.; "e V cto
r'un benimle olan münaocbetlcrıni de tesbit ctmı • 

(Devamı vaır) 



Sulhümüzün 
kıymetini 

bilelim 1 Al•an tebliği 
Alman. Rus '(BtlfMMof41dM ,,._,,.) 

melde mefıul. Avrupanın, Afrj. 
b ve Asyanın böyle kana boyan
d.J,ğı ve ateıe yakıldığı aünlerde 
l'arbın en büyük miiletJeri, ken· 
dilerini bu ifetten kurtarmak için 
ıelimet ve emniyeti yalnız bizim 
topraklarda, dvamnert Türkiye
nin misafirperver )'Ul'dunda. ili· 
eena.p Tirkün tefkatli sinesinde, 
ve bir kelime ile charimi ismeti· 
.mİzde» buluyorlar. 

Demek on bet. yirmi sene evvel. 
yok edilmek istenilen Tiirkiye o 
zaman idam aleminin necat yur
du idi. Şimdi de hemen bütün 
garp ileminin son melceini letkil 
ediyor. 

Bu, neden ileri geliyor? Bunun 
yegane sebebi Türk milletinin İıı· 
tikla.I Harbinden sonra takip er
le~ olduğu açık. ıılliigif.ten a• 
.zade.. bile ve kurnazlığa tenez
zül etmez siyasettir. 

Bütün sulh senelerinde tatbik 
ettiğimiz bu açık alınlı siyaseti. 
içinde bulunduğumuz müthis ha
ile zuhur eylediği gündenbe;i de, 
biç şa~adan. hiç şaşırmadan, biç 
yanılmadan. her kimin olursa ol
sun tahrik ve teşvikine kapalma
dan ve gözümüzü kırpmadan ta
kip ettik. Bu sayede hemen bü
tün Avrupa ve Afrika ne Asyanın 
bir kısım at~ler içinde kavrulur
ken biz sulbü muhafaza etmenin 
yolunu bulduk. 

Etrafımızı sarmtt bulunan 'ft 

sirayet dairesini her gÜn biraz da 
artbrmakta bulunmuş olan bu 
harp yaıagınının içinde memleke
timizin yalnız kendi huzur ve se
lametini muhafaza etmesi değil, 
bafkalarına da ilticagih tetkil ey
lemesi elbet bulunmaz bir nimet
tir. 

Bu nimetin kadrini bilelim ve 
ona dört elle sarılahm. Hü.kUınet, 
harici siyuetile aulhü muhafaza 
etmenin çaresini buldu, ordumuz 
hndutlanmı:ZX!a elinde silahı o 
sulbün bekçiliğini yapıyor. Bu iki 
euJb imil n aıuhafmmn hariciıaı
de sulbe hizmet etmek boynunun 
borcu olan üçiincÜ bir unsur var 
ki o da cephe gerisi vatandaşla· 
ndır. Cephe gerisinde olan bizle· 
re düşen birçok vazifeler mevcut
tur, bu -nzifelerirı bumda ikb• 
aadi hayabmaa ta~ ve onu 
mümkün mertebe hali tabiide mu· 
bafaza gelir İçimzide ticaretle met 
gul olanlann fırsattan istifade. ile 
fazla kazanmak, çabuk zengin ol
mak istediklerini göı-üyoruz. Bu 
birkaç kişiıün .p.lısi menfaatlerini 
diifünmesi, umumun hay1'tım hu
zursuzluğa aevkedebilir ve netice 
itibarile sulbümüzü sarsar ve za
ytffahnı• olur. Keza bir kısım hal
kımız da yiyecek ve içecek kalmı
yaoaU.U. gibi fazla telifa dü,erek 
fazla tedarik&ta kalkıf(yorlar. Bu 
da tabiatile her türlü glda madde
lerinin azalmasını intaç ediyor. 
Bütiİll bu mabzlD"lan elbirliğile 
düfiinerek. yine dele verip birbi
rimizi .korunuy• çal~ak. sulbü· 
müzii bir kat daha kıymetlendir
mek. bwlanmaz bir mücevher ha· 
line getirmek için IUmıdır. Şah-
san ne kadar feragat ve feclakir
lık &Österebilirsek_, memleketin 
mnumi lmvveti o kadar arimll o
lur. lstitli.1 Harbinin misallerini 
bilhassa bugiiıı}enle gözönüne ge 
tinndi,.U. O ~anki yokluğa 
-raiJıaen, ortaya böyle şerefli ve 
lnadretli bir Tül"kiye çıkardık. Za
ten )'Hımızm ~nda istiklal 
Mieahedesi bihraLnım tazele
mekten bir maksadmnz da. bugün 
İçin intibah vesilesi bulmak idi. 
O mahrumiyet ve fedaki.rlak gün
ler.inin hi.brawıru ne kadar anar
sak. buıünkü va:ıif eleriınizi o ka
~ iyi görmüf ve ifa etmİf olu-

Stalln hattı 
önünde kati 
çarpıtmalar 

(1 tlNi ıaAi/«lna U-) 
Cephenin bu mmtakasında Sov 

yetler, hiçbir zaman yerine kona
nuyacak nakil vasıtaları kaybet· 
mişlerdir. Bundan başka Alman
lar, 8ilah, cephane, teçhizat ve 
büyük mikyasta mitralyöz ve bir 
kaç bin esir almışlardır. 

Şark cephesinin ş.İmal mıntaka
sında Alman istihkam kıtalan ' 
bataklık arazide yol yapmışlardır. ı 
Biraz sonra da Alman kıtaları ~ar 
ka doğnu ilerliyebilmit;lerd~r 

Rmnen kıtalan eski hudu&ra 
ulatmı,lar 

Berlin, 9 (AA.) - General 
Antonesco'nun kumandası altın
daki Alman - Rumen müttefik 
ku""."vet1e.ri 7 temmuz günü aşağı 
Dnıester deki Sovyet hatlarına 
karşı ilerilemişler ve cereyan e
den şiddetli muharebeler estıasın
da düşmanı evvelce Sovyetlere 
terkedilen Besarabyanın gerisine 
çekiJmiye mecbur etnıiı;.1erdir. A
şağı Dniester' e varan General 
Antonesco kıtalan Rumanyanın 
eski hudutlanna ulaşmıslardır. 

16 bin İspanyol gö~üllüsü 

boğuşması 

heye yaptı,iım seyahat e&naaınd& 
gördük1erime jstinaden umwni 
bir bili.nçe yapılabilir, kamaatin-
4eyim.. Bu muharebe, evvelki mu
harebelerle kıyas kabul etmez de
recede deği.jiktir.Filhakika Alman 
ordusu bu kadar müsavi şu·tlar 
içinde harbeden blr ordu ile kar
şılaşmamıştır. Sovyet ordusu bir 
çok bakımdan Alman ordusuna 
benzediği gibi, ayni ihtı1alci vas. 
fmı da haizdir. Rus askeri Fin
landiyada gösteremediği cevheri 
buı·ada fazlasile &"Öst.ermektedir. 

Alman harekatını kolayla,tıran 
!imiller şunlardır: 

1 - Almanların muharebedeki 
tecrübeleri, 

2 - Baskın halinde yapılan 
hiicumun temin ettiği tefevvuk, 

a - Alınan hava kuvvetlerinin 
daha iyi tayyarelere ve daha ted
bh-li pilotlara malik, bulunması, 

4 - Alman tanklarının daha 
mükemmel bir surette imal edil
miş olması, 

5 __,Rus ordusunun Polonyacln 
yt>rleşmiş olma:::ı itibarile irtikap 
ettiği tabiyevi hata. 

Fakat başlıca tefevvuk, Alman 
knrmnyının Iaikiyetile Alman au
baylarının iyi yeti~nıiş olmasın
dadır. 

Beme, 9 (A.A.) - Afi: y • d • 

Bütün siyasi 
partiler 

lağvedildi 

F alnız milli fırka 
icragi /aaliw.t. eıl.c.k 

Bertin, 9 (A.A.) - Holanda ıi -
yasi partilel'inin ve bilha~sa parti 
azalarının Almanyanın işgal kuvvet 
}erine ve tasarladlğı reni 11izama 
karşı açık ve faal muhalefeti karşı
sında, fevkalade komiser Se:,· s İn
quart, Holandada her türlü siyasi 
faaliyeti men ve siyasi partileri fes
hetmiştir. 
Yalnız Holandada Nasyonal Sos

yalbtlerden N.ussertin partisi meşru 
olarak tanınmaktadır. 

Atlantik harbinde 
yeni safha 

(1 inci salı if edeıı deı·am) 
Amerikan matbuatı bu karan tas.. 

vip etmektedir. Amerikan gazetele
rine göre, Amerika bu hareketle hem 
İngillerenin yükünü hafifletmiş, 
heın de Nazileuien evvel davranmış
tır. Bazı gazel.eler Dakar ve Asor 
adalarının da işgalini İ$temektedir
ler, Neue Züricher Zeitung gcızete- enı emıryoJlarrmız 

sinin Berlin muhabirine göre, Rus 
ceph~sine hareket etmis "lan 16 (Birind ıahi/eden deva.m) Almanyadaki akisler 

b . I ] ·· ··ıı· ·. B l kilometresi ile 1 14 üncu·· kı'lomet AJman gazetelerine göre bu hare. 
ın spanyo gonu usu er ine k R 1 i 1 · · B 1 resi arasındaki dördüncü kısım et, ooseve t n Avrupa işlerine mü-

ge mışhr. un ara General l\.fonoz dahale etmek arzuı;unu açıkça gös-
G d k d k inşaatı Nafia VekaAletı"nce 4 mı'l-ran e uman a etme tedir tennektedir. Gazeteler Almanyanın 

Finlandiya cephesinde ' yon SOO .bin liraya ihaleye çıka- bu ne"1 tehditlere ula aldırmıyaca -
Helsinki, 9 ( A. A.) _ Ofi: rılmıştır. lhale bu ayın 16 mcı ğmı söyiemektedirier. 
Bütün Finlandiya cephesinde günü yapılacak. ve derhal insaata Japon matbuatı, hadiseyi Ameri. 

Fin ve Alman ileri hareketi de- başlanacaktır. . ka tarafmdau, harbe doğru atılmıı 
vam etmektedir. Bundan ba~ka Irmak - Filyos çok ciddi bir adım olarak telakki et-

h ttı S S mektedlr. 
Karelı·nl· · )" d Al J a nı, amsun - ıvas hatt\na n şıma ın e man ıır Sofya radyosu da bu hadise hak-

sovyet rnukavem t . • fl k bağlamak üzere 140 '--'1ometrel1"k e mı zayı atma JUi klJ?da şöyle demiştir: 
için Sovyet ikıtalannın gerilerine demfryolu inşaatı için de hazır- I.zlanda aduının Amerikalılar ta-
müb.im hava kuvvetlerile taarruz ~ıklara başlanmıştır. Bu hattın rafından işgali her tarafta bü:,'iik 
etmektedirler. mşaatı da 2 1 temmuzda eksilt- bir alaka uyandırnuııtır. Hidise A _ 

Merkezde ve şarki Kareli'nin miye konulacaktır. merikanın artık harbe gireceğine bir 
cenubunda Finler sistematik bir Bu hat Fi}yos - Irmak hath delıldir. Amerik1\nın yalnız İzlanda 
surette ilerlemektedirler. üzerindeki Somuncuk israsyonu ile iktifa etmeyip Dakarı, Asor a-

L d 
'] O cık k dalarını ve Yeşil burunu da isgal e-

a oga go-1 ·· h · d h ı e sınan azası arasında m· - ~· u cep esın e are- dcceği muhakkaktır. (Ankara rad-
kat Finlerin lehinde ~kişaf et- şa edilecek.tir. Yeni y.tpılacak yosu) 
rnektedir. Hangoe'de mahsur ka- hatların takip edecekleri güzer- Roosevelt•in pyanı dikkat 
lan Sovyetler, tayycuelerin bom- gih yukarıı:laki haritada gösteril- b---nah 
b d ·b mistir. -.,-ar ımanına ta i tutulmaktadır. ................................................. Vaşingt011, 9 (A.:A.) _ Romrcvelt, 
Topçu ateşi bu bombardımanla- J bu~n. fiiliyatta, Amerika Birle>jik 
rı tamamlamaktadır. ngiliz - Rus Devletlerinin müdafaası harelditınm 

Sovyet tayyareleri Kotsk'de İ~birJig'"' İE. garp yarım küresine inhisarı hak. 
mühim hasarat husule getirmiş- ~ kında her türlü kaydı ortadan lkal-
lerdir. Burada amele evleri yan- (1 tnci sahıfeden clflı•ıım) dırınıştır. 
mıştır. Salı günü Londraya gelmi!I o- Rno!'levelt, gazeteciler konferansın-

F
. land' d lan heyet azası, Ha;iciye N~zın da demiştir ki: 
ID ıya a kadın ve çocuklar 1 Ed . M . k. f d Ru veya öteki oı..·anusta müda-• b d ' en e aıs ı tara ın an takdim "~ 

1' afm a d"l · 1 d. faa içın ehı:>.mmiy!!tli olmrycan lHıkla-
Helsinki, 9 (AA.) - Muay- e E~ış erkır. . lar vardır. Fakat d iğer taraftan 

yen bir i'1eri olmıyan veyahut a- h ' L :~· ısa bJT «ho~ geldiniz» garp yarım küTesinin ~mırlarının 
t · · ı l · k ıtaoesmdc bulunmustur b. t d k. · k o ye erın apanmaı:.ı dolayısile . . . · ıraz o esın e am ço miihlm ola. 
mecburi mezuniyette bulunan l B • ~aıskı, ve heyet a_zasından i- hilecek başka noktalar da ıııevcnt-
den 59 yaşına kadar bütün iradın- km Eden le hususi hır görü;jme- uıır. Muhayyel bir hat çizmek ve bıı 

1 b k 
de bulunmuslardır D h hattın üzerine şamandralar dikmek 

arın ir ararnam ·b· · cı. a sonra • e mucı ınce h H b: bitiabi iıııkiırı ızdır. 
iıı, ııervisine derhal "'"elmelerı· teb- eyet, ar ıye Nazırı Margeyeio t "' 1 ta f da .k bul el.il xlandayıı Amerikan kuvvetlerı 
liğ edilmiştir. Karamöme muci· r_a ~n n a e misJ.:.İr. gönderilmesi bah!'lincle yapılan bir 
hince mektep talebeleri d e bu 1 söylendiğine-göre şarkl; h.;reka- münakaşa esna:;ında Roo~t!'lt, Al
yardımcı işlerde hizmet alacak- hn ikinci safhasına başlamak için man veya di~r bir memleket kuv
dır. Daha şimdiden 150.000 ka- ' yeni tedbirler alınmıtı bulunmak- vetlerlnin İzlandayı iş~l etmek ü-
dar talebe bu islere alınırustır. tadır. zcı·e butundu.klanna dalr sıu-.ih »ıa-
Ruslar Helsinki'yi bomba.b.ddar Alm.anlar Salla'YI iteaJ ettiler lümat alıp almadığı hakkında soru-

Helsinki, 9 (A.A) - Sovyet Ber_lm, 9 .<A.A.) - Alınan kıtala- lan bir suale bilvasıta oir cevap ver-
F laııdi miştir. Roosevelt denıiştir kJ: 

bombardıman tayyareleri bugün !::.h'-~n ·
1 

ya cephesinde kuvvetli Filhakika hu husu ta sarih uret-

H I · L' h · b" - L """" ~nı ar tara.f.ından miidaf e eın11J te nne ır aıu.n yap~- dilmckte ol.an Salla ehr" . . .aa e - te cevap verebfü~ıeeğinıizi !'lallmıyo _ 
l~dır. Üç ev hasara uğramış, ae- mişlerdü. ' ş ını ışgal et- rum. ~~at harp zamlllWlda insan 
klZ ev yanmıştır. 15 ölü ve birçok Fin tebliii , kcndısını hamun ~erine koyar çe 
yaralı vardrr. Hclsinlci 9 (A . , hasrı;ıın ne yapacagı!1ı t.esbitp çatı_ 

Alman külli k ti · St I' w .A.) - Fın Baş- şır. insan bazan malumat alır, bazan 
~ ~e erı a

1 
uı lcumandanlıgı tara.fmdan bu ak- alamaz. 

Mtbna h~ ..-~olma~·~- fa1D neşredilen tebliğ; Bir gazet~ci hasmın A~or adala. 
Şarktakı asken ha~ekat hak- Cenubu şarki hududunda bil- rını veyahut Yeşilburun a.dalarıru i.ş-

kmda gelen haberlerden anlaşıl- hassa keşif ve topru ·1 .. ~ç f 1. . ~ale teşebbüs etme~inin muhtt"mel o-
d v •• Al d • ... ~ aa Jyetı lıı L -ıgına gore, man or Uflu ku- olmustur. Lahdenpoh' d . .k P o madıgını sormuştur. Roosevelt 
vayi külliyesi henüz Stalin hattı meti,;de ilerlemelct lan ~ıııtj a- b? suale, tahmi~l~rde bulunamam, 
önüne gelmerni,tir. Buradaki kuv- d d e 

0 
. ta arı- dıye eevap vermıştır. 

vetler 20 • 25 tümen ve bir k:ı- =. h~w. u u a~rak 1? kılometre Diğer bir ırazeteci, Groenlmıdda, 
.. .. . . dermlıgınde bır sah.a ışgal ve ae- Amerikan kıtalan bulunup hultm _ 

sım m'.'t~~·~ kıtalardan. ıbarett~.r. kiz topla bir çok mitralyöz ve si- m.adığını soı·mustm·. Roosevelt, bu 
Kuvayı kullıye hatta dogrn nenuz Jah iğtinam etmislerdir S t sualin yersiz oldu~u v. buna ·ı 'l . b 1 d y d . . . ovye ceı en emıye aş a ıgrn an Stalrn mukabil hücumları her ta ft vap verirken askeri maJUm&tı ifşa 

TASVİRİ EFKAR hattına karşı aıııl büyük taarruzun düsmana ağır zay·at d" ra ~ edebileceği cevabını venııiştir. 
................................................ bir ·ıo enin son ya J • t h · l 

1 
ver ırere Nihayet Roo!'levelt ı·11· h f ı .. - ra p1 acagı a • püskürtü müştür. k t 1 il ~ 11·h m ı nıu a ız 

Rusyadaki Fransız 
menafiini Türkiye 

himaye edecek 
Ankara, 9 (A.A.) - Fransız hü

kumeti Sovyetler Birliğindeki Fran. 
sız menfaallerinin Türkiye hükıime
ti tarafından himaye edilrneRini rica 
etmiş, Türk hükümeti de bu talebi 
kabul etmiştir. 

Uzun menzilli 
Alman topları 

faaliyette 
(1 inci mhifeden dtıXIm) 

yiik bir geıni kafilesine ateş açmış
lardır. Calais istikametinde atılan 
bir kaç salvoyu müteakip toplar bir 
saate yakın bir müddet susmuşlar
dıT. Sonra Boulogne'daki Nazi ba
tuya!arı süratle ve biribiri aı·kasın.
dan salvolar atmıilardır. Bunlaı·m 
bıfilikı sahili titretmiotir. 

inıiltereye hava hücumu da 
çok tiddetli oldu 

Londra, 9 (A.A.) - Dün gece Al 
aan hava faaliyeti çok geniş ve son 
zamanlardakinden daha genle mik • 
yasta olmuştuı·. 

Hücum bilhassa Midlanda milte. 
Tt'Ceih bulunmakla beraber İngilte -
J"t>nin cenup yarısında ve İakoçyada 
~ yerlere de bombalar atılmıştır. 
4 dü~ tayyaresi \ahrip edilmiş. 

t.lr. 

min edilmektedir (Ankara rad- 8 t k ı a ar e yenı s a altına alınan 
yosu). · .. emmuz a şaı:nına kadın- 41 efradın bir senelik antı-euınan müd-

. duşman tankı tal:ırıp edilmiştir. detinin uzatılmasmn taraftar oldu. 
Raslar 17 tayyare kaybettiler Şark hududunda plan mucibin- ğunu bildirmiştir. 

Rumen membalanndan gelen ce harekata devam edilmekt,.dir izlan"dadaki İngiliz kıtalan 
h.aberlere göre Rumanya sahllle- Müteaddit düşman mevkileri v~ yerleftnde kalacaklar 
nnde Alman ~e R~s ~ayyareleri bu meyanda Repola, Vuokkinie- Londra, 9 (AA.) - Londra-
arasında çok şıddetlı hı~ muhare- mi, Kontikki, Kostameıı ve Ou- da iyi bir membadan öğrenildiği. 
be ~~u bumuş ve bu muharebe- lanka şehirleri jşgal edilmiştir. ne göre Britanya kıtalan İzlan
y.e. ıştıralt eden 1 7 Rus tayyare- Deniz kuvvetlerimiz son giin- dada kalacaklardır. Jngili7ler ve 
sırun 1 7 si de düşürülrnfrşür. ler içinde beş düşman gemisi ba- AmeTikalıların Almanlann muh
(Ankara radyosu) trrmışlardır. Bunlardan ikisi bü- temel bir istila tetebbü~üne' karıotı 
Ruslar iki giinde 329 tayyare yük nakliye vapuru, biri beş bin koymak üzere işbirliği yapacalc.-

. kaybettiler tonilatoluk bir mayin arayıcısıdır. lan zannedilmektedir. 
d Beri"1, 9 (A._:\.) - Şimdiye ka- Diğer iki vapur da ciddi hasara Bütün ihtiyat bava subayları 
ar a ınan malumata göre 8 tem • uğratılmıştır h. t 1 

muzda Sovyet hav ku 1 . 8 . · ızme e a ınıyor 
tayyare kaybetmişl:rdi.ı:. vv;~ erı k:2 .. sahıl batar.yalarımı~ mü~emadiyen Nevyork, 9 (A.A.) - Associated 
dan 79 tanesi han muhareb~eer~~- duşm~n. de.vrıye gemilerinı ve düş- Press'in V&şi~tosıdan öhendiğine 
de düşürülmüştür. - m~11 ı"tıhkamlarını bombardım~n et- g-öre, sivil hayatta ırördükleri vazi-

7 temmuzda Sovyetler 201 ta are ~ıre~ ve 9 .. ~mmu.z gecesi duşman feler daha ehemmiyetli olmıyan bü-
kaybetmişlerdir. YY a esınde muhım ~ıı- c~phane depo- tün ihtiyat hava subayları 1 aii-u~-

A • • • unu berhava etmışlerdır. tosa kadar silah altına çağırılmı 
Harekatın ikincı safhası ba~ıyor Topçumuz durmadan Hanko mın. bulunacaklardır. ş 

Londra, 5 (AA.) - Alman takasını döverek düşman istihkam
Baskumandanlığı tarafından Sov- larını, tanklarını ve mühimmat de
yet0 harbi hakkında nesredilen kı- polarını tahrip t>tmiştir. 

b]·w .. b .1 ·B 
1
. Hava kuvvetlerimize mensup mü-

sa te ıg munase etı e er ın res- teaddit ve m"'hl t kk:. 11 ·~·•-
• hfill · ·· ·· ·· d k" b. ı_ u m eşe u erın'""' 

mı ma erı onumuz e ı ırıı;:aç düşman tayyare meydanlarına _ 
·· · · d • bl"W) · k ' gar gun ıçın e resmı te ıg enn şar !arına, nakliye trenlerine hücum et-

harekat1 hakkında hiçbir mahal mişlerdir. 8 temmuz akşamına ka
ismi tayin etrniyeceklerini beyan dar tayyarecilerhniz ve dafi batar
etrnişlerdir. Buna sebep olarak yalarımız ceman 73 düşman tayya
Stalin hatuna karşı Alman kuv- resi im~.a etmişlerdir. 
vetleri tarafından ne sekild hü Bu muddet zarftnda yalnız 4 Fln 

d"ld"V• h kkı d · d"' e - tayyareı;i üslerine dönmemiş ve bun-
cu.m. e ı ıgı a n .a uşm~na lardan birinin pilotu parap!e atla. 
hır ıpucu vermemektır, Berlınde mak suretlle kuı·tulmU§Wr. 

Suriyede 
mütareke 

Vichy hüklınıetinin emirlerine ita
at etmiş olan Fransızlara karşı yan
lış hareket etmiş olmalarına rağmen 
fena blr niyet beslı:>.nıemekteyız. Bu 
bPdbaht hadisenin bir an evvel unu
tulacağını ve istikbalde yalnız Fran
sızlaım degil, Fransız hükiimetinln 
de dostu olacağımızı ümit edi) oruz. 

1 
Sovoet teblizi 

Almanlar 
Lepelde geri 

çekildiler 
(J fMt -.M}tdn ..._., 

Lepel mmtakamıd.a lntalamıa~ 
düşmanın iki motörlü alayını iJl'lha 
ve dört batarya ile bir cok tank top. 
ları tahrip etmişlerdir. 

Volhı1!1lı: • Novograd m1ntakuıııda 
muharebeler gece durmadan devam 
etmiştir. Dü§D'lanın 111.otörlil ve zırhlı 
lıirlikleri şark htikametinde yaptık
ları şiddetli taal'rUZlara rağmen se
:ri püslı:ürtülmüşlerdir. 

Cıephenin diğer bütün 11U11takala -
nnda gece mühim muharebeler ol • 
mamıştır. Tayyarelerimis Ostrov, 
Lepel ve Volinsk • Novograd mnıta
kalarmda düşmanın zırhlı ve mo -
törlü tınsurlarına ve düşman haTa 
meydanlarındaki tayyarelere taar • 
ruz etmtş1erdlr. 

Ge<:e Lepelden Bobruiska kadar 
uzanan mıntakalarda dii"'man cere
yan eden hava muharebelerinde ve 
yerde 69 tayyare kaybt'tmiştir. 9 
tayyaremiz kayıptır. 

En sarih rakamlara nazın an 7 - 8 
temmuzda 102 dil,man tayyaresi tah 
rip edilmiştir. 9 av tayy:ıremiz ka
yıptır. 

Almanlar ricat mi ediyorlar? 
Moskova, 9 (A.A.) - Neşredilen 

bir Ru:ıı teblığlnde bildirildiğine gö
re, Lepe! mıntakasında Almanlar 
garp istikametinde ricat etımek:tedır
ler. 

8 temmm tuihli tebliğ 
lloı;kon, 9 (A.A.) - Sovyet İs

tihbarat Bürosu tarafından bu ı;a -
bah erken uatlercle ne~redilen Sov
yet tebllgi: 

8 temmuzda büt6n gün, O!ltrov, 
Polot.ska. ~ovograd - Volinsk n 
Baltsi bölgelerinde şıddetli çarpıema
lar devanı etmiştir. Kıtalarmuz, 
tanklanmı.ım ,.e tııyyarelerlmiıin 
muuh-eretile buı noktalarda, düş
manın ileri ha ı eketin.i durduran 
kuvvetli mukabil hücumlar yapmı~
tır. 

Ostrov istilı:amethıde, bu ı1abah 
şiddetli bir muharebe olmuştur. Bu 
muharebe esna•ında, kıtalanmı:ı bir 
çok mukabil hücumlarda bulunmuş 
ve düşman topçumuzun ve hava "kov 
\•etlerimizin bombardımam \'e t:uık 
cüzütamlanmızın mukabll hueumıı 
neticesinde ağır zayiat verml;lr. 

Polot"'k i!"tlkametinde Bolkoviçi ci
varında garbi Dvinanın şimal sahill 
üzerinde kuvvetlenmiye t~bbüs e -
den düşman kıtalarına karşı :şiddet
li çarpışmalar de,·am etmektedir. 

N<wog-,.ad - Ycılinsk h:tıkametinde 
kıtalarımız. mühim d~n t~nk cü-
7.İitamlarının bir taarruzunu anuda
ne bir tarzda gı-ri püs:kürtıneKted· r. 

Beltsi C'İ\'arında. lut.alBr m 1.., d~
man pi\-: de ve tnnklanna karsı yc
rılclcn şiddetli muhan•bcler "·ermek
tr><lir. 

Falciu civarında kıt.alarım•z Ru
men - Alman kıtalanna karsı müte
ııclılit mukabil hıırıımlaıda bnlun -
ıııu~lardır. Bu n nl<ahil hucumlar ne 
t!cesinde, dü~nıan, intizam ız bir 
halde, ı<ilah ve tethu:atm bırakarak 

Prutun öt~ine püski.irtühu-ştür. 
)furnı:ınck, Kana<lalaska ,.e Ukta 

istik:ımellerinrl!'. kıtalanmız, arazi
mize g-irnıi~ rlan miinlt>nt dtişman 
g-ruplarile muharebeye tUtı.ıŞl!IUŞlar

dır. 

Giindi\z tay ya relerimiz.. tan are 
meydanlarında <li.ışman tayyaı~ri
ne nıuvaffakıyt>tli hücumlar rapmış 
ve düşmanın motörlü 'l"e zırhlı ciizii
tanılarına bir eri 41arbe iniinniJ -
tir. Ru~ün 56 .Alman tayyart'!;İ tah
rip edilnıi .. tir. :Bizim 4 tayyaremiz 
kayıptır. 

$"mal filosu harp ~milui, hava 
kuvvetlerile i,hirUi;i 1ıııalindt", kızıl. 
ordu ile işbirli~i yapmak frt.rte mu
vaffakıyetli bir Hıra~ hareketi ya-p
mıştı r. 
Han~oe mmUıka!<ında , cüzütamla

rınıız-a hücuma teşe.bbüs ede11 düş • 
man bölüi"ü, tcp('Umuzun n kavan 
toplaı-ıml.7.ın ate-şile imha tdilmi1Ur. 

Tuna filotillii.«ına nır.n. UJI t.ayy.a -
reler, Tuna üzerinde dfüınan nakti
yatmı bombardıman etmi~lerdiı·. Üç 
nakliye "apnrurıda lnfil:i.klar ve yan 
J,rınlar mü ahE'de olunmu,ıur. 

Almanlar Rus hücumlarına kartı 

tedbir alıyorlar 
Londra. 9 (A.A.} - Bu hafta, ilk 

defa olarak. Aimanlar ~iper kazmak 
usulüne mürac.aat etmişlerdir. Fil -
vııki boraya ıı:elıın malumata ıtöı·e, 
Dvina cephesinde durdurıılan Alman 
!ar kö]lriiba1iı tt'Si!I edinciye kadar 
Rus taanuzlanna rnllka'fE'met et _ 
mek için siper kazmıya başlanuşlar
dır. Eı;a:v.en cephenin heyeti umıımi
yesinde Alman taz)•iki zayıflamııı -
tır. 

Ek<:perle.re göre Alruanlıır tahmin 
ettikleıinden itaba büyük güçlükler
le karı:ılaştıkları için şimdi alelacelt' 
t:ımirat ve deg~iklikler 1-.apmak mee 
buı-i;et.inde kalmışlardır. 

Alman taarru:dan kuvvetini 

bybediyor 

Ziirib, 9 (A.A.) - Afi: 

Basler Nachrichten gautesinin 
Beı !in muhabirin" göre, Alman mah 
fillerinde Alman taarruzunun mu -
hnrebeler Stalin hattına yal.-Jaştıkça 
ağıı faştığı itiraf edilmektedir. Rua.. 
far baskınlıır, çete muharebeleri -.e 
tılmdiye kadar tamamile meçhul kal
mış usnllt>~le Almanlann ilerlemesi
ne mini olmaktadırlar. 

Stalin - Cripps mülakatı 
Moı:;ko\·a, 9 (A.A.) - Tııs ajanc:ı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birligl Halk Konıi~erler 

Heyeti Reisi Stalin, 8 temmuzda, İn
gHtere B11~'1lk Elrl~i Crlpp~'i kabul 
etmiştir. Görüşme bır eaattcn faz.la 
Eürmüıtür. 

1 Askerf vaziget 

A.lman· Rus 
"' cephesi 
'(Bqta.nı.fı 3 ti2ıcii ıahifede) 

mıntakasıDdalıi Kwl brtw.tlere «ar-
~; 

Diğer Alman fırkalarlle .Fin fu
kalan 1"iD lfanşall lılannerheim 
kumandasında Finlandiyanın doğu 

eeılDJ' hududunda Ladop gıiilünün 
.iki taraf.mdaki Kml :kaoeüere kar
şı tedbir alıyorlardı. 

2 - Memelden Karpatlara ve Bıı
bıvina dai'la.rına kadar Alm&n şark 
cephesinde blr.riben 60 Alman fırka. 
sından mürekkep bir ordular grupu 
şarki Prusyada KönJgsbergin tark 
'ft c.euup taraflannda; 

Takriben 16 Alman fırkasınılaıı. 
miirelckep bir ordu VarJOY& şar"kıe
da; 

'l'akriben 40 Alman iırkasından 
miirekkep bir ordular grupu Lublin 
şark we cenup tua.fiarmda toplanı
yorlardı. 

Bunlardan başka harp başlayınca 
Alman prk cep.besi lmmaıı.dan.lığı

mn emrine girmek üzere: 
3 Slovak fırkası, Slo.,,alryanın şark 

hudutlarında toplanacaktı. 15 kadar 
Macar fırka"'ı da Macal'İstanın şark 
hndatlanuda Karpat dağlan üze
rinde yığınak yapacaktı. 

Ceman 123 fırkadan terekküp ede
cek olan tekmil bu kuvvet Alman 
ı;ark c.epbesi kumandanı ııaresal 

Von Relcbenau .kumandasında inıi~. 

3 - Bukovinaclan Tuna ağızlarınıı. 
kadar Rumanyanın Besarabva lıudu.. 
dunda: Takı-iben 23 Alma~ ..fırkası 
ve 25 Rumen fır.kası; 

Bunlaı-ın hepsi Mareşal List ku
mandıısmdadır. Harp ba,Iamu.dan 
evvel Slovakya ve :Macaristan tecem. 
mil yapmadılclanndan bunlar hariç 
olmak üzere ceman 170 kadar .\1man 
Fin ve Rumen fırkası Bo!Jevik P.us
yaya karıu t.opJaımı11 oluyordu. 

Görülüyor ki 165 Bolşevik fırkA~ı
na kaJ"fı Almanlar 170 fırka tc>pla
mışlardı. Harp bqlayıBCa öç Slovak 
ve 15 Mac.ar fırkası da Almanlara 
iltih~k edecekti.Almanlara İtalyadan 
bazı kuvvetler gelebileceği ~ibi Fran 
aadaki kuvvt'tlerden de en apğı 50 
AJman fırkası daha çelcmt>.k müm
kündür. Buna mukabil Rwılar da 
40:SO fırka kadar yeni kuvvet eelb, 
te$k.il ve cepheye sevlcedehilirler. 
Kunetler .arasında adet itibarile 
muvazene vardı. Kızılordu t.ayy.ı.re 

ve ·tank eihetile de çt>lt ku.,...etliydL 
Şn halde neti~e zaferi talim ve 

terbiyesi ıkuYVetli olan a:.kerle. eı·ki
nıharl:ıiyeler kazanacaklardı. İlk on 
beş gıinliik muharebede Kızılordul.'l
rın kaybettjkleıi ~me erlerle su
bayları Ye harp malum inı telifi 
e~lı: Bfl4evikler iç.in çok zoı-duı. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emeldi Gen~ral 

ALİ tHSAN sABis 

Kanlı bir 
• 

Sahife: 5 

Dünya harbi 1 

679 DCU. atlD 

laglllz tebllll 
Xahire, 9 (A.A.) - Jtesmi te\ılii: 
Libya.da keşif "kolu faaliyeti o1 • 

muştur. 
Ha.be§b;tanda kayda değer bir ,ey 

yoktuı. 
Sariye eep~ Bumııs n Ha .. 

lep istikametinde ileri hal'lio:et mu-. 
va!fakıyetle devam etmektedir. 

Alman tebllll 
Berlil'lt 9 (A.A.) - Alman ordu· 

lan B•tlrnmarulımhğmın telıli,ği: 
Bütün ~ark cephesmde muharebe

ler büyük bh- .ınavaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Büyük Britanyaya karşı mücade
lede, Alman hava kuVV't'tleri dün ge. 
ce Blrminglıamdakl silah fabdkala
rmı, Plymouth limamndaki iaşe te
sisat.mı, Y annouth ve Aberdeen li · 
mnnlanndaki harbeden nıühim tıe -
defleri bombardıman eylenüş1erdir. 
Bir çok bfiyük yangınlar, bu taar
ruzların muvaffakıyetine delildir. 

İngilterenin cenubu şarkisb:ıde 
tayyare me:ydanlanna karşı yapılnn 
hava taarruzlarında, havalanmakta 
olan t.<ıyyaı·elerin nı11.sınn. tam isa -
betler müşahede edilmi$tir. 

'İngiltere sula1 ında A!man Ea"\"al) 
tııyyareleri tam isabetlerle .8000 ton-
1uk bir ticaret gemisini batınnıc1ar 
-ve d "l'.."er 'iki ticaret ~i·<ni ciddi 
surette hasara uğratmışlardır. 

718 temmuz gecesi Alınan :savaş 
tayynrelcrinden nıürcl:kep Jcuwetli 
bir teşekkül Hayfadaki İngiliz do -
nanmaSlnm 6ssünde bir hen%ln de -
posunda bangarları ve pt"trol tufi
yehn.nelerint at.eee vermişlerdir. 

Dun öğleden sonr:ı düşmanın 
Maııche sahiline ve Alman "koyuna 
karşı yaptığı uıarrıız teşebbüslerin~ 
de Alman 11vcılan 11 İnJı:ilir. av tay
yattsini d~nrıitt er, buna mukabil 
tek bir tayyare kay:betmişlerdir. 

Crlıçen geCi!, tnı:dlir. sava~ ta)-ynre
leri ırarbi Almanyamu muhtelif yer
lerine inflli1c ve yangın bmribaları 
atmışlardır. Sivil ibalk arasında ba-
1:1 ölü ve yanlı vardır. Alman gece 
a-rcılan ve hna defi bataryaları ta
arrm edt>n lnJriliz tayyarelerin.den 
sekizini dfişiirm~lerdir_ 

ltalyan tabllll 
Roma, 9 (A.A.) - İtalyan ordu· 

~arı umumi karal1!ihının 398 numa
ralı tebliği : 

9 temmuz gecesi ha'l"a t~kkülle
rimiı Malta adasında bir hava IM"Y· 
danını bombardıman ebnişlcrdir. 

Şimali Afrikada Tnbruk cephesin· 
de topr.u faalh'eti clma.,o:tur. T:ıyya
relerimiz mü tahkem m~kiin istih • 
kanılarını bo.1,barılınınn ederek Mar 
a ltatruhda düşman mevzilerine 1-

ul:ıetler kaydetmişler ve bu ıne\ld:ıı 
p.rkıııda yangınlar çıkarnıı~lardır. 

Hava mub~tı-P.helf'ri esnasında av 
tayyarelerimiz blr cliişnıan tan·ar~i 
düşürmüşl~dlr. Diğer bir tnyynre 
l•ava mürlafaa ba.t.aryalanmız tara
fmrlan diişüriilmiiştiir. 

lnsrlliz tayyat'E'leri Bilıgazi •e 
(1 inci st.ılı.ife&n. deı.-aın) . Trablus ıüzerine bir a"km )·apmışlar-

Satıri ~·ine suı-uyor, onlan teselliye 1 dır. • • 

cınayet 

~alışıyor. Artık Sabrinin izin mü<l- Şarkı Afrikada kayda deger bir 
deti dol.o ak üzeredir. Geri kalan 1 şey yoktur. 
nıüdd tini ~'"CÇirmck için Tokatta bu. Fransız tebHll 
hınan :ıkralıa!.annın yanına ~itmeyi 
düşünüyor. Hadisenin vukubulduğu Vkhy, 9 (A.A.) - 9 temmuz ta. 
gün karısı Sabihayı yanına alarak ribli }'nuı!JZ tebliği: 
. akm akrabalanna vedaa gidiyor. İngiliz kuv,·etleri son 24 uat ~in
Sab.rinin baldızı : cBu akşam mil- de sahil ve Suri1·e çölıi bölgelerinde 
demJci gictiyorsun, ht>p beraberce fuliyetlerini arthrmışlardır. Avus
parlta gideliuı, orada biraz otururuz tral)'a piyade kıtalaı·ının tazyiki ~ 
di:ı; or.> ticesinde ceplıemıı nıuhtelü ru:ıld:ı· 

Sabri Ate bunu kabul ederek: (pek- larda bu kıtalar t..ar:ıfından yarılma. 
il&, gWem., siz de geliniz) diyerek sı üzerine Damar me'l'Zilerini snüda-

d 
faa etmekte olan ku'"etlerhniz dün 

oı:ı au ayrılıyorlar. Sabri çarşıya 
ugnyı1rak sebze ve dlter -yiyeoek gece geri ~ltllmiye mecbnT kalmIJ-
ııeylerl :ılarak eve ~türüyor. Sabiha la:rdır. Şimdi kuvvetlerlmlı yeııi bir 
bunları Jemek yapıyor ve çoetıklari- mt>vzie çekjfmişlerdir. Cezire nunta· 
le h<>raber !'lrıfraya oturarak akşam kasmrbki se7yar mfifrez.elertmiz dö. 
yemek](>rini ~·iyorlar. Yemekten ııon. '.':~ .. ~~~,~~~~ .. ~~~~!'!~!· ......... _. 
ı-a Sabd: (llemşlı·ene söz vermiJ
tik. Haldi bizi beklerler, parka P
~dim.) diyor. Evden çıkıyorlar, par
ka ~itti.kle!·i zaman Sahlhanın hem
"iı esinin gelmediğini görünce bl.r kö 
.,,"j e oturup bekliyorlar. Aradan u
man gi'çiyoı, yine gelmiyorlar. Sab

lııtanbııl )kinci icra Memurlu
ğundan: 

latanbul Limon iskelesi Limon 
cu Han No. ( 3) te iken halen 

ik.ametgihı meçhul Halil ibrahlm 

ri: (A:·bk ırlde.lim, vakit ~ti, ben ve Sıdıkaya. 
yarın ı-ola ırldeceğim, bunlar .cefmi
) ecek) diyor_ Karı.elle evin yolunu 
tutuvoıfar. Sabri şehrin arka cadde
lerinden eve g-itnıek istiyorsa da ka
rısı buna mümanaat ederek: (Birim 
uta'tacak ae hallmiz var Te ni~m 
arka 1·0Uardaıı g~p ~dirorıız! 
Çarı:ı :içerisindım gidelim,) diyor. 
Sabri <le bunu nıecbııriyet dahilinde 
kabul ederek çarşıdan geçiyorlar. 

Tam telgı-af, telefon idaresinin şu 
besiı:!n önline geldikleri zaman Sab
rinin kaynının çocuğu yanında b~
~a birisile oradan geçerken Sabriyi 
görüyorlar ve: 
· - Sabri aj?abey; ne z.aırıan gide. 
cekstniz! diyerek önünü keııip konnı 
mı~ a haşlıyorlar. Sabiha arka ta -
rafta kalıyor. F\abri bu şekilde onlar 
!& konuşurken kulağına bir ses ge. 
ti~or: 

- Dur! 
burada. 

!'\ e yapıyorsun! Sabri 

Sabri, ~i duyar duymaz dönü -
yor, bakıyor ki amcaBının oilu Hacı 
Halit, Sııbihanın ibileğinden tutmuı, 
onu sürüklemek istf}'Or. Sabrinin 
beyni abyor ve brovnlk tabancasını 
çekM"ek ikisine birden ateı etmlye 
bıı.şhyoı, hemen ikisi de yere düııfi
yorlar. Sabiha, aldığı yaraların te
'<irile derha1 ölüyor, Hacı Halil de 
ha~aneye "kaldırılıyor, katil, derhal 
arka ~okağa dalarak kaçıyor. 

/\'etice: Hastaneye kaldırılan Ha
cı Ralfle de sabaha doğru ameliyat 
~·apılıyor. Bir taraftan da katil 
Sl\bri sı1u bir suıette aranmıya baş
lanıyor. Sahri, gizlenmenin faydnsIZ 
olduğunu anlayınca 24 saat sonra 
gelip teslim oluyor. Cümhurlyet 
müddeiumunıillfi tahkikata el koya-
ı-ak katJl Sabdyi tevkif ediyor. 

Dairemizin 9"40/ 4049 sayılı 
dosyasında hazinenin aleyhınize 

Aaliyc Birrnci Hukuk Mahlıct'.Jl'e· 
sinin 8/ 6/ 936 tarihli ve 93.of 678 
numaralı istihsal eylediği i1am 

mucibince honol.,rın ve hü1'mün 
iptalile zimmetinizde matlubu o
lan ( 100) lirıının temini istif asi 
için tarafınıza gönderilen icra em 
rinin ikametgahınızın m.eçhul ol
masına mebni icra merci hakim· 
liğince bir ay müddetle ilanen teb 

liğine karar verilmiftir. İşbu ilan 
tarihinden :itibaren bir ay İçinde 

hükmü yapmanız ve ilam hük
müne muhalefetin 34 3 üncü mad 
dedeki cezayı müstdzim olduğu. 

Muayyen müddetlerde ~ hao· 
lan.az veya bitirmezseniz lcra ve 
İflas kanununun (30) uncu mad
deEinde yazılı bükümlerin tatbik 
olı:;ıacağı icra emri rnakamma 
kaim olmak üzere ilanen· tebli.ğ o
lunur. (940 - 4049) ................................................. 

TaaYirl Efkir 

N6shua (5) Kuruıtur 

Aboae Şeraiti 1 Rrtd.re Harlt ____________ _._~itia--;.. ~ 

8-elit ............ 1400 Xr.1700 ıc. 

.Alta •J'lak -······ ... 
t}c aJiik o•••···-· 
1Sfr •J'hk ........... . 
DİKKAT: 

DercoJumıuyan .-mak tacM ol~ 
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HAYATA IŞIK Almancadan TercUme eden O 
B.u .kıta·b·. ok•yunuz. o oldo Kannhk olan ••1·ahnm •••• ::~::.. ~~~~~~~:". m·.·rt·est•:llJ!ı~--F-R.A_N_S.l·Z·C·A-Y·ı ii ret m., iA~~~~~~;I es er le r i: INGILIZCEYI 
Muallim Fuat Gucüyener'in (Anadolu Tiirk Kitap Dcpo11u). Yeni Po tane karfl!'mda )leydanctk UIN&lda. ç b k K la ~ . . Ça O"' Çabuk ve Kolay Og"'retirim 
Ta~ra sipariolcri gonderilir. a u ve o y uyı etırım buk Y8 Kolay gretirim 

i Profe•ör HERBERT OASSON'llft Ya:aaD: Muallim MÜNİJt Yaaa1l: Muallinı ENVER Yazan: Muallim VAHDET 

ÇOK ve ÇABUK PARA KAZANMA YOLLARI 
368 sahife, bez ciltti: 160 kuruı net. 208 nhife, ~ ciltli: 100 kuruıı net. 320 sahife, ber. ciltli: 165 kuruı ıtet. 

Oyalanmak değil de, bu üç yabancı dılden birini llğıenmek kararında isenb, onun kitabını kolay ve çabuk l>greneceğinize de inanarak, alabı
Urı1iniz. Bu fiç kitap muallim Fuat Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitap Deposu) nda bulunur. Yeri: Yeni Po tane kaışı,.ında Me~·dancık hanı 
No. 10, 11, 12 dedir. 'Bedeli peşin gönderilen taşıa ııipari~leri, taahhütlu olarak gönderilir. lngilizce a lından tercıime edilmi~ti r. 20 temmur.ıJa çıkıyor. Fı~·ntı 30 kuru~ netıir. • ............................ --................................................................ .. 
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Hava kurumuna 
teberruda bulunanlar 

Türk Hava Kurumu İstanbul 
şubesine yeniden aşağıda adı ya
zılı vatandaşlar tarafından teber 
rularda bulunulmuştur: 

Meşulom Aya' oğ. 1200, 
Mehmet Celaleddin Kulluk 1000 
Moiz Avaki 1000, Oryant Ex
port Ltd. Ş. 1 000, Manoel İs
trnngilos 700, Zekı Bilmen 500, 
Cömert Ladeler 500, K. Karli
van 500, Politi Gomel 500, A· 
nadolu İnkişaf Ş. 500, Yadigi•r 
oğ. kardeşler 500, Teberrük oğ. 
500, Kloopolos 500, Mr.hmct 
Efendi m hdıımları 400, Refael 
'e Hayım 400, Trak Türk Ano
nım Ş. 400, Albayrnk Mustafa 
Nezıhi 300, Şükrü Ulay 300, 
Nuri Faik Gıcvan 300, Kanaat 
kutüphnnesi 300, Yani Devlet 
oğ. 300, lsak Bahar Yuda 300, 
Hasan Bezran 200, Numan Sa
dık 200, lsmnil Hakkı 200, İsa
lcidis 200, Vitali Nesim Fis 200, 
Setrak Setrakyan 200, ilya 200, 
Yasef Yuda 120. Nail Me\met 
100, Robert Bali 100, Sarı Krısti 
Panayoti 100, T eofan 1 00, llya 
Anjel 100, Şevht Zühtü 60, 
Sari Nikoli 60, Hüsnü Cep oğ. 
50. M ehmet Sadık 50, Servet ;O 
Topuz oğ. 50 Aleko 50. Kara 
Y ordanidi SO, Koc;o Andonyadi 
50 Davut Nazmi 50, Ihsan 30, 
M~stafa Mal'.har 30, Ömer Sudi 
30. Mihal Papazoğlu 30. Cavit 
Tunca 25, Aleksandr 25, Bodos 
Mayaoğlu 25. Samoel Tercüman 
20, Refael 20 teberruat vekiınu 
( 14,6 75) liradır. 

~~~~~~~~~~ 

CiD™ BUGONKO PROGRAM 
7,30 Pı·ogram; 7.33 Müzik; 7,45 

Haberler; 8.00 Müzik; 8.30.8.41) E
vın saati. 

12,:rn P rogı·anı, 12.32 )IOzik, 12.45 
Haberler; rn.ııO .Müzik; 13.Hi-14.00 
Müzik. 

18.00 Program, 18.03 Müzik, 18.30 
Konuşma, 18.40 M lk 19.00 Ko
nuşma, 19.16 Müzik, 19.30 Memle
ket saat ayarı, haberler, 19.45 Mü
zik, 20,16 Radyo gazete i, 20.46 Mü-
2ık, 21.00 Ziıaat takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsas, 21.10 Müzik, 
21.25 Konuıımn., 21.40 Müzik, 22.:ıo 
Haberler, 22.45 Müzik, 22.55- 23.00 
Yarınki program ve Qpanış. 

ITIY ATROLA·RI 
Tuksim ALTINTEPE yazlık Aile 
Tı)•atrosııncla bu akşam Bilyük temsil 

KAN!!! 
Komedi Dramatik 3 perde 

Maruf film rejisürü 
VEDAD ÜRFİ 

Yalnız bir de.faya münhasıran e erin 
baı rolunil bizzat oynıyacaktır. 

Bü~'iik Temsil Grupu 
(Yağmur sebeblle geçen pazartesi 

gonil Suadl~e Şenyolda verilcmiycn 
temsil ayni tiyatroda 14 temmuz pa
sarteıi akıamı verilecektir.) 

Ahmet Ateş~ 1 

Karyola ve mobilye satış~vi 1 
Türkiye Cümhuriyet 

AK T 1 F 
Merkez 

Lira Ura 
Kaıat 

Bankası 5 - 7 - 941 vaziyeti 
PAS l F Lira 

Sermay•: 
ihtiyat akçeıi: 

Lira 
ıuoo.ooe.-

Her nni karyola ve mobilye ihtiyacınızı •• ehveD 
fiyat la buradaa tedarik edebiliuinf ır ... 

Adre•: lstanbul, Nuruosmanıye 
Çuhacı han karfısında 

lstanbuJ Vilayeti Daire Müdürlüğünden : 
1. - İdare mecınuusıııın hazfran 941 ayından ba~lamak üzere nıayıs 

9..&2 gnyeslııe kndrır 12 aylık nüshasının şıutnanıcsme giire basımı ll tem
muz 911 gilnllnılcn iti bren 10 gün nıuddellc tckra ı açık ek iltmeye ko
nulmu,tuı'. 

2. - )lecınuu en afagı 3, en fazla 10 fol'ına olacaktır. LUzunıu ha
linde ek olıırak 40 fornıııya kııdaı ayrı kitap halinde ilivl'sİ yapılacıık
tır. Ek formaların bedelleri de mccmun formaları 'ibi ola ktır. 

3. - Her nüshanın bn"kı adedi c3600• dür. 
4 - İhale ı,,rfinü 21 /tcmmoz/941 pazarte i gfinüdür. 
6. - Taliplerin % 7,5 hesı&bile 197 liıa temlnst akçe.sini ihaleden 

evvel -ılnbandıf('ına yatırmaları lizımdıı. 
6. - Taliplerin ihale günü olan 21/h•mıııuz/941 pazartesi giınü ımat 

on beşte Vilayet binasındaki ı;atınal ma komisyonuna ve şartnameyi öğ
renınek için de her gün Viliyet Daire Müdürluğtine mliracnntları. 

(5606) 

K!~~ m~ ~!K ve ~ö~ ~ .. ! ~u!n~fr~lk 1 
sağlık kaynaklarıdır, 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAnı 
Ketldelu ' ıubat., 2 mayıs, 1 aiuı tos, 3 iklneiteırin taı ihleı inde yapılıl'. 

1941 iKRAMiYELERi 

Albn: Safi Kllorra na 72,604.619 
Banknot 
Ufaklık • • • • • 

Dolti/Jelti Muhabiri.,: 
Tlirk Llr111 • • • . • 

Haricteki Muhabirler: 
Altın: S~fi Kllovana 12.000.965 
Altına tah,·lll kabil ıerbe1t 
dövizler. , . • , • • • • 
Diğer dövizler v• borçha 
•Uring bakiyeleri . • • 

Har.ine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı aak• 
diye luırtılıfı 
Kanunun 6 - 1 had maddeleri• • 
tevfikan Har.lae tarafımda• 

vaki tedlyat • • 

SeneJat cii:ııdanr : 
Tlcar t ıeD•tler • • 
Eelıarn ve talwilôt cüsJanı: 

{ 

Deruhte edllH evrakı - k
A diyenin lı.artılıfı eehaıa ve 

tahvlllt ( ltıbar1 kıymetle ı 

9 - Serbeet esham ve tahvlli t: 

Avan•lar: 
Altın v• dövlll tiıerlae avaaı 
1'ahvl1't Uurln• avanı 
Hadneye kısa vadell a vans 
Haslne ye 31SO No.lu kanun" rke 
açılan altım kartıhklı a va u 

Hi .. eJarlıır : 
Muhtelif 

102.124.204,75 
!0.294.740 - . 

Sl8.197.20 

402 660 61 

18 1180 1117.31 

4s.493.475.19 

lSS.748.563.-

21.683.01 ı.---- . 
'..!67.152.421 os 

4S S68.44t.93 

8.310.245.19 

0 68.64 
7.808. 722.-

167.684.926. 75 

Yekun 

122.937.141.91 

402,660.61 

1 

62J7S.792.50 

137 .065."1~2. -

1 
2'7.ıs5ı.oı.u5· 

53.878.687.1 

175.498.617.3 
4.SOO.ooo.-
7.6<&9.6SU 

832 158.531 1 

. . . 
• • • Adi ve fevkalld• 

Huıuıl 

Tedaviil<leki 
. . . . . 

Bank notlar: 
Oeruhde edilen en-akı nakdl1• 
Kanunun 6-8 tnct maddelerlae 
tevflkın Hazine tarafında• 

vaki tedlyat • • • 
Deruhde edile• evraln nak· 
dfye bakiyeıl • • • 
Kartılığ'ı tamamen alttn olaral& 
tllveten tedavüle yazedlle!l · 
Reeıkont mukablll lllveten te• 
chı.-üle vazedilen • 
Hazlneye yapılaa altı• kartıhkh 
avalll mukablll 390Z N•. h kaa11a 
muclbtnce U1veteıa tad a viile n· 
ıedllen 

MEVDUAT: 
TUrk lir .. , 
Alttn: Safi Kll4t1"'a • 877.lSO 

3850 No.lu lı.amuaa l'Öre ltanaeye 
açılan avans muka btu tevdi 0 :11-

nan altınlar : 

Safi Kii'· SS.>tl.930 
Döviz t aalaltüdab : 
Altıaa tü'flll kabıll d iMalef' 
Dii er döriııler ve alacaklı kil· 
rlnl' bakiyeler! • • • • 
Muhtellf • , , 

u 22.019 ıs 
6.000000.-

1S8.7"8.5&3.-

21.681 oıı.-

U7 .065.55'!. -

n .eoo.ooo. -

2SO.t00.000. •· 

118.000.000.-

67 985. 9 26 43 
1.233 78203 

71 .124.167. 90 

29.2S2 541.12 

l3.12'2.0l9. IS 

52U6S. SS2.-

69.21'. 708.St 

78.124..117 ... 

29.~2.ltl.lt 
t04.874.S41.47 

832.1 Sl.531. ıs 

l T emmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi •/, 4, altın !zerine nanı •/ı 3 

· stan bul B~ledi y esi İlan 1 arı 
Daı illilcezc müessesesinde ikinci dail'ede inşa edilecek hnlil açık ek

siltmeye konulmuştur. Keşif becleli 29 1 lirn 4 kmuş ve ilk teminatı 
223 lir:ı 57 kuruştur. Keşif ve şnrtıınme Zabıt ve :\fuamclat l\Jüd!irlüğiı 
knlenı!ııcle gorülcbilİı'. Jhale 2a / 7/!lt 1 cuma günü saat 14 <le Daimi En
cunıeııcle yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbıı7. veya mektupları, 
ihale taı ihiııden sekiz giiıı evvel Belediye Fen İşleri ;\lüdurlüğiını> ıııü· 

racaatla alacakları fcııııi ehliyet ve 911 yılına ait Ticaret Odası vesika
larilc ihale günü muayyen saatte Doiıııi Encümende bulunınnlaı ı. 

(564~) 

lat. Defterdarlığından : 
Av c ~ ımcr'e 
llobynı mnh lleı1l Aşlı cf ııdı okak tJ N . da dokumacı: 

1/1/939 - 31 /lil/ 939 miıddctine ait vermiş olduğunuz beynnnnıııcııi
ıo:in tetkikinde kanunen knlıulu caiz görülıniyen 40.2:.! lira matraha ilave 
edilmiştir. 

Rıınun masraf meyanına itlıali ve hiıım•tİ('C zaııır kaydı scbchlııin 
bilinrııesine lıizunı hasıl olnımıtıı r. ı 

23l15 Xo. lu kıınnnun 42 nci nıadclc•si nıuclbinrcı ilan tarihiıııll'n iti
baren 1Fi ~tin zııı·fıııdn keyfiyı•tl yazı ile Hocl\pflşu şubc~iııe bilıliı ıııcıfrt. 
hizunııı 3föl2 sRyılı kııııunun ıo. 1 t inci ııınddclcrinc tevfikan ilanen tcb· 
liğ oluııur. (5fi37J 

-BELSAMİTOL • 
İdrar yollun iltihabı, yeni ve c ki BELSOGUKLUGU, idrar zor
luğu, mesane ve prostat il ti ha hı, sistit ve koli sistitlere, böbrek 
ınhnt ızlıklnrınıı kaışı en mükemmel bir ilaç HELSAMİTOL'duı. 
BELSAMİTOL kullananlar yuknndn sayılı ha tnlıklaıdıııı çabuk 
k ı-tulurlıır. Ilütün eczandcrJe lıulunur. 

Satış depo u: Sıııni Aksu, B ııhçckapı, iş Bıınkası arkasında 

Hııhvııncılıı ı okak Xo. 5 

ARLON 
Dcğel'li, zaı-lf', dakik bir saat olmasına rağmen 

hepsinden ucuzduı" 
~Jükemmel, pırlantalı, clınaslı, platinden, alLııı
dan, paslanmaz, çelikten, kromdan çeş~tleı1 mev

cuttur. Sııat nlnııık arzu cdenlerın: 

ARLON SAA TLERINI 
gormclerl mcnfn atlcri iea6ıdır. 

HER l'llARUP SAATÇİLERDE ARAYINIZ. 

1 
Deposu: Z. SAATMA N 

ı .......................... s•u•lt•a•n•h•a•m•a•m• ... c .. m•c•ıb•a•ş•ı •h•a•n111 .... ~ 
lstan bul Vakıflar - Direktörlüğü İlanları 

Ciıısi .lliktarı Muhammeıı b,.ıleli ilk teminat 
Sadeyağ 8000 kilo 140 kuruş 840 lira 
Ekıııck 80000 kilo 12 kuı uş 25 St. 735 lira 
Gureba hnstııhane:;ine lüzumu o lnn eknwk il; yine hastahane ve ima-

ı·ctler için ıılınncak sadcyağın kapalı zarf usulıle yııpılan eksiltmesinde 
istPklı c;ıknJRdığından mezkür iki kalem ;.·lyecck a)'ı'l ayrı pazarlıkla alı
nacakur. Pazarlığı 1417 /941 tarıhin c müsadlf pazartesi günü saat 16 de 
istunbul Vakıflar Başmüdürlüğü bi nnsında to~lanan Komi yonda ) apı
lacaktır. Şartnameleri her gün Levazım kalcnun~lebilir. (6630) 

MUALLA I ~~M~ .. ~-~ 
1 

ı 1t ... 11 .. 1.24 
Sultanahmet Üçüncii Sullı Hu-

Muazzez Tahsin Berkandm 
Sulh Hukuk ... ........ ............ ............... ......... . 

8 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = 3500.- > Yedikule ]plik Fabrikası Türk 

Beyoğlu Üçüncü 
Hakimliğinden: 

9 4 1, 1235 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 1 8 adet 260 liralık = 200,).- tıı·a kuk Mahkemesinden: 

2 > 750 > = 1500.- > 80 > 50 > = 4000.- > Anonim Şirketinin hamilin~ mah 
4 > 600 > = 2000.- , 300 > 20 > = 6000.- > .. • h' I . I Kasımpaşa Küçük Piyale ma-.. A sus muessıs ısse senet erın< en hailesi Dolap sokağında 1 5 nu-

Çok beğenilen hl~si, meraklı "e he-
ycrRıılı ronıanı n~redilmiştir. 1 

Fi. 75 Krş. 
1. 'Kil.AP KİTABEVİ 

c .. en• ...... 
Yekelııa. 

Stellbol. 

llt Dolar 

llO ta.. P' .. 
llO P•tet
lOI Yea 

130. 0250 

29.'87S 

12.ts75 I S1.U7S 

~ ................................................. _.,. 5 7 No. !ısı zayi edildiğinden do· maral ı evde ölü YüzbaRı Sıtkı esi 
layı mezkur hisse sencdı ve ku- Hasibe; · · 

sı. oeso ltt lnef lr.r 

........ ponlarına karşı men'i tediye lca- Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
' rarı talebine dair hamili bulunan Hazinenin '941 • 1235 No. ile Hakimliğinden: 

ESHAM VE TAHViLAT 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluı taıihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk liraıı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N E\'İ BA:\KA MUA.MELELERl. 

Pua blriktırenlere 28.800 lira ikramiye ve!'İyoruı.. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbarasız · tasarruf he ap-
larında '111 az 50 lirası buluna !ara sened" 4 defa çeldlccek kur'a 
ile ava~ıdakl plina cöre ikramiye datıtılacaktır: 

4 adet 1,000 füalık 4,000 lira 1 100 adi!t 60 liralık 5,000 lira 
4 > 500 > 2,000 > 120 > 40 , 4,800 > 
' , 260 , 1,000 > 160 , 20 > 3,200 , 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Hesaplnı·ındaki paralar bir sene içinde fiO lirıı.dan 

avağı duşnıiycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa:ıJasile verıle
cektlr. Kur'alar ı;encde: 4 defa, 1 Eylal, 1 Birinclkuııun, ı Ma 

ve 1 Haziran tarihlerinde çek11cccklir. 

Osman beyde Halaskar Gazi cad- aleyhinize açtığı 2 79 lira 16 ku- 1941 1243 
desinde 26 3 sayılı Koket aparlı- ruşun tahsili dava~ında, ikamet- ! Pangaltı Akkarga sokak 16 nu 
manının 6 No. lı dairesinde mu- gahınızın mechul bulunınnsı hll- marada Leon Avakoğlu. 
kim Avukat Yu!luf Haşim tıırafın. sebile on be~ gün müddetle ila- Hazinenin 1941 • 1243 No. 
dan mahkemenin 941 1084 ııu- nen tebligat icraı1ına karar verıl- ile aleyhinize açtığı 166 lira 6 
maraııına kayıtlı dosya ile açılan diğinden muhakeme günü olan kuruşun tahsili davasında; ika
davanın cari muhakeme i netice- j 2/8 9 4 1 cu~artesi saat. onda metgahmızın meçhul bulunması 
sinde müstedinin sıhhati müddeıt- mahkemeye bızzat gelınenız ve- haı1ebile on bes gün müddetle ila
sı şirketten gelen tezkereyi ceva- ya biı vekil göndermeniz Hızumu nen tebligat i;raııına karar verıl
biye ve dinlenen şahitlerin şaha- davetiye yerine ilan olunur. ' diğinden muhakeme günü olan 1 
datile sabit olmasına mebni ka- ( 1941 - 1235) 1 2 8 941 cumartesi saat 1 O da , 
nunu ticaretin 4 36 ncı maddesi mahkemeye bizzat gelmeniz ve-

lkraalyell ylh:deS 1933Ergaal -.
Erı••I ylbd.S lkraınlyell 911 -.
S t YU • E.raurllıa 1 29,S, .. .. 

• • 

" .. 
• • .. • 
" .. 

ı 

1 
4 
1 

' 1 

Aaadolu L•. Yolu ylh.de 6') 
T. C. llerke:ı Bıakası 

Şark Deilrmea lerl 

-.--.--.--.--.--.-
-.--.-
-.--

mucibince işbu tahvilin kc.rşılığı- ile ilan edilme!'ine 4/ 7 941 t&ri- ya bir vekil göndermeniz lüıumu 1 B h · • it f" 1::ı nın men'i tediyesine ve karar su- hinde kabili temyiz olmcık üzere davetiye yerine ilan olunur. l! orsa arıcı a '" ıya ~· 
ret inin şirkete tebli~İne ve gaz~te karar verildiği ilan olunur. 1 ( 1941 - 1243) R ... dly• ıs Lira 10 Kf, 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü lranları Killç• altın r raaa 
5

.. H .. 11 
K•h• a.,ıblrllk ıos .. ot .. 

•••illi•••••••••••••••••••••••••••••••••• Temmuz: Perşembe 
Mı•lıammen 

kıymeti 
L. K. 

M1ıvakkıı.t 
tem matı 
L. K. i11 (1 h rıll t si Soktııiı 

Cem a r.le 
Cituıi lhlr 

ıs 

1557 
Raal 

Haatrn 
27 

4012.70 300.96 Kadıköy Cafeı·ağa Hacı Şükı'(i 14 

1360 H.1 
Ahşap '1 odalı ve 4 katlı maabah- Gla: 191 10 

595.3fi 
474.61 

31.55 

67.71 

93.30 

29.56 

4.t.66 
35.60 

> 
> 

2.:l7 Üsküdar 

7.-

2.22 

> 

> 

> 

flasiıııpıışa Reşit efendi 
UasiınJlaşa Rıhtım i~kelesi 

lcadiye Surahil·I 

Selami Ali 8ilahd:ır bahçe 

Yeııiınahalle: Şetaret 

tcadiye Sıvacı Pethat 

25 ınlik. 
Gti 

72 

1 :! 

cı ev 
94 metre ıııurabba 111 sanın tamamı 
1 ı:ı metre murabba arı:amn ta
mamı 

71 ıııetıc 76 ele inıetre arsanın ta· 
nıanıı 

tiO ıııelrc 27 desimetre murabba 
aı·~aııın tammnı 

8!1 mctn• 50 desimetı e murabbn 
an!tının tnmaıııı 

7!ı metre murabba arsanın tamamı 

Yukarıda cins ve nıevklleri yazılı gayrimenkullerin mulkiycti satıloıak ilzcre -8/7/941 tarihinden itiba-
1cn bir ay müddetle paznı lığa bırakılmıştır. lsteklilcrın % l5 ııi bctındc teıııinatlaı ile Müdürl•ık Akarat 

t.aaal Yuatl 

'· D ;, (), 
~~~~~~-~~~ 

Gla•ı 

Ot•· 
~ ..... 
Ya ... 
la .. k l Y anakl) 

•••••••• ................................ .ılfkalemınc müracaatları. (561'l) ı
ı ~ Sahibi: Z. T. EBÜZZİYA 

Neşriyat Müdürü: C. BABAN 
.Basıldığı yer: fılatba<ıi EHÜZZil'.4. 


