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BOZKURT 
Milli1•$Çi Tirk l'•D çllj'hdn orraaı 

olan Bozkurt dera-i•i, aeaa-ia bir tekilde 

j,llrmııtır. Hararetle tnıiye ederiz. 110STA~ YEVİll GAZETE Telefon: 2 o i 2 o 

Cuma 4 lammuz 1941 
r 

Bir insan için •n büyüle 

/azilet, ne palıası1ta o/u,•a ols1111 
ho.lcilcati ~öglem•kti,. .,.. 
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Parti. Grupu : ::: :::::::: Milli Şef 1 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

o so roo lfO 00 Ruslar Ankara Devlet 

Milli Müdafaa . Vekiline 
ekseriyetle itimat reyi verdi 

__ Ba-=--şve_k i_.;..I, _b_,:;.ug_ün_M_e_c li!!! 
beyanatta bulunacak 
------------------------------------

Dün Parti Grupundft itimat 
eyi alan Milli Müdafaa Vekili 

'affet Arık'n 

Günün uazısı 
••••••• ••••••• 7. •••••••• 

BUyük dava, 
gUç 1, ! 

A iman • Ru.> harbinin zuhuru, 
Tasviri Efkann kapalı oldu· 

ğu günlere tesadüf ettiği için bu 
muaı:zanı yeni hadise ve gaile 
hakkında mütaleam1zı söylemiye 
İmkan bulamamıttık. 

Bu yeni harbin sebebi zuhuru 
Ve muhtemel neticeleri hakkında
ki no!Ltai nazarlar çok mütenev
Yidir. Bir kısım siyasi muharrir
ler ve askeri muharrirler, Alman
ların Lehistan harbi başladığm
lı:ıanberi her giriştikleri i~te gös
teı·dikleri devamlı muvaffakıyet
lere bakarak Rus harbinde de ay
ni sür'at ve muvaffakıyeti göste
receklerini tahmin etmi~lerdi. Di
ğer bir kısım muharrirler de da
ba ihtiyatlı davranmayı, peşin 
Ve kat'i hükümler vermekten İse 
hadisatın seyrini ibretle takip et
llleyi tercih eylemişlerdi. 

Bizce bu ikinci kısım muharrir
lerin gÖrÜ\S tarzları daha doğ
rudur. Çünkü şarkta bu defa zu
hur etmiş olan bu yeni badire ne 
Lehistan harbine, ne Fransız cep
hesi harbine, ne Balkanlar harbi
ne, hatta ne de Ciride havadan 
inip o koskoca adayı on günde 
!!le geçirme marifetine benzer. 

Rusya, ucu bucağı bulunmaz 
"e esrarengiz bir i.lemdir. Bu ale
min en büyük kuvvetini ve mü
dafaa kabiliyetini ,imdi iki yü:ı 
nıilyona vardığı söylenen nüfus 
kütlesi değil, fakat coğrafi vazi
l'eti te,kil eder. Coğrafi vaziyetin 
trıilletlerin hayatlarında ve mu
kacPderatlarında ne büyük amil 

T ASVIRİ EFKAR 
(Deva.nıı Hrtlı ife 5 ııiitıoı 1 de) 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. 
P. Meclis Grupu bugün fevkala
de olarak toplanmıştır. Celsenin 
açJmasını müteakıp kürsüye ge· 
len Başvekil Dr. Refik Saydam, 
Parti Umumi Heyetinin geçen sa
lı günkü celsesinde Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Ankanın Vekillik
ten affını rica ettiğini beyan ~de
rek mumaileyh hakkında Parti 
Umumi Heyetinin hakiki tema
yülünü öğrenmek istedi.ğini ve 
hunun gizli ·reyle bildirilmesini ri
ca etmiştir, 

Basvekilin bu beyanatı üzeri
ne ri~asetçe Grup Umumi Heye
ti~in, Milli Müdafaa Vekili hak
kında gi~li re~in~ kullan~nasl :ek- ı 
lif edilmış ve ıntıhap daırelerı sı
rasınca reylerini kullanan 2 2 3 "lle 
bustan 14 ünün muhalif ol.uak 
'·erdiai reye mukabil Grup Umu
mi Heyetinin 209 reyle 1\1illi 
Müdafaa Vekiline itimat beyan 
ettiği anlaşılmıştır. 

(Derrtnıı sahife 5 siifıırı 5 ele) 

\ Sovyet tebliği .. 

Her tarafta 
çok şiddetli 
harp oluyor 
Alman tankları 
bir bölgede Sovyet 
hatlarını yarmıya 
muvaffak oldular 

Sovyet tayyareleri 
BUkre ,ı bombaladllar 

® 
BllOM8Elta 

·POS~ 

(Askeri 11wharrfrtmizilı verdiği ia:a.lratı o1wrketı lıcırelaitt yııkarıdııki /ıcırftadan tal.:ip edebiliı·sinfz.) 

22 Haziranda iki taraf ordularının vaziyeti 

ASKERi-VAZIYET l ,_____________________ J 

Rus harbi Alman -
-----~----------. --

Almanların düşünceleri fle Ru& hattıhareketi - Yardımı palr.alı9a 
satmak ümidi - ilkbaharda manevra olur mu ? - Taarruz başladı -

:Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet İs
tihbanıt Bürosunun gece yıırı,..ındnn 
sonı a rıeşrettigi teblig: 

Dördüncü günü Alman Planı anlaşılı!Jordu 

S
on haftalarda Sovvetlerin vazi. ___ .. ___________ _ 

yetlerini şüpheli gört>n Alıııaııya, V 
nı~·an A 1 manya, ondan sonra Sov
yetlni Üı;lü pakta ithale çalışmış 
ve fakat Rusların bundan çekinmele
ri, Almanların ciddi bir sul'ette şüp. 
hı ,.,ini uyandırmıştı. 

2 temmuz günü, kıta:ıtlrııız l\Iur
mansk ve h.exholnı i~tikaınetlcrinde, 
dü:mıan piyadesine ve Dvinsk, Bori
~o;, Slutı;k, Bohruisk ve Luck bölge. 
!erinde düşman ı<cn·ar kıtnlarına 
karşı, şiddetli ve çetin muh~rebe.I_:ı·
de çal'ptşmışlardıı. Cephenın dıger 
bölgelerinde, Sovyet kıtalaı·ı, hudu
du geçmiye te~elıbüs eden düşmana 
kıu:şı devlet. hududunu oıkı ı;urette 
tutmaktadıı·. 

l\I ıum~\ll~k iı<tikaınetinde; takriben 
iki fırka kuvvetinde dilşman piyade
~inin taarruzu uzaklaştırılmış, di.iş
man, ciddi muvaffakıyetsizliğe uğ~a
tılnııştır. 

Kuolajarvi bölgesinde ve Kar<.>11 
berzahı üzerinde kıtalarımız, diışma
nın bütün hücumlarını, düşmana a
ğır zayiat verdirerek muvaffakıyet
le tardetmektedir. 

Dvinsk istikametinde, dün öğleden 
sonra, kıtalarıınızla şimali şarkiye 
doğru nüfuza teşebbüs eden düşman 

(Devamı salıifc 5 6iitım 4 de) 

Moskovadaki İngiUz sefirinin tPşeb- ı azan : 
bü~lerinden bii:sbütiin endişeye diiş-
müı<tü. Japonlarla Sovyellı>r &ıasın- Emekli General 
da ni!San iptida~ında akdedilen itila.. Alı· J·hsan SA" BfS 
fa kadar Rusları Mihver politikasına 
yanaştırmıya samimi olarak çalışan 
ve bu itilafın akdinde mühim rol oy. 

Nl..:an ayında, Balkanlarda yupı
lan harp ~·,.,nasında elde edilen bazı 
halıel'leı· üzerine Almanya, İn~iltere 

(Devamı sayfa 3, sütun 7 de) 

Acı bir kayıp BÜYÜK BİR PROJE 
-----------------------------------

KAZIM DİRİ~ Sulama için 87 
VEFAT ETTi ' •1 ı· 

mı yon ıra 

Tasviri Efkar Atlasının 

Okuyucuları- ı 
rnıza kolayhk 

1 
TASVİRİ EF

An. - Okuyucu
larına bir kolaylık 
<>lrnak üzere ayrı

~erdiği harita. 
a Alman ve Rus 

bayrakları ilave 

tıniştir. Resim -

e iörüldüğü v~
. e okuyuculanmı bu bayraktan birer 
Zerinde harekatı t Jdp edebileceklerdir. 

iğneye geçirerek lıarıtuııın 

içki mücadelesi 
Yeni bir kanuna lüzum göstermeksizin 
alkolün tahribatını önlemek mümkündür 

İı;ki iptilasının beşeriyet için bir bu zehirin içine atmaktadır. HattA, 
bela teşkil ettiğine itirazda buluna- akşamcıları bir tarafa bırakalım, bü
eak aklı başında bir in~an yoktur tün bir gün nerede ve ne şekilde 
zannederim. Fakat buna rnğmr>n in- olursa ol8un alkol almadan duramı-

1 ·an oğlu blle bile, göre gorc kendini J (Devamı sahife 4, •i.ihm 6 da) 

Mustafa Fazıl Paşadan 
Fethi Okyara 

Yazan: Ziya Şakir -
ikincide: 

Enver Paşa Rusyada 
Yazan : Kandemir 
---------------------( Tefrikalu hakkındaki 

izahatı aoza •hifembde 
okuyaauz.) 

\.-..------"' 

her tarafta· 
ricat ediyor 

Meydan muharebesi 
nihayetlenmiş ve 

birçok Rus fır kası 
imha edilmiştir 

Sovyet ordueunun 
mukavemeti kırlldı 
Berlin, 3 CA.A.) - A1man or

duları Umumi Karargahının teb
liği: 

Şimali Moldavyadan hareket 
eden Alman ve Rumen tesek
külleri, dün Prut'u geçm.işle;dir. 
Şimdi Sovyet ordusunun muka
vemet kuvveti kırılmış gibi gö
zükmektedir. Bütün cephe imtida 
dınca düşmanın ricat harekatı 
kaydolu·nmaktadır. Biya?oato-
k' un şarkında verilen imha mey
dan muharebeai, uİnuıniyet itiba
rile nihayetlenmiştir. Fevkalade 
bir tebliğle daha evvel bildililmiş 
olduğu veçhile bu muharebenin 
neticeleri bütün dünyaya şamil, 
tarihi bir ehemmiyeti haiz bulun
maktadır. Birçok Sovyet piyade, 
süvari ve zırhlı fırkaları bu mu
harebe meydanında imha edilmiş 

(Deı;o.ını aa.hif e 5 sütun ! de) 

Suriyede -------
TÜDMÜR 

• 
garnızonu 

teslim oldu 
İngilizler yeniden 
takviye kıtaları 

alıyorlar 
Kurliis, 3 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre Suriycde Tüdmıir gar
nizonu teslinı olmuştlli'. 

Ka'hire, a (A.A.) - NebP.kde nııı. 

va fl'akıyetsiz bir mukabil hücuma 
lştiı ak l'<len Vichy tanklarının üçte 
iki8i, nıüttcfık tankları ve tank dafi 
topları tarafından tahılp edilmiştir. 

(Devamı sahife 5 sütun 8 de) 

Konservatuarını 
şereflendirdiler 
Ankara, 3 (Husu,..j muhabiri

miz.den telefonla) - Reisicümhur 
İsmet İnönü bugün Devlet. Kon
servatuarını şereflendirerek me
zun talebenin diploma tevzi me
rasiminde bulunmuşlardır. Bu 
münasebetle bir merasim yapıl
mış ve istikliıl marşından soııra 
Maarif Vcklli Ha9an Ali Yücel, 
mezun talebeye hitaben bir hita
bede bulunmuş ve ilk olarak me
zun olan 12 tıtlebeye muvaffakı
yetler temennJ etmiştir. Milli 
Şef, tiyatl'O kısmını birincilikle 
ikmal eden Ertuğrul İlkin ile 
konservatuar kısmının birincisi 
Nazmiye Sakaryaya birer altın 
saat hediye etmişlerdir. 

STALİN 
Haykırıyor 

"Düşman, her şeye 
rağmen ilerliyor,, 

"Yolları, fabrikaları, 
binaları va eklnlerl, 
hullsa her ,eyi 
hlk ile yeksan edin ,, 

Moskova, 3 (A.A.) - Reut.er: 
Stalln, bütiln Sovyet radyo istnı.. 

vonlarile neşredilen bir beyanatta 
bulunmuş ve ezclımle demiştir ki: 

Sovyet ordusunun kahramanca mu 
kavemetine ve düşmanın en iyi kuv .. 
veilerinin tahribine rağmen, düşman 
ilerilemekte devam ediyor. Düşman, 
Litvanyayı, Letonyanın büyük bir 
kısmını, Beyaz Rusyanın garp kıs· 
mını ve garbi Ukraynanın bir kıs
mını işgal etmiştir. 

Fakat, Hitlerin ordusu vaktile Na.
poleonun ordusu ı:ibi maflüp edil~ 
cektir. 

Kızılordunun ricnti halinde demir. 
yolları depolarında bulunan bütün 
stoklar başka yerlere nakledilecek 
ve ne bir lokomotif, ne bir vagon, 
ne bir tnne buğday ve ne bir galon 
petrol duıımana bırakılımyacaktır. 

Çiftçiler ellerindeki hayvanatı u
zaklaştıı·mak ve hububatı da nakle
dilmek iızere devlete tevdi etmek 
mecburiyetinde<lirler. Uzııklaştırıl
mRsı mümkün olmıyan heı· şey tııh
rip edilecektir. 

Fabrikaları, binaları, ambarları, 
ekin!, yolları, huliiga her şeyi tahrip 
ediniz, ta ki düşman geçtiği yerler. 

(Dcrnm' sahi/ e 5 siituıı 3 de) 

Okuyucularımıza 
Neşir vazifemize. t~krar başlarken 

1 S gün kapalı kaldıktan sonra buıün tekrar netir vazifemize 
bashyoruz. Kapalı bulundugumm bu müddet zarfmda uğra
dıiunız kaza ile yakından alakadar olan karilerimizin ve re
fiklerimizin hakkımızda izb u ettikleri aamimi teeasürlerine 
candan tefekkür ederiz. 
Nefir vazifemize devam ebnek imkanını ancak karilerimizin 
gösterdikleri bu yakınlık ve teveccüh hislerinde buluyoruz. 

································································································ 
Bakıslar== 

Tarih kasırgası 
Peyami SAFA .................... ·········· 

B u ha:rpten evvelki se-
nelere bakınız: Bir ta

rih kasırgasıdır esiyor; önüne 
taçları, tahtltırı, devletle!i, hu
dutları, muahedeleri katmıs. 
boşluğa savurmaktadır· Han~
danı Alosmanın son lmpara.
toru Vahidettin bir İngiliz zırh
lısına atlamış, kaçıyor; İtilaf 
donanması, işgal ettiği İstanbul 
dan, Türk mucizesini ıselamlı
yarak uzaklaşmaktadır; Anka
rada milli devlet kuruluyor ve 
milli inkılap yapılıyor; Afganis 
tanda Emanullah Han, İranda 
Rıza Han milli kıyamın ser
darlarıdır; Romanın üstüne 
Mussolini'nin façyolan yürü
yor; Avrupanın cenubunda 
komünist - farmason - liberal 
beynelmileline karşı aman ver
me~ bir akın başlamıştır; Por
te kız de milli ihtilalini yapmak 
tadır; ispanyada Franko Yu
nanistanda Metaksas, mil'li ol
rnıyan her şeyi, beynelmilelin 
her çeşidini silip süpürüyorlar: 

• 
Baldwin'in Jngiliz hududu ı; ı· 
dığl Ren·e Alman ordusu çok
tan dayanmıştır; Fransanın ka
nadı altına büzülen Avusturya. 
ya Alman motörlü kıtaları yü
rümektedir; Südet davasında 
Fransa ve İngiltere Münihte di
ze. gelmişlerdir; Çek topraklan 
da Alman işgali altına giriyor; 
İspanyadan sonra Fransada da 
Halk Cephe.si beynelmileli Ja
ğılmak üzeredir. 

Derken harp. Koca Polonya 
üç haftada bir varmış, bir yok
muş; bütün klasik hesapları de
viren Norveç İşgali; pesinden 
üç haftada üç memleketi~. rio 
land"nın, Belçikanm, Fransa
nın istilasi; nıhayet Yugo5lav
ya, Yunanistan • Girit· ve sim
di ... Sovyet toprakla;ını i~tila 
teşebbüsü. 

Tarihçiye sorunuz: Bütün 
sırlannı bildiği tarihin hangi 
devrinde, Avrupa kıtaat, bövle 
bir ihtilal ve istihale tufanı ya
şamış, tarihin hangi devrinde 
Avrupa kıtası, bir buçuk yıl 
iç.inde beş ay aüren bir sava~ 
hamleııile böyle istila olunmuş-

(Lütfen sah,/evt çeı11riniı) 



. --------... -~-·· -

.:.~~.~.: .. ~~.~~~~.~~ Be!!kozda bir Murakabe komisyonu odun ve 
'Umumi harpten sonra Enver Paşa de dıspanser 

: , 

neden meşgul olmıya başladım ? / 
açı ıgor 

Moskoyaya gitmek üzere yola r Elini tuta?alr. hayretle ıor
çıkan ilk sefaret heyetimiz, ba~a dwn; 
Büyük Elçi Fuat Paşa (Naiia Ve- -Hangi Enver Paşa) ._ 
kili General Fuat Cebe.soy) ol- - Canını, ~te yanında o tınan 
mak üzere Tıflise gelmişti. Enver Paşa ..• 

Verem Mücadele 
Cemiyet i Kasımpaıa 

ve Üsküdarda da 

1 
kömür fiyatlarmı teshil ~ 
Bu suretle fiyatların gayri 
şekilde yükselmesinin 

meşru 

önüne geçildi 
O zaman, Miralay olan merhum HayYetİm büsbütün artmıstı: 

Umumi Müfettiş General Kazım - Ne diyoısunoz azizi~~ .. 
Oirilı: Tifüs mümessiü siya.sisi, ben O. Moakova ataşemiliterimiz 

dispanserler açacak v fstanbulda h:meu her mevsım 1 toptancı, mutavassıt ve muhte· 
İstanbul Verem Mticadele Ce· agustos ve eylUl aylarında başlı- kirlerin başıhos olaıa.lr. istedilde.i 

miyeti fıutliyetin.i günden güne ge yan mühim ve müzmj?. b.ir dert, ~ ve diledikleri ~bi hareket etme
nişletmektedir. Memnuniyetle ha . bu sene maalesef, henuz yaz or- lerindedir. 

de Tıflis i9tibbarat rnüdüxü hu
lunuyordwn. 

Bir hayli uzun ve zahmetli yol 
aştıldarı için Fuat paşa da, ark.ar 
d~lan da yorgundular. 

Hele Sovyet Ru~yada tetk.i
katta bulunmak üzere sefaret he
yebiie birlikte gelen mebuslardan 
Tevfik Rüştü bey, bulunduğumu:ı 
otelde, odasının hazırlanmasını 
bile beklemiyerek sırtındaki ka<:a 

ber alındığına göre Cemiyet bu t~ı~a gelmeden kendini göster- ~ Halen fimdiden şehrimizde İs-
a~n _ l 9 ı:mcu cumartesi günü ye· nuşt~ '-'-'" .. • tanbulun kı.5fık ihtiyacmm 5 te ij. 
nı hır dıspanseri Beykozda aç· .un ve ~~r mesele$& çünö temin edecek k.adar .stok bu 
maktadır. Mühim külfetlerle mey Eskıdenberı bu ışle uğraşan ba lumaktadır. ktanbuia odun gelişi 

~ocuğu, ba~ındaki heybetli kara -~ 

kalpağı fnlatıp masanın üstüne ~~~~~~~~:~ 
atank, sırt üstü yatağıma uzan- l:..'"Z-, ~ 

dana getirilen dispanserin bütüı:ı zı to~t~ncı ve mutavassıtl.ar, kış her yıl harman sonunda başladığı 
teferrüatı ikmal edilmiş, röntgen ı;;evtlımı :ı~kiaşmıya başl~yınc.a halde bu yıl haftalarca evvel o
vesaire gibi her türlü asri tesisat h ya rırı; e mal kalladıgı ba- dun .nakliyatına başlanmıştır. Bi
ve teçhizatı hazırlanmıştır. Dis- k a~esı; ar::;rmıya baş ayıp hal- naenaleyh odan ihtiyacı hemen 
panserde acil vakalar için dört 

1 
ı ınsa sız r surette soymıya a- hemen temin edi!mistir Mevsim 

yatak tahsis edilmiştir. Bundan ıştı~la~n~an ~u·tae fdvkalade sonuna kadar da hiçbir ~uretle sı
başka dispanser dok.toru için hu- ~~z~.?'~ ek ::J kıstı a. ~f ederek bu kıntı ve buhran endişesi kalma
susi bir daire hazırlanmıstır . Dok- otti ış a 1 tan ıstı a eye b~ mıstır .... '\ :::~:, . 

mıştı. Çı, . •:;:·• · ... " 
Biz. ne 2amandanberi vatan• - E~ver Pata 

t .. d" b d · h b lamıslardır. · · 
or, gece gun uz ıua a azır u r c· d .. .. Bu itibarla sıkı bir kontrol ve 

l k B d b k K eçen sene o un ve komur . 
daş yüzüne, dost sesine hasret l ' unaca D:: un an aş a asım- I . İ b l h Ik devamlı hır takip netic~indc fi-

paşa ve Usküdarda da bner dis- ~eske edsı, Bstalnd? a ıMnın okldu- yatlann en kısa bir zaman zarfın-.:;ektiğimiz için bu ziyareti sevinç- Saffet beyclır ve burada Enver 
le karşılamış, onlan nasıl izaz Paşa isminde hiç !cimse yoktur. k·--' k 8 · · gu a ar e e ıye ve ura ıtbc . panser u;ruıaca tır. unun ıçın K . d b h da düsürülmesi mümkündür Is-

edeceğimizi ~şırmıştık. Bu sefel' o pşır~tı: 
l .. zu 1 1 C . ( omısyonunun a asına atın b 1 · · 
u m u a:rsa ar emıyet tara ın- ı I h' d l · d tan u a yakacak odun hariçten 

dan satı~ alı.n~1'hr. Diğer taraf- ;:;:ını~ca~r et;;.e:i ~~~ ~:rl~ ~":~- değil, memleketin dahilinde bu
tan Cemıyetın ıdare etmekte ol- I I d k" .. h Yk. - lunan birçok mıntakalanndan gel 

Şimdi Denizyolları başhekimi , - Nasıl olur? . . • İyi biliyor 
olan doktor Nihat Sezai ve Bitlis muswıuz? Bana bu zatın Enver 
valisi olan Hullısi ile etraflannda Paşa olduğunu söylediler. 

d .;. Er k'" d ar a, o un ve omur mu le ır· . uou en oy sanatoryornuna a l .1 .. d l I mektedır. Buıriin görülmekte olan 

fır dönüyor, getirdikleri memle- Bizim böyle hararetli hararetli 
ket haberlerini dinllyerek nqele- konuşuşumuzun farkına varan 

20 t k ''" · · · b" .. h en e uzun muca e e er cereyan "" 
ya a J.L11.Ves1 ıçın utun azır- tm' t' B b I d' k' i b l yüksek ve ezici fiyatlara bakılırsa 

niyoırduk. Saffet bey güliimsiyerek: 

hklar ikmal edilmiştir. B l ı~ ~· ~ se F~p e Mır 1 kstban Ku Belediyenin bu en mühim mesele 
• • e e ıyesı ve ıyat ura a e o .1 • h' b' v 2900 Jıralık bır misyonu kesim mıntakalanna ka- 1 e '?. ır suretle T?eşgul olma_dıgı 

dar memurlar gtindermek mecbu tebaruz etmektedır. Hallıuki en Gürcistan henüz Bolşevik isti- - Hayrola.. demişti, beni 
Jisına uğramamı~. Zaten bütiin göstere göstere neden bahsedi
Kafkasyada istiklalini muhafa-- yorsanuz böyle~ 

dolandıncılık riyetinde kalmıs ve neticede 0 _ basit bir hakikat şudur: Fiyat 
dun ve kömür fiyatlarını tesbit et kontro!ü berşeyden evvel vakit ve 
mişti. Geçen kı~ mevsiminin en ~anıle ~apılmalı ve en ziyade 
soğuk günlerinde bile odun fiyat- gıyece.k •. yıyecek ve yakacak gibi 
lan 350 .. 450 kuruş arasında sey hava;vıeı . za~i.ye maddelerine 
retmişti. Birkaç haftadan beri hay leşm~ edilmelıdır. 

za edehileD tek. hükümet de hu - Sizi, dedim, Enver Pap. 
idi. zannetmişler de .• 

Bu sebeple Bolşeviklerden ka.- Saffet bey taacübünü gizliye-

Kurnaz karı KOC• 
mahkemeye verlldl 

çanlaun büyük bir kısmı hep bu- rek.: İkinci Ağırceza mahkemesi. 
rada toplanmı,lardı. - Ne münasebet... dedikten dün çok. k.ı:ım.azca işlenmiş bir do 

Gürcü hükfııneti, Moskova se- soma •orm~tu: landıncılık: ve aahtekarl.ık muha· 
faret heyetimiz şerefine ı:nükellef - Sahilı ııerelerdedir timdi k.emesine başlamıştır. Okunan 
bir ziyafet veriyordu. oL .. Ne yapıyor -.caba), tahkikat evrakından anlaşıldığına 

Gürcinski klübünde verilen bu Doğr.su o güne kadar Enver göre hadise tıöy]e cereyan etmiş-
büyül ziyafette kadehler Kafkas Paşa ile hiç meşgul olmamıştım. tir~ 
usul.ile, birbiri aidı sıra kalkıyor Nerede olduğunun. ne yaptığının İzmitli Nuri adında birisi, bir 
ve çevirdiğin zaman tek damla hiç farkında değildim. müddet evvel Esk.işehre giderek 

retle görülmektedir ki, odun fı.. Oıger taraftan odun ve kömür
yatlan bu yıl şimdiden bu hadle- den narh kalkoktan sonra man
ri fersah fel"5ah aşmış ve odunun gal kömürü fiyatları da içinden çı 
çekisi müşterilere 500 _ 550 ku- kılmaz bir hale gelmiştir. Her yı] 
ruşa kadar satılmıya başlamışı.ı.r. yazın bu en ~ddetfi aylarında kö
Tabit henüz yaz ortası olmadan müriin kilosu 3 - 4 kuruşken bu 
bu de?eceye yükselen fiyatlar kıs yıl 7 - 7,5 kuruştul'. 
aylarında bir misli ilavesile 9 - 1 O Fiyat Murakabe Komisyonu 

diişmemck üzere iniyordu. Vakıa Kafk:asyada Enver Pa- Murat adında bir ta.cire müTaca-
Mustafa Kemal Pa~nın fe?C- şanın izini uayanlann çok oldu- at etmiş ve kendisinin kadast'ro 

fine içilen ilk kadehten sonra, ğunu biliyordum. memuru olduğunu~ lstanbulrlaki 
sıra ile bütün Türk büyüklen Şimdi durup dururken ortaya karısı Fatmaya 60 lira gönder
anılıyor ve oıılaı bitince de sof- çıkan bu benzet.1' de herhalde ı mek istediğini, fakat paranın pos
rada hazır bulunanlara sıra geli- bunların marifetiydi. tada geçikeceği için onwı vasıta· 
yordu. Milli mücadelemizin asıl ve sile göndermek iııtecliğini söyle-

lirayı bulacakbr. dün bu işle meşgul olmuş ve o-
Bunun sebebi, yalnız ve yalnız dun fiyatlarının geçen seneki 

alakadar makamların vaktinde narh üzeTinden satılmasıı karar
bu işle me~gul olmadıklarmdan laştrrmıştır. 

Brr anıhk, eolumdaki Gün:is- esa.sıı:ıı doğl'U dürüst bilen de pek miştir. Murat kabul etmiş ve Nu
az olduğundan, Enver Paşayı ri kendine 60 lira vereTek bura

tan Ha.riciye müsteşarı bana Ankara ile hemfikir zannedenler daki bir tüccar namına bir çek al
doğru iğilerek ve yan gözle sa- de bulumıbilirdi. mış. karısına göndermiştir. 

lstanbulun ihtiyacına günde 
30 ton çimento verilecek 

ğımc:lak..i Saffet beyi ( 1) 4aret Enver Paşa Kuruçeşmedeki Üsküdaxda oturan Fatma bu pa 
ederelr. kulağıma ,öyle fmldadı: yalısından bir fecir vakti Al:nan rayı tahsil etmi~ ve bu suretle 

- E.ııve:r Pa~nın şerefine iç- l · · 
1 deniza tısına binerek lstanbuldan kendilerini buradaki tüccara tanı-

medik. · • Ayıp oldu. ~te ben ka- kaçıp Karadenize açıldığı günden tan kadın kısa fasılalarla kocası
dehiini kaldrrıyorum 1 beri onu arayanların başında, nın Murat namına tanzim ettii?,i 

Bu suretle şehirde yarım Kalan 
inşaat tamamen ik mal edilecek t i r 

(1) J/111; AJı"iia,fua. Vefdli Sa_ffet batta en baı;ıznda Taşna.k komi- 1400 ve 1500 liralık iki sahte çe-
Ankıın. tacıları vardı. Tiflis ise, bu komi- ki daha buradaki iki tüccardan 

tacılann sayılı merkezlerinden bi- tahsil etmiştir. 

Tarih kasırgası 
Peyami SAFA 

ri. belü başlı yuvası idi. Bir müddet sonra buradaki tüe 
Silaha.re Sait Halim Paşayı, carlann Murattan paralarını iste· 

Talat Paşayı. Bahaeddin Şakir meleri üzerine iş meydana çıkmış 
beyi... Hatta. şu oturduğumuz ve b.rı koca takip sonunda yaka. 
Gürcinski klübünün biı-az öte· lanarak ikinci ağırceza mahkeme
sinde .Stıdehniya sokağında Ce- sine verilmişlerdir. 

Hükômetin verdiği bir kararla 
şehrimiz hudutları dahilinde bu
lunan hususi in~ata çimento ve· 
rilmemiş ve bu sebepten birçok in 
~at yarıda kalmıştı. Hükumet bu 
basusta yapılan müracaatları na
zarı itibara alarak İ.atanbul ~h
rindeki hususi inşaat için günde 

30 ton çimento tahsis etmi1 ve bu 
kararı diin şehrimizdeki al~kadar 
Iara bildirmiştir. 

İnşaat sahiplerinin yapacakları 
müracaatTer fen heyetleri tarafın
dan tetkik edHecek ve ancak ihti
yaç tespit edildikten sonra çimen
to tevzi edilecektu. 

·····························-
turL. Schuschnigg'leri, Be
nes'leri, Azana'lan. Kral Zogo
ları, Smigly - Ridz.leri, Kral 
Haakon'ları, Kraliçe Wilhel
mine'leri, Kral Leopold'Ian, 
Rem Lebrun •teri, Kral Carol' la
rı, Kral Petro'ları, Kral Jorj
ları önüne süren ve bütün po
litika heaplannı allak bullak 
eden bu tarih kasırgası nedir}. 

mal Paşayı, yaverleri Nusret ve Nuri ile kansı Fatmanın duruv. 
Süreyya ile kanlar içinde ltaldı- malan dün ba,lamışh:r. Her ikisi 
mnLn üstüne birub eerenlerin de suçlarını inkar etmiş ve muha
kara listelerinde Enver Paşanın keme şahitlerin celbi için başka 
da yeri olduğunu hepimiz biliyor- bir giine bıralulmıştır. 

Aşk yüzündenırls . 
k 1 b

. k 
1 

tanbula ~ker gehyor 

d~nver Paşa da bunu pek iyi Meğer katmerli 
bildiği için elbette buralara ael- muhtekirmiı 

an 1 ır va a Şehrimizdeki şeker miktannı 
fazlafaştınnak maksadile Ticaret 

Bu müthiş tufanın batırdığı 
ve çıkardığı kıymetlerin mah
,erini an' anevi politika ölçüle
rine sığdumaktan bçanlaT gö
rürler k.i alelade bir Avrupa 
harbi değil, milli olan her fe· 
yin milli olmıyan her şeye kar
şı, soluk aldırmıyan bir saldı
rışla saldırdıiı büyük, büyük, 
büyük bir kan davası önünde
yiz. Yalnız devletler değil, bü
tün prensipler mücadele halin
dedir. Bu davayı ne kadar çok 
a nlarsak, han~ tarafın zaferile 
biterse bitsin, yıldmm hı:ziie 
yaklaşan büyük netice önünde 
o kadar az şaşıracağız. 

mezdi. iki O O d 
Fakat işte, onu haldır haldır sene 8 rg n en 

arayanl&r, beT yerde hazlT Ve na- sonra bakallm 
zır zannediyorlardı. ne ceza gllrecek? 

Sofrada bwılan dü9i.inürken Bahkpazarında Maksudiye ha-
yavaş yavaş rahatım. . keyfjm nında tüccarlık yapan Marko Par 
kaçmıy& başladı. do •cLnda bir Musevi, geçenler-

3 1 mart hadisesinde Hüse- de, n.işadn üzerinde ihtikar yap· 
yin Cahit beye benzetilerek fehit mak suçundan Asliye ikinci Ceza 
edilen zavallı mebusu hatırla- Mahkemesi tarafından 2 sene sür 
maktan kendimi alamıyordum. gün ve 500 lira para cezasına 

Hele T aşnaklann Gürcistan la mahkum edilmişti 
aramızı açmak için fırsatlar, ve- Yapılan tahkikat sonunda Mar 
sileler arayıp durduklanm pek iyi ko Pa·rdonun yeni bir suçu daha 
bildiğim için (benzetişi) de bir meydana. çıkan~auş ve Sinoplu 
bahane edineceklerinden korka- bir tacire sattığı 100 kilo kalay
rak büsbütün kuşkulanmıya, mu- da fuzuli mutavas.sıtlrk yaparak 
azzep olmıya başlamıştım. 30 lira gayri meşru kar temin et-

Gürcistan Hariciye müsteşari- tiği anlaşılmıştır. 
na işi anlatmak kafi değildir. Tekrar yakalanarak dün İkinci 

(Devamı var) Asliye Ceza Mahkemesine vui· 

Bir genç ••ki 
nlfanltsını 

7 yerinden bıçakladı 
Paşabahçede Gümüpuyu mevkiin

de 12 ır.uma.ralı evde oturan 18 ya
şında Naciye, uzun zaman nişanlı 
bulunduğu Mehmetle aynlmışlardır. 

Bu vaziyetten muğber olan deli
kanlı evvelki gece Naciyenin yolunu 
keserek tekrar barı§nııya hazır oldu
ğunu söylemişse de red cevabı alın
ca bıçağını çekerek yedi yerinden 
ağır surette yaralaı~. 
Haydarpaşa hastane~ine kaldm

lan Naciyenin hayatı tehlikededir. 
Carih Mehmet yakalanmıştır. 

len Marko Pardo, her ne kadar 
suçunu tevile çalışmışsa da mah
keme hakkında tevkif kararı ver
miş ve diğer mahkumiyetinin kes
bi kat'iyyet edip etmediğinin tah
kiki için duruşmayı başka bir gü
ne bırakmış~r. 

Karıat'lıd"" kıırtulmuştıı'I". Bel- tJllbt vııı'1Pti;ıtir: 
kı.s da. kocası Gauidden. boııaııır, - Bu g;;zel ağzı 'itil/ile 11orıt-
Lo1ulradan İstırrıbula gelir ve Ne- yorınııı, şekerim. Sen ne söylersen 
fadla ııcrbnt mün48ebete bn,ıılaı·. ~,. kabul etmiye mecb11rıwı. 
Eı:lenecekkrdir. Faka.t Belkuıın 81J"nde lıerltmıgi ifr ııart' redde. 
anlaşılmaz tereddü.tled wrdır. O de~k Tı.al kaldı mı? 
sırada L<>ııdrada.n İırfaıtbul• B'l- • w 

Milli roman: 62 Server BEDi k1sm Safiye is111fode bil' arkadaıJı Belkı:ı bir kahkaha attı ve Nejadı 
gelir, Nıjadı gö-rü.r, Befkumı. l'•· kucllkladı: ................ ·-·-··••Jıı 

Evvelld t•frikalaraaunn 
huliaaın 

Doktor Nejad, P#Jrlhı:ınftJ. evlrn
ttıeden evvel, Belfcıa iar~inde ui.i.
.ul, ııııh 11e rengin bfr kızı se vmtş. 
tfr. Paka.t Belkıs, Cadqle nlene. 
rek Lo1ulra.11a gittiği için, Nejad 
ruı Periha.ııla evle11ir. Karısı, tıı
hammiilüıı fevkf:nde kUJkançtır; 
runkti Nejf1dın IJclkısı eskiaindell 
fazla seı•miye devanı ettiğini se
~tJT. Fakat bu kıskcınçl1k Qfkt<m 
dcğildiT. Pmltct11-14 Belkı8 aras'llı
da l'ki bfr onkabetin dıvamıdır. 

Pe,·ihan, Nejad.la eı·leı<mederı ev. 
'IJel, Vedad isminde bir genct ıeıı
ıııiı}, Vedad da - gapkw bir uenç -
Pttı-ihanla bel'aber Be/kum da te. 
?;ı.ayül gvst1Jr1niştir. Perihan bu
nıuı içiıı huJISUzdıo· 11e Nejadı çok 
sı.k111111a, bedbaht etıniue başlar. 

Bir gün mtiil"1"eeye 11ak11loıt.ır. 
Kocası Nejrrd, fırtınalı bfr kış 
gecesinde, karunnın 1/iikıtek bir 
ateşle hasta yattıjfı odanm kapı
mın ve pencerelerini ardına ka,.. 
dar açar, Perihanı müthiş bir so. 
ğt1.k havcı CITelfantnın orlaırrtda 
bıraktr, olümii.M Hllep olur. 

dadla 1nfüıasebeti old11ğıtııu iddia - Çok sevimlisin, dosturn, dedi, 
eder. Bu idclialuı;;ıı bıızı ııuk- enıin ol buna. 
tupl<ki·la isbata '°lı§ırsa da mıı- Nejad zayıf bir ümide kapılarak 
'<laf/ak olamaz. canlandı: 

Nejad Belkısııı masumiyetine - Inşallnh bütün o şartların la-
inanmıştır. Al'tık cvlennıtue ka- tif'eden ibnetti, dedi. 
·ı·aı· venni~ göı·iiııım l1elkıa bir Belkıs onun saçlarım okşıyarnk 
takmı a//ır ııcırtla.r ileriye siirer. cevap Teı·rli: 
Nejad bıı11ların heJ>$ini tueddüt. - Hayır Nejad, latife dı>ğil. Ri
ze kabııl ettikten soııra en sun likis çok ciddi. Bak, sana kendimi 
ıart iüıtü1!de fı ·,.az durur, nikır;yet daha derinden anlatmıya çalışayım. 
onu dcı kı:ılnıl• ltttnTlsıtU'. Annemle babam arasındaki his dra-

Rılkıs ııora.r: mını bilmezsin. Çocukluğum bunun-
- Bıı maddeyi de kabul ettin la zehirlendi. Mazurum. Korkuyo-

mi 1 rırm, Nejad. Aileden korkuyorum. 
Nejad ı'~aret panııağını Bell,"f.- Akrabamız ar:ıı1ında da me,,ut aile

ıın çenesine dokııııdura;·ak uıı ce-ı ler görmedim gibi bir şey. Akılla 

Vekaletine yaprlan teşebbüs müs
bet netice vermiştir. Vekalet ba
riçtcn Ticaret Ofisi marifetile 
getirilen ve balen Mersinde bu
l~n~n ıekerlerden bir kısmını şeh 
rınııza tahsi11 etmiştir. Bu ısebı>p
le bir iki güne kadar Mersinden 
şehı·imize ihtiyaca uzun nlüddet 
yetecek kadar şeker getirilerek 
tem edilecek •e piyasada şeker 
daha ziyade bollaşacaktır. 

TUHAFI YE MAGAZALARI 

SINWLARA AYRILDI 

T uha!iyeci1erin sınıflara avrıl
ması için yaptıkları müracaat .dün 
Fiyat Murakabe Komsyonunda 
tetkik ~dlerek karara bağlanmıştır 
Bu karara göre tuhafye ma~aza
ları birinci ve ikinci sınıf olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır, Bu mağa
zaların sınıfları kendilerine bildi
rilecektir. 

evlenen var, aşkla evlenen var, pa
ra ~in var. Hiçbiri bahtiyar değil. 
Bizim soyumuzdan mıdır, nedir, bil
mem. Korktu benim gözüm. YalnıJ 

senden değil, kendimden de kO?ku
yornm. Mazur gör beni. Hatta sana 
şimdi bir şey söyliyeceğim, şaşac.ak
sm, kızacaksın. 

- Kı:ıaı:ak mıyım? 

- Bilmem... Herhalde bh· tuhaf 
olacaksın. 

- Ko!'kutma beni. Çabuk söyle. 
- Söyleyim: Bu şartlar bile bC'ni 

tatmin etmiyor, Nejad. İstedii\foı ka
dar sel'best. olmak, istediğim zaman 
<1enclen aynlnıak bile beni tatmiıı et
miyor. 

Nejad birdenbire doğruldu ve Ilel
kısın yüzüne clikkntle bakarak: 

- Koı·ka rını yine cayacaksın! de-
di. 

- Caymak mı? Ne demek o? 
- Ynzgı:c;mek demek. 
- Ne vakit söziimden döndüm, 

Nejaıi?. 

Fasulgaga 
azami/igat 

konuldu 
Prakende fasulya 

2t kuru,ıan fazlaya · 
•ahlmıyac•k 

Fiyat Murakabe Komisyonu dün 
öğleden !'onra vali muavini Ahmet 
Kını.kın reisli~i altında toplanıwş ve 
muhtelii kararlar vermiştir. Komis
yon ilk olaı-ak faı;ulya fiyatlarını 
ele alarak azami satış fiyıtiarllll 
tl'sbit etınL,tir. Komisyoıı bunun ~ 
Ticaret Vekaletinin kararlaştırdığı 
esas fiyatları nazarı itibaı·a alımş 
ve çah fasulyasına kon.ulan 1 7 ku
ı·uşluk fiyata nakliye vesair masraf
lunn ili.vesile perakende satışları 
21 kuruştan ka.rarlaştırmıştır. Diğer 
nevi fasulyahıı·ın l'iyatlan çalıya na
zıırıın tc!ıbit edilecek ve daha ucuz 
olacaktır. Fi)r-atlar bugün ilin eili
IN:ek ve ~ıkı bir surette kontrol edi
lecektir. 

Mısır tlyatları 
Murakabe Komisyonu dün dökme 

toptan mısır fiyatlarını 8,5 kuruş 
olm:ık üzere tesbit etmiştir 

Gizli profesyonelliğe 
meydan verilmiyecek 

Klüpler arasınd4 mühim 
bir anlaşma yapıldı 

Fener bahçe ve Galatasaray 
klüpleri aralailJ"!.da anl~arak bir 
kaç senedenberi gizli bir şek.ilde 
devam eden profesyonelliğin ö
nüne geçmiye karar vennişlerdir. 
Futbolümüz için hayrrh olan ~u 
tesebhüs kanıısında Besiktaş, Is
ta~bulspor v~ Vefa k!Üpleri de 
ayni şekilde hareket etmeyi ka
rarlastırmıslardır. Bu suretle beş 
klübÜmüz . birbirlerinden oyuncu 
alnuyacaklar ve oyuncularına da 
hiçbir suretle maddi yardımda 
bulunmıyacaklardır. 

4 Temmuz ~ 

Türkiye - Almanya 
dostluğu ve 
yeni harp 

G eçen on bef gün içinae ce• 
reyan edip bütün dünya p o 

litikasını yakından alakadar eden 
en mühim siyasi vakıa, Türkiye 
Cümhuriyetile Almanya Devleti 
arasmda, akdi tarihin.elen itibaren 
mer'i olmak üzere, Ankanıda bir 
dostluk ve ademi tecavüz muahe• 
d esinia imza!~ olmasldll'. 
Yakın ve uzak tarihte ıiyasf 

menfaatleri birbirine uygun o lma 
smd1111, dailna dost geçİllen ve ge 
ÇCD aaa Harbinde yelrdiğeriaİJI 
silah arkadatı bulunan Türk ve 
Alman milletleri arasmdaki haki• 
ki ve samimi dostluğun, diioya 
ahvali son derecede ka~tığı bir 
sırada, bir kal daha teyit edilme· 
sile, A vrupanm cenubu ,arki:sin• 
de ve alelUmuın Y~ta, 
sulh ve. iıatikra. emniyet a.ltma a• 
Iırunı, oluyor, ki bu, Türk dev1e
tCıin PfJDaZ siyaseti iıçin, çok kıy· 
mettar bir Waf!Ç teşkil etmekte
dir. 

Alman milleti, A vrupanm or· 
~' garpta ve cemıbv gm• 
bide J...atin milletleri; ~ ve 
cambu ,arkide Sliv milletleri a
rasında ~ya mahkUın bulun
duğuadan; ötedenberi Türle ille
rile komşu bulunmamış ve bilüis 
SJay milletleri tarafmdan sııa.tı· 
nldık:ça bunların arkasmda yaşı· 
yan Tür.lelerden müzaheret belde
mittir. 

Türkler ile A1manlardan hangi 
taraf çarp~ya liizmn görmü.pe 
evvelden ~er tarafın teveaii
hünü tıemin etmeyi kendisine va· 
z:İf e biln:ıiftir. 

Geçen on he, ciin içinde harp, 
Sovyetler Birl.İğİnin harbe süriik· 
lemneıile aon derecede gaıİfJe. 
an.tir. Ynnaniatanm ed•larile b.e
raber iıtıal edilmesil-e A vropamn 
prbmda ve ortasında karada 
barp Dİbayete ennİfti_ Y alnu in· 
cilt8e ye adalarına karfl ha.Ya .e 
abluka harbi vardır. 

Almanya ile Rusya a:rasuida 
harp ba,lamakla Avrupa. kıt.ası· 
nın şarkı, Asyanm timali ve 
ortaa~ harekat aahnesi olmuatm. 
İki taraf da hu yeni ihtilafın 'me· 
suliyetini diğerine yükletmekle· + PEYNiR ıl!EVCCDF - Fi- d' 

ır. 

yat Murakabe Komisymıu şehirdeki Almanya Sovyerler Birliği ü-
pernir ınevcudünü tetkik etmiş ve 
6 aylık ihtiyaea yetecek stok olduğu- zerine yalnız ba,ına hücum etme-
n u tesbit etmiştir. Fiyatların artına- miı:tir. Arkasından hemen hemen 
sı muhtemel değildir. bütün Avrupa devletlerini sürük· * KALAY F.' /}' A Ti - l\.lurakabe 1 lemiştir. İtalya, Finlandiya, Ma
Komi~·onu dün 2031 kilo kalaya a- 1 caristan. Rumanya ve Slovakya 
zami ı;atış fi~·atı koymuştur. tiurılar da Almanya ile birlikte harp ilin 
~akında piy~aya çıkarılacaktır. ederek barekita istirak etmifl -+ !STAXBULA AYRILAN Çl- d' er 

i l'iLER - Ticı:ırt Vekfileti istanbu- ır. •v , , ••••• 

!un ihtiyacı için ıo ton c;ivi tahsis DJKer d~vletJer ıse, ya gooüllu 

1 1 etmiştir. Bu hu~u:;ta Veka1et emri ordulan gondermek, yahut to~
gelir gclınez çiviler tevzi edilecektir. ra.lclarından Alman ordulanm ge-

'l + .5EF!İRLERARASI ANSİKLO- çirmek, yahut Moakova ile her 
PE'DISl - Şehil'lerarası bir ansik - türlü münasebeti kesmek ıuretile 
loperii hamlnnmaktadır. Ansiklope - Almanya ile ifbi.rliği yapmışlar
did~ h~~ ~ehrin t~rih~, coğrafi, iktı- dır. 
!lııclı, kuttu rel vazıyetı hakkında ma- Fak h b' 1 ··•~! Alın 
lılmat verilecektir. a t ar m ası yu1U1 an-

+ UMl"Jlİ KÜTÜPHANELER ya üzerindedir. Alman ord ulan 
BlRLEŞTIRiLirOR - Şehrimizde- da seçen Umumi Harpten ve 
ki umumi kütüphanelerin bir araya Ruayadaki dahili harpten den a
geUrilmesine karar verilmiştir. larak merkezden vurmak için 

Yeni kütüphane için :Beyazıtta Ali Moakovayı askeri harekata he d ef 
Paşa konağı ı1eç!lmiştir. tutmmlardır. 

.. + .!IBBI BiR .H1;TADAN ~~J H akikaten bu harekat muval-
OLMUŞ - E•velkı gun apand!sıti .• 
nin pritonit yapması netic~inde fak o lursa O :&aman Bolfe.,,ik hii· 
ölen Adliye İlimat Başkatibi Bayan kUmeti Ural dailanna veyaln:ıt 
İff~tin bir hat.ayı tıbbi neticesinde Asyanın içerilerine çekilerek har
öldüğü iddia edi1meRi fu.eı·ine cese<l be öevam edecektir. Binaenaleyh 
morga kaldırılmış ve otopsi yapıldık- harbin azamuı ihtimali vardır. 
tan soora .?ün g~mülmüştüT. ~t~.rg Muharrem Feyzi TOGAY 
rap<H'U bugun verılecek ve eğer olum 
de bir tıbbi hata görülürse doktor 
hakkıncln takibat yapılacaktır. AÇIK M !JHABERE: 
+ SATIE DAVASI - Satie bi

nası yolHu:tluğınıdan maznun eııki 
Denhbank Umum Müdürü Yusuf 
Ziya Öniş ile arkadaşlannın nakzen 
görülen muhakemelerine dün de de
vam edilmiş maznunl.a.r vekilleri ta 
rafından müdafaalarını yapmışlar
dır. Vakit geciktiğinden muhakeme, 
di~er müdafaalar için baı-jka bir gü
ne bn akılmıştır. 
+ J\.tLl!YO.V ADTINDA ÖLDÜ

Çekmece şo~esinde süratle yol alan 
bir kamyon Ali admda birine çarpa
rak ölümüne sebC'biyet vermiştir. 
l{amyon yakalanamamıştır. 
+ ARABAYA ÇARPAN OTO

JIIOB/L - Portekiz konso?oı;hanest
ne alt 1386 numaralı otomobil evvel
ki akşam Büyiikdereden gelirken 
tek ath bir yük arabasına çarpmış-
tıı·. 

- Hayır, biliyorum. Sözünden 
döndiığiinü söylemiyorum. Hep tehir 
ediyoı·~un da. Kotkarım, muamele
nin çabuk yapılma~ından yine caya
caksın. 

- SC'n i~teı· muameleyi hemen 
yaptır, İ«tel":!!Rı birnz bekle. Faknt 
bak ne oluyor, bHiyor moRun? SC'n 
böyle sebepsiz acele ettikçe benim 
koı kalanm artıyor. 

- Btı ~efer ben acele eLmcdinı. 
Sen bana geldın, müjde verdin: cAr
tık evleniyoruz., dedin. Değil mi'! 

- Evet, fakat hep seni düşün'" 
rek. Çünku ı<cnin için iı;ine t;ığmıyor, 
bilhıırum. Ihk, şimdi Menin kolları
nırı arasmdnyım. Senin her şeyinim. 
Her arzunu yapı:ı;orum. Bu bile ıuı
nn ) etmiyor. Sabırııızlanıyor~un. Gö
riiyorum. Onun için ... Seni memnun 
etmek için ... 

- Teşekküı· ederim. Fakat bunu 
uzatıp duı maktan ne çıkacak? So
nundn olacak şey şimdi obun. Ne 
lıckl iyorsun? 

Bay Ahmet, 
İkinci mektubunuz bir hafta 

evvel alınmıttır. Verdiğimiz ceva 
bımıza henüz cevap vermediniz. 
Buradaki işleriniz iyi .eaflıadaclır. 
Bunların tanzimi için seyahatini
zin ne kadar devam edeceğini sür 
atle bildirmenizi rica ederiz. 

rw-11nununıııuıuuıttı11111ıııu1111111uıınnt!! 

g Vecizelerin Şerhi İ 
..ıntttıt•••••11"""'"""'m1111tıınffuttn~ 

Bir inMn ifin .,. hiiyiile 
la~il•t, n• pahasına olnr•a 
ol..m laakilcati •öylemektir. 

• •• 
Doğru~'ll söyliyeni dokuz köy

den kovnrlarm~l iııtcrlenıe dır 
kuz yuz doksan köyden kovsunlar, 
yine hakikati söylemek gerektir. 
Hem doğruyu söyllyenin öyle do
kuz köyden kovulduğu zamanlar 
çoktan geçti. Riya ve tabasbusun 
hüküm sürdilğfi sıralarda doğru
nun di.ı§manları çok olur. 

Fakat hakikatin htilctim sürdü
ğü qevirde ancak sözün doğru
sıına yer vardır ve ancak qözün 
doğrusu saygı ve itibar görür. 
Sözün doğrusunu söylemek bir 
fazilettir, Bu fazileti bet: ne pa
hasına olursa olsıın korumak in
sanın en b!ıyük ödevidir. Bu öde
vi yapmakta zerre kııda r tered
düt edenleı· bütün seciyelerini 
kaybetmek tehlı1cesi ile karvıla
şırl:ır. Bu fazilet, ana faziletler
dı:n biridir. Onun zıyaile her ,ey 
yık1lırl Onun için bu fazileti ko
rumak yolunda her zahmete, her 
eziyete diş sıkmak gerektir. 



Temmuz 

Yardımın·a 
koştuğunuz adam 
sizi lekmelerse ... 

El İr yerde iki ki~inin kavgası• 
1 

. na rastge)iyor, iki tarafın da 
bdd.aılarmı dinle.dikten sonra bir 
d akıma göre haytrhahhk ve için· 

1
.e _bulunduğumuz devirdeki ahhlu loyınet hükümlerine nazaran 

•. ~dalahk yaparak haklı göridü
ttınüz tarafın lehine müdahale e
diyor ve diyonunuz. ki: 

- Arkad&f, bu senin kavga 
ettiifn adam, kon~masuu bilmi· 

J• r0~. h.llsana daha sözün besm~
eırnde- küfür ediyor. Ayni ıevı

Yede değil' siniz yüz verme bu he· . , , 
rı.e ... 

- F,,.$at aüşlcünliijf ü 

IY• 

llu sözünüzden tabii olara1' 
küfürbaz alınmıyor, fakat tuhaf! 
lehine mUdahale ettiğini~ adam, 
Yahut daha doğru bir t a b irle 
~ hayvanı natık) memnun olaca
ı:ına s ize saldırıyor, hem ne za· 
tı">l n? Ağzınızı açıp da kendinizi 
tnüdafaa etmekten aciz bulundu-

a 
a 

Run b' d uı ır an a .•• 

~ baklayı •lzınd~ 
Evvela bu neviden hir natık 

h:'Ywna dostluk gösteTdit,<in!z İ· 
c;ın, saniyen yardımına ko,tuğu
nuz İnsandan t e kme yiyerek bu 
~ <'1lkörlüğün manasını anlamadı
~ •ntz için dem v e ir.kisar duyar• 
lltnız ve ce h ren ııöğmiye terbiye• 
~::ı ru:isait değil5e benim gibi biJ
c:ı~-iniz küfürleri içinizden geçire
t (.k rahat eder, v e kavga esnasın· 
döl yardmun 3 ko~ğunt1z natık 
1-ı~Yvane söğen zata zorla ve iste· 
f'I\ -~er,..k yerde n göğe kadar bak 
"trırsiniz. 

I' ;,. te~anüt tezahürü 

Tasvir! Efkarın kapandığı gü 
nün l)~;abinde gfüıdelik gaz e teler· 
den b ;rinde aleyhimizde çıkan 
hir !'azıya. diiirer bir refikimiz la
~·l'll ~diği f('kilt!e ceva p verdiği 
ıç1n, bu mesleki t e:;an üt tezahürü
n~ burada te~e' .kü r ettikten sonra 
dyorum ki: 

Hakikat değişmez 

Evet efen dim, Tasviri Efkann 
kapatılmış olmasına ragm e n •u 
helC!ı.at deiifmez : Kalem, la ytk 
clanlarm eline yakışan bir müca 
dele silibıdır, ve yine umumi v e 
afaSCi olııı.rak ve kimseyi • hatta a. 
leyhimizde zebunkü,a .. ne, riyat 
Y8.Pftn muhterem zatı ı.ıcrifi • b ile 
kar.detmec!en diyorum ki, bu li
)•r!cat hükmünü e.fkanumumiye 
Verir, :ve b ütiin içtimai ve b iyolo
j;k kanunlarda olduğu gibi bir içti 
lllai nesn e o la n yazıcılar arasında 
da bi ıstıfa lazımdır. Bugiin de· 
tilse yı-nn, b u ıstıfa mutlaka o la· 
C:"'ktır. Aksi takdirde içind e yafa 
dı8unız cemiyetin aklı selimin· 
dC'n ve ce miyetin istikbalinde n 
~ÜPhe etmek lazımdır. 

Evet efendim, kalem de tıpkı 
lcı lınç gibidir. Erkek gibi döğüş
ll\İye de, kancıkça arkadan vur· h1Ya da yarar ve onun için dir ki 
u ıilahları ellerinde kuHananla• 

tıo h14't't (franuzca manasiJe de· 
f:il) insarJar olmaıı gerektir. 

Bögle hagsigel olmaz 
~---------------ıo--

Bir mübarİ.3 ki, ilk tekmeyi mü 
~~{~ine atar, bir mübaria ki en 
""-"ıt bir mütearifenin altım üı
~linü ç izerek d ilimizin bağlı oldu
ru bir zamanda ylll'll11 cümle leri 
aleyhte istismar etmiye kalkar, o 
tnüb a r izd e n e meslek bayıiyeti, 
ile de ferdi ıeref vardır. 

Palyaçel~k ve 111.uharrirlik 

Muharriri sirk palyaçoıundan 
8.Yıracak tedbirle ri b izza t muha r• 
tiı·ler almaladır. Muharrir gazete
de yalnız sütun doldurmak v e ka. 
ti güldürmek i~n yazı yazdıkça, 
toytarı olma k felaketinden ıüç 
kurtulur. 

Mahalle çocukluğu e d en arka· 
dan dil çıkararak nanik ya; an, a 
Port diyince saldıran, ı;İnsi sİn<ıİ 
:İurnaldlik eden ve çelme takan 
•~ma haysiyetli denmez ve hay
&ı11etli olmıyan muharrir de pal
Y<ıço olmaktan kurtulamaz, 

Evet, tekrar ediyoru m; kalemi 
ll'lk llaka haysiyet sahibi insanlar 
ullarımahdırlar. 

C. B. 

MünakaJa t Vekili 
Trakyaya gitti 

.
1 

Denizciler Bayramı münasebe-
tı e h · · l M" k 14 V ,şe rım ıze ge en .una n at 
h ckıJi Cevdet Kerim Incedayı, 
~t.,,_ı tetkiklerde bulunmak iizere 

l.ln sabah ııehrimizden Trakya
~a harek et ~tmiştir. Vekil, Trak
l ~da D evlet Demiryoll arı ile a
be :Velerini gezecek ve mütenkı
lr.~n •eh rirnize avdet e d e re k An-

il'rıt.ya, gjd eceklir. 

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

Sulama için 8 ı 
milyon lira 

Azerbaycan 
Cümhuriyeti 

ve Azeri 
Türkleri 

Sahife: 3 

.. . 
ASKE1U VAY.lYC.T 

Alman - Rus harbi 
(1 İ11d salıifedet1 d&rcıı.ı) 

ve Amerika karşısında, tehlikeli bo
ğuşıııalaı·a girişmt•clcn evvel, Rmıya
nın :\'ıızi;ıetini Jayıkile tesblt ve talın 
zaruretini hissetti. 

Husya artık bitaraf veya harp ha. 
rki kalamaulı. Harbin mantığı Rus
yanın bu harpte kati yerini alınası 

zamanının jreldiıdni göı;ternıişti: 
Rusya, ya Almanyanın müttefiki ol
malı ve Mihverin yanında İngiltere· 
ye knrşı harbe ginneli; veyahut Al
nıaııyanın düşmanıdır. 

'" _.,. - Şu halde bu diişmanı arkada bı-
(1 inci scıhifedeıt de,.aııı) nun prcjesi de bu yıl Millet ::'lfocli- Um11111i Ha.ı·,ıtc Çarlık Rııs•ıııı;ı- 1 ~ raknnyarak .,üratle onunla miicaılıı· 

nacak arazinin miktarı 2 milyon 225 sinde kabul edildiği takdirde Ul4 7 nın mlli}ltı.b~yeti t•e i-nlıilü.li J;,n.,.ı- ~ ... - ı le lazımdı. Ru~anm mayıı: ni -

}
bin öekkardıı·. İ3kiıı~il devı~elılOe bi~e dsu- senesinde . nl ihaıyoetlee11netekatriıf·1r.kdia tbau sznd_,~ Azeı·bcı11ra11 Tiirk ıtni •sıı11ıı.ı~--- hayetinde ilkbahar manevraları 
anaca armıi · mı yon <> ın e- ınuazzanı ı ş eı s e ı • · ynnı;mıile i1'tiklıiline kaı·urınııştu. - · namı altında bir takım a:;kcri hare-
kanlıı· ki, bu programın taml\mcn mamen halledilmiş olacaktır. 1 Fnl:<ıt ıım·rtl. AJıerbayrcrn 1J• 1ticl• 11 ketler yapmıya kalkışması Almanya. 
tahakkuku He yurdda 5 milyon 73 5 Birinci 5 eeııelik programın me- Sm•11etler Bfrli{Ji eıimicmııı.c yiru1ek nın ~üphderini bü~bütiin arttınııış, 
bin dekarlık aı·azi sulan:ırak kurak- sut neticeleri artık d.le edllnüye 

1 
tztırcırnıclcı kolclı . 

Jık tehlikesinden kurtarılacaktır. 1 3 O b' d k 1 k 1 Rus dcmiryollarınıla nakliyatın ho-
bnşlamıırtır. Bu yı 4 ııı c arı A b l\< f" k" "U ·Ju}•u p~t ol · · · t'h ı· Yine iki ı-enelik bil'inci devrede GO • G 0. i G zer aycanı n co6 ra ı !1' ev n M "' " • "r ~e•aıı-e ı 1 sa a.ın-

bin dekarlık ve ikinci dPvrede de 1 urazi sulann!ıştıı·. Yine e ızc en su ı e~en _ll_munıi Haı ı>te ıılduıhı gibi daki ar.lık l:asebile Almanlaı ııı bun-
• • . .. .. 1 .. k bat."klık lllnıak suretıle 10,000 ılekarlık ara- şınıdıkı harpte de Almanya laı·ı tl·zyit için Rus•.·a n~zrlı'ndc -"~P-

milvon ı.00 bın donıını ıı · " · · 1 bi k , ·· k · - ' M h F • T . _, ~ "' 
. k b 1 zının su nnmıısına r aç ıı.une a- 1 Rusya ıle boguşınıJ·ı gırHııiş t .. ılu- Yazan u arrem eyzı oDway tıgı teşebbüslere Ruslar müm.\"ıtt kurutulmuş olaca· VC' u suret c dar başlanacaktır. , . ' ,. 

zı>r'ivata müsait ı milnın 364 bin ı nu~ııı · == etnıerııişh'rn!. Diinrnnııı her tarnfııı. 
dek~rlık ara:ı:i k;,,,z, nılm.ıs olı:..:nktır. !50 milyon liralık Yt'llİ kamın pro- 1J:ırlıin seydni takip edebilmek ve ''·'l biı~·ük manevralar askPri talim 

Su işlerine ai~ bu proj~nin ta hak- jrı-ine dahil mıntakalar . şuıılarılıı:: do!;u~ ac~t:: siy:~~i i_nkılaplar nakkııı- .al atının başın~~ . bulunan «;ı~ ıl ı l!ğer ~o~yet cüınhuriyetlerl ile a!ıi- sene inin nHıa~ t tinde, sonhaııarda 
kuku milli varlıj!'ınııY.n mu:nzanı ka-ı ·" nadoluırnn c:enubundakı Akclenız cin bu· :!ıkır edınebılmek için ~nı pı- lıuvzalanndan bırı<lıı·. ·. ve ırt.batı yoktuı·. yapılrtk"n Rusların ilkbahar m.rn V· 

zall\'laı· temin edecektir. Elcle edik- ~:ıhil mıntakası. Hatay, Orta .\mı- şaıı iki muazzam ~iyasi rnrlığın nııı· 1 Azerbaycan ~il ııı:ı: p('trol rı ti tir- Nnhçivan mıntı:ka~ınııı ıneşahası rnları yapnııya kalknıalıın ~lınnııln-
cek fazla mahsulle seneJe 120 mil- dolu, Porsuk, Sakarya ve Kızılırmak' hlyetinı teferruatı ile iigr~nnı"':-1 meı. l'nıııuk iı<flı -.. !i cll-ıet'ı ıt ıı de t:ıkrıben tiOOO klon. tre nıurablı:nd•r. r:ı. Hus maksadını ıfşa etıııi~ti. 
yon liralık bfr varlclat fazlası temin 1 nehi.rleri, Fırat, Dicle, T,.:ıkyacla fa~·clalı olacaktır. biı-in · ıl.•n•c·ecleki dlınn pamu1• ~ıı[i<;. Niifosunun knlli•· ekı:ıc.-iyeti Azeri Bmıılan sonra artı!; bir (A. ı:ın _ 
edi leeegi hesaplanmıştır l\Terıç, Tunca, Eı•gen.~ .~a':::~!nn ve Almanya iki .seneye yakııı hi ı · ım-ı tah!'<ili nıemkketlerdencl!r. lpek, Tiirklenlir. J.Hiihiııı miktarda pamuk Rus) hubi ihtim:ılı çok kU\\"tli 

Bu suretle l O ~ene zarfındaki ka- ~~im~ yanın ~enlze _dokulıtuı;:u. saha, maııılanberi birçok bü~ ük ve kürük meyva, tiitün \ e mcvaşı yetiştirmek ve iııek -..c ku:-u mey\ n yetiştirir. blr hale gelmiş ve haziran İJl idasın-
umç 1 ıııilvar 200 milyon lirayı lıu- ıkıncı 5 ı;enelı~ Pl'~Jeye dahıldır. Hu devletlerle çarpışmakta oldui!;un l:ın cihet'nden Azerbaycan birinci dme .\zcrbaycıın eütıır uriyeti ınııhtari- da iki tarafın hazırlıkları g-öz "at-
l:tcaktır. B"atal<lık halinden kuı-tarı- havzaların proJelerı taıııaınen hazır- bu devlet hakkınıla birçok şeyle!' ya- cede ıncmleketlerd("ndir. v t; haiz Knrııb • ve ~ahçiYan mm- nııya bnşlamı:tı. Finlandiya \'C lfo. 

!arak zer'iy~ta miisait bir şekle ı;o- lanmıştır. zılınıştıı-. ?\ladeni ~erveti dP. hiiyükt ii"· Drn alrn~ile on btş vilayetten müte~ekkil- manya da alınan tedblrler, Kö teııee 
kulllcak arazinin tl<>ı;:-ed 46 milyon K:.ınuıı, Büyük Mill<'t :lı!ec1iı;inde Fakat Rusya daha yeni lıarbe ı:iı-- yada hll; ı:efıs ve kıymettar bir ~ey rlir. limmıının nıüdafan~ı için lıazıı .. klaı-, 
lb-adır. kabul edildiği gün d<'t·hal tatbik miş bulunduğundan bu lıüyiık ılcv· voKtuı· ki Azerbaycıımhı ~·et' mesin. Ruman~·alılarnı yakın gör"ileıı bir 

)faliım olduğu üzere biriııd fi ~"- nıt-vkiin~ konulacak ve l ıwiin Tiirh: IC't!n umumi heyeti ve bahu~ııs bıı Hu itılıaı la Azeı bayc:uıa ,Jünya cLıı- Vilayetlerin isimleri fUnlardır: Jıaı p için hunımıılı ç:ılışmnıarı, Ru. 
nelik biiyiik sulama proje~i 1917 s<·- vatanda~ları için hakiki bir bayram clevleti teş1<il eden hc:-:ao~ız cı.imhu- ııeti aılı \crilıııişt r. Akdam, A~daş, Baku, Gence, Gök- nıen v:ıpuılaı:"rlırı birer birer İc:ı:ın-
nesinde kabul edilmişti. ikinci ka - ı olacaktır. 1 riyeıler hakkıncln ıııuf:;,;,al olıı ·:ık E•ki diinynnın IJuti.ırı ticari Ye a~- (,'ay, L brail, Kıızah, Zakatali, Kub- bu·'l gelip k:ı!ımıları, Fin iınıJi.ı l}':l 

------~~·~~ ıııahinıat ne:;;reclilmenıiştir. kPri )ollnı ının J.!{:Ç:dl Azerlı:ıycanı!ır. lıc, h.urdistım, J..eııkoran, !\'uha, :->ıtl- Alman ıı.k •ri kıtalnı·ıııın 'e"kl ve 
Bu bo~luğu dolclurnı~tk ıizc•J'P Sov- .-izerl,a~ı·;ııı Tıı.un yohıclııı·, s ztı yan, Şııınhor, Şcıııahi. Azt>rba~·can bunlarııı orada ka!nıa ,ırı, 'Rus ıll'du

MatSUOk&DJD .tıJlühim hiT ~·et ı:iiı?ıhuri:;e~l~r! hakkımla .ılfuhe meslıuı·ılur. Bunun için Kalk~,;ynnın ,. 1,ıııhuriyetinin ııiifıısu dört ıııilyona !arının Alm:ın hududuna yakın '\l'ı-
sınısı ıle tafsılat vernw:vi favd:ılı ~edmlce~ ş C:lıt tinde en ıııi.ih.ın kıs- yakıııılır. Nlifwrnııun kahir ek et·iy•.'· le re ~okularak nınn , r:ıl:ı r. at ş tu-

h t h k • gi;rüyoruz. Alfabe ~ırası. ile hir.l'"İ mı AZ"r' .ıycırnrl.r. tı Ar.t'ı i 1 üı·ktür. l\frmlehtin nıer- liıııleri ve"nire ~ apnı:ıları, '\ m ıııfoeyana } spor a re etı cümhnriyPt Azerba~·('an olıhı~·uıııl.ın Bunun "<:in e"'-ki \e ı;eııi hüyük fa- kezi {E::ıku}. dünyanın en bıiyiık rın kt>ndi Şaı·k huduUnrına ~e\•ldvn· 

1 

biz de ııı ka'e ~eı-imize ha1 k'lmı i ıı- t hlcr, llll':seHi Ccnı.riz Hun Vl' Tlnıur- ann\'İ nıeı-1.ezlerinden biıi olması ta başlamaları i~in vahametini ·ös-
- - - 1 ---· • - lıir l•kseriyeti Türk olan bu divanlnn ll·nk h •p karargahlarını Aze ·h·"·- itıhıırılP Ru ~·.edan ve ecııelıi ıııe.ıı- teıt'n kuvvetli aliinwtler idi. Hl ha. 

"Memleketimizi alakadar Ankaradan iz mire ba!;lıyoı·ıız·. • eaııcb kıınııuşla d• •. ı\syaıll!ı y:ıi:ııı lt-ketle.cll'n gt>lPıı birçok aıüteha~sıs ziraııcln Finlanıliya, ilıtl) ııtlal'lll• şİ. 
eden f ehli k e artıyor. •• •• • Içindı.: bulunduğıımuz harpten ev- zamana ka<lar yerli büyük rkvlctleı·i ve i:;çi ile dolmuş u'c.luğunrl:ın hunlar lah nltına ~·a~ırmıştı. 
Vaziyetin inkişaf l n ı kadar buyuk hır vel So\:~·etler. Dirliğini ~n bil' hiriıı~· hep Azcrbaycana dayan cıı~t r. eh .ıemleketiı ııilfu,,u uınumlyı.'sinde Du vaziyette belki Hus:nı, Kıl·ç '<a-

• , ~· • • ;,ııııf l'uınhurıyet teşkıl etııw!<teydı. AZlrlı~ı~(':ın cihan edeb;yatında ela- bır nıı:;\'ki tutnmktadıı·. kııdı~ı ve silah par !tısı ara~ında, 
dıkkatle takıp edec~gt~,, bJSI klet ya rJŞI Sonı~a tla. hınlara garp huılu.!unıl.ı hi miinıtaz bir mevki ihruz t•tnıi<ti r. Buk(ı he-:ı ) eclilmediKi takdirde yine kan döknıeden bazı tavizler ı.:o-
Tokyo, 3 ( A.A.) - Domeı nJansı ıP~kıl eclılen beş cümhurivet ilave Genceli .Nlznnıi f!ihi yC'tiştiı ıniş oldu. Aıeı l>;ı\'t'nn , llaretlerinin ht>psinde pa!·nıak \ e A !manyaya :!o'a ·dın,ını 

Jap~n Hariciye Nazm .l\ofatsu.ok~'.:ın 1 yapılacak t•ıli.~ıııi'lti. • ğu ~'.lirlı:ı· ve zeı;~'n Az<'ı i J,•h''"~il(' rlc ıı:." ı ı•n k-ıhlr kısmını Türkler pahalı~n :s:ıtıııak niyetinde idi; fa"kııt 
aşngıdııkl beyanatını neşretnııştıı · . . . .. .. Oteıleııberi Sovyetler Birl!i:ini teş· Türk cJd< ,iyatı Şaı·k V(' Gnrp 'i'ıiı K- teşkil 11tm<·kteılirler. ıırtık harp ibresi hu devrin ge\mlş 

llükuıııetin bildirmiş olıluğu veç- - .. n~<len .T:_rbıye~ı Gem~ Dırektorlu-' kil ul ıı nıı bir ciiıııhm'l\-ettm üçfı- leri arasında kuYvetlt h'r h·ılka teş- D'r Sovyet istatistiğine göre m\fu. olı!uğıınu, ya Ru<ıyayı Mihverin :.a-
hile, imparatorun ri~asetinrle topla- guııun buuın yurdu alakadar eclen n·,··ııı h:ılklannın "ksAı·i,·et·ı· SJ,•\'c]ır. kı·ı cdeı·ek Tı·ırk dilinin ~ i ·li••lni .v:ı- d lı b k k 1 
nan konff!unsta, cmülıiı.1 bir siyasi mühim bir ı;por hareketi hıızırlııd•ğ'ı " " • • .,. sun Şemahide yüzde yetmişi, Gök- nm a ıaı· e so nıa ve~ a mt arkada 
karan alınmıştır. öğrenilmiştiı-. 30 ağusto~ln Ankara- Buıılaı· büyük Ruslar yani ;'ıo[o,,kof -ıatmıştır. Jllı:i Azı:ri l biyatı ve çayda yüzde seksen dokuzu, Akcl.ım- kalması nıulıteınel {,öyle bir dü~n,aııı 

Alman _ Rus harbinden doğan va. c.la yapılacak ohm bi,,.iklct zufcr ya- lhı•~·ası, küçük Ruslar, yani Ukmy- bahusus tiyt:tı·o~•ı biittin Turk alemi- clıı yüzde yüzii, ,\ğda':'ta :.·iizcle ılok- bit· an evvel ortadan kaldırmak hi. 
ziyete, bunun Almanya ile Sovy~tler rn~ından sonl'a, müsabıklar, 1 eylUl- na ve Ak Rusyadır. ne iinlC'k teşkil etmektrclir. ~an dördü, Knzah vilayetiııcle yüzde ırnıııunu Alm:.ınraya sarııhatlc göı;. 
Birliği arasında bir harp olduğu de Ankaradan haı·eket eclccekler ve T:iiyiik Rıısl:u· cümhuriyetiııin ~dı Fıtralen zeki ve cı•vval olan Aze- cloksan dokuzu, Nulıarln yiizde :,eksen termişti. 
hakkında yapılııcak ba:-;it bir mü~a-ı :l?. böl~enin bisikletçilerı heı·gun bir Feclcı·al Ru<ya S<•vyct cüıııhuriyeli- ı·i Türk lrnrdeşlerinıiz Tüı k aleıniıı'ıı dordü Türktür. Va ati he. apla da Bu nrncla Rus Taı-s aja:ı:'ının 13 
hede ile karşı konamıyacai!;:ı p!!k ta- vılayetın kurtuluş bayramlarıncl.a bu dir. Federal deni1nıesiniıı ..:ebehi bu matldi ve rııanevi yiikselişınde gayet Tuı k unsurn dlger unsuı !arın nıl'c- hazlrtında neşrettiği tekzip ~e bu 
biirlir. Vaziyetin lnki~:ıfını, en bii - lunınak suretile 9 eylıll sabahı lzmi- cüıııhuriyeti de hesapsız ve ekserisi- mühim rol oynamaktarlırlar. 

1 

ıııuuna faiktir. B nacnnleyh Azerbay- milııasebetle ı-öylediği şu sözler ı:(zli 
yük ve eıı kuvvetli dikkat ve azimle ı:e ~İl'eceklerdir. :\Hisal~a~aya, Eh~di nin halkları Türk ve Turani olıın can her $tıretle bir Türk ilidir. kayıııynn kazanın bir tnrafınd:.'ı rı-
takip etmek nlyetinu('yiz. Hazırlıklar ŞC'fın cOrılıılnr, hedefıııız Akcleııız- birçok muhtariyetli cümhmi~ ctlQrin Aserba ycanm hududu kan garip ve ııkoı tsuz hiı· ı,::lıktı: 
yapılmaktadır ve bu hazırlıklara dl.r~ ded!klı·r~ yerden b~~lıınacaktır. tı•şkil etmekte bulunıııasıılıı·. \fo 1.:lfı Azerbnycan ciimhuriyetinin ~ark Baku şehrinin ehemmiyeti (Almanyaıım paktı bozarak, 80\'yl't. 
tam itimadımız vardır. Yalnız aske- llı~ıkletçJler Izıııire 8 ırnndc varmış Kırını, Dağıstan, Tııtnristıın ve Haş- hududunu Bnhrihazer t~kil eder. . • ler lliıliğine ktırşı t:rnrruza geçee,.ği 
• h. 1' 1 i . k' f l - 'l f k t olacaklardır ık d' t .. h ' ti · b F 1 l Azerbaycanın ıncı kezı Re ku şehri hakkındaki ı:a ... ·inlnr her türlü a ıl n a< ıse er n ın ·ışa ını c egı' a a • . ·ur ıı; an cum urıyc eı ı u • e\ ern Şimali şarkisi Dağı .. tan cümhnriyetl yalnız Knfka yanın ve Sov~·eUcr lliı·- .. ., 

ayni 2anıanda bütün dünya vaziye- dinıiayıı dahildirler. lle heııılıu<lut btıluıımaktaclır. Şimnli ve esastan iridir. Balkanlardaki ha-
tini, muhtelif devletlerin izhar etti- 8 · t • 1 8m·ycller Birliğini teşkil ccl<'n hl- liğinin drgil biitiiıı dün~ anın en bu- reketlerclen sonra Alman kıtalıı.rıııın 
ği tcnı~ülll•ri ve bu devletlerin ıla. eyru yıııe l riıı<"i ~ınıf ci.imhuriyetlenlen .ılı ısınııı ~aı·bi hıı<lııdunrla Gürcist:ın cünıhu- yiık ş<'hirlı>rırıtlt•n biridir. şlııııli Alıııanyanın doğusuna ve şi· 
hili_ '7.lziy.e~lerini _al~kadar eden si- ! lı:ılkları Türkçe kı;nuşnıaklarlıı·. Bu 1''.YC'ti vı~rdı.r. G:ırp. h.u~l~<lu~u Eı·me- Son istatlstiklPrc ı.?Öre Rakıl şelı- mal doğusuna "evkcdilmeleri bıışka 
yaı:ı şeraıtı de hıçbn zaman yonıl- bombalandı dinıhurivetler clahi Kafkas\•atlaki A- nıstan t;şkıl Nn~ekt~d~ı. Cenup hu- t·inin mif~ı u ~09,300 kişly,, lı:ıliğ ol- sebeplere müstenittir). 
mıyacak bir dikkatle takip etmemiz b · .1 0 A • i T"' dudunu Irnn çevırmıştır. ıııuştur. ). ırnıı beş ene zndm_dn H. 11-. Bu tAkzı'bı· nAşı·cdcn Ru"'-'anın Al-• zer ayc:ın ı e rta sya, yan ur- ı . . . . " ~ -., 
lazımdır. ,_. ·t 1. k' 0··zbAkı·-t:ın Tı"ı·kn ni _ Azerhay,•ana tabı :-;ahçıvaıı mm- klı sekenesinin nııktarı yedı mısh, man hareketlerinden haberdar ol-'u. B.. .. d" el f k t b1lh "ı" ıını a ı " . . • • w ~ ., 

k
utun k un~a- a, d at- assa vı·chy hu"" k" met•l tan, KırL!lZistan, Kazakistan ve Ta- takası Türkiye hududuna. kudar uza- aı tını~tır. ğu ve fnkat keneli niyetlerini gizle. 

Ya ınşnr ta og1·u nıı < ogı·uya mcm U . . .. h . ti _. 1. maktadır. Kafkasy::ıclan Iran Azer- Bu ~ehriıı niifıb :OO...Un artmasının ııınk 1· , ·ın bu tnkzı'lıl poı··'~ '.·aı>tıg·ı . · ·• · ı·k· J • • ı t hl'k cıkıstaıı c.:unı urıye eı ıc ır. . . ~ , ~ , ,,~ _, 
l~ket~m.ız~. a ~ ııc :ı .~\:~ .. e ~ e .vat İngl.ltereyı· t e}rra r Di~er iki eüııılıuriyct Katkfü,y:ıcl<ı lıaycanı merkezı Tebrize gıclen ere- l>aşlll'a sebebi şehrin yanı başında tuhmin olunur. Bugünkil h11rp vaka-
zıyctı ın ışa c ın~ c ıı. ar.ıyl' :ı.. 1 ·h 1 1 Si d r·· k 1 nıirvolun huduttaki nılihinı noktası ve civıınncla clünyanııı «.>n zengin lat'l Rus~·anın Lelkı· bir a~·danb''"'ı' 
ciddilestikçe milletimizin o derece o ııp :ı k arı ne • nv, ne e ur· o - · , . . ., , ~ 

~ "k" • k' 11 k protesto (: ttı" T"afka~"nnııı eski halklarıdı. Culfa - Nahçıvan mıntak.tı<ı <lahı!Jn- petrol membalarının bulunuşudur. Alman hudutlarına kuvvetli ordular 
daha fazla su un ve sogu ttan ı ı m:ıyıp " · ·' · ' 1 

• d d. n ı ki t ı · ·h l' · h 
ku B · h ı tı ı· · i 1 · (' ·· · e ır ur:ıı a • Pi' ro ı.:ttı sa ının c cm- •evketmı'" oı.dtıg;.unu go-sternıı'ştir. 

gösterme~i Jfizımdır. Bütün vvet- u ciım ur yı:: .''r n ıs m erı rıııcıs- · ~ v 
)eri müttehit bir halde, milletimiz, Vichy, 3 (A.A.) - Havas - Ofi tıın ile Enneni~tnııdır. Aı.erhnycan climhw·iyetinin nıı:•;;a- nılyeti lıakkıııda bir fikir edinmek Eunıl:ın evvel \ Llktıa gelen harp tcc-

1 J bilcliri"or: .. ' · t' ..- J'k h 86 000 kllometı ft ıııuı·~bbaıciı ı· için umum Sovyetlcr Birlii:'i memle- rt"belerı', Ru0• )·aııın btı kadar bı"ı~·u·· k imparntonın azmine tebaiyet e, a - " Azerbaycan cuıııııur~~·e ı ı\.a :ısya ası ~· . . · c ·: • .. • u " 

11 ~ .. k Du··n "'ece ı·ng·ı· b b J ı k k · l E enı Lanın ırınde k•ıııın "'ıbı Tuı· ketlerlııde istihsal edilen pı.•troliin ku"vetJaı·ı· se~eı·ber Adı'p hud•lt yakı. ponya için çizilmiş yo c a yurur en ,... ı ız om nr< ııııan iilke::ıinin cenu m ~ar ı ·ısmını l'lg"a rm s ' ' ." - • " • • ' 

h b·ı · ) · tavyareleı·i Bcyı·ut u··z • · ·d [ h k b"' ··k ı ki k 1 ı· u~anan ''ahrıvan ?oın uiizde \.·etmis. besinin Bakı'.iclıı çıktı- nııın ••ıbnb'ılmesı· lrı'n en a"ag-ı ''iı~l en ufak bir ata ı e ış enıemıye ça- J • • ~l'lne venı en etmektedir. it es::ı ası pe uyu ı e- ı yeye a< u '. . .~ , • ,,. - ' · ., .... , •. ,, ... 
lışmalıdır. • bir çok infilak ve yangın bo;ııbaları ğildir. Fakat bu memleketin ehem- takası mu~tarıyetı haiz bır mm- ğmı sfiylenıek kilfidir. Ru5:;adalci güno, belki bir ayn muhtaç olduğunu 

Matsuoka Sovyet v e Mihver atmış ve bunun neticesinde ven iden miyeti her cihetten çok bü\ iik olııp taka ı:;a~ıln~akla beraber. Azeı:bayc:ın umumi istihsal senevi otuz milyon isbat etmişti. 
-=1eriJ •• .. .• bir çok ev harap olmuatur. • ç·· k'' Jk d .. h t l ıııü'enıınım bır par tonu bulmaktadır. l'u bahlsleı·ı' a•·rıca tetkı'k a,Jcc·''"iz. el~ e goruftu " cihanşümuldür. nn u ·tısa i d- cuın urıyc ın n • - • • "" ,ı.; 

Tokyo, 3 (A.A.) _ Diin sant 14 Liibnan hükumtti, Lond l'aya bildi- het ten hiitün cihan iktısarli h:wı-ıtın- çasıclır. A%erbaycanda maarif Şimdilik, '.I'asviıi Efkarın kap:ıh knl. 
ile, Al;nan ve İtalyan Büyük Elçileri rilınek iizeı·e Aınedka Birlcşi ll Dev. da g:ıyPt büyük rol oynamaktaı.lır. Karalııığııı dn~lık ınıntakıısı dahi dığı miidriet esnı.sında, cereyan <'<len 
Matsuokayı ziyaret etmiştir. Matııu- Jetleri konsolosuna şiddetli bir pro- Azerbaycanm zengin ve ti;kr·nnwr. bir der~e muhtariyeti hai?. i.<e de Azeı·baycan Rusyadaki Ttlrk ille- harbi kısaca hulasa edip son hnı-p 
oka, saat 15 de de, hük.ümetin kı&n testo notası tevrli etmiştir. pelrol membaları dünya petrol iı;t:ıı- t burasınm yabancı memleketler ve rinden maarifte ı,:ok ilerleınlş nıem- hareketlerini takip edecek hale gele-
beyanatı hakkında malumat almak Fran~ız Ilaııkunıandanı General lekefü•riııden biridir. Sanayi ve tica- lim: İkı taraf orduları ve bunların 
istiyen Sovyet Büyük Elçi~iııl kabul Dentz de hu boıubardınıanları pro- d 

1
. retle çok ileri gitmiş Azeri Türklm·i :.,ğınnkları da, bugüne kadar elde 

eylemi!ıUr. testo etmiştir. Arjantin e tola ıter Almanya modern maarifin kıymetini ta1'dir et- <'dilen malümata göre ayrı bfr yu-
Japonya bitaraf kalacak Almanya üze r ine tiddetli bava b• k l d ıııişler ve birçok yiik~ek irfan milcs- zırla tafsil olunacaktır. 

) loskova, 3 (A.A.) - Bugünkü hücurnlan ır grup ya a an ı Bı·r kısım Fransız scselcrlni meydana çıkarmışlaıdır. Kuvv tJi bir Alman ordular gıupu 
Sovyet gazeteleri göze çaı·pıı.cak şe- nuenos _ Aires, 3 (A.A.) _ ) fe- Azeı·i Türkleri yalmz Azerbaycan. Şarki Pru~yada Kon' •sbergin do6U 
kilde, fakat hiçbir mütalea yürüt- Londrn, 3 (A.A.) - Rcutct ajan- lnısan ).lccli~;niıı Arjantin aleyhtarı esı•r)erı· nı• daha da ve Kufkasyada df'~il diğer Türk ve doğu cenup taraflarında toplana-

,_. t af d n sının öğreııdigine .,.öre dün gcC'e İn- 111 · d d ·ıı· • f "k 1 · k s· ı· k G d ı· · · meksizin Pı·ens n onoye ar ın a , " fnalivetler üzerinde tahkikatta bu_ enn e e nıı ı ır anın yu •e mc::.ı ra ıya ısto ·, .ro no, ~ovno 15tı-

b t k 1 - k giliz bombanlıman tayyareleri tara- • · k k .. ı ı ı Japonyanın itara a acagı ve en- lıınnn encümeninin eınrile Bucnos _ serbest bırakıyor için bırço · ıynıettııı· ~aruıın ve te- kametler nele taarruz etın ~'";r, 
i tak. d - · · "'f t fınclan Almanya üzerine "apılan ta- ı b 1 ı b -di ı;iyasctiıı ıp e ece.gını, "' a - " Aircs civarında bir eve Polis tarn- berı-u arda u unmuş ar, ıı guret. Vaı·şovanın şark ve dogu c•nup 

suoka tarafından da Japonyamn sa- arruzlarda Bı·enıeıı, Kolonya ve fınılan baskın yapılmış ve bumda le umumi Türk teo::aniit ve birliğlnln taraflaı·ında top! nmış ohm bir Al-
kin kalması ve bekleme"i lizımgel- Dtıisbuı:,g başlıca hedeflel'i t~kil et- elli Alman tevkif edilmiştir. Bu ev- Vichy, 3 (A.A.) - Almanlar ta- tahakkukunda ıniihim bir unsur teş- man ordusu Bı est Lito'' k istlkan'e-
d . 1 h kk d l b t ak mişlerdiı'. Bremen üzel'ine yapılan rafından, yeniden 4 kategori Fran-
ığ a · ·ın a yapı an eyana ı ıı • de mühim doşyalar ve evrak bulun- sız e~ı·ri serbest bıı·akılacaktır: kil etmi,,1erdir. tinde ve bunun şimal ve cenup' ı·af. 

1 k ,,. 1 taarnız bilhassa şiddetli olmu•tur. · tk'l etme teııır er. " mu,."tur. Enciiınenın . te ı mtı çok Azerbaycan şehirleri ve bahubUS Jarına doğru taarruza ~ i tır. 
W il ı • b t Bombarclımaıı tayyarelet'inıiz<leıı b 1 - Beyaz ırka mcn~up bütün e-

e es ın eyana ı şayanı memnu.niye~ ır tarzda de - Rakü büyük Türk iileminin ı·ıı parluk Diger bfr kuHetli Alman ordalnr 
3 (A A ) G dördü bu hareketlerden döıımem1ştir. , , ı b k sirler. 

Va~ngton, . . - aze- vaııı elınektedır. 1 apı an a:; ·ınlaı- neşriyat merkezlerinden bfri olmuş- grupu. J,ulılinin şaı k \'e rı>ııup ~oraf. 
1 1 d S \ ,. 1 · ı B ı· ı,,adan alı ı · 2 Hıırhi Umuııılve islirak et - k Leci er top antısın a umner '~ - elan birın< e, rez ,. • nınış •11 r - , • tur. Burada çıkan ~evmi Tlir çe ga- larıııdn H! Rumanyn hııduclun:ı Jra. 

Bulgari.Standa dolu b 1 uştur Bu kt mi .. olan bütün ihti,_•at sulıa~·ıan. k les' den Japonyanın alacağı vazi- mektup u unnı · me up, " " ?.eteler Rusyanın her tarafında o ıın- <lar Karpat dağları iizerindc topla .. 
h totaı ·ıter 1· deoloı'l ile alakadar faali- 3 - l kanunu-ani HlOO <len ev- k .d. Ç 1 • k b' p 1 1 1 b J ti vetten Amerikanın resmen nber b •• ••k t h •b t 1 b . 1 m:ı ·ta ı ı. nr ıgm en oyu ıı· :-a- mış, rzem g-., .e ıı erg ve .ue 

J UYU a rl a yaptı ,.ntlerde bulunan sıkı bir cenubi A- vel doğmuş o an iitün esır er. . • dib. T·n· t . ·ı 1 . d ı.. 1 
dar edl·11·p edı"lmedı'g~ı· sorulmuş ve ~ p 1 f 1 . .r • manında hır Azerı e ın ı ı~ e ı ti mnıet cnn e taarruıa u.'\ n:mt 

~erika işbirliğinin nıevcııdi:,·etini İ::;- 4 - nst.a, te gra ve te e ... on ış- ! M il 1 1 . k k ' l 
şu cevap alınmıştır: Sofya, 3 (A.A.) _ Dün Sofyaya !erinde, amele veya llll'tnuı· sıfatilc neşrettiği Nıısrnrlcl ıı r o :ı. ra nız ve 1{.npnt aı· üzerınde • ı ımını le 

«- Amerika hükumeti, h arp ve civanla bir kaç kiiye düşen şid- bat etmektedir. çalışmış olan hlitiin e:;irleı·. Rıısy:ı.da d,•ğil. İ ı ııııcla, A fganl t:m- Slovakya ve :.IT:ıcariıı•an orcluln rıııııı 
detli dolu, çok bliyiik basan mucip Portekiz • ispanya da, Çin Tiiı·kMnnınıla vC' O mnnlı seferb rUk!Priııl \'C" tanı ·uz hazır! k. 

münasebetile Japon h ükumetinin 1 lsla nbul NUfus lnıparatoı·ltı-·unda da ra"bC't IJlllıııu lnnnı ı'km · ·' .ımeJnı · nı' ~ •. ıı·ıı ,. mı • 
1 ~ f k il olıııııştur. lla:sa ı ın yekunu heniiz tah ti aret an ~,ması ,., w ~· " ..., 

a acagı vaziyetin Pasi 1 ·te su ıü min edilememektedir. Yalnız Sofya- C c.ı; vı Ttiık iıleıııınrll' u~anıkhk do,,ı - tir. Humen ordu ile biı Alı. ıın ' lu-
idame edecek mahiyette olacağı- ela on binlerce cam kınlınıştır. Bin- imzalandı r~UdUr-U rııuştu. Bugün dnhı Aıcrb:ı)•can ~ ük- sıından nniıekkcp lıır ordu) ı a 
nı ümit etmektedir. Japon htikı'.i- den fazla evcle alt katlaı· su içinde Li-ı.nn, 3 (A.A.) - Portek. iz ifa- . Pk mektepleri ile çok ilerdedir. i e Dul;:.ıvinad 11 Tuna ı ehrı n !Z na 

t. · • b k d d" ,.., Ankara, 3 (Hususi) - Nüfus me ı sıyası a ım an ve mıya kalmış ve bunların bir kısmı tahliye ririvı! Nezareti, salı giinii ispanya llıınııııi llarphı Çarlık Rus,·nsının kacl.ır ı Rus - ltumen) hucl ıılu bo-
işleri karşısında takip edeceği yol olunmu~tur. Büyiik dolu parçaların- ile Portekiz arasında bir ticaret nıu. Umum Müdürlüğii ~etlerinden mrığllıbiye1 i 'c> iııhil ıli kal'!iısınıla .\. yunnn taarruza başlı\ aı ak k, •la. 
hakkında bir karar verdiğini res- ılnıı ve kırılan camların par~ların- ahedesi inııı:alanıııış olduğunu bildir- Muharrem Erer, lsanbul Nüfus y;erbnycnn Tuı·k ordusunun ynrc'ımı rındnkl Hus kuvvetlerınl ornd \ 
men bildirmiştir.~ dnn r:ok kişi yaralaıımı~tır. • miştlı-. Müdiirliiğüne t ayin edildi. ile ist'kllile kavuşmuştu. Osınaı 1ı bite u Lublın cenubundan y p 
..... .................... - . . .. ._.. ....... .............. - ............. - ............ ••••····-·--... .._.. ............................. .._..... • . ....... .. ....... ..... .... ..... .... . ln1pnrotoı lu,ğunun inhilali He İstikl:l.l tn olan ihatn taarruzunu k ln'.\.·la • 

rr=:::__=H=ik=a=y;::e== ===~=K=:A=D=ı=N=K=A=L=B=ı= === == ==Fr=an=s=ız=ca:;da=n=na=--k=ı e=de=n=: =F=. =v=a=ral 11 
Selma koc<ısını hem çok sever, ı Saat on o lur , on b ir, o n iki ... 1 Bir de ne görsün; Nejat esmer 1 şesine iğilir. Esmer kadın ona sert 

he~1 de çok kıskanır. Bir akşam Koea~ı .Nej~t d ış~r~ çık:maz: ~el- bir kokotla barın k~pısında :;alla- sert bir ~eyler söyledikten so~ra 
Selım nefes nefese gelerek: ma sınırl enı r, sınırlenır sınırle- na sallana otomobıle kadar ge- ayrıl ır gıder. Selma ak~amdan

- Haydi Selma, der; gel de nir. O kad ar ki Selimin ~üteına· l ir, dolu olduğunu görünce geri beri kurduklarını unutur bile. Yü
kocmanı gör!. Barda bir kokotla diyen e lini öptüğünün farkına bi- döner ve restoranın kapısına da- reği eriyiverir . Otomobilden ine-
yemek yiyor. le varmaz. yanır .. . R enkten ren~e girer. Va- rek: 

Selma inanamaz, giyinmek b~ Hava eoğuk . •• Isınmak la.zlm. kit geç, t a ks iler çekılmiş. Selma - H ayd i yine acıd ım sana, 
le istum ez. Fakat Selim o k a d ar Selim ceb inden b ir fişe konyak akşamdanberi kurduklarını söy- der. G it içeri otu r da fazla üzül
ısrar e d er k i gitmiye kua r v erir. çıkarır. İçerler, içe rler. Selmanın !e m ek is ter. F akat 0 kadar neşesi m e. D oktor sana is takoz yeme 

Bir ta ks iye atlıyarak Taksim• s inirleri gevıer. hiddeti geçer , n e- üstünde ki .. Nejat sararır, boza - demedi ajydi ~ Bu akşam y ine 
d e b ir barın önü1Jde dururlar. te!enir. nr ve nihayet kaldırımın bir k ö · perhiz i bozd un muhakkak 1. 

h 11 lıi arasınıln Az<'"l aycan i tiklıılı- tıımıy ı mt rnur eclilmtştir. • 
ııi muhnfazn w• nıiiclafaa etıni~ıti. fü-·rıRen Almanyayn taarruz ır· 11 

Fııkat ı ııı ml ın \zerbııycaıı ~·eni- lıazırlcııım:ıktn olnn Rus ord,ıla 1 bu 
den Sovyctler Hirllği cüınıasına git- ınaksarla gur hudut yakınınd top
mek ıztııarıncla kalrlı. lanmış ve kuvn•tleıtn·u bti~ıiK 1 • 

O 2amaııdanberi Azcrha~\Cıtl1 evve- mını Pripct bataklıgı cen ı:- n 
l:l Rovyetler nirliğiııin bir :ıznsı '\fa. bil'i Lenıherg ,.e l.uek mnıtaka ı da, 
vcra! Knfkas~·a cümlıuriycliııiıı lıır diğeri Ceı·noviı: ile hara<lı•ııiz nra
e!ızii olınuş ve clahu sonra asıl Husj:ı ~ında olnrnk '.kı ordular grnpu ha
vc Ukrayna gibi birinci sınıf bir Iinıle tnnzlnı etmiştir. Pıipct b.ı k
Sovyet cünıhudyeti şeklini almıştır. lıgı Rrcst Lıtov.kun şnıkınrla "lie Ki
Bunuan sonra muka<ltlcratının ne yefin batı şirr.allndc pek meşhn bir 
olacağını ihtimal şlm<l:ki cihan har- bataklık olup geçen harpte de Rua 
binin doğurncağı neticeler tayin ede- orrlulnı·ına epeyce engel olm t u. 
cektir. Dlnreper nf'hrlne akan Pripet deı""). 

M uharrem Fe11ı,i TOGA Y (Dc4!amı sa.l iftı 5 ıriit1111 'da) 





4 Temmuz 

BUyUk dava, 
gUç ı, f 

(B41ma.kaledm d•1Jam) 
olduğu ancak son zamanlarda an
laşılnuya ve tetkik edi.lmiye baş
lanu, bir keyfiyettir. Bu amilin 
daha evvel devlet ve siyaset a-

ALMAN TEBLIGI 

liuslar her tarafta 
ricat ediyor 

damları tarafandan dü,ünülüp ta- (1 inci sahif~den dewım) 
mik edilmemiş bulunması ise pek telakki olunabilir. Ordu ve hava 
çok yanlr, hesaplar yapılmasına teşekküllerimiz aralarında nümJJ
'Ve beklenmedik akıbetlerle karşı- ne olabilecek bir işbirliği ile taki-
laıulmasma sebep olmıı~tur. be başlamıstır. 

Biz aon zamanlara kadar bü· Almanla~ süratle Leningrad 
tün alametlere ve mantıki gibi istikametine ilerliyorlar 
görünen mütalealara rağmen Al· Vichy, 3 ( A.A.) - Berne-

r 
Cevat 

Açı kalın 
Türk - Alman 

muahedesinin musaddak 

50VYET TEBLIGI 

Her tarafta 
çok şiddetli 
harp oluyor . . . 

(1 incj 84hifeden devanı) 
arasında büyük muharebeler başla
mıştır. Muharebeler devam ediyor. 

Borisov, SluUık ve Bobrtısk istika-
Slll'eiini Berline götürdü metlerinde, kıtalarımız ve dtı,manın 

Acı bir kayıp 
Kazım Dirik 

vefat etti 
Tnlkya Umumi Müfetti~i Ce· 

neral Kaz.un Dirik evvelki gece 
E.dirnede vefat etmiştir. 

Askeri vaziyet 

Alman • Rus harbi 
(Baştarafı 8 üncü sahifede) 

sının memba taraflarında vasi bir 
sahayı işgal eder. 
Rusların diğer lıir ordular grupu 

Wilna, Kovno ve Grodno bölgesinde 
toplanmıştı. Bir veya iki fırkadan 
mürekkep bir Rus kuvveti Rig<ının 
batı cenup taraflarında bulunuyor 
ve diğer bir Rus ordusu da Lenin
grad civannda Finl!ndiyaya karşı 

harekete hazırlanıyordu. 

Sahife: 5 

j Dünya harbi 
1 

673 ncil gUn 
1 

lnglllz tebllil 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz Hava 

Nezareti tarafından perşembe akşa
mı neşredilen tebliğ: 

nıanlann Ruslarla da, bilhassa den öğrenildiğine göre, Minsk"in 
nıüteaddit cephelerde uğraşmak şarkında, Büyük Rusyaya girmiş 
mecburiyeti varken, bir harbe gİ- olan Almanlar, şiddetli taarruzlar 
n.eceklerine inanmak istemiyor- yapmakta ve doğru Leningrad :.i- . 
duk. Nitekim gazete kapanma· zerine yürümektedirler. Moskova ı 
dan evvel bu sütunlarda çıkmış bu mıntakaya her neviden mü
olan bazı yazılarda buna niçin him miktarda tank gönderilmesi
kolay kolay ihtimal vermediğimi- ni emretmiştir. 

Berlin, 3 (AA.) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Hariciye Umumi Katip .'.VIu
avını Cevat Açıkalın, son 
Türk - Alman muahedesinin 
musaddak nüshasını har.ıilen 
bu sabah saat 11 de Berline 
gelmiş ve istasyonda müsteşar 
Wohrman, protokol memurları 
ve Başkonsolosluk erkanı ta· 
rafından ka rşılanmıştu. 

seyyar cüzütamları arasında gündüz 
şiddetli muharebeler. olmuştur. Düş
mımın yarma teşebbüsleri kıtalaı·ımı 
zın anudane mukavemcıli ve hava 
kuvvetlerimizin muvaffakıyetli ha -
rekatile akamete uğrahlmıştır. 

Luck istikametinde, kıtalar1m1z, 
Rovno mıntakasında, ,1ddetli ve çe
tin muharebeler vermekte devam ey
lemektedir. Düşman, cenubu şarkiye 
doğru nüfuz etmek teşebbüslerine de 
vam etmekte, fakat heı· tarafta düş
manm bu gayretleri, kıtalarımızın 
ı;ıkı ve anudnne mukavemeti kaı·şı -

Memleketimizin kıymetli idare 
adamlarından bm9i olan meı
bum, uzun seneler İzmiT valiliğin
de bulunduktan sonra, İzmirin 
iman ve inkişafı hususunda gös
terdiği gayret ve muvaffakıyet Ü

zerine Trakya Umumi Müfettişli
ğine getirilmiş ve burada da köy
lere varıncıya kadaT derhal ge
niş bir kalkınma hareketinin ba~ 
lamr:sını temin etmişti. 

l\lerhumun cenazesi dün ak
şam trenle şehrimize getirilmi, \ e 
Gülhane hastanesine kaldmlmı-ı
tır. Bugün ask.eri mera&imle v~
pura getirilecek ve İzmire naklo
lunacaktır. 

Rusların bu yığınakları ve tertip
leri, hazırlanmamış bir ordunun mü
dafaa vaziyeti değildir. Alm<.Lnlarm 
iddialarına nazaran taarruzun ilk 
günü hava kuvvetlerile Rus kuvvet
lerini imhaya çahşm1şlardır. Alman
ların taarruz etmelerini pek üınıt 
etnıiyen Rus tayyareleri, 22 haziran 
pazar sabahı fecir esnasında tıı.yyn
re meydanlarında gafil vaziyette 
ba~kına uğramışlar ve 1489 Rus tny. 
yare~i yerde tahrip olunmu~tur. 322 
tayyare <le hava muharebelerinde 
zayi olmuştur. İkinci gün yeniden 
771 Rus tayyaresi daha tahrip olun
muş ve hu tahripler 28 haziran ak
~:ımınn kndar 1700 tayyareye lıaliğ 

olmuştur. 

İngiliz avcı tayyaı·eleı:inden mü
rekkep avcı !ilolan eimali Franga 
üzerinde taaı-ruzi 2 hareket 1apmı~-
1ar ve 11 düşman avcı tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 6 avcı tayyaremlı üc:. 
lerine dönmemişlerdir. Harekata iş
tiralt eden bombardıman tayyarele
rimiz Saint Omcr mıntakasında de
miryolu hedeflerine hücum etmişler· 
dir. Bir bombardıman tayyaremiz 
üssüne dönmemiştir. Bugün ~alnız 
bir Alman tayyareııi İngiltere fize -
rinde uçmuş ve bu da öğleden sonra 
Cornueil sahillerinde karaya düşe -
rek parçalanmıştır. 

Alman tebllğl 
zi de izah eylemiştik. Ger.i hatlardan gelen bütün Al. 

Almanlar şu 22 aylık harp es- man kıtaatı derhal Minsk'tcn ha
nasmda, onlara Ctaima muarız ge- reket etmekte ve Petrograd'a 
çinen biT muharririn de geçenler· doğru yürümektedir. 
de söylediği veçbile, «yaptıkları Alman tanklarile zırhlı kuvvet 
bütün işlerde çok hesaplı hareket lerinin tahaşşüt ettiği başlıca mın
ettiklerini ishal» eylemişlerdir. İş- takada, ileri harekat süratle inki· 
le biz Rusyaya karşı açılacak mu· şaf ediyor. Smolensk önünde bilş 
az.zam bir imha seferinin, daima lıyan bir muharebe sona ermek 
şahidi olduğumuz bu hesabilik ile üzeredir. 
kabili telif olduğuna inanamıyor· Alman kıtaları Dniepr nehrini 
duk. geçmişlerdir. 

Alman ordulan, te~kilat, taar- Almanlar Gomel' e doğru ileri-
ruz kabiliyeti ve teslihat itibarile lemektedirler. 
hiç şüphesiz Rus ordularına faik- Dvina' nın ötesindeki ı.>ataklık
tirler. Bu faikiyet geçen Cihan lar mıntakasında bir muharebe ce 
Harbinde de fazlasile mevcuttu reyan etmektedir. 
ve bu sayede Almanlar Rusya- Ukrayna' da, Alman ve Rumen 
ya karşı yaptıkları taarruz hare- kıtaatının yeni hücum hatları Ü

.ketlerinin ve muharebelerin hep- zerinde tahaşşütleri tamamlan. 
sinde fazlasile muvaffak olmus- mıştır. Alman ve Rumenlerin ta
lardı. Bu muharebelerin en me,hu arruzlan artık nakabili içtinaptı :. 
ru olan (Tanenberg) zaferi ise, Slovak ordusu, ricat halinde 
Umumi Harbin İtalya cephesinde bulunan Galiçyadaki Kızılordu i
lıi (Kaporetto) zaferile beraber le ~emasa gelmiştir, 
en büyiik ve en şayanı hayret za- Öyle anlaşılıyo, lci Sovyetler 
ferlerinden biridir. Hatta (Tanen şimdi, müdafaa hatlarının :.nt:r· 
berg) harbini, Anibal'in me,hur kez mıntakasına ehemmiyet veri
( Kan) imha harbine benzetenler yorlar. 
de vardır. Fakat dört harp senesi Sovyet tayyareleri Köstence li 
zarfında gerek şimali, gerek mer- manında yeniden hasarat ika et~ 
kezi, gerek cenubi Rusyada ka- mişlerdir. 
zanılmıt olan müteaCldit muhare- Hangoe'deki Sovyet garnizonu 
belerin hiçbiri kat'i hiçbir netice muhasara edildi 
'Vennemi~r. Bu harpler vakıa ni- Gelen haberlere göre, Mour-
laayet Rus ordusunda ihtilal çık· mansk ~stikametinde Alman ta· 
masına, Çarlığın devrilmesine, arruzu şiddetlenmiştir. Diğer ta· 
Rus cephesinin dağılmasına ve raftan Alman ve Fin kıtalan Ca
Bolfevildİğİn iktidar mevkiine gel reli' den Leningrada doğru ileri
mesine sebep olmuştur. Fakat bü- lemiye çalışıyorlar. I-fangoe' dı·kı 
tün bu kefmeke~lere, bütün bu Sovyet garnizonu kusatılmıstır. 
dağılmalara ve değişikliklere rağ Burada bulunan 25.000 Rus. as· 
men Rusya, bilhassa coğrafyamn kerinin donanma tarafından tah
llendisine temin ettiği masuniyet !iye.sine çalışmaktadır. 
laf.esinde yine dipdiri ve ayakta Dunaburg' dan şimale doğru 
kalmıt ve ilk fırsatta ıilkinerek yapılan Alman taarruzu çok şid
Avrupayı daiına korkulmut olan detlenmiştir. 
ku<lretini tekrar iktisap eylem~- Sovyetler buraya takviye kıta
tir. Nitekim o kudret, bugünkü atı göndermişlerse de Alman ile
muzaffer Alman ordusu kar,ısm- ri harekatını durduramamıslardır 
da, herteye rağmen kendini gös- Letonya ve Estonyanın istiİası ar
termektedir. tık bir gün meselesidir. (Anbra 

Rusyanm böyle tabii surette radyosu). 
laaiz olduğu kuvveti, Avrupa ıi- Ruslardan alman esir ve ganaim 
yase.t adamları içinde eo iyi tak- pek çok 
dir eden yalnız Prens Biımarlı: ol- Berlin, 3 {A.A.) - Bialos-
muştw-, denilebilir. Ondan ~olayı tok'un şarkında, ordularımız 160 
dır ki Prena Bimıark, iktidar mev bin Sovyet esiri almışlardır. Ga
kiinde kaldığJ müddetçe Rusya İ· naim sayılamıyacak derecede çok 
le iyi ıeçinmeyi adeta Almanya- tur. Motörlü kuvvetlerimiz, bu 
nan milli bir an'anesi haline getir. mınt"akadalci Sovyet müstahkem 
Dıİftiİ. Şimdiye kadar birçok husu• mevkile'lini hemen Hmilen zap
aatta Biamark•m izinde yÜriiyor tetmişlerdir. 
ribi görünen M. HitJer•in Rusya Şimali şarkide, bütün Mur
meseleamde de tecriibeli ve ihti· manık mıntakasında, kuvvetleri
yar selefinin siyasetinden aynlmı- miz, gitgide artan bir süratle çe
,.acağı hatıra gelmekte idi. vimıe harekatına devam etmek-

Fakat galiba czamanlann de- tedirler. Sağ cenah üzerine hü· 
iifmeaile hükümlerin de değİfme cum eden tank ve hücum araba
ai icap edeceği» kaidesi mucı'bin- lan teşekkülleri, Mins'ten 90 ki
ce olacak, ki bugünkü Alman lometre mesafede çok mühim bir 
Devlet Reisi, Rusya ile kat'i bir muharebeye tutuşmuşlardır. 
hesaplapna yapmayı Alman mil- Tayyarecilerin haber verdikle
letinin menfaatine daha muvafık rine göre, Sovyetler Petrograd" da 
ıörmüt ve ondan dolayı da Al- ki sivil halkın tahliyesi için ted
lllanyanm başına bu defa da bu birler almaktadırlar. 
muazzam Rus seferini açmıfhr. Çember içindeki Rus kuvvetleri 

Bu seferin neticesi ne olacak?. Berlln, 8 (A.A.) - D.N.B. b11di-
Ele 'bir harita alınıp da Rus ülke• riyor: 
si gôzden geçirildiği ve M. Sta• İmhadan biraz evvel, Sovyet cüzü
lin'in de dün hahrlattığı ve .. hile, tamları Biallstokun şal'kındaki çcm-

"' herden çıkmıya teşebbüs etmişleı·dir. 
NapolCon•un akıbeti gibi bazı ta- Sovyet kıtale.rının dört hücumu tar
rihi vakalar da derpiş edildiği dediJmiŞ" ve düşmana ağır kayıplar 
vakit, Almanyanın açmış olduij-u kaydettirilmiştir. Çember daha ziya. 
bu yeni davaıun, bundan evvel- de daraltılmış ve büyük miktarda 
ki davalarla kıyas kabul etmiye· esir alınmıştır. Alınan esirler ara
cek fcadar muazzam ve girift ol· sında çok muhtelif teşekkiillel'e men 
duğuna hükmetınemiye imkan sup askerler bulunduğu görüldüğün. 

ktur den, kısmen kumandas1z olan bu 
yo • • kuvvetlerin teslimi pek yakın telak-

Alman ordulan, brr hafta, on -ki edilmektedir. 

rün süren çok kanlı ve çok. çetin Yeniden 220 Rus tankı imha 
muharebelerden sonra nihayet edildi 
Rus arazisinde, zaten beklendiği B l' 3 ( er ın, A.A.) - Alman ordu-
veçhile, ilerilemiye ba~lamıthr. lan Başkumandanhğının fevkaliıde 
Nitekim bunu dün M. Stalin de bir tebliği: 
Lizzat itiraf ebnİftir. Fakat biz Galiçyada zıı·hlı unsurlar araınn
bu ilerilemelerin, hatta sabaha ak da vukua gelen ve dün nihayetlenen 
..,na cephenin berhanıi bir mm- bir muharebede yeniden 220 tank im 
takasında vuku bulacak bir yar- ha edilmiş veya iğtinam olunmuş • 

ınanın veya büyük bir sıluthnıa· tur. 
nın bu ucunu bucağını göremedi- Finlandiya cephesinde 

iimiz macerayı kolaylattıracağı
na ve basitletlireceğine kolay 
kolay akıl erdirenlerden değiliz. 

Herhalde tarihin yalnaz en bü
yük bir harbi değil, ayni zaman· 
da en lmnfık bir davaaile de kar· 
fılatmıf bulunuyoruz. Ondan do
layıdır, ki bu davanın muhtemel 
neticeleri hakkında timdiden 
lıat'i hüküm vermiye kalkışanla
rın fikir cüreti ve daha lloğnııu 

Helsinkl, 3 (A.A.) - Dündenbc. 
ri, Finlandiyalılar tarafından tutu_ 
lan biltün cephelerde topçu kuvvet
ler tarafından müthiş bir muharebe 
başlamıştır. Yanmada istikametin • 
deki harekat büyük bir inkişaf gös
termektedir. 

biffeti muvaceheainde kaç gün
dür bir bayii hayretlerde kalmak
tan kendimizi alamıyoruz. 

• TASViRi EFKAR 

Türk misafir, Adlon oteli- , 
ne innais ve bu münasebetle ol tele Tü;k bayrag~ ı cekilınistir. 

\. ,;_,.J 

sında kırılınaktadır. 
Merhuma Allahtan mağfiret, 

ailesine ve bütün tanıdıklarına 
baş 1ağlığı dileriz. Ilııva kuvvetlerimiz, gündüz Locic 

böl~esinde düşman tank cüzütamla
rına karşı y<!niden tahrip edici mu
hıı rebeler vermiş ve Bükı·eşi bom-

................................................ barcııman etmiştir. Parti Grupunda 
Eükreşt.e bir mühimmat deposu Suriyede Tüdmür 

garnizonu 
teslim oldu 

CJ mci q,jı,ifed.-n cü11cım) 

in filfık etmiştir. tı inıı1 aa.hifed•n de11cıtn) 
Şimal filosuna mensup harp gemi- Bunu müteakıp ruznamesine 

ll'ı·i ve deniz tayyareleri düşman kı- geçen heyet, asker ailelerint: yar· 
t:ıhırına ağır darbeler indirerek Kı. dım mevzuu üzerinde tetkıkat ya 
zılo.rdu kıtalaı·ına muzaheret etmek- pan Parti ~omisyonu raporlarının 
tcdır. Filoya rncnı;up deniz tayyare- .. k · b 1 k b 
lo 1· hava h 1 1 . d - d"' muza ·ereRıne as ıyara , u mev 

T"d . d '"t "ki f d ,r mu areıeenn e o uşmıını .. . .. · 
u mur e mu teıı er tara ın un tayyaresini dü!lürmüşlerdir. Bir böl- zu uze.rınde mu~alea. dermey~.n e_: 

yeniden ged alınan mevzi, bu vaha- gede bir çok düsınan tank grupları den bırçok hatıplen ve bul{ıınku 
nın şimal cihetindedir. Yeni gelen ileri kıtalarımızın hatlarını v. armı-ı kanunun tatbik edilmekte olan !l_e 
İngiliz takviyeleri, harekata yardım 
etmiştit·. Vichy'nin Tüdmürde muha· ya ve g-eriyeı gil'miyc muvaffak ol - killerini izah eden Dahiliye Veki. 
sura edilmiş olan düşman kuvvetle- mu~ınrdır. Bu cliişnıırn kuvvetlerine !ini dinledikten sonra, asker aile
rini kUl'tarmıya çulışlığı hakkında kar~ı Sovyet tnnklarl gönderilmiş ve !erine yapılacak yardıma ıhha 
hl.çbu·. emare "Oktuı·. Sovyet tankları düşman tanklarına s 1. kill .1 . ..t ,, i . . . . emere ı şe er ven mesı mu a-

ornıan çınde bır yolrlu ılerılerken 1 b d · d b" ı )A 
Vichy kuvvetleri mukavemet hücum etmi!::lerd' . O ·m bu t k- easını ve u aıre e ır .<anun a , ıı. ı an an ih . .1 M 1• ediyor lnrın çevrilmesine mini olmuştur. Y ası tanzımı e ec ıse getiril. 
Kudüs, 3 (A.A.) _ Askeri sözcü, Bunun üzerine zafer ~ürnte ve azme, mesi ricasını dermeyan eden ko

Palmirı muhasara eclen müttefik bağ'lı bulunmuııtur. Sovyet tankları 1 misyon raporunun hüklı~net<: tcv
kuvvetleı-in maruz kaldığı müşkıil _ rlerhal ateş açmış ve :ı fuşist tankı diini kabul etmiş ve celseye ni-
leri izah edcı·ek dcmiıştir ki: muharebe harici bırakılmışuı-. Düş- hayet vermiştir. 

Palınirin şimallnde motörlü nakıl ~nn bu. t~nkların teşkil ettiği nıa- MÜSTAKİL GRUPTA 
va ıtala içi ,,.1 1 k .. ku·l nıadan _ıstıfa_de ederek en son süra. A k 3 <A A ) __ C l-1 p 

::; rı n l'e,ı mes pe muş t.lle gerı çckılmiştir. Bu takip e~na- .. n ~ra, · · . ". -~. · 

Her iki tarafın oı duları, gerek kn
Ta kuvvetleri, geı ek hava kuvvdlcri 
ve p;crek tank ve motöı·lü kıt.'llar iti
bal'İle adetçe hemen yekdiğ-erir.e mil· 
savi gibidir. F ıkat Almanlar, teknık 
ve malzcnıe itil;ıaı ile üstün •ılduklan 
gibi, bunları kullanan muh:trip\e!'İıı 
talim ve tı·rbiyekri, ve tccrüb,.Jı;ırı 

bakımıııdaıı da Almanlar çok \,uv. 
vetlidırkr. Talııır ve bdki aluy kıı· 
mandanlaı ına kndar Ru~ ~·ıbnyları 
vaıifelerınhı ehli ııddolunabillrse de, 
kurmay zııbitle ri ile fırkıı ve <inha 
bıiyük birlikleı kumandanı olan Ge
nerallcı·in ve Mareşallerin :ıskeı·i 

kıynwtll.'l'İ azdır. Bu kıymetsizlik 
yiiziindE"n Ru~lar, yirmi ııene evvel 
I.rhistıına kaı-~ı yaptıkları harbi de 
kaybetml lerdi. HiiJa, orduda büyük 
mevıkleri ihraz için a~keri ehliyetten 
zirade siyıı,.i kablli:;et aranmaktadır. 
Mesela Marc.~aı Timoşenko ıteçen 
Cihan IIarhiııde ~a.dece bir nefer 
imiş. Sonra alnyh bir zabit olmuş ve 
tak•m kumandanlığı ile !ırka ku
mandanlığı arasında dört sene geç
miş ... Bu Mareşal bugün belki Baş
kumandanlık vazifesini görmektedir. taşlı bir çöl sahası vardır. Cenubun- sında bir Sovv. et tankı ka.vbolmu!' ~ Mustakıl Grupu Reıs Vekıllıgın-

da bir kum nııııtakası mevcut olup "' d tuı·. Beyaz Rus.vanın "'arp ınıntaka- en: 22 haziranda Alman taarruzları, 
bunun da öte.qinde büyfik tuz batak- " lıkları vardır. Bu tabii manialanhm larında piyade ile irtibatı kesilmıs C. H. P. Müstakil Grupu !:>u· Rus 'hudut lstlhkamlarını zaptetmek-
başka Vichy kıtalan Pahnir etrafın- Alman motÖ1·lü cüzütamlarına karşı günkü toplantısında, Parti Gru- le ve du;irnan mukabil taarruzlarını 
daki mükemmel tahkimattan lı.tifa- yapılan muharebelerde piya<le cüzü- punda Başvekilin bey•:ınatını din· tardeylemekle geçmiştir. 23 haziran
de etmektedıl'lel'. tamlarımız yüzlel'ce düşman tankı !emiş \'c Vekillikten affını rica da Ruslar, ~·ine Alman taarruz kol-

Bununla lıcnıbeı· nıiiltefildcı·, Pal- tahrip etmişti.r. etınis bulunan Milli Müd,ıfaa Ve- laı·ının başlarına mukabil taarruzlar 
ınirın c~nubu "a ı·bisinde vaki olup Bir Sovyet alayına mensup a~ker- k 'I· c:- ff t A k h kk d 1 yapnıı<:lar ve fakat Almanları dm·-

" le d.. t kl h 1 · • ı ı ~a e rı an a ·ın a cra P:ılmirden Hum~a müntehi yola hn- t' uşman an arını ta r P ıçın V k'll . LJ . R . . . 1\1" duı mıya muvaffak olamamışlardır. 
ki b 1 tOP"U<lıın ve tank tuzaklnrından ba e 1 erı r eyetı eısınm · usta· G d ı l · · bu .. Al n nlnr 
vaffak ,,ı nıuslaı-clır. kn muvaffakıyetli bir suı ette irf. ı •·· ~upun da re~ını ogrcnmek ıs- cebri hücumla zııptetmişlerdir. Bıest 
· m u uııan biı noktayı işgale nıu- ~ · k·ı G . . ... . l ro no •a e~ını gun 1 a 

Diğer clhrtten Damurun yrdl mil lak m rldeleı·i ihtiva t>den s·!'eleı· ve teov '1 • • ~ıutt~lı bul_ı:ınmuş ol.ı_n Litov .. k kaJr .. .iııe taarruza başlanmış 
cenubu . aı·kisindc bulunan Pa<;rou~ el lıomhaları kullanmış!nrdrı . Röı tt>k azanın gızlı reyıne muracant edı- ve burası ertesi günü, 24 }ıaz.iran<la 
nııntaka;ımıJ:ı ıııusndt'ınrler vukubııl- grup üç günlük ıııuhar~I:ı le 1 düş- lerek neticede mevcut azanın i ti- zaptolonmu~t..ur. Bundan başka Kov
cluğu haber veı-llıncklctli ı·. Uuraıla !ııun tankı la" 'p etmi~tlı. fa kile itiırıı.t ettikleri tesbit edil- no ve Wtlnn şehirleri de buıı;iin ele 
Vichy kuvvetleri kuvvetli mevziler lta)yan!ar Mcsl,ovadan, Ru Trır d;kten snrı:a topluntıya nihny~l ~eçirllıniştir. 24 haziranda, yani ta-
tutınakta ve muannidane bit muka- Romadan ayrılıyorlar ve:ill"':~•ir. aıTuzun iiçiincil günü Pripet batak-
vemet go:sterımktedirlcr. !\fw<kova, :l ( ~ A ) Janoııvanın Meclis ru'T.lle.mesine alınan lık1arı şimalinde bulunan Rus ordu-

Klb ... s bombalandı Mo kova Bllyük Elçi i Tnt k:ıv;, Ha. 1 k" 'l · t b 1 • • IA ihal ar grupu amı en rıca e aş amış-
Lefkoşc, 3 (AA 1 Ç . b ı i, iye Ilalk Komıııcr foavıni Vl- ayı ar 

• · · - aı~aın a ki ·ı ~, k d k" r't 1 k l Anknrıı 3 (Hu•u ·ı) Dııhı'lı'ye tır. , b h 8 d" t . , . K b ı e, ı o ... ·ov:ı ıı ı .ı yan 0 o- . • ~ -
.a a ı, uşrnan a;ı.~aı·~sı . rıs 1 ~ inin t'lhlive i meselesini hallet. ın ım(rları k nummuıı ikinci v' ü - A}·ni giinde Lublin cenubundaki 
ada«ının garp kısmı tizerıne .. bır ~a- ı mi-tir. İtalyan kolonisi, hu haftn çün ii m:ı(l(le1eı··n•ıı değiştirilmesi Alımın ordusu da Rusların lıutlut 
arruz yapmı.:;;tıı-. Pafo~. bolgpşınc İ\·İnde ~foskovadan hnreket edecek _ hıkk mlı>ki liwiha ile Hatayııı arnı. mevzilerini zaplcderek Luck, Brody, 
b?m?alar atılmıı;t~r. B~ ana kadar,, tir. Hoınadaki So\;.}'l't ktılorıisi de ay- ,·:ıı aıı:ı il":ıkıııılrın iince o;·ııda iiğret- Lemberg istikametlerinde ileri hare
~'.r~-ı:-_l hasa\;~tıçbir ınsan zayiatı ni zamnnda Romayı terkcyliyecektiı·. nwı1lik yapanlar hııkkındaki liiyiha ketlere başlamışlardır. Daha c~nu-

1 :ıı .r:ıeme e r. Minsk'in İşgali hakkında Sovyet l'.lt~li" ruımı.ııııeıoine alındı. bundaki hudut boylarmda Kaı-adeni-
Blr usera kampına bombalar noktai nazan Ba,vekilin beyanatı ze kadar ~adece Rusları te!;bit etmek 

isabet etti Mo!<kova, 3 (A.A.) - Minı<k'in iş. Aııb•a, 'J <Husu. i) - MPcl sin ve oyalamak için işgal muharebeleri 
. Kudüs, 3 (A.A.) - Salahiyettar ırnlinrleki ehemmiyet hakkında gaze- varınkl luplantı~ında, yaz tatili için yapılmıştır. Ruslar da hudııt boyunu 

hır kaynaktan verilen malUmata gö- teciler tarafın<lan ımrulan ~uallere bir kıırar ve1·Umesi muhtemeldir. müdafaa ettikle1·ini ilandan geri dur. 
re, evv~lk! gün dilşman tayyareleri- cevap veren Loso!'lki, ordunun sağ - Başvekil bu müna<>ebctle umumi "'i- mıınıışlıırdır. 
nln .. Filı_stın arazi:sindeki üsera kam- lam kaldığı müddetçe bir veya bıı· ya!'\i vıızivet hakkında mufassal be-

kt. 24 haziı an vaziyeti artık gösteri-
pı uzerıne yaptığı akın esna!'lında çok mühim şehirlerin işgal edilme. yanat verece ır. 
esirlerden 37 ~işi yaralanmış ve has sinin ehemmiyeti olmadığını söyle _ -----,.----------- yor ki Alman Başkumandanlı~ının 
taneye nakledılmiştir. İçlerinden iki- miştir. planı Pripet bataklıkları şimaltnd<.>ki 
si ölmi~~tür. ~?nluı·dan 11 i Alman Diğer taraftan Lososki Japonya_ Rus ordular grupunu batı ve şinıal 
olup mutebakıısı İtalyan küçük zabl. nın harbe girmek ür.erc bulunduğu taraflarından tazyik edip kendi 
tldir. hakkındaki şayiaların doğru olma _ kuvvetlerilc bataklıklar araısında sı-

Bu akın esnasında İngilizler ara- dığını beyan etmiş ve Sovyetlerle kı~··rmak, arkalarında bulunan Din-
sında hiçbir zayiat olmamıştır. Japonlar arasındaki münasebatta ycper ve Berezina nehirlerinin şııı·-

Stalln hayktrıyor: 
''düşmanher,eye 
rağmen ilerliyor,, 

(1 inci sahifeden de•·am) 

de taş yığınından baoka bir şey bu
lamasın. 

Sovyetleı·in bugün karşısında bu
lunduğu mesele, Sovyetlerin Fa~i~t
ler tarafından esnı-et altına alınıp 
alınmıyacağıdır. Cephenin menfaati 
ve düşmanı ezmek vazifesi. her IŞC'
yin fevkindedİ!' ve her şeyclen evvel 
gelmektedir. Daha fazla top, dnhıı 
fazla silfıh, daha fazla mitralvoz ve 
obüs istihsal etmemiz ve bütü~ nak
liye vasılalaı·ını seferber blı- hale 
koymamız lazımdır. 

Bu harp vatan harbidir ve ayni 
zamanda Almanya tarnfındaıı e~aı-et 
altına alınmış bütün milletlerin kur
tarılması harbidir. 

Stalin, sözlerini bitirirken, herke
si, zafer irin Kızılorduya ve Kızıl 
donanmaya muzaherete davet etmiş
tir. 

hiçbh- değişiklik olmadığını temın kına çekilmelerine mani olarak onları 
eylemiştir. • kamilen imha veya esir etmek ve bu 
Minsk•in 9imali tarkisinde fİddetli !<Uretle şuka, l\fogkovaya <loğru ıı:i· 

muharebeler oluyor den yolu açık ve müdafaasız bırnk-
Moskova, 3 (A.A.) _ Misk'in şi. maktır. Ke?:a batllkhklarm cenubun-

ınnli şarki;dnde ve cenubu şarkisin- da bulunan ve Alınanyaya taarruz 
de, çok şiddetli muharebeler cereyan için hazırlanmış en s~me biı Iikler-
etıııektcılir. Alınan orduları kuvayi den mürekkep Ru~ kısmı küllisinin 
kulliyesi Minsk'den 90 kilometre me. Luck - Lemberg mıntakasında bulu-
saıede toplanmıştır. ..'ayyarelerimiz nan sağ cenahını ezerek onlann da 
büyük bir cesaretle Alman tanklaı·ı- Kiyef üzerine ve Dinyeper nehri ge-
na hucum etmektedir. risine çekilmelerini menetmek, Prut 

Tuyyarccilerimiz pike usulile çok ve Dinyeııter nehirleri boyundaki 
alçağa inmekte ve düşman dafi top- Rus müdafaa mevzilerinin aı-kaları. 
hıı-ının müthis baraj ateşine rağ _ nı almak, Ukraynaclaki Rus oıdula. 
men, tanklar iizcriııc en biiyük bom- Soldan sa,ğ4: rını Karadenlzle Alman orduları 
balan atmaktadırlar. arasında sıkı~tırarak imha veya esir 

Tayyarelerimiz, cenupta, Bükreş 2 - Düşmanlık. 3 - Çarpışma. etmektir. 
civarındııki tayyare meydanlarına 4 - Oda kapısı yan açıldıl:ı vakit 
hücum etmlıılerdir. kalan boşluk. 6 - Tilki cinsınden 

Şimarde muharebeler bili fasıla bir hayvan. Mehtabı yapan şey. 7 -
devam ediyor Karışık renkll - Bir harf. 8 _ Pek 

sade, basit - Fransızca ceda>. ~ -
l\Toskova, 3 (A.A.) - Mmmansk Dört tekerlekli _ Su. 10 - Şeffaf 

mıntakasında, çok şiddetli nıuhare - b · 
beler cereyan etmektedir. Bütün Şi-
mali şarkide, muharebeler gece gün. 
düz, durmadan devam ediyor. Pet
rograda doğru bir yol açmıya çalı
qnn Almanların hücumları kırılmış. 
tn. 

iı madde olmak için (1) eksik. 
Yuknrdmı a.şağı: 

•• ........................... ••••• •• ••·•· •• ..... Mussolini İtalyan gönüllülerini 
Amerlkada mUthl' te~tit etti 

1 - ~lal satın alırken esnafln fi. 
yat hususunda çeki,me. 8 - Rütbe 
gö~teren değnek (ekseriya Alman 
Geneı-al ve Mareşallcdne verilir) -
Derenin büyüğüne. 4 - Geni' değil _ 
Tehlike işareti. 5 - Dört yanı ıu 
arazi - Boğa.ziçinde bir ıemt. 6 -
Sonuna (İ) gelirse bir erkek ismi • 
Bir ı;ual. 7 - Olmaz mı - Tersinin 
başına (K) gelirse berzahın büyü
tüdilr. 8 - Bir tane. 9 - Netice
siz. 10 - Nalınlar (cemi). 

24 haziran günündeki vaziyet bize 
bunları hatırlatmıştır. Biz bu vazi
yete ancak altı gün soma vakıf ol
duk. Fakat Rus kumandanları 24 
h8%iran akşamı bu vaziyeti yaşamış. 
tardır; ancak görüp anladıkları ve 
ak~beti takdir edebildikleri meçhul. 
dür. Mlnsk tarafında ilerliyen Al
man ordular grupunun tazyiki kar
ş1sında imha olunamıyan veya esir 
düşm1yen bazı Rus lru\TVetlerinin 
şarka dofru ricat hatları kesilmiş 
olacağından bunların da K!yef isti
kametinde cenuba kaçmaları muhte
meldir. sıcaklar Roma, 3 (AA) - D. N. B.: 

Nevyork, 3 {A.A.) - Stcfani: 
Burada müstesna ve ratib bir ha

raret dalgMı hüküm sürmektedir. 
Bir çok ölü vardır. 

Muıısolini, Romada, Sovyet Rus
yaya karşı harbe iştirak etmek ü
zere gidecek İtalyan cüzütamları
nı teftiş etmiştir. Teftiş esnasında 
Muasoiini'nin yanında Alman ata 

Foto Magazin 
30 ve 31 inci sagıları 
z•ngin münderecatla 

çıkmıştır. 

Tavsiye ederiz. 

şemiliteri General Von Orintelen şebbüs üzerine Finlandiya için bir 
de hazır bulunmuştur. İsveç gönüllüleri kıtası tetkil et· 

Mussolini bir nutuk söylemiş ve memiye karar vermiştir. Başve· 
11 bu nutukta, Mihverin Bolfevizme kil, yaptığı teşebbüste, İsveçin 
, , karşı yaptığı mücadelenin tümul müdafaası için hazır bulunması 

ve ehemmiyetini tebarüz ettir- lüzumu hakkında 9 haziranda 
miştir. söylediği nutku habrlatmıfttr. 
İsveçliler gônüllü yazilabilecefi İsveçliler, şahsen, Stokholm-

Stokholm, 3 (A.A.) - İsveç deki Finlandiya elçiliği kanalile 
Milli Müdafaa Birliği Cemiyeti, Finlandiya ordwıuna ıönüllü ya• 
İsveç Başvekilinin yaptığı bir te- zılabilece)derdir. 

Şu halde, bu vaziyet hasıl olunca, 
Rusların en seçme orduları Alman· 
tarla Karadeniz ve Dinyeper nehri 
arasında sıkışıp mahvolabilirler. Şi. 
maideki taıyikler ve ihatalar tama. 
mile mdvaffak oluncıya kadar, Kar
patlarda ve Rumanya. hududund;l, 
Prut nehri boyunda muharebe e<leıı 
Mihver kuvvetlerinin vazifesi knı-şı
Jarındaki Rus kuvvetlerini Jiyıkile 
oralarda tc;ıbit etınek ve hat gerile
rinin yalnız başlarına muvaffakiyet. 
&izliğe uğramalarına meydan ver
memektir. Bu planda Almanlar mu
vaffak olurlarsa, Alman motörlü ve 
zırhlı kuvvetler! ehemmiyetli bir 
mukavemet i'Örmcden Smalenlsk Uze-

Berlin, 3 (A.A.) - Alnınn oıdıı
ları umumi kararbr&hının tebltğin -
den: 

İngiltereye knış1 mücadelede Al -
man hnva ku"vetleri dün gece .5000 
tonilato hacminde bir tica1·et gemisi 
batırmış ve- İngiltcrenin cenubu şnr
ki ve cenubu garbisinde limanlar tc
siımunı bomharclnnan etmiştir. Mnnş 
sııhilleıinde Ingiliz savnş tayyaıcle
ı·inın hucuınlnn taınaınile akim kal
nııştn. Dı.i~man bu esnada 2() avcı 
ta)·~ are-i kııyhetmiştil'. Bizim biı
tan·aremiz ka)•bolnınştur. Düşman 

dün gece Alııuınyanın şimali j:?arbi 
mıntaka~ının muhtelif mahallerine 
infilak 'e yanı?ın bombalan atmış. 
tıı'. pü~man tnyy:u{'lerinden üçü dü4 
şürülmü~tür. İngiliz iaşe seyriscfa
inlne karşı mfıc-adele haziran nyı 
zarfında da bf'klenilen büyük muvaf
fokıycti vermlştiı·. Donanma ve lıe
va kuvvetleri 7GR,!l50 tonilato hac
minde düşman tkaret gemlsi batır
mı:-tır. Alman müdafaası da İngiliz 
hava kuvvetlerine karşı mücadelede 
büyük muvaffakıyetler kaydetml,tir. 
Yalnız 26 hazirandan 2 temm\1%a 
kadar ~cçen mü<ldct zarfında 10!> İn. 
giliz tayyare'i düşüriilmüşlür. Aynl 
müddet zarfında lnıriltereye karşı 
yapılan harekatta 12 Alman ta~·ya
resi kaybedilmiştir. 

ltalyan tebllöl 
Roma, 3 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi knrarglihının 393 numa
ralı re~mi tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, Kıb

rıs adasındaki hava Oslerinden birJ. 
ne taarruz etmişlerdir. 

Şimali Afı ikada, Mihver tayyare
leri Tobruk ,,c•po ve hava dafi batar
yalarına isabetler kaydederek yan -
grn ve infilaklar vukuuna sebep ol
muşlar ve bundan başka Mana Mat• 
ruhdak1 tayyare fü;Jerini bombardı. 
ınan etmi~lcrrlir. 
Dü~mıın tayyareleri Bingıızi mın

takasında bazı mevkilere akınlar 
yapmışlardır. 

Şarki A fı-ikada, Gondar cephesin
de keı:if topçu faaU~·eti olmuştur. 

Galla Sidama mıntakalarında, yağ 
mur harekatın inkişafına mani ol -
maktadır. 

rinden :\!Of.kova yolunu tutabilirler. 
Eski Ordu Kumandanlanndan 

Emekli Ceneıal 
ALİ IHSAN sAnts 

Tasviri Efkar gazetesi 
neşriyat mftdll.rlüğüne 

18 hnzircrn turi};lf ııii.slıa1 ızda tll• 

ki Kol!fnınonu mebı•sııııun ın.v.kabel•. 
11i1uı ve bıt mf'ya11dnkt tJrizlerine 
karşı hırmeıı o giiııii C8vMımı 11·az4-
ra.k g<ıztteni::• 1Je bir surettnt d• 
-oradaki 1ıtşriyattan dolayı. Yıt11i Sa. 
bnlı gozeteıine gondıırmi§tinı. Fakat 
na:::etcrı~ tatil edürlfğindf'tl benim ce
ı·ab.ın Tııscid Ejkiı.rda 'ıtşroluna. 

nıadt. Yeni Sabrıh 'İH bazı ta.dilcitl• 
anca1' (!4 ho..ı:ir4tı • Salı) gü11ii 11eı
rettt. 

.')imdi, gazetf nıı:n. tatili dola111•il• 
aradnn fa:::ln vakit geçmesi ve efkô.· 
1·111111ıı11ıiyenin dıı yeni zuhur eden lıir 
hcırpl• mtıfgul nlı.ıa.aı hasebile lıcm 
okıı.11uculara hiirııut ehnlu olmak 
hem d• hasta, olduğu ruıla11.la11 e•vop 
muhatabını fm:la rnhatsız etmemek 
içix. kanuni hakkım 1nahfu:: kalmak 
artile- ilk ctvnbrnun artık 8Ui1ı ga. 

uteııizd• a.ı,ı11e11 neırfııi ıimdilik mu. 
ı·rı fık bulnm11orıı m. 

Escıse11 reni Sahrıhın f4 hcuirıtıı 
tarihli niislıMındn: .llıı<Julım cenu
bıwclaki muJıo ı-e/ırue, gn~p kunıandıı
nıııa lü:ım. gelen emir yıJtiştlrllmif 
ı·e bn tmre ü:.ı-Jikaı. kağnı ııra.balıı

rile lıartket eden bfr sc1111ur hcut• 
ııeniıt bile dıişman ilıalatmıdan kur
tıılrı rcık Jfıumla gt:lınif olduğuna, f .. 
lrnt ı•nl:tilıJ iyi bir alny kumaııdcını 
iken fırka im manda ıılığı71(ı li11cı!.:cı,tf 
~-a jf gel m iyen ı•e bu 1,-a.zif e içirı gon
df.'riltceği lı:tmı bırldan bildirilen kot. 
ordu kwnaııdanı Ali Fuat pafa1!1fll 
gecikmesi lıasebile zaruri olarcılt 
U"'P kumandanlıOınd11 kalnwı ola'lt 
kaymakımmı 1Jaz!~~fr. n tıvafık dü~
mi11en firarına <vi hcıreketinıJ, esl-1 
Kastam.onH ııır.bıısımmı erkdmharp 
rrisim ikttn 11nzifı ııbıi 11e s11ı·etle ifa 
ııltiği?ıe ı•e lı "!frns'a Dfnardaıı San. 
dıklı:ıa harekette ı•a:ztfesf. baştntı 

ı•al" .le yeti rn ediğinden dolayı tek
dir edilerek gtrldcn a1·aba ile teftiş 
maltolline geç geldiğine 1·e bıı ubep. 
le iatif aya, mecbur ka:larak ?tihayet 
mahut raporunu tertip ettiğine ve 
l~ "çbir münasııbet 'litı -ı;aztfuf olmadı
jjı halde i11ice bilmediği 111 gelişi ıııl
zel duyduğu eeylurle muualıita 11apa· 
rak dolduı·duif ıı bu varakayı vazifesı 
u bıılııııd ıjj ı mevl..-i ho.ı-icinde 11ıil;. 
sek makamlara şt.f alı en vıı tahrlrm 
takdim ett "ğhıe ve p '• kokımu11 lıan
gi a.ğ•:dan Çlkt !J na dcıir k{iji i.:ahat 
ncıreclilmiutfr. Arzıı edenler orada 
ceı·abımın aslını 0J..·tt11ubileoıklarln. 
de?ı ilk çıkııco.Jc nüshanızda yalnız bu 
nuıktubun Mfrİle tktift1 1trlilm•a "ni 
1ica edtrlm. Gl. A. l. Sıib ·_, 



4 'l'emmuz 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, roma!izmanm i1Ae1dır. Bahçekapı; Salih Necati 

' İki yeni tefrik;' [~~~~~~i 
maçları 

Siyasi tarllaimb:de İ•imleri 

111 
ııeçen Fırka rei•lerlni, 
yap~klan itleri ve yakın 
tarihimizin içyüzilaii öire· 
necekainiz. 

111 
M. Fazı 1 Pş. dan Fethi Okyara 

Yazan : Ziga Şakir 

Siyasi şahsiyetleri" hüviyetlerini ve hayatlarmı tef·
rika ederken temas edilecek mevzulardan bazıları 

İki yeni veıılka - Maeonıar ta- ı si zade bir lıcter midir? - ~nver 
rafından gizlice İstanbulu ~eti- Paşanın nıaceraları - Yağmurlu 
rilen bir manyatizmılcı - Bizde bir havarlan sonra bh-den fışkıran 
siyasi bir cemiyete dahil olan ve tufeyli nehatat &"ibi üreyen 
ilk kadın ·komitacı - Mustafa Fa- Cemiyet ve Fnkalar. 
zıl Paıanın hakiki maksadı - Cel- - Haho cemiyeti ve lideri Pa
lat tehditlerine boyun eğmlyen lolo Haso • Ellhvan Cemiyeti ve 
bir baş - .Mithut Paeanın ölii- Lideri kebabcı Kel Selim - Baba 
münü örten esı-ar perdesi - Ah- Tahir ve Fehim Paşa - Doktor 
met Rlzanın Avrupaya firarın Temo ve Demokra l - Süvari mi
daki ıı"ıl sebep ne idi? Hakiki bir 
vatanpcrveı·lik mi? Yoksa mah- ralaylığındaıı Meliimi dcrvişliği-

1 Milli küme maçlarının 11on hafta
~ sını te~kil eden cumartesi ve pazar 
günlel'i Galatasany ile Fenerbahçe, 
Ankaranın Harbiye ve Maskespor 
takımları ile karşılaşacaklardır. Cu-
marteı>i günkü maçlar Şeref stadın
da yap'laeaktır. İlk maç Fenerbahçe 
ile Maskespor, ikinci maç i~e Galata. 
saray ile Harbiye arasında olaraktır. 

Pazar günü Fenerbahçe ı;tadında 
Galatasaray - Maskespor ile, Feneı • 
bahçe de Harbiye ile karşılaşacaklar
dır. 

Bu maçlardan sonra milli küme 
ikinciı:i n üçüncüsü belli olacaktn. 

Milli küme 
maçlarında 5000 
lira zarar edildi 
Bu cumartesi ve pazar pnleri ya. 

pılacak maçlardan sonra milli kü -
me müsabakaları nihayete erecektfr. 
Beşinci milli küme müsabakaları bu 
yıl b<'ş bin lira zararla kapanmıı o
lacaktır. 

Zararla kapanan milli küme mü
sabakalarının açığının üç bin lirası 
m Beden Terbiyesi Umum Müdür. 
lüğü ödeyecektir. 

TUrklye futbol 
blrlnclllll 

l,,tanbul lig birincisi ve m1lli küme 
şampiyonu Beşikta~ takımı, İstanbul 
namına, 15 temmuzda Ankıırada ya
pılacak olan Türkiye futbol birinci
liği müsabakalarına iştirak edecek-

Türkiye Cümhuriyet 
AK T t F 

Ko•aı 
Altın: Saff Kllosraın 72.604.51S 
Banknot •• 
tıfaklık • • • • • 

Dalti/clelti Muhabirler: 
11lrk Liran • • • · 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: iafl KUo~am 13.115.582 
Albna tahvlll kabil eerbut 
ılövWu. • • • , • • • • 
Dlf'er döYlzler ve bor~ı-
lıllrlar bakiyeleri • • • 

Haaine tahvilleri.: 
Denıhte edile. evrakı aak
dlye kartılıfı • • • 
Kanunun 6 • 1 inci maddelertaa 
tevffkaa Haslne taraflad&a 
vald tedlyat • • 

Senedat disJanı: 
t'teul aenetler • • • ; 

E•ham o. tahvilat clisJam: 

{ 

0.ruhte edlleııa evrakı aak• 

A diye.ala kartıhfı .. bam n 

tahytllt ( lttbart kıymetle ~ 

B - Serhut eahaıa " tabrillt: 
Avonalar: 

Alha " d8vlz lzerlae avau 
TahYlllt liserta• anııa 
Hulneye kua vadeli anai 
Hulaeye 31SO No.lu k.aıuın• ılr• 
aıılaa alba karplıklı avaıuı 

Hi .. eclarlar : 
Muhtel il 

Lira 

102.124 OSl.03 
12.404.073 50 

590.499.84 

362.237.48 

18.447.IJ84.60 

44.98§.139.33 

151.748 563.-

21 .683.011.-------· 
270.727 .347.19 

4S .94U03,93 

8 310.245.19 

4.741.69 
7 .808. 722.-

167 .684.926. 75 

Ye/lan 

1 Temmuz 1933 tarihinden 

Merkez Bankası 28 - 6 • 941 vaziyeti 

.. 

Lira 

125 118 631.3 

: 6l.237.48 

137 .065.552. -, 

270.727.147. 19 

5',25S.U9.1 

17S.498.390.44 
4.500 ooo.-
9.178. 419.2~ 

840 142 400 77 

P A S 1 F Lira ==L=ır=.== 
Sermaye: 
ihtiyat alrçeıi : 

Adl ve fevkallde 

. . . 

. . . 
Huıuıt • • • · • 
Tedavüldeki Banknotl<U · 

Deruhde edllen enaln nak<i\-(a 
Kanunun 6·8 •net maddeler\ıuı 
tevfikan Haslne tarafınd•r 

vakl tedtyat 
Deruhde edlteıı eTrtla aak· 
diye bakiyesi • • • • • 
Kartılığ-1 tamamen altı!\ o\arall 
Ulveten tedavilla vazedi\e'l · 
Reetkont mukabili lllvetoıa ta• 
davGle vaıedllea • • • • 
Haztneye yapılan altı " karıthkh 
av•n• mukablll 3902 Ne. h kanıa• 
muclblnce Hlveten tadaYilla Ya' 

aedileD 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın~ Safl Kllo~ram 877.151) 

3851) No.lu kanuna ırı>re baz:in•1• 
açılan avaııs muiıı:aolll tevdi o!ı.ı· 
aan altınlar : 
Safi Klg. 55.541,910 
Döviı taahhildah: 
Altılla tall'rill kabll dö.,ızt• 
Diğer cl3Ylsler ve alacaklı kll· 
rlnır bakıy.:ıcrl • • • 
14uhtellf • , • 

7.822.019 15 
b.000.000. -

158.748.563.-1 

21 683 Otl.-f 

U7 .06~.552. -

ı 7 .000.000. -

250.000.000. -· 

118.000.000 -

74 519.697.15 
ı.231 78ı oı 

71.124.167. 96 

28748 109'46 

1~.000 001>. -

13.UMll.15 

S22.06S.552..-

1~. 7SS. 479. ti 

78.124.167.90 

l~.741.109.4' 

106.129.07S.OI 

840.142.400. 77 

itibaren : lıkonto 

Yekun 

altın üzerine ••anı •;, 3 

kemt>ye intikal eden lıiı ıiılillls ne, dervi~likten de Fırkn liderli
mcselcsi mi? - Yıldız sararının ğine fştlhale eden Sadık bey -
muhteşem bir kö~e~inde Hürr1- Meşhur Şaban ağa... 1ttihad ve 
yetperverlere kurulan tuzak • Terakki • Hürriyet ve İtilaf, Te.. 
Pren~ Sabahaddin ber hakiki bir rakkiperverler ve Serbest Fır
Hürriyetpervrr midiı-? - Man~·a· ka ... tlh ... İlb ..• 

Enver Pş. Rusyada 
tiı·. ....---------••11ıııı.. Ayni blrincillğe Ankaradan Gen<;- , Saym müşterilerimizin nazarı dikkafna : ~ 
lerbirliği, İzmirden Alta)' ve Eski- Ellçabuk ıüıınetçi 
şehirden de Türkiye şampiyonu De- RlfAJ ıo• "PRULU 

MUcadeıeıeri 
ve şahadeti 

~irspor takınılan iştirak edeccklcr-
dır. 

Yelken yantlan 
İstanbul Su Sporları Ajanlığı 

tarafından tertip edilen mevsimi11 
ilk yelken yarışı, pazar günü Mo
da koyunda yapılacaktır. Müııcıba 
kaya saat 15 te başlanacaktır. 

Kabine: Beyoğlu Meşrutiyet 
cad. No. 4 7 Güneş Apt. 
Her gün saat 16 ~an ıonra 

Ev: Erenköy, Telefon 52.73 
Bir hafta evvel müracaat edil
mesi çok rica olunur. 

~~· Yazan : Kandemır 
Bu tefrikayı, ken
disini takibe me-

- ı Atletizm birincilikleri 
İstanbul Atletizm Ajanlığı ta- t••••••••••••• 

İranndan tertip edilen, İstanbul ı 

Pırlantalı tıe elmaalı ııoot demek, bir kelim• ile S l N G E R S A A T l dem~ktir. Çüıtkıl 
•ırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru alem olan SİNGER saatlenn~e toplan

mıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, t.ereddütsiiz SİNGER saati almalısınız ve aaatin üzerin-

Atletizm Birinciliklerine önümi.iz- Dr. Hafız Cemal 
deki pazar günü Fener bahçe sta
dında başlanacaktır. iki hafta de
vam edecek olan bu müsabaka
lara girecek atletlerin kayıt müd

deki ı:!İNGER markasına, müee::esemizin adresine dikkat etmeniz lazımdır. . . 
Modayı takip eden her asrt kadın için kıymetli taşlarile ve nefiı lşle.mesıle ha~ten nazarı dık· 

sTiiGE'R~'S i a·ır:~:~~~;::~g:::r =~:~i~ ubE üTY'E l i K r 1 R LOKMAN HRİM 

Dahiliye Müteiıv.ssısı mur edilen ve gur
bet illerinde onun
la beraber dolaşan 
arkadaşımız kale
me almaktadır. 

deti bu akşama kadardır. 

Su sporları 

Dtvanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2,5. Tel: 23898 

•. "'' ~ 20:> Elmaslı ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERİ GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
r saatlerl 1 hnbuida y:'llmz: Emin"lnü merkealadekl m.aiuam1zda Htıhr. l,tanbıılda 
ıubemi:ı yoktur. Adrea: SlNGER SAAT Mağazalan. lıtanbul E nhıönü. No. 8 

lstanbul Su Sporları Ajaıılığırı.- -------------
dan: 

.. ~. ...... 
Tefrikadan bazı bahisler ................................. __ ____ 

Fas, Cezair, Tunus, TrabJus, Arabistan ve Hindistan 
mümessili Enver Paşa - Enver Paşa Buhara ve Türkistana 
nasıl ve niçin kaçtı? • En ver Pata Türki:ıtan ihtilalinin ba
tında neler yaptı? - Enver P~ basmacıJarın esiri - Enver 
Pata Boltıevik ordularile kaJ'fı karfıya - Enver P&fa nasıl 
fehit oldu? 

( MÜSABAKAMIZDA J 
Mükafat kazanan karilerimiz 

1 - Yelken teşvık müsabakaları -
nm birinciı;i 6 temmuz 9-11 pazar 
günü l\Ioda koyunda yııpılacaktır. 

2 - 12. I\I. 2 Şarpiler arasında 
yapılacak bu nıti,abakaya bütün yel
kencilerimiz serbest olarak iştirak e
clebilı•ceklerdir. 

3 - l\Iüsabakalara saat 1 ı de baş 
lan araktır. 

4 - Hakemleı·: Rıza Sıwri, Ham
di Görkem, Harun Ülıııan, Behzad 
Baydar, Hüsnmettin Yulak, Naci; 

, Şere.f Birgen, Bekir Mucur. 
••• 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Atletizm Ajanlığından: 

İstanbul Atletizm birin ilıkleri 
aşağıda yazılı tarih ve günlerde 
Fenerbahçe stadında yapılacak
tır. Birinci kategoriye İştirak ede
cek atletlerin listesi 4 / 7 / 19 4 1 ta 
rihine tesadüf eden cuma giinü 
akşamına, bayan atletlerin liı;te· 
si de en geç 9 / 7/ 1941 çarşıtm
ba günü akşamına kadar Atle

·-------------------------,tizm Ajanlığına vermeleri lazım-
DIKKA T : dır. 
Müsabakamıza İştirak erlen bütün okuyucularımız.ı birer kart 6 temmuz pazar günü saat 1 O 

postal göndereceğimjzi bildirmiştik. Müsabakaya iştirak eden bü- dan itibaren: 
tün okuyoculanmıza birı~r kart postal gönderilecektir. 4 üncü kategor.İ: 50, l 00, 11 O 

YENİ NEŞRİYAT 
iii.:i!:ıllm•" manİ'a (seçme). gülle, disk, yük

sek, uzun (final). 
3 üncü kategori: 100, 200. 

Gençlik gazetesi 
8 ünsü sayısı çok ncfi bir surette 

intişar etti. 

... ııuu.r..KU P.ltU\iHAJıl 400, 1 1 O, 200 mania, 4X400 
7.30 Prngram r Mesud Cemi (seçme) Gülle. disk, cirit, yük- ı 
7 .33 M uzik 20. 15 Hadyo gnıc- sek, uzun, üç adım, sırık (final). 
7.45 Haberler t~i. 1 inci kategori: 100, 200, 400, 

Ord. Prof. liüseyin Şıikrü Baba
nın cYeni harp, nıllletlcı· nizamını 
de&>iştirecck mi?> sualine şayanı dik
kat cevapları; Profesör Ziyaeddin 
F ahrinin c:\filletll'r ve gençlikler>; 
NııcHr Na<linln cBizim hürriyetimiz 
başmakalesi>, Cihad Babanın c-Genç
ler kimdir?>, İ. Orlıonun cDavamız 
ilzerinde>, .Mehmet Kaplanın cBlzde 
edebiyat cereyanı> makaleleri, profe
sör İbrahim Fazıl Pelinin hayatı, 
meşhur müzik dahiııi Wagııcrin ha
yatı, meşhur Rus rejisörü Evrei
voffun sahne hnkkınıl:ıki yazılann. 
dıın ve filozof Alain'dcn tercümeler, 
Üniversite gençlerine, Turk koylü ve 
işçilerine sorulan suallere şayanı 
dikkat cevaplar, <lahıı bır çok etlcbi 
ve «anııt yazıları ve şiirlerle çok ol
C'Un bir surette intişar etti. 

Bozkurt 

8.00~luzik 20.45:ııuzlk: Solu 110 ve 400 mania (seçme). 
8.30 Evin ><an ti. şarkılar 1 0,000, 4X400 (final). 

+ ~1.00 Ziraat takvl. 12 temmuz cumartesi saat 1 5 
12.30 Program nıi, borsa 
12.:l:~ Şarkı, türkiı 21.10 'rEMSİL te : 
12.45 Haberleı 22.00 Sıdoıı orkes. Bayanlar: Yüksek, uzun, gülle, 
13.00 l\Iüzik hası disk (final). 80 metre mania, 
13.ı:;:ırnıik:Kal"l· ı..Masııenet: 100, 4Xl00 (seçme). 

şık program Sci>ncs Pltto- 3 üncü kategori: 200 metre ı 
(Pi.). resques mania (final). 
+ 2· Ga<ltde: hOk 4 üncü kategori: 1 1 O metre 

18.0U Program vanus an a. A • 50 (f 1) 
18.03 Fasıl sazı tıralar manıa, metre ına · 
18.30 Konuima: 3. Sibelius: 1 inci kategori: 400 metre ma-

Memleket Perilerin nia (final). 
postll"I dnnsı. 13 temmuz pazar saat 14 te: 

18.40 )lüzik:Swinı J2.30 Saat ayarı, 4 üncü kategori: 100 metre 
orkestrası haberler, (final). 

1".00 Konuşma: borııa 
" 3 üncü kategori: 11 o mania, (İktısat saati) 22.45 :\lüzik: salon 

19.15 Müzik:Swin• orkestraın 100, 200, 400, 800 (final). 
Ml11iyctçi Türk Derı;isinln ıı inci orke lrasl '1. Fetras: Bayanlar: 100 metre, (80) 

a:ı)'lsı çok zengin mündcricatla çık- 19 .. 10 Saat ayarı, Chopin'dcn metre mania (final) 
mıştır. Tüı k milli davaları üzel"inde haberler hatıralar 1 inci kategori: 100, 200, 400, 
lın asiyctlc duran bu Dergiyi bütün 19,45 Mi:iz. KHislk (Fantezi). 110 mania, 5000, gülle, disk, ci-
okııvucularımıza tavsiye ederiz. program. $<'f 22.55 Kapanış. rit, çekiç, yüksek, uzun üç adım, 
,.• Tütün'ün Nikotinini tamamen bertaraf eden ., sınk, 4X 1 00 ve Balkan bayrak 

A N T 1 N t K o T ı N =(fi=nal=), ==:::;::::=::== 

D i F i =::~;:::::~~~~·:: .... 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pla.m 
Keşideler 4 şubat, 2 may .s, ı agus tos, 3 ikinciteşdn tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık = 2000.- lira 8 adet 250 liralık = 200ô.- lira 
3 > 1000 > ;::: 3000.- > 35 > 100 > ;::: 3500.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > 60 > = 4000.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

'1----------------~ 
, 1 N Ş AA T SAH I B LE R I N I N ve YOL '\ 

Müteahhidlerinin Nazarı Dikkatine: 
inşaatınızın eağlam, metla olmaıın1 lıteraenlz yabaacı maddelerde• 

ARİ, TEMİZ VE SULTAN 
YIKANMIŞ ÇIFTLIXI KUM ve ÇAKILINI 

U KULLANINIZ. 

Sahillere motörlerle ve lntaat mahalline teıllm edilir. 
Her kumcuda bulunur. Adr .. : Betiktat Yala ıokak 

No. 6. Telefon t 49154 
- OSMAN ve :MEHMED KUMCUOGLU KARDEŞLER -

Sayesinde iıtedijiniz kadar ılgara içiniz. (14.30) da Bergama ortaokulu resim~~~~=~~~~~~~~~~~==~~=~~~~~!!! 

•O İ F 1" ile bir ılgara içmek hakikaten bir zevktir. lahibi: Z. T. EBÜZZIYA 

Neırlyat MDdllrU ı C. BABAN a .. ıldı6ı yer: MATBAA! EBİ)ZZIYA 

1,. Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuıuluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 'l'ürk lirası 

Şube ve Ajans adetli: 265. 
7-İRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para birikfüenlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbnrasız tasnn·ufhesnp
lnnndu en az 50 lirası buluna lara senede 4 defa çckilC'cek kur'a 
ile aşağıdaki plana göte ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 50 liralık 5,000 füa 
4 > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > lGO > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: He~aplarıııdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 1o 20 fazlasile verile
cektlr. Kur'alar senede: 4. defa, 1 Eylı.11, 1 Birinclkii.nun, 1 Mart 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekllecektk 

• 
BORSA 
3 • 7 • 941 muaınel11J 

ı ... c1r. l Stetll• '· 22 
Ne.-,.,ta 100 Dolar 132. -

C•aene 100 r. ... l'r. 29. 95 

Maılrtt 100 Peteb 12.89 
Yoliob-. 100 Yoa Si 0175 

Stolı.hol. 101 ineç kr so. 8875 

ESHAM VE TAHVlLAT 

lkramlyell .rll:ıdeS 1933Erganl -.
E.rıaııl yU.deS ltuamlyelll931 - ··-
$ıyu • Ersııl'll• 1 -.-

H " 
2 20.35 

• • ' 20 35 .. .. 4 20.3S 

• • s 20.35 

" • ' 20 35 
,, .. 1 20 35 

Aaadol• l•. Yolu Tahvili, 1,2 -.
T. c. Merkez Bankaaı -.
lat. Rlhtım Dok ve Antropo -.-

") 

~orsa harici altm fiyat~ 
Reıadlye 
Kalın Beılblrllk 

25 Lira 2S K1o 
105 11 00 .. 

ÜROLOG-OPERATÖR 

Or. Sedad Kumbaracılar 
Bevliye Miitehassm 

.Muayenehanesini si.RKECİ 
ANKARA CADDESi, TAN 
GAZETESİ KARŞISI, SElliH 

LÜTl:<'İ APARTl.tANINA 
nakletmiştir. 

Böbrek, mesane, prostat, idrar 
yolu ve tenasül hastalıkları 

mütchassı~ı 
Gece i~cyen çocukların tedavisi 

Temmuz 1 Cuma 

1360 H. 

4 
1357 

Cemar.lel Runıf 

lhlr Haıiraa 
9 21 

Güıa: 185 hzır 60 

Valtitlu Ezaı:ı.ı Vu•U 

'· D ;, D. --
Gluaeı 'YaıuıaıJ l)S 4 (IS 34 
Öile 04 5! iJl 18 
1k1Mı 34 17 18 
Aq.a 00 20 4i 
Yat.sa 02 21 46 

BUtUn Eczahanelerle TUtUncUlarde 
- Kutusu 12.s kuru•a salllmaktadır. -

öğretn1eni İsmet Toprak tarafından 
telebcsinin bir sene zarfında vücudc 
getirdiği e,,erlerden müteşekkil bir 
sergi aı:ılacnkbr. Sergi her gun sa
•ll 1~.30 dan l8.30 a kadar açıktır. ;;;;;;;;-..-....-.... ...,.oiiııiııııi.;.. __ .-, ____ .... _.-,_.._...,.._ .... .-;.;;;;...-;;,,;; ı KUlç.e altıa •raıaa J • 14 " 

lmıoak (Yanakl) 50 Ol 15 


