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Milli 

lnkllapçı Gençlik Gazetesi . 
3 6ocö ııayııı, çok olrun yaıılar .... 

Cumartesi 5 Temmuz 1941 

Söglenmigen hakikatler, 
cemiyetin nefesini tıkar! 

M0ST AKİL YEVlll GAZETE Telefon : 2 o s 2 U Defiı bir f•kilde çıkb. 

L ..... x wxa 

Başvekilin 

nutku 
• 1 çind e bulunduğumuz ahval o 

kadar nazik, hatta o kadar va. 
harnetlidir, ki böyle zamanlarda 
devleti idare etmek ne kadar bü· 
!iik ihtiyat ve tedbire mütevakkıf 
ıse, siyasi nutuklar irat eylemek 1 

de o derecede iyi düşünmiye ve ' 
lisanına hakim olmıya vabestedir. 

Harp yangını . daha geçenler
de kapımızın e,iğine kadar gel· 
d ikten sonra simdi de bütün hu· 
dutJarımızı çepçevre sarmak üıe
re bulunmaktadır. 

Rusya bugün müthiş bir bayat 
Ve memat cidaline tutulmus bu
lunuyor. Halbuki Ruslar evvela, 
istiklal mücahedemiz gibi çok ga· 
ileli bir zamanda bize yardım eli· 
ni uzabnıs bir doaıt devlettir. Son· 
ta Rusya ·hem Karadenizde, hem 
de Kafkasyada hudut komfumuz
d\lr. Bu devlet ile yirmi seneyi 
ınütecaviz bir zamandır iyi geçi· 
niyoruz, iki taraf da dostluk icap· 
!arına ria yet ediyor. 

.J 
44 =-. 

• ~çow 

Diğer tarafta n Suriye, cenup 
ht:dutlanmızın müh im bir kısmını 
kaplamaktadır. Bu kom~umuzun 
lopraklarma da harp sirayet et
trıiş ve oradaki yangından çıkan 
kıvılcımların memleketimize de 
sıçramak ihtimali daima mevcut 
hu.lunmustur. 

İşte b~gÜn hükümet zimamım 
elinde tutmakta olan Dr. Refik 
Saydam, bu şerait içind e Türki
Yeni mukadderatım idare e tmek
te ve bu büyük fırhna içinde d ev
let gemisini yürütmekted ir . 

l Temmuz 1941 akşamı t eblitlere naı.aran iki 
tarafın harp Taziyeti 

Bu tehlikeli ve ~aileli vazife· 
nin ifasında ise1 hükumetin b u
güne kadar göstermi, olduğu di
rayet ve bilhassa tam zamanında 
İcap eden siyaseti kabul ve tat· 
hik eylemek hususunda ibraz ey· 
lediği maharet her suretle Türk 
rrıilletinin selametine ve sulh ar· 
zu ve temayÜllerine uymaktadır. 

O cihetle Bat vekilin dün Mec
lisin yaz tatiline gimesi müm•se
hetiJe irat ettiii nutuk, büyük bir 
merakla beklendiğ kadar, o de· 
recede memmmiyet ve inbisat ile 
d e dinlenmi,tir. 

Doktor Refik Saydam. bu nut
kunda bugün memleketimizi ala
kadar eden bütün meseleleri her 
vakitki gibi açık ve samimi bir 
lisanla gözden geçinni~, yalnız 
Türk milletini değil, fakat bu• 
r ünkü korkunç hailenin içine dü,
ınüs olan bütün :milletleri de ten• 
"ir ~decek çok dürüst ve çok va· 
~ıh sözler söylemiftir. 

Muhterem Batvekil, herfeyden 
evye}, etrafımızı sarmlf olan harp 
İlfetinin içinde Türkiyenin mev• 
kiinin ne kadar nazik olduğunu 
'Ye 1>u na%ikliie rağmen Türki
}'enin dürüst ve namuslu ıiyase· 
lile sulhe nasıl hizmet eylediğini 
leharüz ettirmittir. 

Filhakika bu harpte bizim Av· 
rupaya da. Avrupa medeniyetine 
de ettiğimiz en büyük hizmeti, 
çok dikkatli bir siyasetle harp a• 
lc~inin Türkiyeye sirayetine mani 
olarak Avrupanın ve Asyanın bu 
hayati noktasında aulhü muhafa· 
zaya muvaffak olmamız tetkil 
eder. 

Doktor Refik S.ydam bunu 
mantıki ve ikna edici delillerle 
iıbat ettikten aonra söUi Alman
:Ya ile akdetmİf olduğumuz dost· 
luk misakına naklederek, Alman 
Devlet Reisinin Türk milleti hak· 
kında daima izhar eylediği tak· 
dirkarane hissiyata tetekkürü bir 
vecibe addeyle~tir. 

Filhakika M. HitJer, gerek ken 
d İsini evvelce ziyaret etmit olan 
heyetlerimizle konUfurken, gerek 
nutuklarında sırasını diiJürdükçe 
Türk milletine kar,ı hayranlığını 
~aima söylellt~. Harbi Unıurnide 
Alm<'!nlarla v. pbğımıı: silah oıiı:a
daslığının h ıtırasını asla unulm1- ' 
Yacağıru tekrarlamaktan 2evk al
lllıftır. 

Alman Devlet Reisinin bu 
dostluk tezahüratı nihayet zaten 
tarihte hiçbi.r vakit dostluktan 
•Yrı1maımt olan iki millet arasın
~a malum olan Ankua misakının 
11'Tızal•nmasmı intaç eylemiştir. 
Bu ianza keyfiyetinin, Y akın,.r• 
kın bu köJeSinin ıulhüne ne de
~celerde hizmet eyledij'İni izaha 

acet yoktur. 
Türkiye bugÜn, !İmalinde ve 

Cenubunda milyonlarca insanın 
İn korkunç bi.r ıekilde boğUftuk
• ~ bir sırada, huzur ve sükun 
'çidde Y•!amak imkanına bulu· 
~~rı:", bwıu ancak Cümhuriyet 
t tıkumetinin gösterilen dostluk 
ernaYiillerinden böyle tam vak• 

(Haı·Ha hakkındaki tafsilatı, 3 iincü :suhifl'mizde;ı aı-ıkeı-i 
ıııulıa1ririmizhı makıılcslndc buhıcak~ınız.) 

Almanlar 
"Dvina,, yı 

aştllar 
--

Alman motörlü 
kıtalara T arnopol' a 
doğru bir yarın 
hareketi yaptılar 

Sovyel ordularına 
rlcat emri verlldl 

Bresi na 
nehri de 
geçildi 

Ricat eden Rus 
kuvvetleri bütün 

t cephe imtidadınca 
takip ediliyor 

-- . .__ 

Fin cephesinde Heri 
harekat devam ediyor 

M -'- A (AA) R Beri.in, 4 (A.A.) - A lma n or o-ova, ., . . - eu-
duları Başkumandanlığının teb li-ter : 

C uma sabahı erkenden ne~re· 
dilen Rus akşam tebliği: 

Dvinsk istikametinde Dvir.a 
nehri üz.erinde per~embe gtinü ~;e. 
reya n eden muharebeler Y akobs
tad ve Dvinsk bölgeler ind e b il
hassa siddetli ve muannid ane ol
muştu;, Düşman, ancak yeni v e 
taze kuvvetler getirdikten sonra 
Dvina nehrini geçmiye muva ffak 
olmu~tur. Yalı:obstad ve D vinsk 
civarında yeniden kanlı muhare
beler cereyan etmektedir. 

Minsk istikametinde, d füµnan, 
kıtlarımızın muannidane mukave 
mcti neticesinde ağır zayiata uğ
ramıstır Düsman kuvvetle rimiL.İıı 
süngU büc ur"ouna karşı koyama
maktadır. 

(Devrıtıı~ ıahif ~ 6 sıitım .4 ire) 

ği: 

Yolların bugünkü haline rağ
men, Sovyet kıtalarmın bütün 
cephe boyunca takibi fasılasız de 
vam etmektedir. Memlek et içeri
lerinde çok uzaklara kadar Al
man hava kuvvetlerinin teşebbüs 
leri ricat ha linde bulunan d üsma
na hisııedilen zayiat verdfrm~kte. 
d it. 

Taarruz cephesinin merkezin
de Bresina neh ri m ü teaddit nok· 
talardan geç.ilm iştir. Mevz iin şi" 
malinde Alman kuvvetleri Leton
ya ile Sovyetler Birliği hududuna 
varmışlardır. 

Alman kıtalarının eline geçen 
ve dün tetkik edi1en ganaim ara
EtJnda Genelkurmayın haritalan 
d a bulunmustur. Bu haritalar Sov 

(Dt-ıuı11ı"ı BaJıij"e 5 ıütıtn 1 de) ................................................................................................... 

i c ki ın ü c a de lesi 
22 kuruşluk şarap, 40 senelik iddiasile 
150 kuruşa satılıyor, acaip reklamlarla 

gençler içkiye teşvik ediliyorlar 
Dünkü yazımızda içki belii~ı üze

rinde bazı müşahedelerden bah,,etıııJş 
ve yeni bir meni müskfrat kımnııuna 
lüzum olmaksızın ikçi ile mücudele. 
ntn mümlcUn olacağmı ileri sümıüş
tük. 

Bugün, mevzuubah s milcadeleııin 
na~ıı yııpılması icap edeceği hakkııı
da tetkik ve mütalealanmızı bildir
meden önce yarayı biraz daha. deşe
ı-ek bazı içki amillerinin şahsi men. 
faatleri uğrunda icat ettikkri hilt'
lerle satış için içkiye teşvik hususun. 
da ne şekilde pl'Opaganda yaptıkia. 
rını anlatmıya çalı~acağız ..• 

Vitrinleri rengarenk içki şişelerile 
süslenmiş büyük bir şarap deposunda 
acııip bir reklam nazarı dikkatimi 
celbediyor: cİçki anıatörlerine büyük 
fırsat... 30-40 senelik şaraplanmız 
gelmiştir.> 

T ASVfRi EFKAR Btrcir.ıJ.ire ortaya çıkan kırk 
(Devamı aafıif e 5ailtua1 d.e) Haelik ıaraplarıa lll•a 

Öyle bir reklam ki cprofel'!yoneb 
çkicileri her kelimesi ayl"l ayrı dü· 
,(innıiye mecbur ediyor. <Amatör 
ekici>, dn•sab ki, bu reklam tar. 

(De·ı·ırnıı Anhife -~. ıM!ıoı S dt) 

Telg. Tasviriefkart İstanbul 

"Dostluklarımıza verdiğimiz kıymet ve 
sözümüze sadakatimiz medeniyet önüne 
açık alınla çıkmamızı temin etmiştir,, 
Türk ordusu icap ederse fedakarııoını tam yapacaktır 

Ankara, 4 (A.A.) - Büyük Millet 
l\Ieclisiııin bugilnkü toplantısında 
Başvekil Doktor R~fik Savdam mem. 
leketimizi n dahili ve hıu-İci durunın 
etrafında sık sık süıekli alkışlarla 
ve bravo seıalerile kuşılanan :ı,.;.-ığı
daki beyanatla bulunmuc:tul': 

Aır.iz arkadRşlıırım, 
Biı ıı~·lık bir talile kaı'Ul' verrtiniz. 

Hepinize ncıi'e ve sıhhatle ııeyahat 
ve av<lC'l di11>1 im. Bu vesileden isti. 
fade cdeı·ı>k ılnhill ve haıici vaziyeti. 
nıiz h~ıkkıncla malilmat veı nıeyi fay• 
dalı buldum. 

Sözüme derhal Türk ordnsile ha:;
lıyacai{ıın. Vatan nıüdaraa ·ı ve nıil. 
Ji nwnfaatlerin koı·unnıaı:ıı için ken· 
disine vordiıdmiz emek ~erindedir ve 
kcndi~iııden hcklediğimiı fedakarlığı 
heplmiıiıı göğsünii iftihar hislerilc 
dolduracak şekilde ~·aı>ııcağına tam 
iilıııadııııız vardır. 

Dahilde; bütiin ılikkatiınlz, <lunyo. 
buhranı nııı iktısalli iıı'ikil"lıı ı ını a • 
zaltmıya matuf çalışmalarla ve nıü
dnfaa vasılularımızın tekemmülü 
için her fırsattan ıstlrade ctmcklo 
hulusa ~·clilcbllil'. 

içtima lıalinıle Biigük Millet 

Balkan memleketİerinin 
M~clisi ve sagm Başvekilimiz 

yarınki Harici siyaset 
l\! ııht~ ı'<'m arkarlaşlaı, 

Cfüııhuriyet hükumetinin, karşı
sında bulunduğumuz mfüıtcsıı~ vnzi
rt•ttc Türk vatanmrn ve Tül'k mille. 
tinin yiiktiek menfaatlerini, biınyP İ· 
ıw <'ll uygun bil' ~ekildc, temin için 
~arfettig·i emekler iyi ııetiı.:eleı· veı-

nıiı; ve ta~vibinize mazhar olmuştur. t eşe k k Ü 1 Ün Ün istiklale 
Biitun bu çalışmalal' esnasında, 

Tiirk milletinin gö~teı-cliği yüksek 

müstenit bir 
Harki ~iynsctiıniz .hakkında yı\k. 

-ek huzurunuzıla \ilki olan on nı:ı-
1 u?.atıındunlwı i, altı aya yakııı bir 
ıı:aııııın g"C'çti. 

hidik ve dt>ı·in anlayış nrnnzııra~ı, t kk."J J h t} d•I k b 
Ciiınhuıiyet hükumetinin vazifesini eşe U 0 maSIDl arare e 1 er en, unu 

nrııı:rnnın gc ı; ı ı.lıgı h ) iık buhr.ııı 
ıc;iıııl(' harllselcıin taakubıı ath hı lıas 

diindüıücu bır şekil almııkta ~e son 
altı a!> !ık devre zıu fıııdaki ı-i~ a~ı ' 
n k ı ı ftıtı1iyctler. böyle k s:ı blı uı 
m.ııın mııdth•tı>ıı ı:>ıgınıy:ıı•ak kadar, 
haciııı ve eheıuıniyct itibıııilc h ~ reL 
\C'ı içi t.1ı mıuızarıı gösteınıck cd"ı 

çrık ktJlayla~tnı ığ f('tbi istinat etUği 
mllli kuvvet say~iııcle vatunın re:i'ıilı 
ve .. elilıneti için en güç işlerin zarna
ıııııı.la ve nıııvaffökıye tle Jı:Öl'iilelıilı
ceğini ele bir kere daha i,-,bat etmi~ 
bulunuyor. 

:\lemleketiınizin a!!ayi~i yerindedir. 

tatmin edici emarelere de malik .......................................................... ___ 
bulunduğumuzu söylemek isterim 

Büyük l\leclisiıı verdiği yüksek w 
y~ı-i:ı~e ~ararlar s_ay~~i~d~. herhangi 1 birlııı i _ alm~k ~·e elimizdeki vası_l~ - / ll•<:t•k_ t_etlhi rle~~ ?lunıa, 011 ıı tla Hlı~ _ıik 
bır ışımızde de muşkulumuz yoktur. larla azaını hasıla elde etmek ıçın 1 :\le, tı,,ın tıı,.., ıhme 111 zetn1e\, e ı:ecık
Buhranlı günlerin icap cttiı'diği ted- çalıemaktayız. Dsha Hizumlu g1h-ü- mi.veceğiz;. 

Sıııı zanıanlaı-u k d:ı.r hizclerı uzuk 
';ıhalııı ılıı cereyan eden, fııknt n -
kiblıı rı lıiilün dıiı rn ilı• bı· ra c ı 
nwl1\1 kcttmizd<' <il• k•·ndilcı·ini hi,,,et. 

(Dtraım RalıUe 3, .~iit..ır 1 de) 

======;;;::===========================~======================================-==============~==~= 

Stalinin 
nutku 
--

Almanlara göre : 
Stalinin tedbiri, 
Alman ordusunu 
değil, Rusyayı 

açlıktan öldürecek 

Dün lıulisa•ını JJ•rmiş 
olda.lumuz bu nııtkun 

tam metnini neşr•tligoruz 
l\Ioskova, 4 (A.A.) - Tass aj:ın,.ı 

bildiriyor: 
Devlet Müdafılll Komitesi Reisi 

Stalin 3 temmuz 1941 ele ı·actyoda ::11 
nutku irad etmiştir: 

Yoldaşlar, vataııda~la r ve kaı
deşlcl', ordumuzun ve duııanınamızın 
muharipleri, sizlere hitap ediyorum: 

Hitler Almanyasının !!2 haziranda 
vatanımıza karşı bıışlıyan ıılçakça 
taal'ruzu Kızılordunun kahramanca 
mukavemetinr ı·ağmen devam edi • 
yor. 

Faşist hava kuvvetleri Murmansk, 
OrşR, Monilef, Snıolenski, T\:iyı•f, 

fDeı·11 1111 sn.hile 5 11iit " ı d,,) 

REFAH hidisesi 
Milli Müdafaa Vekili Mecliste facia 
hakkında uzun izahatta bulundu 

lnıilter•g• ıitmelct• olan 200 subay, taleb•, 
•rb111, •r N gemi mürettebatından . 32 kişi 
kurtuldu, tliierleri tnaale~f ı•hit oldulll1', 
lıaduegi tahlcilc için üç komisyon kuruldu 

Ankara, 4 (A.A. ) - Büyük 1 ticcsinde battığını ve 2 5 h aziran 
Millet Meclisinfo b ugünkii toplan sabah ı bir flika il e k.arataşa ç ı · 
tısında MiJli Müda faa V ekili, R e- k<tn 28 kişilik k azazede kafilenin 
fah vapurunun uğradığı kaza et· facia)·ı haber verme~i üzerine 

derhal hadiııe yerine tayyareler 
ve bütün deniı vası taları gönde· 
rilmek suretile kurtarma faaliye• 
tine girişildiğini ve bu ameliyeye 
Kıbnslan da gönderilmiı;; olan tay 
yaıe ve deniz va!ıtalarının iştirak 
eyledik lerini bildirmiştir. 

tı.lilli Müdafaa V ekili, hadise· 
den 36 saat gibi mühim bir za· 
man geçmiı;ı olması ve infilak ne· 

ra fında izahat vermiştir. Milli 

Müda faa Vekili bu izahatınd« ln
g ilterede inşası hitam bulmakta 
olan ve bir an evvel donanma· 
mıza iltihakı matlup ~·e elzem 
bulunan gemileri tesellüm etmek 
ve tayyare kursları görmek için 
gitmekte olan deniz ve tayyare 
suhaylarile gedikli erba , erat ve 
tayyare t.alebelerini hamil Refah 
vapurunun 2 3 haziran aıat l 7, 10 
da Mersinden aynldı~ını ve ayni 
gün saat 2 2, 30 da bir infilak ne· 

tıcesi geminin telsizinin işlımıez D'" f • h kk d b t t 
bir hale gelmesi dolayısile hadise- J on, acla a an • eyan• a 

. 

r 
BUGÜN 
21 llncU ••hlfede 

f Askeri vaziyet 1 

Alman -Rus harbi 
YA. ZAN : 

Emekli General 
Ali ihsan Sabis 

den zamanında haberdar oluna- bulunan Milli Müdafaa V ekiU 
maına~ı yüzünden deniz kuvvet- ! Saffet Arıkan 
!erimize mensup 19 subay, 63 er
baş ve 68 erle hava ku~etlerine 
men sup bir subay ve 20 ta lebe
d en ve 28 kişilik d e gemi müıet 
tebat.ından ibaret bulun:ın bu 200 
kisilik kafileden 4 d eniz subayı 
ile. 15 erbaş, 5 er , bir hava suba
yı ve 4 hava talı:besile üçü de ge
mi mürettebatından olmak üzere 
32 kişinin kurtanldlğını ve kafi
lenin b üyük ekseriyetinin maale
sef vatan vazifesi uğunında şehıt 
olduklarım bildirnıistir 

lup olmadığı em niyet \ e tahli>1İye 
bakımından alak adar makamlar· 
ca tedbir alınıp alınmadığıi gibi 
hususların da tetkik edilece .. ,İnı 
biJdfrmiı;; ve mesulleri kayı~tL.. 
~rtsız kanun hükmüne te liın 0 • 

lunacaktır, deınistiı 
Sözlerine de,:am eden Mılli 

Müdafaa Vekili, gemınin bir sı>ı-
eri mayinle mi. yoksa hain \ e 

alçak bir elin attığı torpille mı 
batırıldığı keyfiyeti üzerinde de 
ehenımiyelle durulduğunu Vt' bu 

muammayı halleylemek içın en 
Saffet Arıkan, hAdi;c sebeple

rinin en ufak tefenüatına kadar 
tahkik edilmekte ve bu arad a bil
hassa g emin.in nasıl intihap edil-

, _________________ ___,.... diği, bu seferi yapmıya müsai t 
0

• 

emin yollardan araştırmalar ya 
pıldığını da kaydcylemiş 'c u ~ 
ranılan bu bii.rük felaket k r 1 

(Dr <!1 1 tl(ıh"fr 6 ;tti 11 5 d.r) 



--······ ... ·············----· ..... 
Enver Pap, Bolşevik kongresi önünde 

harbe niçin girdiğimizi anlahyor 

• 
Tarihi ltlr Hılka: En·ur Pqamn el yasııı 

Dlakl tehlkanıa lıallaaa !zamanın en methur komünistleri 
Moslwraycı gitmekte olan • ,im. uzun uzun nutuklar irat ederler· 

ci ki No.Jio V-'"l""'-· AU F.,.t ken. Oamanlı İmparatorluğundan 
l'cıfa1 lX ri'llo.aetin<Uki ilk sefaret da bahsetmeyi ve bu aradd ikide 
heyethrtin Gı'irmt. liikK11Nti, , birde (... Ba,lannda Enver Pa
Tiflt.t• 6tr d'/lo.f•t "'"11'""· f& bulunan Türk emperyalistleri. 

B ı z"11af"tt• Gürciatan Htıridye TüıJciye ile beraber bütün müalü-
Af ı11te~arı, Kandemirfn yonındcı o. k ~ı b" 1 k 
turm.akta olan • pmdıki :ıtillı Mu- man tar 1 yag 1 ır 0 ma s~yl an 
d.4/oa Vekilimtz. Saffet Beyi, ~manyaya ~etket çekmıt er
En er Paıa ZfUUlft.tfğfni t1011lüyor. dır.·.) demeyı ve bu arada, hr· 
Taırıak komitacılo.n, Enver Paıa- sat bu hrsattır diye bütün (Bey· 
111 tturmak için ara111p dıırdukla- lere). (Pqalara) hücumu d a u• 
nnda11, Kandemir bu bnzetişten nutmamıtlardır. 
fena halde kııfkula1u11or ve Hari- _ 
~'il• lı.J.uteıanJUJ Saffet Bey"• Enver P8f&ya hucum edenler 
vnl Moskova at~emiHterimfz ol- arıuında acaip bir Tiirkçe konu
dvğıınu anlattıkta11 •mı.ra, Enver pn Korkmazov bilh .... fÖyle di. 
Paıo11m •ıun Tif U.t• hllıama- yordu: 
dtğtn1 ıöylilM01'. En p J•• T"" Ll · - ver ap. on ur& erın 

FGlcat hr1'a11~ • hir ianttuı ~ idealini unutarak Padipblann 
JUU1• 6'feh0mek tÇUI 6ıı UGAı kôf ı sarayında ç.r Generallerinden 
6""'1ÜJ.r. Çervomov, Kotrov ve airlerile 

• bafbqa Yererek Sovyetleri boi-
Bir bahane ile yerimden kalk- malt için çallfU adamdır. Türk

tmı ve masanın öbür ucunda o· ler lnsilizlerle de anlaprak Kal
turmakta olan polia müdürü kas clailannda Boltevik yuru· 
umumiaini bir ipretle yandaki yüflerini önlemek için ellerinden 
odaya çatırdım. Ona. me.eleyi geleni yapmıfludır. Fakat bir yıl 
ve endifelerimi anlatarak icap r- süren bu çetin AV&f IODunda biz 
den tedbirleri almaaını aöyledik- yine plip celdik.> 
ten sonra. aokaia fırladım. Oto- Bu hücumlara uinyan Enver 
mobile atlıyarak Tifliain methU1' PafA .iae. Moekovada Boltevik
Şeytan pazarına gittim. Orada lerle anlatmıt olduğundan. bu 
Taşnak rüesuile aık1 münasebet- kongreye aeaini duyurmak için 
t eri olan adamlarımı bularak, Baküya gelmiş bulunuyordu. • 
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Ş E H i R H A B, E R L E R i 
lngiltere - Amerika 

I tlıalat için 
mülıim bir 

talimatname 
Kull•nılmıı•• 

••redltlfler 
lpt•I edlllıor 

Yeni ithalat kararnamealnln su~ 
ti tatbiki Jaakkında Ticaret Vekile. 
tinin lıuırladığı mtlhim kararname 
alikadarlara teblii edilmif ve dün
den itibaren tatbllana ~Dml.Ur. 

Talimatname biltün tacirlerimizi 
alakadar eden mühim hükilmleri lh
tiY& etmektedir. Bu talimatname ile 
hand mallar Jıcln akreditif Yertleceii 
tesbit edilmiş ve bu mallan gösteren 
listeler talimabıameye eklenmiştir. 

1
. 

Enelce BiTlilclere tahaia edılmiş 
olup ta alakadarlar tıarafından Sa
li ma tnamenin tebliglne kadar kulla
nılmıyan akl'editiflel' bu yeni tali -
matname)'e ıcöre iptal edilmişlerdir. 
Bundan böyle akreditif tahsisi, lt
halgt.çılarımızın hal'lçtckl nınlı satın 
alnıııı olmalannı tevsik cylcıneleı ine 
baglı bulunacaktır. Dığcr taraftan 
akredıtif tahsisi lşı ile Bırlik İdare 
He_yetleri değı1, doğı udan doğruya 
Blılikler Umumi Kltlbı meşgul ola
caktır. Birhkler ve Takas Limited 
Şirketi dilnden ıtibaren bu e aslar 
dahilinde çalıımıya bqlamıılardır. 

Evvelce deri ithali için açılan b\r 
mllyon liraya yakın akreditifin kul
lanılmamıı olmasından iptal edilme. 
ıi icap etmektedir. 

llerlaa• G-.ral Kln• Dlritfa eeaa...t 
IÜbladaa lzatre • kledilirken 

Merhum General Kizım 
Diriğin cenaze merasimi 

Merhumun cenazesi dün Marakaz 
vapurile lzmire gönderildi 

Otelde 3.100 
liralık 

bir hırsızlık 

lrlanda 
H-- .-..ı • .-a.t ......... 

nin ltmya aruİllİDe intibl t# 
mit Glınw lftpt.e7e kenc1Wui9 
'bundan aonraki mulaarebeler içİ9 
7tmİ ltattan plin ve haauiddlf 
yapmuma ...akit ye imkan nmıİt 

P•r•JI .. _.len cena ... z tir. H arbin lnsiitae için doid". 
....- dan d ojru)'a en tehlikeli cB..11 

Ali J8kelendı A tlantik ............. 
Sirkeci otellerinden birinde ıatan Amerika, Bahriye NUll'I ahi-

bir ttıccarm, enelki gece 1attığ1 o- ren be7aa ettiii yeçbile lncı1t_. 
daamdan 3100 li.rua kaybolmuştur. Ye A---. teqihlannda )'apd
V-eüen haberdar edilen sabıta, makta olan ber npma ....... 
deTW 1aall1et.e cecerek parayı ça- iç yapm batmakbıdır. Arbk la
lan cambaz Aliyi 12 aut sarfında siiterenin, bir sin kili clerececle 
yakalamıştır. 

ftplW Lalmarn•undan açbia aıi-
8ir kadın kuyuya ra.....,,... için Ameriıan c1o ...... 

maaımn miiclabaleai aaruri bul_. 
dü.şerek öldü duiımu da iliYe etmittir. 

Evvelki ıece Ortaköyde kan- Şimdi de seçen intihapta Cm.-
aile beraber yatan Ben•iyo11 adın- buri,.etçilerin namzedi Wilkie be

yanatta bulunarak l11111tereyi kur 
da hiri sabahleyin uyandığı za· tarmak için Amerikan donanma· 
man yanında kansının bulunma· ımın derhal harekete ıeçmeıinİ 
dtğmı hayretle ıörmüt ve vaktin İatemİftİr. 
erken olmasından dışarıya ı:ıkma- Yini İnsiltereye malzeme ve 
sına da ihtimal vermemittir. esliha cötürmekte olan gemilerin 

Evde aramadık yer bırakmı- Amerikan harp ıemileri tarafın. 
yan Benıiyon, telif içinde anah· dan himaye eclilmeaini istemittir. 
tarını bulamadığı gardrobu kırıp Bunan sonu Amerika ile Alman
kanaanan elbiselerini yerinde gÖ· ya aruında harp olacaktır. Şİın· 
rünce büsbütün çileden çıltmıttır. di lnailtere Amerikan donanma
Ge~ koca, güzel karısının es- ımm böyle bir yardlftUlll emnİ• 

Şehrimize getirllmiı bulunan mer., llnde, Başvekil, Dahlliye Vekili, r.arengiz gaybubetine son detece 
hum General Kizım Diriğin cena • yüksek ~skeri makamlar, İstanbul üzülmüt ve aolcağa fırlıyarak ka-

8 
'.

1
etlt·--=: ~~~~-idaçİnbauliy~.: 

aeai, dün sabah - vasiyeti mucibince. Valisi, Orfi İdare Komutanlığı ve (K d ) k b ı da a -r- '"'"' .....-uaıac --
vapurla İzmire gönderilmiıtir. merhumun dostları tarafından gön. nsa a a . ya a ra a arın • mayor. 

Şehrimizde yapılan ve Gülhane derllmiı çelenkler bulunuıordu. Çe. ramak k~r~nle yola koyulmuft~r. Diier taraftan lnailtere, Atlan-

l :~~l~s ~~: :~~~]~ ~:!!L ~:!:! 
hastanesinden Emlnönilne kadar de- lenklerd~n sonra Şehir Bandosu Ye Fakat butun ar•ttırmalan netıce tik harbinde mailip olmlllnllk ;.. 
vnın eden cenaze merasiminde Vali; miteakiben de hayrata sanlı cenue vermeyince evine dönmüt v.e bah çİn ıaJet nazik bir te,ebbüate bu
Ordu Müfettişi Orgeneral Fahred- geliyordu. Cenazenin arkasında mer- çeye çıkmıttır. lunarak lrlanda Serbest Hükime-
dln Altay, İstanbul Ye Merkes Ko- bunıun niMnlannı tqıyan bir s11baJ lıte o zaman bu muammanın tinden bazı harp limanlanndan 

+ DENIZClLERIN /MTIHA- mutanlan, Vali Muavinleri, Emni. bulunmaktaydı. acı hakikati anı...Jmı~tu. Kuyu- -~iki L .. - • tifad etme • • 
Nl - Kaptan Ye makin111Uerln terfi yet Müdirü Ye diler idare &mirleri- Cenaze Gillhaneclen Enıin6n6ne dan herhangi bir aebeple su çek· W--: . - .. te 18 e yı •· 
imtihanları 21 temmuada Deııb Ti- le Trakyadan gelen Umumi '.Jılüfet- kadar bu tekilde gelmit Ye Emin&. . . K d k k temıiftir. 
caret Okulunda yapılacaktır. Ameli tişlik erkanı ve merhumun dostlan nilnde kıtalann ihtiram vuiyetJ a. mek .~tı~~n a a.. azaen uyu· Halbuki fİmdi1'e kadar fnaı1· 
imtibanlar semi berinde 1apılacak- hazır bulunmuıtur. nünde otomobile bindirilerek Kara- ya dUflllut Ye boiulm~. Za- t--, lrlanda devletiQden M)'M 
tır. Saat sekizde Gfilhane haataneshı- koy nhtımında bulunan Maraku va b1ta kaza hakkmda tahkikat yap- bir fe)' iltemek fÖJ'le dunun, doi 

+ BiR SITMA MÜCADELE den alınan cenueyl, a6varf pollale- puruna nakledilmiııtir. Vapurla Ban maktadır. raclan clojruya lr...m.ine ait .._ 
MERKEZi AÇILIYOR - fistodar- rl, bir jandarma müfrezesi •e bir in- dınnaya, oradan da t.reDJe hmin 1..-n Şimali lrlancladan miikel-
Çamhca arasındaki aabada bir sıtma zibat kıtası takip etmekteydi. En götürülecektir. AdD•e•• l-4. ... & ___ L .. _ _ _. __ almaktan 1.i-
m6eadele merkezi kurulacaktır. ~ -·7 ... - __. + FRANCALA TBVZIATI - le içtinllp etmekle idL Belki A· 
Francala fırmlannda raporlar her lktuat •aberf .... ı Metresinin JÜZÜDÜ meriluumı U.,ui llliİllaberetine 
giin kontn>l edtleeek, francala Bele- Ekmekler baston ··ı 1 t 1 pyenerek ..,..... çok tehlilıe& 
dire tablbliklerinden tuclikll rapor od U D f İ Yat J D J J l et e çe e eye olan H IGD te,eWMİIÜ yapllllf• 

-~ı~~~ı~eri~~~~ARıNA TBŞ- art t ı r an 1 a r ıeklinde imal çevirmiı lir.Fakat, Manda derhal red ce-

vıK - M6nakallt Veklllili memle. k J edilecek Halit adında birisile Beyotlunda vabam nrmİftİr. Hali buarda A· 
ketim1sdeld denia sporlannı te,Ylk ya a anıyor "' metrea hayatı yqıyan Merkado For- --"--~- bul tr•--~- Müda 
Ye himaye etmiye karar vermiştir. uıküdarda bir hnnda yap- 1 tuna adında blr genç kadın, geçen- - unan IAllUll • 

Sahillerlmiıdeki kHlplere kık, futa O dun fiyatlarını lüzumıuz ye• 1 tırılmıt baston teklındeki ek- lerde kavga ec.lerek Halitten aynl- faa NUU'I. lrlandanm İ.qiltereye 
gibi yarış sandalları verllccektlr. re yükselterek ihtikar yapanlar mek nümunesi tahlil edilmek mı"tır. Halit buna müteessir olınuıı hiçbir liman vermi,.eceiini ve Şi-

derhal bu rüesayı gidip aörmele
rini ve kendilerine Enver Pııta· 
nm Tıfliste, hele Türk heyeti 
arumda bulunmadığını müna•ip 
tekilde bildirmelerini söyledim. 

* TAKAS MÜDÜRÜ GELDl - hakkında fiddetli takibat yapıl- üzere Belediye kimyabanesi. ve '"günlerce bclına tekrar eve don- ....ıi lrlaada ............. kendili-
Nihayet: Zinovievin riyaaet et- Bir ,ınüddettenberl Ankarada bulu· maktadır. Fiyat Murakabe tetki- ne gönderil mittir. Netice mu· mesi için haber göndenniı. ilkin De üfi oldai- .a,lmüt Ye ln-

tiği 4 eylul cclseıinde, itte onun na~ Takas Limited Şirket~ ~lildilrü litile Belediye memurlan bütün vafık çıkarsa on güne kadar Merkado kabul etmemistfr. pten, SerlMılt ~ Haimeti 
eeaini duyuyonız, Salıh Banguoifu diln tehnmıse sel· d k"" .. ... ı · · Bunun 111erine Halit, Merkadonun 1!.._ __ ,__ -' mlllmalr =--....ı:z.c 

miıtir. o un ve omur 1a....,. ye~. erını tehirdeki bütün hnn)ar, ek- b1 --- • --.• 
Enver Pa,. konpede aza de- + MURAKABE MEMURLARI kontrole ~m,tlardır. Dün o- mekleri baston teklinde imal yolunu belı:lemiye bqlamıı n r t.kdirtle 1NlanıfLia. tamlıml-

ğildi ama, Moııkovada kwduğu _ 1stanbul Fiyat Murakabe kursa. dunun çekıamı SOO kuruftao ... edeceklerdir. Bu usul ekmeğin gün kartı~ bttının herine a- ,.tW " lıildnJ etini .......,__ Türk heyeti Tiffiaten aynlın
caya kadar da. berbanııi bir ka
zaya. hatıl faciaya meydan va
memek icia mütemadiyen ceceli 

(Fu, Cezair. Tunu-. Trablue, nu ikmal eden memurların imtihan tan üç muhtekir yakalanarak Ad- daha pifkia ~temin et- !!:ra;.:~1: 1::~!:. ~ ~ ~ . ~frria •••' ... ı-.accıa-a-
Mıerr, Arabistan. Hindistan ihti- neticeleri iki cine bdn lt11dirt1" )iyeye ...,,a;, ittir· .S.. mahteklT mektedir. gUzell ti t>Osalanıt !.ve y(lsthıde bir ima bildirmittir. 
lilcileri birliği) murabhaıı sıfati· cektir. Bunlardan 15 memur İstan- ler fUDlardır: Ka111mpa~da 63 kaç tane sabit iz kalmııtır. • • - " -- L-..L.- ..u..::a.ı=-----ı. 

b ] ütebaJd • d"ğ ili tler k d Bu {'eldin, imaliye murafını ............ -- --..-
le ltonufUrken kendini töyle mil· u • m . •1 1 er •ı ıe a • No. da Timur, 38 40 No. da Asliye Altıncı Cae mahkem.ine War ............ tu,ik edeceii 

gündüzlü bu itle utraftım. d f eli d rolanna •enlecektir. H 1.1 O .. . 2 1 N d L arttıracağı ve dolayııile elt- .1 H rt dön bitirilen muhake 
a aa e ıyor u: + DENiZDE BiR KADIN CE. a 1 egırmen, 0 • a e· mek fiyatının cüz'i bir miktar verı en a 1 

' • ... •iki '4Uaelidir. - ... 
Muhterem Milli Müdafaa Ve- - cYolda,lar: Türkiye Umu- SED/ DAHA - Evvelki akeam Ka- on Galipapa. yükseleceği söylenmif ise de meal !°nunda 1' .aJ mWdetle hapse '-'I t.wlıdııkı- ......... 

kaimiz Saffet Arıkan, botu botu mi Harbe airerkeo dünya ik.iya bat&t aahilinde 60 Y&fl~da bir kadın Tiftik keçisi ve bunun ulr olmadıiı öf!'enil- mahk:.'!' .. edilmııtır. oz ..........,. ela ..... Ameribda 
na üzülme.in diye o zaman itin bölünmüftÜ. Eaki Çarlık Rusya- cesedi bulunmuı, tabkıkat aonundı& . . Şuu b ıt TECA V ,...,_ ld.ılah ....:...-., lr-
bu eafhuından bahaetmediiim aile kapitalist ve emperyaliat bunun Xa111mpaşada oturan Ye akıl merinos hayvanab mıttrr. Rumellhiurında eobanbk ıapan ....................... .... 
için. timdi yirmi yıl eonra. pç· Ll butalıtına mtııptıeli bulunan Şaml- 15 yaıın~a Cevdet adında bir pno, _._ oW*- ... AmsİkamD 

b 1 müttefi& eri bir tarafta, ayni ma· Un kansı Rafiaaya ait oldafu anla- 8 r f 1 J 0 r 1 evvelki sfln Halimpap korusu eiTa- ~ 
mit ol.un diye i irim. biyctte olan Almanya ile mütte- f1)mlftıT. l OO 8 N DOLARUi( rında koyunlarını otlatırken eaıırda ikblacll ye liJllli UJ11b • ı iııı= 

Y ukanda da kaydettijim ıibi. fikleri diğer tarafta idi. Bizim; Kaclmaa bsaea m 6ldQii. ıoksa Merinos koyunlarile tiftik ke- M A. N l F A. TURA. oynıyan 'Mehmecllil 2 ıaıındaki olta ...... ..,_ aehi'W...... in-
ben. istihbarat müdürü olduium bayabmıza bitime çekmek eme- herhangi 1rir elnayete mi kurban çilerinin yetifmekte olan mınta- G E T 1R1 LECE K Ahm•ı prmlt. MYmlye lıetla•ıt- ..... ~ tnncilaD N 
halde. o tarihe kadar EnYer Pa- liade olan Çarhk RuıJUi)e Jaail· gittiği tahkik eclllmekteclir. kalardan selen haberlere ıöre bu tar. ..., ...... ill ıDMa. 
ta ile Jüc IDı8flU) olmamlflam. tere müttefiklerine JUaf!IWDIZ + lılBÇBUL CESEDiN HVVI- bayvalann adedi sünden süne Tıcaret Vekaleti hariçten ma- Çoban Mr aralık ..,ıua .,.... lıl 1 ıw F.,.i TOGAY 
Gerek 0 11nda. aerek Moekcnra imk&n..zdı. Bu sebeple bilmec- Y•f'I ANLAfJlLAJIADI - Birkaç artmalttadar nı1_!a~u:._ar-~ban·fU ~-!!OetmO b~~=.ola8ru· ve eocuiu kucaklayarak lloraıa si- ... - . ........ - •• - ................. .... . 

ı b . . l ırfln evvel Ahrrkapıda bulunan 'kol. • 1& 11&' ıcuı UUPW .... - tlrmflt. burada teni bir tekilde JaT F nd 1- k b X..-.1 
eefaret heyetimiz Tafli8ten ayrı • unye, hıç o mUA bayabmıza tım " bfalllS kadın cesedi hakkın- Bu eene tiftik keçilerinin mevcu para ile Birlefik Amerika dev- ruya tecavtısde bulunmupar. 1 la a u .......... 
dıktan sonra bilha.. T atnaklar kaadetmiyeceiini vaadeden Al· daki tahkikat ehemmi.Jetle 7i1riltil1- du 4 milyonu ceçmİftir. Bu bay- letlerile aramızda anlatma bu- Çobanm bnlar içinde ve •nm 
nezdiade JaptJiım UUD tahkikat manyanıa JUllDda harbe iftirak mekteJae de benfla •tv17eU anlatı- vanlann her birinden naatt ola· lunmıyan diğer memleketlerden bir halde bırakttfl Ahmet. lılru mamul ÇiKOiataiar 
eonunda, Enver P.,. artık benim ettı"k. Alman emperyaliatleri. Jamamıfbr. Kadının bir cinayet ne- rak 2 kilo tiftik alındaiı cihetle manifatura ithal edilecektir. ı~ sonra ..,_.eynl tarafıacln 1Malaım11t boll 
iÇi• "n unutulmaması lizım ıelen soypncu emellerini tahakkuk et- ticeainde öldQ6 ihtimali ltunetlen- o"'nu··muz·· d-L! ..-.. bu mah--•"'-u··. Ye it ubata1a abedeıa cıoMa ,.. qb ,.. ____ ...... ..._ h h .._. -~ 1R11U111 tanbul birli.;.;..e de hir miktar·-L • .__, 
bir mevzu olmuttu. tirmek için bizi i.tedikleri pbi mektedir. __..... ... - ueusta e. zün 8 milyon kilftvH ·--·ii tah --· - uuannuıtır. Gittikçe lu)emedi Wr meta ha-

kullandılar Bu arada bizim tek ntls mors rapora alınmadıtından . _ ..l!I L ...a· - , - •-.....-- reditif açılacata öirenilmittir. Çocuk SUal Jııuuwine bicim- a..l 
Bahueua TifMin birçok Türk d"" .. ı.:. idi letildll" .. bir teY söylenememektedir. man euı me .. te~rr. O IHTIKARJ larak tedavi altına allJUIUf ve CeY- ~z..!9!":..~ de't:' ~ -~~ 

diplomadan ~ bir ıeçit yeri .....::- d ... bilm~I ımızı + EMANET YiJztJKL'flJRI SAT T"tcaret V eklle tinin vuatt ola- llOT R det, din Ctıınrıllnııet•ut bn1Uluna .,....... r-· W&llll ~ 
olutu. beni bu hueueta hami dik- mu aza e e MIŞ - Bqoilunda oturan An..-11- rak kabul ettiii ihraç fiyadan ki- Fiyat Murakabe. tetkilltı ford slre İkinci Atıma JM........ıne pzler taratmclan bku JUb-
kat earfma mecbur ecliJordu. Y old.,&ar; bizi rahat ve huzu- kiye Yerditl 80 liraya mukabil rellln lo bqma 2 lira old uiunclan her aon trakt&rii Buik takımlannı ıınkedllerek sisti ıapılan •rsun mmda kullaaılmaya ...... cbiuun 

u_L!L-ten EaY- p ... nerede rumuza terk ile Trablusgarbin olarak aldıfı iki Jtlzilll satarak yıl bu mabaalden memlekete 1 S- yilkaek fiyatlarla utarak ihtiklr IOllaBnda teYktf ohıwd:apund. farkına nnlm.,m • 
..--.- ... t • öD • d-Lı L-L·-·- .,_~ kadınm .....,.ini nl1stimal eclen 16 mil ı· . -L edL.. T .. L b" •• . Adi' uraaza ... • Memlekete kakao aelmediii idi Ye ne ppayordu) a etın C enn ca uuı .... urue- Zehra Usunbıa adında bir kadın yon ıra tprme&t "· ur& yapan ır mueueee11 ıyeye e 

vilerin çadırlanna lilrüld.iyerek. d6n Aaltye lldaei c..a mahbmetıln~ tiftiklerine mühim bir rakip olan teslim etmiftir. yanaın halde piyuaya çıkan ç&olata 
l.aanbalclaa kaçtıktan eoara hayahmızın en mütkül anlarını ce 2 av hapse, ao Ura da na .. ee- Kapta. bu bayvanlann sünden e- miktannın hicbir adak cö.terme-

L!.... L-..l: d l Al 1 1 b 1 L J --- Taksimde Cümhuriyet meyd... Bu--..a..·ında Çıur ııokak .. 1111- • ..n.-L--ı ~- et et · _. -7.. 0 &flP manyaya va- oa ar a ir i&te Y•tamıya sevk saaına mahküm eclilmiftir. güne azalcbiı cörülmektedir. S-6 .-.- meea f'Upn'IJ7• _,,. mıt Ye PPI 
ran. ondan da birçok kazalar, eden hialer, emin olunuz ki ula + KUYUDA BO<'JULDU - Or- sene evvel 8 milyon kilo kadar nında Mihran Ketiwan acenta- maralı fırmcı Amelı~a ait büytık- lan tetkiklerde bu itin en anla-

_L L_n R aında 2 lira olan bu takımlan S ~ bir kömir depon tıataprak yan- _ 1 belalar atlatara& M nane .,.. emperyalist dü..:;nceler d-X.iJdi. tak6yde, Gkltııkefl Mkatmda 18 nu- olan istihlak bu y•I 1.5 milyon ki- ~--" .. _._, 1ı1n .a... -• .... mıttn. 
En P 920 ,... ,... ___ _._ A al ~ liraya •tmalt iet--i. Ye bakkm- ... '" • .,.._.ınu..ı aıa - aıra-

- __ _..bilen Yer Af811 Biz, Trahl•-rbi. Trablualular auu-UUI otaraa Yl'&mın tmıt ,.._ l d"" ·· ·· B :.·ba 1 t"f "k --...... ....... _ _...,_ d L--- h HALK HA.il .a an .aRI ,_,_ .-..- --·- daki k Kalo Kl t dA bah oya UfmÜfttir. u .. ı r a 1 tı • da bı"r cürmu·· ---Lut tertm ecli- ret._.... pngın - a - asar ruma..ft ---= .. ~OMmda. Kafk·-•da • • L...rt _L •• : d L ... _ 11n arısı pu un - 'l'k 1 k . • i IUCf'U ... _.__ -:rdlk•- --d ....... 1- 0-L d H . . L_~· - --· _, ıçın KU arma& 11 .. yor U&. ı-u:er· cedeld kuyudan su çekerken mu•a- ç~ ı te mem e et~mıze yeg ne ra- !erek ~ tesbit edilmiftir. •uaua ... - ...,.. -ra _, u.-u -u ar ve ürnyetieueuıye 
l>uluyoruz. hayeana karp İle hiçbir kötil ni- zenesinl bybederek diltmüı, konı. kip olarak Amerıka kalmaktadır. müıtilr. tepeaile Edimekapıda hirer halk 

Azerbaycam iftal etnıİf olan yetim.iz yoktu. Azerbaycanın talar yetif1nelye kadar botulmuıtur. Bu memlekette istihsalit bizim -,a·r-ın•da-•d•a•m"'!"-üh""!'i""!m!"""'!"'b"!!!ir!!!!!!ür!!!em!!!!!!e!!!!!!k!!!a!!!!y. BiR YLLM..~N.a un.işçi isi hamamı açılacaktu. Kuunpqa-
801..--:Lı- onun merkezi olan AzerbaycanlılaTa ait oldu~nnu Kadımn aeedinia defnine rubaat kadaT olmakla beraber, mahıu- Aıııuu.,........, dakı' halL ham·-· da ıe-=-1eti-

...., .. .-.... •- dedilmektedir. ilerideki seneler mel D-'-' Q-1- A _... JU\11 Bak6da birinci ,.rk milletleri kabul ediyoruz. Mezide bu busua- ••rtlmlttir. lün evsafının yüksekliği, elyafının Liman • elerinden .DCIUr, - lecektir. Bu hamamda bir yıl ~ 
koasreeini kuruyorlar, Aiuatomn ta-arzumuz hilafına bazı vaziyet- * PARMA(ilNI MAKlNE_YE inceliği ve uzunluiu itibarile bi- zarfında dahilde iltihsal ed~i· ta nhtımına ballı U aumarah- Li- de 20 hin kiti yıkanmlflU. 
31 inci ..n.-u 3 7 milletin 1891 ler tahaddu·· • etti' i- b .. ~:n buna KAdPTIRlDI - GalataNdab tel dfailbrıka.k zim tiftiklerimiz Amerikadan çok miz Merinos yünü ihtiyacımızın man ldareelne ait mavnadan demir ===============-

•-• --. _.. sın a ça ıpn usta o ar, n a- .. . 1 .. . . . potrel çıkarırken kuaen ayatına 
mmahhuile açılaa bu konpede 1 müttewifiz.. zaen bir parmatını makineye kap. yukeektır. muhım hır k11mını kar~ılayabıle- düşen bir dem1rden yaralanarak -••m .... 
ZinOTiev, Radek. Bela-Kun pbi (D•VJ!Ml• ,,.r) tırarak kopartmııtır. Diğer taraftan Merinos koyun- celuir. hastaneye kaldanlmattar. Vecizalarin Şerlü 

lliltt ronın:63 ••rver BEDi __ ........... _. .... .... 
- Bu bir peibloji meael.U... l tik bir ruhum oldufmıu unnediıur. 
Nejad dlflndl. Ne s..tp 1971 Pek yanhı da delil. Bu ihtiramı tlcl 

lcinde Beltıaı claima ha!W lıulmak deti beni ona 6yle c6ııteri~r. Baba
U.U,acı Yardı. Şimdi yine törle mu- ımm tek km. N utl natm iclnd• bil· 
Jaakeme etmek lattıonlu: cl:vet •• 78mlf. 8ıJn1a p)em11or. Korkuyor. 
Jler latedftimi yapıyor. E•Uden ne JteDdl uYiıesinden haklı detll mib 
farlanus Yar? Bütthı sevklerini, t\.. Nejad bu dlltflncelerlni t61lemek
mltlerinl " haptmı bana nkfet; - ten cekindi. BilWa, mahzun bir du. 
.... Ber feıiaklrllll 1apıyor bana. ruıla: 
hkU ildhaflD ..rut blr kortu- - Peki. .. dedi, elmcll ne olacak? 
n YU. Bu 1111' Jll)ııoloj1 wleai. Yine maa..ıeyt durdurabm mı? 
Jf~n anlamalı: tatauımt Kendi- - Zat.en Mf!•ınadı, deiil mit 
il Ma .._ pek11t lsllh edfJor. - Yarın sabahtan bqbyacaktı. 
.Bitin ...... .. drullart l;lnde - ._ lliJtnin, ruhum. Ben artık 
aecınif. .._. ı.mıaa de wm McWP .- .o,t....,wıaa. N..ı tıllh
.ı...ı, Ye Qlllaıe. Benm drama- aen iJle ıap. 

- Sen benim rıe iatedlğiml bill- sir ediyordu. Sırtına, iki kurek ke. d6. Sonra titrlye titriye ve soluk ala 
1onun. miğınin ortasına, amudi fıkarinln ala yokuıu tırmandı. 

- Sen de benim ne lsteclitlml bi- boyunca eanki uzun blr buz yapış- Eve bitkin bir halde geldi ve ya. 
)iyonun. tırmışlardı. Nefes aldıkça aol cığe. 

tağa gırer girmez uyudu. 
Ne:1·ac1 kol ... tine baktı Ye ·-rach: rinde hafif bir ağrı hl sediyordu. • 

--. k • • ı Ertesi 0 iln sırtında ve dhlerinde - Aman! Saat üçii 8t!Çiyor! Bu cpumonda hafif bir onJestıyon o - • 
kadar oldu ha! Çok geç kalmııım. duğunu> düşündil. ağrılarla uyandı. cHafff bir erip 

Fırladı ft si)'imniye baıladı. Paltoeunun ıuuını bldırdı ve geçiriyorum> ıllye d61ilndil. Fakat 
Belkıs, ıatakta. ylztbıü yastığa ellerini eebine soktu. Daha hızlı > Q. eYln mutfak kısmını tamire gelen a. 

S(imerek rehavetli ve senek bir ses- r<imelc istiyordu, fakat dizlerinde bır meleye talimat vermesi llıımdı. Geç 
le : keaıkllk vardı. Keneli kendıne: cAh bile kalmııtı. Kendıııine derece koy

- Niçin kalmıyorsun! Bundan bu kadın, dedi, beni ya deli edecek, mıya ve atzına bir uprin atmıya 
aoara gidilir mi! diye soruyordu. ya 6ldürecek.> vakıt bulamadı. Mutfakla balıfe a. 

- Gitmiye mecbur11m. Yamı .._ Ne prip eey! Belkıstan uzaldqır rasında, aotukta. yarım saat kadar 
bah ev'Cle iflerim var. Sonra bir ar. uzaklaşmaz, bet dakika geçmeden, gıdip gelmiye mecbur oldu. 
kadatm karısını muayeneye aidece- onu beş sene görmemiş gibi göreceği Evden çıkar çıkmaa arkadaıının 
tım. gelmltti. Şimdi, onun yanında, 11ıca- apartımanına gitti, kanımı ınuaye-

- Fakat timdi nasıl gideceksin! cık yatmamıı olmak ne bedbahtlıktı. ne etti. Kendi vüe?udlnde o kadar 
Otomobıl bulamanın. Kalbi kadar ciğerleri de bu hara. kırıklık ve yorgunluk vardı ki bu-

- Yilrflrim. reti ödüyordu. tanın yatışına imrenmiıti. 

N-.Jad ırilraUe cl)'iadl Ye Belkıeı Betlktaeta da otomobil bulamadı. Oradan çıktı ve Beyotluncla ancak 
Jrucakladılrtan eoara eYden tıkta. .Akaretler ıokqunu tırmanmak, Nı- biı çorba içebildi. Hiç ittahı yoktu. 

Ortaköyde bir tek tabi bulama- pntaıına kadar yayan gitmek li - Muayenehaneye geldıti umu he
•..U. Betlktata bda,r J(lrldl. Ha- sımpliıordu. Bu )'Ol ona o kadar men taloap mandı ve UH alda. 
ft mı çok aertt1, Nejad mı çok ıor- uan Ye salımetU P>ründ6 ld, bir a. Kendi derecesine bakmayı yine Ilı
.-., .. pee 80luk on falla te- ralak OrtaUJe dlnıne1I ldle clilılin- j mal etm ıtJ. A7akta peirtlebileeek 

bir plp lcin kendisini ha* teWdd 
etmek latemlyordu. 

Fakat ille alnuw icin ona aa Ye

ren hiametclai Fıtnat Hanna, elddt 
eklerle )'6dne bakarak: 

- Sis bqtbı ha* b1tul eı... 
ylnla, Doktor Bey, cWi. 

- Niçin Fıtnat Hanna? 
- İstirahat edinla, Doktoa Be)', 

hutasınıa. 

- Hafif bir srip. 
- Y6sflnfla bembeJU. 
- Bana kıpkırmızı ıribl aeH1or. 

Yanıyor yüzüm. 
- Demek atetinia Yar. Balua: 

Ellnb de titriyor. 
Fıtnat Hanna odadan cıktı .,. 

hemen sirdi. Elinde t lr kart-risit 
Yardı. 

Nejad 10rdu: 
- Nedir o! 
- Yine o Hanım ce1dL 
- ılansl Baıum.T ,,,.._.,..} 

.,,,,_,,,,,_ Wihtı.r, 

~ rteluiıai tıJıarl 

l ... 
Bakıkat a61lenmek ister, ıa

tatımak ister. Hakikat s6ylenme
dl mi, söylenmek için kencllnl sor. 
lar. Zorladlll halele ifade olun
madı mı itte o aman cembetin 
nefesini tıkar ve cemlretl 1ere 
serer. Çbkll eemi)'et ancak haltı. 
kat 1&)'eıinde yaıar, omlftla ae
fes alır, oaanla aailamlar Ye 
oaunla ilerler. 

U.ldkat elJ)ennıedl. aaJ1111lma
dı " ifade olunmadı 1111, cemfJe
dn bapta tereddiye bat1ar ..... 
tereddi -1yedn haya&uu --
,. Jl)sar. 

Raldbt matlab .e,lmmeli " 
mutlaka p .. mpalıdar. 
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ki6n nutku ASKER/ VAZiYET dlntl•• 
bu8Unden 

c'falsaimıi-ı 'YaWi> ...-.- aaiı 

- cc.MW S.\'Ml9 ia ..... 

''""* .. 1'rıal ............ -Sil.., .,.,.,_. ,_ 'r ft• lwu.-t.Al••nlma lıalf ..... .-.ı.; .W•l elaılll '1k a.et•·m Mlftb pkmıJ& ._. 

•11•rr• .,.,..,,_. tamı • N ,_. pk,_,.,.. ,,..._.,,.,, /"'-' Ah&P& ~:::=:= s;:._-.:: 
~ ı.a.,"ı:.:~=e~ =~~:-:=:...!•: !. = d=:::• ~.......::! ' lı &MM ......... ...,,_ .,. •a.- .,._,.lifiıtl Ar•i• lu1' ._,.... cea .- ... iei'* p·tteeilw. &.. 
~ hlil' ~ ~h• Jaatut• 111if 'btıhua117er. deiihlir. :e... rat- ea. blflll Dliw tanftan ..\lmuQ'._ eslıi Bal. lııWa r..ı Wıkb bir Wip giW lalı 
~ .. tia ti ti•tW.--- k .. aıı sehw De.Wı.Ws:>, a 1 lı•a• 111.-ile •ılılk ..,.11..-ı 1a.-.u 24 badraa aktamı • ., .. _... YAZAN: tik. dmederhü tekrar 4lililbMk w i&U MaUf91W ~ JiM 0 ...-.n 
,. -.i• .............. Lı._ .. .,tı -• _ , .. 

0 
...... ı-a- ........... _., .... _ ,__,_ lan B&fluuna. nclaabinım ne ... fiaz a.-.-.ı..- "-- ._1._ .... _ .... .u ............. ,_..._. -ıı..ı ___ , 1.:1.ı....ı..: ııu .ı-

t.L.t ~-·· - ~- • o... Alman Mftet 'Jııehıi Hitlel', 4 ma)'19 '" ._. ....... ··- ....- - dilttla6- Wlai'orm, fakat 26 ı...iraa S • G f .,..,....,,.,._., -r -- • ...,._ .... _ .. - -- -
--.Wa IJ'alt laMteererı, &iriye va- •-"rihll n .. •'---•a ....,rlı:. A....__ ,.._. nu 1116Ucıf8dnfn ha~ Umiml. 111 enera etmek lati)tenıktir, 4 ...... .. lmbil taaırakh 16-
t.Jii -•lo...4'.t dd n .... .. ... u. .. u ._ ~- allutiJet " ula• .. la teılklll emek, tciıt aldlil WbirMı-, W.- dbk6 7&. -tıuia ----.:~ae aarara1' -. 

Tt e11 _,,. n1anuı hatıana •enltil kıymett t..,... etti- tam :miıauiJ. c:fttilmea: olu bir mil- ıımısA diflnd616miıı •aaiıetll mu.- &;li h_ _ _ S 'BIS 2'1 ı.uitaada So9Jft Ruayap kartı ı·:_1_ .. ~-Blttalli lıalk u 
~· iki •ftl..ano 'blaman ha-. rht:eıı, memleketimiz i~m ltoJlandıtı Jete ı.a. bil' !asil.etil' ld, a.-o .. • nllk detlldir. RuaJar A1*au pliaml l"t. IBUD A 'harp Ml76k bir 1aTlet " ıaa..ı. sia- - •- " ___ .,. 
-. bİribM kA"-ıema dillen A1- ~elhtıeler, H•ricire Vekilinin de siae ra"· ..a-ı--k'"-n lıus--• '"ir •••k..bls. I akim b.nlaııılUtaa ~. ..-.. tenllttir. Rwnaa7a hud--... • -. bD ifadelerlla )'alim ns..ı ~ 
'Jla

n - 8"Jd nhlMi'eMet, bu IOt arıetm"" olduto ~bJle, Wttb Türk - _,_ - .... .u - ı. • ..a. if h _.._...,._ 'bıllllık .tr t ricattan 'bir ... •-
rın l a anıla-··· Lı..--'"etle- .... Rtme ... ~m Alma• ileri hareket hamlelerini dar-ı mU Ü ti ha . . bat ı mana ...... r pas a ...... cwcr )'tıpeR l d il ... aft•ıp ...... , aıır arc ıcaa nan:& milletinin kalbine bitap eden •e o .. ...,,, • k tedb" • ra TI gemı m mıı Te (Al R ) rd 1 ıyamıyor, gaaete en en .. o -·qqr M-•·•-et L!IAl:-1= L.-. duraca 7anm ırlere müracaat d'Jı... 1 tı h ır... tı man - umen o u ar 1!11PU ..... 1 dikkat he · B~ 1liUallMM inlltaflar 

6 
.... f, )catbde hakiki makesler bulan keli- - ---.u -r- t itlerdlr ._ .. r a r aaara u6.amıı r. Prut nehri boyunda daha mflhim ta- nesneye .-..m o an Te e mnu 

'rtırkiye, dya.etindekl ~ Ti meld o~muıtur. . undaki li7uetimb e 'iu ıureÜe 25 haziranda birçok 26 hui~nda Pripet bataklıkları arrus hamleleri göstermiı Te nehri yeti •ermiyordu. Kaldı ki, psetele-
lıecief bİflliiftl lıbat etmelr için lt(e1t 8't kursilden kendılerlne hararetle ff!uhterem arkadaşlarım, tanklarla Ruslar, Wllna üzerinden cenubundaki Ukrayna darü~hareki- geçmek teeebbllslerini ııklaıtırmııtır. rln bo Taziyeti halk berinde bir an-
kbun--•.1~ ~ v"'-t olan mara. ~kkür etmeyi vecibe addederim.. llne, son zamanlarda nutukların- .M" k . t"ka t' d .1 il Al tında da muharebe faaliyetı artmıı Bukovina ile Przemnl arasında Kar tlpatl bile yaratıyordu. 

- .. - .,,_... - i:Jbim hlıı l t da b- ük Al da ve neşriyatında sizi Ozdüiiinü k ılnls ısı mi e ınle 1 er yen Uma~ ve Almanlar Lublin cenubunda ve Herlfilnkü 7a1ılan arasına ara aı· ıatnnı, kelbndl keHilMl9tn• Ulı:ralP r · . s ya ıı:nız uy man bildiğim bir nokta belirdi. 0 arının 80 yan arına n ger en- şarkındaki hudut kısımlarından ıld- patlar üzerindeki Rwı - Macar budu. ra matbuat tarihine alt parçalar ııı-
etaenı bllClnGa idi>~ otan aftı;; mllti!tt ıçın aynıdlı- ve onun bu dost- Memleketı"mı"zin bir pa-·•ı ilzerin- ne doğru mfit.ead. dit hflcumlar yap- detll taar-·'ara "··lıvarak takı"p dunda 4a bası taarruz hareketleri t..ı. • ._• ""'"""" •• .ı... _ ... .,,,-~'·""""' .. lutıana kıymet veren, nıedeniyet ile- .,,- 1 d tebl ğl Al .-- ~ , 1 R--•-r m-•--v .. -et ... a1 kıştıran Ahmet Rasim, matbuat tarl-
:""'-.au..,.. 1111""' ·~ı- .. , ....... - -"- de, bir takım emeller izhar --'ilmi• mıı arsa a 1 ere göre, man- eden günlerde Rwı hud"t ı·st'ıhka·mıa- yapı mıı ve uaJA ..... ..... • - ti .. ,_Lir ,.,,.~ otm-•ı• t...ıı.-rü eder. ınloueki Y.üksek mevkilne hürmet e- ıı:a y 1 f d b h • te . 1 di n- .,_, k "•erinde- hinin llk samanlarına ait müret P-
""tÇQ .. - - 5' ... d bi 11 iz d 1 ih olduğu resmi ağızlardan iddia ve ar tara ın an u ücumlar tar- t .,1 dl B da rmıı er r. au .11U 11ım u.. d 

l:Tet ai'lMaıllir baıtm de size, en r mı et . Ay ın atmış Te ya yine mukabil resmi a:r.ızlardan tekzip dolunmuıtur. D6rt gilnllik muharebe nAnl ı zaptaemı.,.er r. "uhln nk solnra ki taarruzlann Ruılan teebit mak- terle mti•enilerden bazı yazıların a 
altı ay' e-•t -"-•'-.!,ıı.ı_ -"-'-r1 tek~ etmit olduğumuz. dostluğun saf ha- 11> man arruzunun mu ı:n ısım an ...... _ f bahaetm-" unutmamıetır 

99"' ...,,....., •• ne ""5l'C olundu Bunlar fl&erinde tevakkuf neticesinde Alman toptuları tarafın- L k (Le be L ) 1 tiika aadile 7apıldıtına ıilphe Yuao.ur; a- -J· · ?arlıyarall blta"' ~"'"': •ıın içınde, bundan böyle hiebir ıui- · . . uc Te m rs = wow • • 1 ka Kendisi Dartıeafakadan cıJtıp mat 
.ııl.ac..ı _ ~~-'" ... ın ....1ımeti tefehhüm zehlrinin kanşmamasını etmek ve muhakemeler yürfltmek nı- dan 1200 'Ve hava kunetlen tarafın. . 1 kat Ukraynadakl Kwlordu ara r- buat ilemine intisabı, kafasına ko-

........ .. ....,, ... -..... """"' k ı · yetinde değilim. Yalnız ıurasını söy- dan yfl& kadar Rwı tankı tahrip metlenne tevcih 0 unmqtur. 11 ea mtıhha cenah darbesini Tura- 1 

'el. ıttrhH etwıl• olfttulilU bakı bilİtGn a bımlzle vmenni ederiı. lemek isterim ki, h"ku·metinlz, b"'- .... •J-'·. Seferberliğini ikmal etmit olan eak Alman kunetleri tarafından dutu nkit, cTercllmanı Hakikat> 
~-ksA"- •-~ _ _..en ı·n'-fpf, Ulya hükümeU reisi Mos90Jini u u "'" uuv Si k k tal d bu taarru:rlara 1

- 1 · -'d' Ahmet M"thata bi 
• .., """"' .......... , •"'""1 a d tün bu haberleri ilk gününden itlba- 2~ hulranda (Slo•a'-va) Ruslarla ova 1 arı a ..,. Lembe- - Luck hattına kartı gerek pseteaıne •• ıp ı r larla bir "-e- ........... ...._1ı eanlt n e 19 haziran tarihli nutkunda bize • •ı .... k ım· U Bu tarafta dahi Al ·• ' __ ..... b ,__ 1rt ...._ ı.., ,. •• a•um ...,,1 do k Ilın ı • h ren hassasiyetle takip etmiş ve ve- ,__rp halinde oldux..·nu bildirerek wra e ış r. • bu iki mnldin arasından aorbyarak 111C&•UP ıraaıuıı •e sonra me lluu 

-il.lnı 7....ııne _,__... olan matnnL stane. e . e erıe itap ediyor. ... ... an zırhlı ve motörlO kunetlerl Ru11 al ,_, . ...... ,. ttlp ld .. ır.. .... u 
,... •- sın• K diıı h ...... ... levki havai .. basında olsun, bo aös- Almanlarla bı'rlikte harıı.- ..ı-ek m ve -rek Luck'un ••rltına d...-. iler. an ıumıenın .._mure 0 

--· 
)et umdeııt. taahhlltlttJndıe tama - en ıne yıne uzurun ...... a te,ea- " .,. •·• ... dul ğ h na dog •- ,,... .,. ... lftetı aaaı~ • a'-aeıtthnlzdtkt ,aüha ldlr etmek isterim. le~in kulaktan kulata ıliylenmesine üzere seferberliğe bqladı. )(acarla- or ar grupunun sa cena 

1 
• liyerek yapılan kati taarrus bareket- at-renmiıtir. 

latikratd= ı-ı'' netleeler ahnmdtdt 1928 muahedeıi bizim için de alakasız kalmamııtır. tan da Rusya ile ıiyast mtinaaebetle- ru ~u~k lıı~aı::~in:eı~=nba!8 lerl pek ılddetli olmuı ve m6him Ahmet Rasim, ~ine girmek lste-
laıt.ç etrtdftl';• ınerldlr ve Türk • İtalya münaseba- Sizi biitfln kuvvetimle temin ede- ri kesti ve o da harp hazırhtına bat- mış ar ır. a ı . • tank kuvvetleri bu muharebelere ditl yeni l.lemin ba şahsiyeti hak-

...._ .... d tı ı d ı · d d bi bilirim. Bu-"'n de, yarın da avni ladı. nuba dotru ııkııtır.arak K~yef istika- '·tl-·'- etmi ... ır. Lt ::k'un iki tarafın- kında da bir bilgisi yok, taeıyor: 
au ı,ı netieelel'in en oaşm a, , o esaa ar a reıın e oıtane r .,.. ' metind kO ı n1 olmalr .. .-- .,... ..._ k l ... 

'l'ibtrte _ Ahıanp mtınaııelıatm'"' -)'ir takip etmektedir. hassasiyeti cöstereeek ve nerede 26 haziranda mukabil taarruzla- e çe . me erıne ma . . dan yapılan tank hücumlarında iki - .u& iıittiilm bir e ime: -ti~ 
l)iınlaıunuı Tf Tll'k - Alman Ttlt'k • Alman muahedeaı·nı'n ak_ kimler arasında olursa olıun, bu gi. nnda muvaffak olamıyan Ruslar ve Prut, Dınyester, Bue ne~ır~erı taraftan ceman 4000 tank bu mu- tip. •~· b" f li ti · ak d taki ed boyundaki Rus mlldafaa menılerıni, . . L k' Ahbap olduiu kitapçı Kirkorla ko-
-.guf'lnn ~ UiJett sel.UM • Bt1Mhllı sonra, Avam Kamarasında ı a~ ye erı 1 ın an P e- akşam illeri Wllna tarafından Minıık bu nehirlerin memba taraflanndan harebelere Jıtırak e~mış ve uc un 
41ir. ~"le*• flbell U..IJ; ve cerepn eden müzakereler, hepinizin rek, ıcap eden karar ve tedbirlere yakınlarına kadar cekilmiye baeladı- ltal d -· ..artı erek hüktlm- cenubunda Dubno cınrında Alman- 1lUfUyor: 
~i .. iltttrat etMlt olan- TIT- maliimudur. Başvekll Churehill'in te-.essfilden geri kalmıyacaktır. lar. 26 haziran ceceıi •e ırUnU geri ar anna 05 

... 
1 

.. • y ~ lar ,265 tank n 42 ıi atır eapta ol- - llflrettlp nedir!. 
\11e - Mm.il .. muah~Mtr !Meı müzakerelere yaptığı muhtelif müda- Azlı arkadaılanm, çekilen RllB kollarını muhafaza ve ıüz bırakıp sukut ettirmektır. mat here bircok top litlnam et- - Yaıı dizenlere mürettip derler. --n-........ .., ,,...,..,._., ~ h 1 1 H 1 . N Dfi . d b Sovyet Rwıya, 1989 senesinde rdl B la be be R--•· y ... dlzilm- y••ıhr' •->muıı:n i ren Jdtr ınıır· •-•-9 a e er ve ar cıye uırı Eden'in nyayı yerın en aarıan u ba- temin lcin, Rwı zırhlı kunetleri bir a 1,A . 1 ,,.. mitle r. unun ra r _..r - ... ..., ... ·· 
"e akdffte satl 0W11 dı.t\IİH dtltre- nutku, Türkiye - İngiltere mllnase. dire, inilnde, harp feliketlerinden çok mukabil taarruzlarda bulunmuş- ..,ark! Ga ~yayı. ışga ~ın ısrar Te bugön de Luck Te Lembers'de m•- Klrltor iti mflhfirdıen tutWrarak 
• 1-c1 h n..ı. ~, ....... .. ı- .. ı·ı b t ha · l · t" t • bu..:ı k ... k kal b'l ı ı tehalük ptermııtl. Bu ısrar arka- ka d 1 ·.ı dl "' i matbaa hu-'atının ne old .. &..nu an ""' e, er ıKJ - .... ,, ~· - - a ının ngı esas ara ıs ınat e ti- ;Kune a .... r usa a ı m ı o an lar Te bazı u.yiat •ermiflerdlr. 200 • kul f"k 1 vemete evam ey emı.,.er r. a r - nu ..... • 
llıek1e balunmqte. ifa _.....enin ğini bütün dünyaya göıstermiştir. azız vatanımıa bu aaadeti Türk mil- kadar ağır Rus tankı 160 top Te ıında. gizlı . olan sev. ceyı ı r • pet bataklığının ılmalindeki Rus or- latıyor. Ynıhaneslnden blrkac tane 
la1'Jaini ve baklld minalM Harici- Türk ve İnglllz milletleri tam bir Jetinin ruhunda mündemiç merdllk, birçok otomobil AIU:anların eline mezkur nehırler ceıU1 ı:de tuı!ıul:C~k dolarına kartı Alman taarnmı ıt.. matbaa harfi çıkararak yanyana se-
)t Vekili 25/6/1941 tarihinde yük- siyas1 ol~nlukla blribirlerini tanı- dürüstlük ve açık kalblıllk hissiya- . tir mtıdafaa mevzı1erln • u ne r erın • bu ad ki ikl R rd tiriyor •• tızenne mürekkep s6rerek 
itle huzurunuza arzetti. yarak ve anlıyarak milna••betlerini tına ve BOyük Şef" 1 t f d ki geçmış • Şarkt Gallçyada ve Karpatlar tara- w.m etmıı •• r a ııa 

0 
· u- bı"r ltı:ıır..da basıyor. 

..... . . • ın n e ra ın a 25 ve 26 hazirandaki tank muha- fındakı" membalanndan -ıecek yan sunun ihatasına batlanmıtbr. Mınsk -· 
AJnl sözleri tekrardan içtinap e. bugtinkfl itlmad, hürmet ve muhab- mılll blrlık kanaatıne ve durumuna 1 •"'" Ahmet Raıılm ha...- i"indedir, ... 

d~rtt, ıurasını bilbaıısa tebar9k et- bet seviyesine isal etmişlerdir. medyun bulunmaktadır. rebelerine Rwı arın yeni mod~l. •• hareketlerine kartı temin etınek idi. cl•arıncla Alınan zırhlı fırkaları ııp kalıyor. Sonra ';;;tb~at llemin-
tıl'lftek isterim iri: Bu muahede, bir İngiliz milleti, TürkOn ahde ve- Mllletimlzin sarsılmaz azmi lıer 52 tonluk en ağır tankları da ııtirak Bu mıntakayı ele geçiren Sovyetler Bolıevtkleri tazyik etmftler; ve bu de seneleri geçl)'or. 'Matbaayı, ga-
dUrenin icfl ihtiyacını ıun'i. bir ıu- fasını bir çok vesilelerle denemiş, kendini sayana karıı ıay11 hisleri etmit ve bunlardan 46 11 Alnıanlar Przemyşl'de Lembeıır prbinde mo- şehrin ıarkına doğru ilerliyerek seteyi bittabi artık bütün tncellkle-
,.ette tatmine yarıyacak akıdlerden. anlamıı ve ona ltlmad etmiRtlr. beslemesi, her ıeven kalbe kendi kal- tarafından tahrip veya litlnam dem tahkimat yapmı-1ardı. Minık - Smolenık - Moıkova yolunu 
d
..- ., ol t .,. l 39 Al hl Tine kadar atreniyor. 
'IPldb, tabii ve devamlı bir vazı- MenuubabsettP·lm mfldahale ve bini açması, bizim İ"in b"....ııne ka- unmuı ur. R si 26 b·-•- d ~ e kesmek iıt yen uncu man zır ı •~ .. "' " ...,.. 1 1 R 1 .... -~ f u ar ~·n a ı.naear v d uıtad1n mürettip 'Ve mtiTeui hak-

.. etin Hadi Te tesbitini tazammun nutoklarda bi1e karşı g6sterllen an- dar olduğu gibi, yarın da en kuv • Aman ar, us arın ı.nin- tara ı- Fin topraklarını hava kuvvetlerlle kolordusu bu taarrualar. ~nasın a 
edel' esasfr vesikalardan biridir. Jayış, ancak birlbirlerlnden ıüphelen vetll tahaffuz imlli olaeaktır. na çekilmelerinden iııtllade ederek bombardıman ettiklerinden 0 ııamana 300 kadar tank zayi etnuıtır. Bugün ~ıl~d:n b~x!:1~z:ı:..:::.ıreaa.::;;i 

Miııahreııl esnasında gösterilen mlyen iki memleket arasında vukua Hükümet1niz bu haıletlerde bul_ hem ııol yanlarını temin etmek ve kadar lntlu.rda ve kuşkuda duran Ruslar Minıkte de müdafaaya mu· 
lıUsniinlyet ve bir an karannıyan gel~lllr kanaatindeyim. İngiltere 14uğu kuvveti, muzaheret1nlzle bir hem Letonyayı da ayaklandırmak bu iki devlet Rus tecavflzlerini ileri Taffak olmuılardır. Fuat Beyle şekerci Hacı Bekirln d'lk
&a"'1niyet hnuı, bu sözlerimin kuv d~vlet adamları, o Türkiye siyaseti- kat daha arttırarak sizin çizdiğiniz için 26 h~iranda, Wilnadan ıl~e sflrerek 27 h~ziran sabahından iti- Blyaliıtok'un ılmal 'Ve cenubundan kinı önünden geçerken aralarında ce 
-.etli ctemeri•• ~ 

1 
~f~e16r._. nın esasen bu sulh yolunda inkişaf yoldan vakar, sükılnet ve teyakkuz- ve doğu ıımale doğru Duna nehri ıı- haren Rwılarla harp halinde oldukla- prka dotna llerllyen Alman zırhlı reyRn eden muhnereyl merbom bu 

-= .. ·- ___ .. ettiiini bilirlerdi. Binaenaleyh Türk- la yilrilmekt.e devam azmindedir. tikametlnde zırhlı ve motörlü kuv- .1a ttll R d ha "Ik ve motörlil kunetleri şarka doğru yazısında f6yle naklediyor: 
.llılh~ arisedatlanm, vetler göndermişler Te bu nehri bir rgüınıdı .nlt~b er. Atma~y~ :. .:e hareketlerinde muvaffak olmutlar ve cHacı Bekirin d6kkinının 6n0ndeır 
llta~ son samanlardakl in ~ - ·~ kac yerinden geçerek (Dunabur&' = h nı:nb ; are~ Bman ar~ :: r buralardaki Rus kuvvetlerine eiddet- geeerken Fuat Bey bana karşı tarafı 

kiŞidları öattıuh, bllktlmetinlı daim1 8 aş ve k a"' 1 et 1 Harı· c ı· yede Divinsk) şehrini zaptetmişlerdır. Bu 1 dar._... aıŞaimııı ı.b udıurie' e kadra- le taarruz etm1şlerdir. Ruslann mu- söıterdl. Dedi kl: 
b.ır ı..--... lehıde ve tas•ibinize tk- f1 d ki R k 1 i D enuuen ma uz en zıne a ar . -rül n. • Al - Burada eskiden kim vardı, bi-1 ,,.___ tara ar a us uvvet er una bü ü h d d d k. kabıl taarruzlan go m...,tur. • 
ıra1t etmıı Olan siyasetimizin ana- nehrinin ıimaline çekllmlıler 'Ve mu- Rus~anın t·lınetıgarSop utuRun a ı man pıyade fırkalan da bu istika- Ur 11ılıinT. 

hatlan üserlade yürOyerek faaliyet- Arşı·v Daı·resı· na k ı· ı ı e r kabil taarruzlaıla Almanların ileri dkevletlehr "...~mı. .er olcl~~: ~lsyaya metlerde Alman zırhlı ve ınotörlü - Tonbekicl Basan Ata. 
lerdt bahnnuktan hill kalmamııtır. a-ı ar... ""rJIUf uıar n man E d d F '·- --A ,hareketlerine ve nehri seçmelerine 

1 
... k 

8 
i tİIİ-e k bi · 'bat • tümenlerini yakından takip etmioler- - vet. 0 a var L a ... t p .... ._ 

ı._A111rlantanWri iıtildl.l uturul kna TaMi6 Ü--'İ 6ir Nn• Ankara, 4 (Huau.i muhabı·n·- nılni olmıya çal11mıılardır. ar om .n • artı r cı Te dlr. lerden? . 
..... .tamtıı olan Balkan meme et- 1 lr'• Baltık sahilinde sıkııtırılan bir umu~t .hır ayaklanma vilcude getir- Bu muharebeler 27/28 haziran ge. - Bılmlyorum. 
ler1aııte JaTınti teeekkülün istiklile fltıluı çalıftıeaJc mizden) - Atina Büyük ElçiJiii Rus fırkası Duna nehri gerisine çe. me.k ıçın İtalya Te İspanyadan da cesi, 28 haziran cüntı, 28/29 haziran - cTercilmanı Ahvab ilk defa °" 
ıntıat.entt blr tqekkül olmasını hara- Ankara, 4 (Huauai muhabiti- Müıteprı Faik, s .. ltatip lamail kllemlyerek Almanlar tarafından lstıfadeye, batta F~anıa, Danimarka, • 29 h i n -nfl hemen }arak '" binanın 6st0nde dısilip ba-
l'etle ttmenal ederken, bu dilekleri- mizden tel~fonla) - Ba,v-LaAlet u .... kh, İkinci K'tip Necdet ve . 1 D"X. Norveç mllletlerlnın de -velev tem- ıreceıı ve az ra !'il ) K d ... h 1 old""'" h 1 9"iıt tatmhı edici emarelere de ma- ~ ...- ihata edılm ştlr. ı.er taraftan . . . So fasılasız devam etmlştır. 28 hazıran sı mııtır. apı a aa ı ... u a • 
lik bulundutumuzo ıöylmek isterim. ArfiV Dairesi Müdürlüiü emrirt· Belgrad Elçiliği Ba,kitihi Füru- Minık tarafındaki Rus kuvvetlerine sıli bır t~kılde olsun- . vyetlere sabahı Macar kunetleri de Rus hu- de batün üst kat matbaa idi. Odala-

leleri de çalıfmakta olan taınif heyeti- zan, İkinci Katibi Şemsettin, Ü- kartı mühim zırhlı kuvvetlerle Al- karıı vazıyet almaları ıçin gayret dudunda Karpat ceçitlerlnde ateıe nn birinde el tezglhı, birinde mü-
ı~ıdı!::.!'~=aevakit, dos- n.in bu sene de çahtmalanna de- manlar taarruza baılamıılardır. sarfına başladılar. Bogiln~erdı he. başlamışİardır. Şarki Galiçyadaki 1 rattipler, diğerlerinde de muharrır-

tıınıua Irak milletile bldm Te onla- vam etmesi kararlaftırılmıı ve hu çüncü K'tibi Mutafa, merkeze Bugön Baltık denisile Karad•nlz- men bütfln Avrupa ~ol.şevıklere kar- Kıııl kuvveUer muqveuıet etmlt· leı bulunuyordu. 
rııı nılittefiki olan İngiltere tarafnı- mabatla bu it için Bareki.let nakledilmitlerdir. de de bazı deniz muharebeleri olmuş, ıı harekete ceçmif 11bıdlr. )erdir. 29 hulran sabahı da Fınler - Mürettipler, diyordun. Çok •• 
tt.lti ihtilafın, kan dökiilmeksizln bütçesinden 31 bin 380 liralık bir Rus destroyeri batırılmıı ve 2'7 lıadranda fncı1terenln Jfoııko- atetle taarruza başlamışlardır 30 aııydı?. 
lıaııı 1'1n 1apmıt oldutıımıız tqeb - bit para aynlmııtır. Bu para ile D J ~ Maxim Gorkl isminde 7800 tonluk va elçisi, yanında İngllia kara, hava haziran sabahı -.ı 4,20 de Alman· - Vardı. Fakat sen gnrmeliydin! 
lıGaJeT, maalesef müsmir olamamıı tasnif heyetinde 38 kiti çallftm- ev et 'iUr&SIDd& ve 33 mil süratinde ağır bir Rus ve deni& kuvvetleri mensuplarından lar Lemberc kalesini uptetmi,ler- Bunlar dfatbaai Amıre> den, ııalr •e hldiaat bildlğlniz ıekilde lnkiıaf lacaktır. • kruvazörfi hasara utratılmııtır. Ay- bir heyet bulundutu halde, tayyare dir. mahallerden göç hal ıle ahnmlf ca-
~ıntıtir. Iralıın bu vıuiyete ratnıen, tayınler rıca iki Rwı denizaltısı tahrip olun. De Londradan Moskovaya geldi. Bugün Almanlar üe Slovak fırka- mi hatibi, imam ve tllemadan zatlar 
cıııtJkTIJlni teyit etmek ıuretlle milt- Bulg•rlel•n-RU .... ft'f• A L ..a (H muş ve Alman hOeumbotları tarafın- İngiltere, uaulen Rusya ıle bir iti- sHe beraber Lembcrg kalesinin iki ıdi. En genel altmıılık! .. KaAlann 
teflL·-•· İ _11 • ,,_ • 1 nııtara, "' ueuai muhabiri- bi aıuu:A Dg .. terenın g..,.termıt O• lktl••dl 8ftl•tm881 dan da iki destroyer, r torpido, ve lif veya bir ittifak akdetmit olmak- tarafından ileri hareketlerine de..- hllnde birer kflnl, onların üzedn.. 
"1ıldan ffidal Te baeiretten dolayı af dt mizden telefonla) - Devlet $6- ltir denialtısı batırılm11tır. la beraber, dtlfmanııun dfltmanını eyJemf.tTerdir; Luck'11n tarkına dcıi- de lıirer minder, ıki tarafta 19.-t.a. 
ktnctfterbri Te Iralı mlDetinl pyanı tmz an raamda münhal bulunan Ba,mu- Ayni ginde Karadenlzde Khtenee kendi dolltu ve mOtteflki addederek ru Alman zırlıh ve motörlü kuV'let- lar •.. Bunlann içınde obırurl&Y ... 
ttbn' llrftrila. Sofya, 4 (A.A.) - Stefani: avinl.iklere birinci aınıf muavinler limanına karşı taamı& eden iki So•- Rusya ile iıblrliti yapmıya karar lerlnl11 tazyiki arttırılmıştır. Artık 61mdikl gıDl arakta duramaıla• 

Bllriye hWlsatında, TOrkiyenin Bulpristanla Rumanya araıında yet destroyeri sahil bataryaları ta- Termlt ve ona yardım edecejinl ılnn Ukraynadaki Kızılordular sat ce- Arada bir: 
l'oltl tahmin boyuraeağınız Teçhile- bir aenelik bir lktısadl anlaşma ak- den Arif ve Tevfiğin terfiAn ta- rafından tardedUmit; bunlaıdan etmiştir. Amerika da Jayni yolda 3 ü- nahının Kıye1 istikametinde ricat - Hasan Efendi, bir mim U.. 
tek nnilrtir. Surlyentn cotrafi ft· tedUmiştir. yinleri tenaip edilmiftir. Moskova ismindeki 2900 tonluk 36 rüyecetlni blldirmlotir. batlan Almanlar tarafından tehdit ver! 
~Yfltt, emnlyetlınts bakımından haiz -·-···--·-.. - .... ·-·-.. -· .. -- ... • , , , _ .. ___ ...................................... edilmiye baılanmıştır. Diye bir ses çıkar. Öted 11 birı a-
o dutu ehemmiyet ve sonra da orada R 28 hazirana kadar Rusların iddia- tardı. 
blııbfrile çarpışan lld devletin bi - f= sına göre: Almanlar takriben 2500 bek'-i H ı.lnıle ayrı ayrı olan münasebetleri, HlkAye C I J_ '-f Emerlclıı Ç • N • Ak •• Guet.e basıldı mı, Wn "" asan. 
bu nezaketin deı\!Cetlini göstermek • an aıaca" no« a Jloboa'da• evıren : urı gun tank ve 7500 tayyare kaybetmitler- yandaki merdivenden ahr, dflkkin -
lçbı klfıdir u.nnederim. ve SO bin esir vermişlerdir. Alman- da satardı. O samanlar p.eta 111Q.. 

Bu bidlaelerin ikıbetJ ne oloraa Pet.er, mükemmel bir Uyatro mu- bir adama ait bir ppka ile bir par- Tam burada şimdiye kadar yazı- gördQiüntl bir tflrlü hatırlav:unı7nr. !arın iddiasına göre i11e: Ruslar veazileri yoktu. Var ldiyse bılı cGa .. 
cılaun, S.riyenln bizim için hah ol. barririydi. O, bir tiyatro parçasının desfl eörür. Yani lıu şapka ve par. lıp çizllmemit ve biç du;ı ulnıamıı du. İçine fena halde kurt dllımilttü. 2233 tank ve 47ot tayyare kaybet- aete:t diye baiıramaalardı. 
~ ehemmiyet detiımiyeeeii gibi seyirciler üzerinde iyi bir tesir bı. desil, fabrikat6re pek de yabancı nasıl bir nııılyet bulunabılecetini Hızh -adımlarla 'salondan ııeçtı. Her mitler ve 40 binden fula eslrle 600 _ Neden! 
Suriyelilere kaq1 olan sempatimize rakması için nelere dikkat elnıek la- gelmez. Birkaç sfin evvel bir yerde kestiremiyorum ctotrwıu... ~ri atadı. Fakat karıSJ, ortalarda den fazla top Almanlann .ıine ~ _ Nede• olaeakT 
•e halel reJmiyecektlr. an pldiğini pekili biliyordu. Bii. bunları sörmüş olduğunu hatırlar, Bay Kranse, baş9'ı sallamıya bat- ,1'6stıkmflyordu. Ne onun pek hotlan- miştir. Buhtelır, lobadlu, loba41u, u •· 
~ , .so.,.t llMllaarelMü t6n eaerleri, enfes ıilrprizlerle dolu fakat nerede gördfltiinli bir tilı-lu )adı: dığı kütüphanede, ne de aalonda ita- 30 haziranda Fin ltıtalan da Kare- ralı, kamalı bocalar cMıterlerdl Ha-

- LL idi Te alkıtlar toplu1ordu. keatil'ftllez. Daha fazla diltünmlye nıına raı•-lmedi. Araya araya il berzahında ileri harekete batla- san bUe clzli satardı. Sana eza-
"""' ıııu - Siz, tanınmıı bir muhanirııi- .. ~ __ ,_ f d ki 

Ahnan • Bo.,et muharebesi mııTa- Fakat onun hudutsuz hayal kud- lüzum görmeden evinin şık salonla- nlı. Sonra ortada pek fevkalade bir nıbayet oturma odaaının önüne gel- mışlar ve Murmahl...... tara ın ~- nub> u anlatayım .•• 
~h..ınde Tfirldye, ıiyasetlnln coi- in la h k rında yoluna devam eder. Jllu 11rada ... ı.ı:.i vakit freriden bir erkek J-1 ku- Alman kıtaları da taarrm etmor - Bu da kim? retin eau nmaaı ve are ete geç. şey de yok. Kendinizi biraa yorarsa- U'6 " """

0 :an mevkiinln tablt icabı olan hat- mesi Icin bir tek mühim şart vaı·dı: kanımın küçük aalonundan tanıdık nız herhalde bir teYler buhırııunuı. lafına çalındı. Bu ses, ona yabaneı lerdir. - Kim olacak! Muveailerin lllıL 
ı hareketi derhal ittihaz ve ilinda bir erkek sesi duyar. aa•kın bir hal- ..... lmiyor, fakat kime aı't .Jldu,,unu 30 haziran ve 1 temmus ıründill ptri ! ... cBasireb in ilk umanlarm-te O d l · · i b' k "il y Size ltinıadım var. Bu ccan ahacak ... ~ .. .. reddflt etmemiı ve htıkümetfniz, a yazı an eaerın ıy ır il- de olduğu yerde durur. Bu ses, kimin d 1 da ltir türlü kestiremiyordu. Bir •,n. ve ırece cephenin tekmil kııımlann- da sırtmda bir askeri aba, donsuz ti. 

•u h bed d...JC. .ı ,. t" · d" B ü ı• nokta> yı yarına ka ar bu up getire. " 1 d mu are en v 15an va~yet u - zanç ge ırmesıy ı. ır g n eter, sesi? DtlffinOr, fakat bir lllrlfl ha- da, sinirlerine kadar itliytm milthit daki muharebeler ayni fiddet e e- dolu laalde: 
11ilnde, Tllrki7enln bitaraflığını Al- ümit ve hayallerle yazdıgı son eı.erl- tırlayamaa. ceğinlzi umanm. bir kıskançlık bütan benliğini kap- vam etmiıtir. Finler Helsinklnın _ Kedim!. 
llıanyaya, 8oTyetler Blrlltine ve di- nl meşhur flltn ıirketlnin dlrcktöril Fakat buna imkan yok. Nasıl cılur Fakat yaman bir ıürpriz olmalı. ladı. Çünkü tam bu anda evglli He- 160 kilometre prbinde olup Rusla'?a Diye -r, kazand·ıc.ını \edilerile rr devletlere "8meıı teblit etmit- bay Kranseye götürdü. Fakat o, da sev&ill Angela, onun evde olnıa- Ben bile hayretler içinde kalmalıyı:n. lenesinin ıuh bir kahkal\&sı çınla- verılmit olan Hanıro limanında bu- beraber ;;;:di. Meczuba• yakın bir hal 

r. • gene muharrh'İn hayal ve ümitlerıni dağı bir zamanda yabancı erkekler Haydi bakalım, muvaffakıyetlf!r .• makta idi. Junan bir Rus fırkaaına taarnu et. 
Bu hattı hareket ahdt vaziyetlere para ı'le tatını·n etmı"ye hiç "anaımı- kabul eder? p ka rde ü il ü 1 ml .. lerdir. Wı"lnadan Dunabur .. isti- de idi. Veslr Hanında yat.ıp kalka .. uy... d Tü k' .... fli b k " eter, şap ve pa s s n a ıp Zavallı adam, Helenenin böyle bir ., "' d 
,.un ur ve r ıye m~ .. a a ı· yor, fıl vaadler ve tatlı 110--'ere · d h hl kametı'nd• doğu ıimale d~ru motör- u llıından en d.x...... ve hayıılı L:r yol "' Maalesef hakikat böyledir. Zaval. uzaklaıtı. Kranıenın a a r SAat ...:~ıoıttnil hl ... duymamııtı. "' - İlk ,..azet.elerdelri mil-ttı·..1.....:.. 

.. ur. va•.. .., • gördürmek isti d K 1 bl l l"· w;.. " lfi kuvvetlerle yapıln1ı11 olan Alman • ·~ J'S'o-&•• ., yor u. 8 ın r yap. lı fabrikatör, bir anda sinirlerine kadar bflroda ka ması .u.ımdı. Fa- Bay Kranae, daha fazla tahammil .. hoealardao .bulunDt&ll taOii ldı CI•• 
Arltadaşlanm, rak sigarası yakarak a6alerine fÖY- kadar iılıyen müthiı bir kı~kançlık kat bugün, pek sıkıcı bır gündü. En- edemedi. Bir hamlede kapıyı ~tı ve taarruzu piyadelerle takvıye edilerek kfi, okuyup yumayı onlar iahiaar aı. 
Yin.. bo geçen aylar zarfında muh le devam etti: duyar. Bir hamlede kapıyı açar ve teresan ve kazançlı hiçbir İl olma. hayretten dona kaldı. Karşısında kı. Dunaburg ıle Riga arasındaki Du- tına almrtlardı. Fakaı med!' rtelercı. 

telıf devlet adamlarının söyledikleri - Halk, daha ziyade ıimdiye ka- hayretten dona kalır. Kaışı ında kL mışıı. mi görmüştü? na nehrine senle bir cephe ıle Alnıan okuyup yuma atrenmek m:uıı uma-
rı tuklar, iyasi faaliyetin mühim dar duymadıi, ve görmediği .-ekllde mi gördü dersiniz, bay Peter! Onun ıçin bay diı'ektör, her şe) i Ti~ atro muharriri Peter, bir ka- lar ilerlemitler ve nehri birçok yer· na miltevaldaf bulundutundan aneak 
•rıa,ıırını teekil etti. sürprizlerle karşılaemak ister. Sihp. P te hlki · b kad olduğu gibi bıraktı. Bugün de ak am )erinden geçmiılerdir. Riga ıehrı fhM-- .,a,., bu itlere aallh hale e-
de tevakkuf etmiyerek, her birinde e r, yeyı uraya ıar can nape uz.erinde Helene ile yanyana 1/2 temmaz gecesi •e Balak aahllln- -.,- 1 9

-
\L_ riz ve heyecan lizım. Yoksa hıçblr s1kıntısı içinde dinlem' ti. Dırcktör, paydosundan bir hayli evvel evinin oturuyordu. Biribirlerine 0 >.adar _... leblli7orlardı. Binaenaleyh murettip. 

be~ ait olan kı•ıınla"'n, ti evvelden. h" b" k t in ed bi dd S 1 t y ı..a· b"tü ' k · · deki Windau eehri de l temmu.ua 1 rln i " • · irı '-'apamaz, ıç ır nzanç em e- r mü et sustu. igarasınd.ın d<"rın "o unu uttu. o ... u n .ı rını s k 1 u l d k" belki kı·sı·nın araııı e ayn zamanda ya- ela hayli 
ti takip cd-eld :ıı.fmiz siyasette hiç .. " " 0 um 'ar ı 1 1 

• AJmanlann eline ııeeaafştir. lllpnın Y'lt-lti -.. " meyiz. bir nefes cekti. Sonra yine devam ışgal eden ıey, şu anda evde kı'ndi- na incecik bir kitıt bile sokmak -· ... ilde lh ta edil- ileri bulunınalan tabii idi . 
.ııı.. rn eye dokunan bir cihet olmadı- etti: sini ~klemekte olan genç ve güzel mtımkfln olamadı. garp taraflannda ... ~11 .. ~f .. '·' gırıı gösteren sözleıln, mohatlpler a- Ne demek iıtedikiml size bi,. mi- miş olan Rua fır ... ıının .,,.. ınuaou Müvezzilere gelince, bunlar da. 
ta ındıı bile bir fikfr vahdetine ve. aalle anlatayım: - Buraya kadar fevkalade b:r kansı idi. Zavallı direktörün kan beynıne eember iyice kapatılarak daraltıl- görülüyor ki ancak cTercümanı Ah· 
l!fJe teşkil ettiğini ve bunun dünya Mesel&, benim gibi, 50 ya,lat·ında ıey yok. Her zaman duydugıımuz •\.•:)lyı aean hiametçi kız, karşııın- çıkmıştı. Heyecandan botulur sibl mııtır. Libau Almanlar tarafından vab 1 gizlice 11ııtmakla ife baıhya· 
jukaddeıatı için hayırlı bir alimet kadar ve sempatik bir fabı ikat;ır, ve gördilğiımOz neviden bir vaka .• da bay Kranseyl ııfrünee fena halde bir sesle haykırdı: iki c6J1 enel işgal olunmuıtu. bildiler ve hatti daha dotruıa. cBa-
: dutunu ehemmiyetle zikretmek is- akşam üstü mutaddan evvel •vine Fakat iııe burada sisin hayaliniz şaşırdı. - Siz ha? Ne arıyor111nua baka- Bütün bu hareketlerin neticetn : siret:t pzetcıl 1869 tarihinde intipr 

1er~.rih Lı·r _.,n ,_
0 

mua•••aı m" döner. Yolda hayaller km·ar. Genç yepkyeni bir. şeyler yaratacak. ~imdi Öyle ki kızın ba hali bay direkti!- yım burada? ·' Fin kuvvetlerlle işblrliii yaparak ettiğine göre, bu tarihlerde meydana 
'•dele esn:sıııd: T~rki-nl;-rolilnb karııılle geçireceti saatlerin zevkini ye adar işıtllmemiş ve görfllmenıiş, :ın derhal gözüne çarptı. Antrede Peter, hiç de faşlunlık •e te~~· Lenlnrradı zaptetmek olacaktır. Fa- çıkabildiler. 
ıı lta p diltünflr. Böylece villlsına geliı- ve hiç ümit edllmiyen bir vaziyet dil- etrafına baksndı. Elbise nskııındo alimeti göstermiyordu. Büyiik r kat takriben ikl fırka ile Murmansk Demek ki hallcın gazete denilen 
rı e d3 r insani, ne derecelerde hiııı- sili çalar. Genç bir hizmetçi Kız, ka- ıünmelialnia. yabancı bir adama ait bir par.tesO sotukkanlıbkla ayağa kalktl. GOie- cıhetlnde yapılan Alman taarruzu teYl• haklld t.eması, bu tarihten, 1'" 
Unf~tle meıbu oldutunu kaydede- . ı1 d rek .,8 teker teker konn .. rak eevap ~kur. Fakat daha bulfiinden, hayat pıyı acar. Blametçınln hayret ve Zavallı Peterfn itaya) kudreti pa- ile bir de şapka .. ı uruyordu. Ya. _.. ancak mevzit ehemmiyeti halsdir. nı sik gaz.ete çıktıktan ota kftS111" • 

~Ge.deleai biltOn şiddetile dnam e- f&fkınhtı, fabrlkatıırtln gktlnden ra De okpıımadıtı icln eanı dulmıt- ni llu pudesfl De ppka bflabfltön de verdi: Bu hareket İngdl&lerin deniz yo- ne sonra baflı1abOdL Çtlnktl ......, 
~ıi:en u.rfett1tbnla m ... i, do8tlok- kaçmu •e biru nhafına eleler. Fn- tı. Etile tıa bir işaret yaparak: abaneı detllcll. Bay Kranse, u e•- - cOu alacak nokta> yı arı,oram Ule bu eiheüen 7uın 1apmalan gizli satılan sazetc7i aaeak ı.• el
.. ,, .... 

99 
taalııhltlerimbe •ermit kat MmmiJet Termeden JQluna de- - Kaaleeef aklıma biri• bir ,_ •el onlan bir y~rde eördot&nil ye.. tat.il. bay Kl'&DMI cCaa a1acat .._ muhtemel •HkiJata mini oı..ıc lcin de edebDl)'onla. Na prlll ~ 

~- tı71DR. Jlel•IM ola11 .am eıılll'. EIMM askıSlnda ıallaneı plmiJOr, dedi. ainle Mabı eılelıi1lrdi. Fakat nerede tu rı... (D...,_ ealılf• ı eiita ı bJ .. YER _. • 
' 
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Mustafa Fazıl Paşadan ... Fethi Okyara 

~~u7~~-.~ 
;~Siyasi Mat reiıde~inin • ha~ati~ 

tefrlla: 2 Yazan : Ziya Şakir ................................................ 
Bir taraftan yeni Osmanlılar Pariste, 

taraftan da Masonlar lstanbulda diğer 
faaliyet gösteriyorlardı 

Dana bu iki kıymettar '<csikayı ge-' eylediği -nıanyatizmalı- suyu lçir
tiren muhterem ve mune\•ver znt, İn mekle kesbi fi fi) et eylemlştiı. 
hisarlaı idaı esinin Cibali tütnn de- Sultan Hamid; Sultan 1\1 urııdı, 
polarma memur (Bay Emin) dir. kesbi afh·et edemez zannında bulun
Mahzıı. v ikıılann ciddiyeti hakkın· duğu içi~, heniiz şiddetli nezaret al
da karilerime knnnnt vermek için tına almamıştı. Buna binaen, man· 
- k~n?i~lnden mezun"yet almadan - yatizınacının içeriye (yani, Çıratan 
lsmını ıfşa ettig~rnden dolayı, ~ub- !'arayına) götürülmesinde, bir müş· 
terem Bay Emlnın, bu .hareketim! af külüta tesadüf olunmamışlır. 
buy~rmaıımı rica ederı~. Yuknndıt beyan olunan Mümta.ı 

Hatıranın ehemmiyetı şuradadır bev hanesinin önünde bir su volu ka 
ki, onu yazan (Ahmet ~-ı~a. bey), pa~ı olup, buradan a~ağı inildikten 
b~raz ev.,el ay~en naklettıgımıı: .ha· ı sonra, yer altından Çırağan sarayı. 
:ı.ınei. evı·aktakı - no~l~ı·da bah~edilen nın harem dairesine kadar gidilebil
(komıta) nın katibidır. Bu itıbarla,' d•.:.1 .betl S lt M d h t• · 
ihti ı"h b" ika d·'et.1·ı .._, ~~ cı e, u an ura azre .erı 

caca sa ı ır ve:s · a u ı ew- k L: ,._~. t tt'kt "' ı•-r . ·es&N .uıye e ı en sonra, . .,u ... n 
ır9o sahifeden futa (eseri cedlt) Hamid taraf~ndan tazyik ohmmıya 
kağıdı iiı.eriııe yazılını,:ı olan bu ve- başlaymca, la%1.Dl gelen nıuhaberı: 
sikanın mevzuWRuza tcmaıs eden zikrolunan ııu yolundan, Kayserllı 
kıımından bahsetmeden evvel. 0 Suyolcu Ahmed ah vasıtaaile kra 
mevzu hakkında kısaca karil;rimi olunurdu... Hatti (Suavi vakası.> 
tmvlr edcyiıu: ~masaydı, Sultan M_urad haaretlerı-

Sultan Muı·ad. ge~llğinl ve ~eh- ".'• heı: zaman, mezkiır _yol~n ~-asıta. 
cadelik devrini, oldukça münevveı· 6ıle dışan çıkarmak mumkünd~ F~ 
zatlar arasında ~eçirmiştir. Bunlarm kat, hiçbiri mukadaer olmadı~ eı
arasında (İskalıui Girlattl) isminde hetle her t~ebbüs. daima adenu uıu
bir Yunanlı da vardır ki a;;ıl bmi. vaffakıyetle neticelendL] 
(Kleaııti İskalyeri) dir. Bu zat, Hatıratın bu fa:;h burada bitiyor. 
,'Maı1on ilstadıliznmları) ndandıı·. Hatırat sahibi Sultan Muradın da
(Veliahd .Mul'ad efendi) bunun va- ha kolay muhafazası için hazırlanan 
sıtasile fMaRon locaııı) na girmiş -Yıldız ı<arayı civarındaki. t Malta 
ve oldukça yüksek (tlerecc) kazan- köşkün) den ve (Ali Suavi vaka.sı)
mıştır. ndan bah!ledlyor. Ve nihayet. balısi-

(İ11kalyeri) 1\fnson olmak itib:ırlle, mbıe mevzu teşkil eden (komita) nın 
(Hürriyetperver) dir. Türkiycdeki nasıl baı;k.ına uğradığını anlatan 
Mıı.sonların maksadı dn, ()fason ve fa!<l& ceçiyor ..• Onu da, aynen nak
Jlaht) ı biran evvel saltanat maka- !ediyoruz: 
mma getirerek (Meşturiyet) ilin et- (Devanıı nar) 
tirmektir. 

Bir taraftan, Paristeki (Yeni Os· 
manlılar) bu maksat. etrafında çalı
şırluken, diğer taraftan da isbın
buldaki :r.rasonlar ayni maksadın hu
ı;ıule gelmesi için gayret göstermek
tedirler. 

Fakat hfıılisnt, her iki teışekkü
lün de pyretlerini birdenbire suya 
dü~ürüvermiş .. Sultıı.n Aziz, malum 
olan şekilde haledilerck vellahd 
Murad dendi tahta ~ıkmış is~ de, 
saltanat müddeti ancak bir :rüya gi
bi gelip geçnıi~ .. Osmanlı tac ve tah
tına sahip olan SuHan Hanıid, şuu
nmu kaybeden biraderini, ebediyen 
(Çırağan saray) ında ikamete me
mur eylemiştir. 

(Yeni Osmanlılar) ıa teşekkülleri 
dağılmış, te~cbb6skrl aklın kalmış
tır. Fakat )fasonlar, yayılıaışlar 
ve 11onuna kadar çalışmayı kıırarla~
tırnıışlardır. Çünkü bııı;ta Sultan 
.Muradın son derecede hiris valiılc i 
o\mak uzere, şuu111uz Padişahın lııh· 
talığının ge\,'ligine kani olan ve tek· 
rar tahta çıkruasıııa tnrafwr olau 
mühlm bir halk. kütlesi varılır ••. lş
tı:, Hazinei Evraktaki (notlar) dıı 
bahsedilen (komita) bunlaı·dım te
oekkül etmiştir. \!e ştuıdi eliınize 
geçen )'eni vesikalarckırı öğt'eniyoruz 

ki Türklerd n teşekldil etmio: olan 
(bu giı.li Cemi)·et) in ( J,i<lcri) de, 
Cemiyet cfrudı arasınıla ndece 
(Mosyl>) diye tanman (Y unıınlı, 
Kleanti f skalreri) dir. 

Bu vesikalardan, evveli (hatıra) 
defterine mürııcaıı.t ediyonız. Fakat 
bu da, maalesef kifi derecede vazıh 
değil. Senelerdenberi kaim bir esrar 
perdesi altında nynyıın bu J\'izli ce
miyeti, ancıık derhı ~ulmetleri para 
layan bir şimşPk ziyası kadar ay
dınlawblliyor. Fakat alınan ma!U
mat, nwçhulleri hiı· dereceye kadar 
halletmiye klfi geliyor. Hatırarun 

68 inci sahifcsincll!; Masonların, Sul 
tan Muradın ıııhha~ Ye hayatı He aia
kasının derecesiııl g&teren, şu ga
rip maJUmat var: 

( Paris) ten manyat.iamaci celbi 
BeyoğlV Mason cemiyeti llZaı<tn· 

dan mös~il (Kıl"lenti), Sultan .!lıhrrad 
huretleıinln bal'ınclan aonra, Paı-is
len en meşhur nıanyatUnıac.ıyı ahp 
gelir. Ortaköy, yani Çırağım sarayı
nın arka cihetinde ve sırt üzerinde 
maliye kiıtiplerinden Müıuta:ıı beyin 
hanesi saraym balı(esini görd!lğü 
cibeUe, manyati1ınacıyı oray& geti
rirler. Ol esnada, Sultan Murad haz-

içki mücadel~si 
(l ixci •ahi/ edeıı devaıı.) 

unda kelimeyi cnıDjdu olarak da 
kabul edebilirsiniz. Sonra, c30-40 
ırenetık şarap> dan bahsediliyor. Me
rak bu ya; şarapçıya bazı şeyler SO

ruyor ve ıu cevabı alıyorsunuz: 
- Bu şarap Fransadan ~elmiş 

değildir. Burada tarafımızdım dtn
lendirilmt~ir. Kilosu 150 kanıştur. 
isterseniz bir litre alıp tecrübe (-di-
niz ... > 

Bir litre alıp tecrühe ediyorıııunuz. 
Şarapçının aradığı müşteri iseniz, 
yani <amatör> iseniz ba t'kşili şum. 
bu 30-40 senelik şarap niyetine içer 
ve liııtelik de bir c-Ohhh ... Ne nefis 
lıniş !> dersiniz. Fakat ı:ııırapçının 

satma~·ı arzu etmediği <profesyonel> 
i!'eniz bu nesneyi yutıııazsıuız. (.'iin
kü Alışlk ağzınız derhal ıtnlar ki bu 
c~0-40 senelfk şarap> mnnıf misket 
şaı-.ıbile hususi anıilleriıı kat ettik
leri diğer bazı ucuz siyııh şarabın 
ayni kap içerisinde çalkalanması ile 
n;e-ydana gelıııf1;1 \•e litre~ı azami 22 
kuruşa mal edilmiştir. 

Bir defa btlrtldli hııriz bir .htik.ı.lr 

lıadiqesi vaı·. Ayrıca mütt>~ddit cins 
şarabın karışması sıhhat ÜU;ı inde ne 
~ibl tesirler ynpat! Bu ıla başka! 
Üç kuruşluk menfaat için hem kese
ye, hem sıhhate zaraı- vedirmek ... 
Şüphesiz bu hadise alakadar ııııı

kanılatca duyulmuş ve dcpocutlnn 
nüınune alınmış, zabıt tanzim eılil
miştir. Temennimiz. vakanııı tckerrüı· 
etmemcsfclir. Rıırıırlu §Unu dn kuY<lct
mck isteriz ki, evvelce hu neviden 
hile yapılmayıp da şimdi tevessül 
e<lilnw.slııe sebep; olsa olsa son za. 
manlnrtla şarap imııllnin tamamen 
seı-lıcst bıraklı ıııa8 ıdı r. 

Hiç şüphe yok ki bu knl'ar, hııl
kııı alkolü çok ve dolııyt .. ile Ztıl'ld'I 
fazla olan rakı yel'ine şarap iı,;mesi 

ve böylece üzüm fslihl1ikiııin 2rtınası 
gibi çok iyl ve yel'inde llfişüneclerle 

verilmiştir. Fakat görülüyor ki ma
ale~ef buuda da gayri tabii bir ka
zanç :rotu bulunmuştur. 

Bütün buıılaı· iı,;ki ile mücııddeye 
haşlannıaSt içln güzel sebepler teş.. 
kil edebilirler. Şüphesiz bu nıev-.m 
çok geni~tir ve yapılacak mücadele 
de Q nisbette ~enfş olacaktır. 
Yalnız içki ile değil, lcahırıcla onu 
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Çanakkalede geniş 
imar f aaligeti 

Bu tarihi şehrin geniş imar planı tahakkuk 
ettirilmek için mühim faaliyet sarfediliyor 

Tabii se•r'alfklerle dola olaıa ç .. ekkaledea biw rlrüailt 

Lepra ile mücadele 
Yazan : MIUlıar Oıt.nttn 

D<ıktor, ı)rofesör Mazhar Osman 
Uzman, bu isimde küçük bir c er 
ç ~ıu mı~tır. 

KtyDJetli alimimis bu kitapta, cin. 
rıııt glbl, vereın gibi beşerin en bilyük 
ufetlerl11deı~ biri ola11 Lepı-a, yiiııı 
Oilııııaııı il<! senelımlenbcri nasıl mü· 
eadclc ettiğlııi izah ediyor. 

El•·cri okuyup bitirdikten sonrn 
anhyonız kl. c~ıam, bizim bildiği
nılzdeıı çok daha koı kunç bi ı· hnstn
lık, teılavisi tnhminiıııizdcn ~ok <ln-

; hn külfetli 'e bclilı bir iştir. 
1 l•'akat ümıünü, beşcı-iyetin ıztıtaı>-

1 

larmı ne kadar münıkiinse o kadar 
azaltııııya hasrelmi~. hasta yı.hclde
l"i biraz memnun edehllnıclclcn dninı 

' <>OılSU?. biı- ma:ıcvi zevk duyıııuiJ olan 
Mazhar Osman'ın, nıemleketıuıl.zln 
sııru~ııııla burasında yerleşen bu U.fc

F utbolümüz d{işüyor - Tramvı\y.dll bir 
mulia vere - Profesyonellik ihı 

mücadele - Terzi taksitleııi - Sporcu ruho 

Biliyorum artık gına geldi. 
Fakat kariler.im. yine rni futbol 
dı>meyini1.:, Nllıçlar h:lla de• .. nm r.t 
tiğine göre yazım mc.v:ıimııiz ud
dedıl~mv.. Futbolumüzıin eskisi
ne ni$hetle kıymeti çok dü~ük di
yorlar. Misal olarak bugünki.ı F -
ncrbnhçeyi, Galatasarayı, Ank;ıra 
takımlarını ve izmir futboiümi 
ayrı ayrı gösteriyorlar, 

r 
Bugünkü milli 
küme maçları 

Fenerbahçe - Maske.spor ııa· 
at 15,30. Galatasaray - Harbi
}C saat 17,30. 

te karşı da mücadeleye girişmemesi 
iınkfumzılı. Nitekim bu iıı;;nni nıfı. Nerede Fcnerbahçc ve Galata- 1d k _ ( ') .ı.5 

ı T h. ı k" ··h ı· fu b I . l urac:l , amator • uır sporcu. ca<ieleve ev'\"e a optaş1 ımar ınrn - sarayın es ı ı<o ret ı t o cu e d h d - b" f bol . 
.;;inde ·başlamış, ha~tanenin B:ıkırki'i· ri, nerede İz~irin as oyunc,ıb- a a o~usu ır ut cu taıav• 
ye nakli i.izerine, burada Leprnlılııı rı, Ankararıın acar elemanları di vur edemıyoruz. 

ı 
için hu~n~i pavyun~ar inı~a ettir? - yorlar, ve düııki.i takımla:la 'bu- ı Profesyonellik ile mücadelede 
rck yurduınuzi!a cuzznma kıırııı ılk · ._. l · k cfı h .. k.. · klu'.plen'mı"z• kar•ı aynı· zamanda 

'. • .. ~ 1 gun .. u cıı ·ıyus e ıp u ·uın ..-erı- -, Y 

radık:tl mucıırlele Çl!,"lrını ııçnı yu l r B .~ bi Fik b' Z· L' tramvayda vazife gören memur 
muvaffak olmuştur. 1 Y?I a~. ugu~ı r _ ~et, ır ex.ı, , ol ı n~ , 

.. . . . . bır Nıhat. bır Alaetlın. bir Leh- de cephe almlf uyotrar. ~n sa 
Şuphe yok ki, tek kı~ıııııı gayreti- l b. . . G l dece onu ,.e oğlunun terzi taksi· 

le vücude ~den bu pavyonların ı;a. e 1 yetrşuuyor. a atasaı:ayın e- . . .. .. •. 
Çanakkale (Husaai mulıabiri-I lik vermek için ileri ve emin a- yısı azılır. Onun için de, menıM>:l'ti- nerjık oyunları, Ft>nerbahçe,nin 

1 

tını duşunuyotum. 
mizden) - Belediye Reisimiz- dımlarl'a yürümekteyiz. Yeni ya- mizin biihas"a Şark viliyetlerimlc teknik futbo!ü anılıyor. Seneler· ••• den. gazetemize yazılmak üzere pılacak heT bina imar planımızda-! mikwl'~ çok olan c~zzamlılan: yaln~ı denberi klüpleriı"izin kabul ettiği 

s. 

bir mülakat rica ettim. Bu ricamı .iti eb'ad ve iıtifaa ~öre yapıla- Bakn·k·~· hastanesıude tedavı etı:_ı~- 1 ve yakın zamana kadar dcğ~mc- Atleli:aa miin\rbai 
memnuniyetle karıılıyan Belediye caktu. ye . imkan rok:u:. F~kat !u~~ lUUJ- miş olan si.stemlerinden hllgÜu lstanbul Atletizm Ajanlığın-

M l k . .. ili~. . bh f . cldıveliın kı, lıükumetııı Eluzıg <la ra- k d T dan: 
Reisimiz, memleketimizin imar • eme etın guze K~l, sı. . ~ l-ı kında aı.:acağl Lepra l:astanesi hu eser yo enı ıyor. 
ve terilliıi hakkında aşağıda.ki ~ı ~zan. Çay mahallesındekı ıp- imkansızlığı ortadan kaldıracaktır. Bütün bu iddialar birer hakibt, İstanbul Atletizm birincilikleri 
müjdeleri verdi: tıdaı şekilde }_'apıl~ .ola? bar~-! Sayın pı·ofosörün e~eritl<le Leµrn 'Futbolümüz günden güne kıyme- 6 • 12 • 13 temmuz günlerinde 

- Bütçemiz iki yüz beı bin kaların Beledıyece ıstunlak edı· ı hnkkınıla mühin1 bir kaç şey d<ıha l tiııi krıybetmekte, maçlar gittikçe Fencrbahçe stadında yaptlacak
liradır. Ayrıca 30000 lira da B~- lerek burasının ıslahı zamanı gel- öğ;rcniyoruz: Cü?.zanı yalnız; pi~lik- 1 alakasız bir ~ekil almalr.taclır. Fut· tır. Klüp namına müsabaka ya· 

mecli mi;. •W• • • ••• t"rı h~,.,ulc gelen bir bast:ılıktır. F.n bolümiiz nasıl düşmesin, İig ma~- pacak atll"tle.rin lisanslı olmaları 

t;.nakbluala Çehtkaa 
ıw..u,.. R.a ima Berlda 

- Mevzuubahs etrıgınız kotu çok pi:; ve lıukım:m: ahıılı aru"ıntla 1 . h • ı:- kl" . da 1 j lüzumu lisansı olnmıanların da 
h ıl h k.k b .. . . b' •.. ·T·. ıHı a a on up arasın o ur. , 

ma a e a ı aten ugun rçın ır goı u uı. .. . . Büyi.ik takımlaıunız bir meveJm- ı nüfus tezkerde.ıini ibraz ettikleıt 
emri vakidir. Bunlar zamanla, sı- Lepra muthiş un· lın.stalıktH" nma, d b" b" l ·ı "k' d E k 1 t-•·dwd- kendi namlanna müsa· . . 1 1 1 . b" 1 i . . d· 1. ~- ' ·ı· n c ır ır erı e J 1 e a atsı asır. - ., ... rasile istimlak edilerek yenı ımar sanı < ıı;ı gı 1• ı 1 ınsan an 1 ıgt 1 n" · • ·· ·· · b k klan ila olunur 

l • d k" .. l . k kolaylıkla geçmez. Sirayet clme8 i ekserı maçlarım kuçuk takımlara j a a Yft.~'1~ ~ • 
p anın a ·ı esasa gore yapı aca - ı . k ı k"" "'ki b"" ··k 

Ş. . b . b I k d k için. nıu•lııka viicutta hrr kesik. nıik- ·arşı yapar arsa, uçu er uyu • 4'.f 7 94 l pazar 
tır. ımdı ': ışe .. aş ama eme • rop k pabilecek ufak biı· ç::tlak bu .. !erin değil, büyükter kiiçük'erin 1 F qeı,h e tadı· 
oı-ada meskun yuzlerce vatanda~ı lunması \C oı"Bdnn, hastanın yarası. seviy,.sine düşmekten kendilerini ener ç 8 

' 

sokak ortasında bırakmak demek- na temas lftzımdır... kurtaramazlar. Saat 1 p, '30 Galatasaray - l\'t.a 
tir. Evet, temas ettiğini:.ı: nokta Tahaf.fuzu güç <ılmıyan, fakat bir kespor. f lak.em: Adnan Akın. 
hakikaten içtimai bir borçtur. Ma- kere y<ıkalanıltlığı vakit, uzun \'e Bir takım mevsimi temmuzda Yan hakem: Bülent • Müeyyet. 
alescf bu, para meseleııidir. Buna esaslı bir tednviyc ihtiyaç gö tcı en açmıya ve bir sene mü~emadiye~ Sa \ l 7. )0 Fenerbahçe • Har
da Belediyemizin hali hazır biit- ciınnnıw, EHzığ" mücsscsc'Si kuı ul- m~ç yaptıktan sonra yme mevsı- biye. ~şkem: Selami _.l\kal. Y.ın 
çesi müsait değildir. Ancak hü- duktaıı ı;onr:ı, yurdumuzdan tamu- n.ı temmuzda kapamı.)a mecbur hakem: Feridun_ Nihat. 
kumetin bu işe elkoymaııı lazım- mile defcdilecci?inin kuvvetli \imicli olursa, 0 takımın yorgun oyuncu- .. • • 

d içinıJ,•yiz.. !arından Türk futbolünün kıç se. MiikelWle-r araanda IM.iklet 
ır. lı ---•-- Evvelce Belediyenin istim- l~liiz. ğda bu hayırlı teşehbüse :.ış.. ne istifade edeceği meydandadır. 7-~n 

lak ettigıv· büyük bina ne olacak- lcınırken, bu hastalığın mütehassıs- Bugün klüplerimiz bu keşmekeş- B~de.n Terbiyesi 1stanbul Böl-
lıırile lstiı:ıare etmek, onlann ı·eyle- k l l 1 A l 

tır ., ten urtu ma çare erini bırakıp gesi Btıı.ik et jan ığından: 
r riııi ulıııak, çok yerinde biı· baı·eket 
- Oraaı yıkılacak, ağaçlana- ıı]uı·. profesyoneJ!ik ile mücadclel'e ı _ 6 7 941 pazar gÜnÜ sa· 

caktır. Çünkü devlet lan unları Ma.ıJıar Osman. memleketimizde kalktılar. Geçenlerde tramvayda bahı saat 9. 30 da auf mükellef· 
deniz kenarında bina yapılmasına Lepra ile ilk esru;lı mücadeleye te- bit muhavereye şahit oldum. Bir ler arasında Mecidiye.köy ile ı-:,la. 
müsaade vermiyor. Rıhtımlar yalı şehbüıı c<lcn tek doktorumuzdur. Kcn kaç tanıdığım futbolcü bir arada cıosman tepetıİ araaı•.nda gidip gel 
teklinde kapablamaz, umumun dbiniıı tlmindcm, Eliizıii: lıastane8l ne konuşurken, tramvayda v:ızifesi me suretile 21 kffl>metrelik bir 
menfaatine bauedilm~tir, den- kııdaı· çok istifad~ edebiUr!... olan bir memur sG.ze karıştı ve yarış tertip olıınmuştur, 

lediyeler banka.smdan istikrazda mekte olmasına göre burlUI da Ö. SELİM bahsedikn oyuncunun oğlu oldu- 2 - Mükellefler bu yarfa el-
bulunduk.. Bu para ile elektrik yılttmlarak umumun menfaatine ğunu söyliyerek ilave etti: Oi· ICTindek.i mükellefiyet vai,kasını 
auatnlmı .lalı ve su makinemize terkedilecektir. Bu da möstakbel bilhaua denize abşkm olan Ça- lum eskiden (. ..... ) kliipte oJP· ibraz etmedikçe giremezler. 
de yedek bir motör ilave edece- imar planına göre tahakkuk ede- nakkalelilerin en mübrem ıhtiyaç- nuyordu. Faltat geçen aenc ( .•. ) 3 - Aynı gün saat 1 O,JO d.ı 
iiz. cektir. !arından biri olan ve senelerce klübüne girdi. Şimdiki ldübünde aynı yol ve mes:ıfe dahilinde bu 

_ Batka ne gibi imar yapmak - Demin haritadan bahsetti- bir türlü yapılamıyan plaj işi aca- daha rahat, AHah razı olsun iyi sene I.tanhul ya~annda birinci-
açin karar verdinizil niz, bu harita mucibince bu. 1ene ba yine eskisi gibi mi kalacaktır) haktyorlar. Ben ona nasıl hakar- lik, ikincilik. ve iiçüacülük kazan-

- Cümhuriyet meydanında bir yenilik olmıyacalt mıdıril - Hayrr ... Plaj yapılmıya baş dım, :~~n bafka bir ddanıe k~k manut olan ve miikellef ohatyan 
bı"r 0 -lcdiye binası, bir çocuk bah - Bu harita Nafia Vekaletince lanmıstır. Hem, Floryadakilerin var. i'"UU.15ım para mey wa ••• b" 'L} ·ı el ,L. · '· 

oe , Kl""h"" d 30 r it da al ı•m etçı er arnm a ULIDCI l>U 
çesi yaptıracağız, Saat meydanı tasdik edilmiştir. Bu haritaya gö- küçük bir nümunesi. B~etonla ya- L, ukun .:a.• •hiee ıra a dil 1~~· müsabaka tertip edihniştir. 
ile Maydos iskelesi nhtunını par- re Cümhoriyet meydanının karoı- pıyoruz. Bet on . gün içerisinde ~r at e yaptır ar.. ıç y _1 

A ---1-'- 1 l !!llndaki büyu .. k arsaya bütün dev- halka açılacaktır. ltfaiyemizi yeni olmazsa üzerimden / bir ağırlık ı l ~ _ -b l arı'fla~a damuayye~- 83

1 
at-ke döşiyeceğiz. ruu uı.. aiaç ar a "t • ldu erue aş anacagın n geç a.a an-

süıılü olan balk bahçesi, gazha- let daireleri toplanacak, posta, baştan tesis ettik. Başlarına, ls- gı mış 0 
• • • ı lar müaabalu.Lua iftiralL edemez. 

nem.izi tevsi edeceğiz, sinemamızı telgraf binası in~a edilecektir. Bun tanbuldan tecrübe görmüş bir it- Bu çeşit hadiselerden en ziya- ! l 
ıslah ve imar planımızı tahakkuk lar lıemen derde3tİ in,adır. Ayrı- faiye amiri getirdik. Bu çalışkan de Galatasaray ile Fenerbahçe 1 er.5 LI !L• b' . id 
ettireceğiz. ca Atatürk heykeli yanına beton- zatın himmetile itfaiyemiz cidden klüplerinin canı yanmı;ı olacak ki •• •. -:=- r.ı~d' Y~rlfta ırırc 

1 
en 

- imar planı yapılIWf mıdır? dan yapılmış bir tribün de bu pla-, hizmet eden bir vaziyete girdi ve bu i<ıe önayak oldular. Sonradan ;;uncuyed r a-r ~rec~ .8 an ara. 
- Yapılmış ve henüz tasdik na dahildir. nitekim birkaç gün evvel vulc.ua üç klüp daha ayni fikri kabul e- ırer ma aya verı ece tır. 

edilmemiftir. Pek yakında o da - Belediye kendisine diğer 1 gelen yangına 3 dakikada yetişti deTek beş ltlüp ber hususta mu- ı 6 -- Koşuculann h~danmı, 
tasdikten gelecek.tir. Yaln12, 'j vilayet belediyeleri aibi gelir ve yangının büyümesine meydan tabık kalın~ar. ol.duklan halde Y"U1! .yenn~~ ba
bin SOO liraya fChİr haritasını yap membaı bulamaz mı? Mesela fı- vermeden derhal bastırdı. Artık bu lclüpler oyuncularına nr \>'JlunmaJan •e ıııımlermı ha-
trrdık, elimizdedir. Şimdilik bu nn, otel gibi para getirecek bina Bu yenilikleri her ~bemi:r.de paril vermiyecekler. teni taksit- kem heyetine kaydettirmeleri li-

harita üzerine hareket edeceğiz. inşa edemez mi"> ,le tatbik etmiye çalışıyoruz. Elek- lerini ödemiyecekler, lokantalar- zı=m=d:::ır=.============-
Bu tarihi yurdumuzun tabii güzel- - Bunların hepsi arzularımız trik ısantalımıza da kıymetli bir da kredi açmıyacaklar, pansiyon C',,. k d.. .. -ıdü 
liğine bir kat daha güzellik, yeni- I ve planımız dahilindedir. Fakat, ba~makinist getirdik Bu genç ar- kiralaımı ü:.ı:erlerine almıyacaklu ~e ten UfUP O 
- ·-- - malzeme yokluğundan, hükumeti- kadaşın da bu şubeyi kısa bir za- mış. Bu suretle oyuncuların içine Muğla (Hususi) _ Vllayettnıizfn 
içenle de, yapanla da, satanla ıla miz hu gibi inşaata müsaade et· manda itfaiye.de görülen nizam tamamen amatör bir ruh yerl~- Ycrkesik nabiy~sine b~lı Çıtak 
mücadele edilecek.tir. Ancak bu sa- memelttedir. Dünya ahvali sulh ve intizama sokacağından ümitva- cek ve höyle<:e klüµIerimiz de Bağyakası köyünden Halil o~u beş 
yede matlup hasıl olabilir. Bu müı:a. ve ııük.iina avdet ettiği gÜn, halkın rız. Memleketime kar,ı yapaca- daha büyük ~!er başarma imkan- ~'Sşlarında o~man Bozye.r hindij{i 
dele halen nl~o!e alışmış olanl~rıla.n 1 medeni ihtiyaçlarından birisi o- ğım hizmetleri mutlaka tahakkuk !arı elde edeceklermiş. Hayırlısı , etekten diişnıliş ve ölmüştür. 
ziyade bu zehırı kullanmıya nıııstnıt ı lan nümune fırını, otel ve nümu- ttirecegwim Az bir zaman geçe- olsun. ln.:atlah bu tes.ehbös ınu· ı Yapılan •-hldltat netic-'-.ı- bu--

d . Fak t • k" ·· h d 1 ne lolr.antası ve hır de şehır gazı- cek. bunlar .,mdi.den mahsullerı- vaffakiyetle neticelenir. Fakat her da bir kasid. olmadığı anlaŞllm"' ve 
gt.'l'lçler ve vetiıırnekte olan nesil için- ı . . . <!! • • • • .,... ... oı:::u.uue ·~ 
ır. a , yarın ı nus ıı.mız a za- ı_ b 1 . · ·· .. 1 

ha çahşacagımız müf'adele ,;eki' tn nosu yapmaa., en afta ge en e- nı vermıye ha,lamı~trr. Bütun a - nedense biz, aylık f 00 lirası bir- gömülmetıine MisHdc edtlm~ttr. 
tahaltkul.-u halinde bbı hale~ 11;~01 ı melimizdir. Bununla beraber. dığrm, aldığımız tedbirler, Bele- den kesilen, ev kirası ödenmi- Sıvasl• benzin 
kullanmakta olan vatandaşların hiç memleketimiz peynir ve balıkçı diyemizin ~lerini iyiden iyiye, te- yen, terzi taksiti verümiyen. lo- .... .._ 
değilse yüzde onu üzerinde nrzu edl. memleketi olduğundan, mevcut mirden doğruya götürmiye ma- ltantada klüp hesabına kamını do T-- • 
len neticenin görüleceği, ıııarho~lnk buz makinemiz kafi gelmiyor. Bu- tuftur. Zamanı gelince inşanah 
yüzünden cinayet ve ıı~ vakalarının na da aoğuk bava depoau ilave bunların hepsi meyvalarmı vere
da pek çok azalacağı kanaatindeyiz... edeceğiz. cekler ve siz de bu meyvaları gö-

A. N!!cmi - Yaz günlerinde balkın ve receksiniz. 

yuramıyan ve batta meyhanede 
ic;tiği bir kadeh ralr.ı parasanı bile 

vermeyi esirgiyen amatör klüpt« 

Sıvas (Hususi) - Şclırimlıdeki 
benzin l'lltışlarının ten~ ile değil 
clliknıe <>la':ı.k satılması ~in ~ 
dıırlara. tebligat yapılmıştır. 

retlerini bahçeye çıkarırlnı·. Manya
tizınacı, uzakt:ın görüp: 

re ....... ________________________ _,, 
- Ben yeni misafirimizi Jsveçten tanının, 

dedi. Gazeteci sıfatile benim de vatnnıma gel
mİ!jtİ ve oradan gönderdiği yazılarla lsveç halkı 
üzerinde çok müsait bir tesir bırakmıştL 

Sordu: 
- Fransadaki kanaat ne mf".rkezde dedi. - Bu hastalık, geçer. 

Demiş. 
Ertesi gün, bu adamı (piyano ta

mircisi) diyerek, Sultan Murad hıtz

retlerlnlıı tlaiı esine götü rüı lcr. Sul
tan Murad üzerine ılk icra ettiği 
nıanyatizmndıı, kendisindeki dalgın
lık geçer .. Ve, pnrmaklan açılır (1 ). 

ITALVANLAR 
Beft ötmedim 

Yine büti.io dünyayı dola~nyor. 

Sesler yükseldi ... 

İngjltere Almanlara mukavemet edebilecek mi} 
- O... dedim, biliyorsunuz, burada sarih 

bir kanaat söylememe imkan yok... Yalnız u· 
mumi olarak şunu diyebilirim lr.i •.• Fransız balkı 
İngilterenin yardım etmemiş olmasından dolayı - Fransaya uğradınız mı? 

_ Uğradım. f ngiltereye karf1 bir husumet duymaktadır. 
Sonra; hariçten, su uzerine icra Bllvtlk 

... ::#..7. ..... ~.~!~.! .. ~!!!!!~.~: &5 Nakleden: C. Mım" ım. 
_ NeTede idiniz'? Japon ataşcmiliteıjnin karısı güzel bır lngiliz· 

- Pariııte... ::e ile.·· (1) Sultan Jlııradm rahatwızlı!}a 

hakkında, birkcıı: ttıte evtıel (Tan) 
gazet1Jırinde ltıfrlka ettiğimiz (t8 s~e 
Çırağaıı sa rtı 'fl1lda) başlıklı eseri
mizd e, mıımkıoı old •iiu kadar mu
fassal malinıwt ırernıi§tiJ,. Ve fakat, 
b' eser: i e meha olan. cani& vesi. 
kalann I i~·biriı dfJ, SıcllaH. Muradın 
parmal.:larımn, ha&tul ğı dulo.y-ısile 
biizulmüı old uıoıq, dair lıiçb "r tiuılU
'1llata tesadüf edememiştik. Halb ıki 
Ahmet Rl::a beyin bu Juıtlı" t da, 
bcdbalıt }ıcıcl"~rAl 111 son Üi' parmakla-
1 nııı, a • ıcırnm "çinc kıvrılı nş o{d ı.
U •ı daı bahsediliyor. l'e, eksm-tya 
(ilan) laıda na;zarı dikkati celbetmek 
·ç· koııulan f!alıadct JK!rmaiJı ileri 

t lmış el reail lcriıı• ben::iuen, btr 
de reai1 {IÖ ı•l ·ıııor. 

z. ş. 

Bu akşamki toplantıda demokratlar cephesi· 
ne mensup kimse davet edilmemişti, hatta Ritter 
bile yoktu, beni ecnebi bir gazeteci olarak Dimit
reııku getiriyordu. İkinci katip ve refika:sı bizi 
k.tpıda güler yüzle karşıladılar, İçerisi hayli kala· 
balıktı. Güzel bir caz, enfes parçalar çalıyordu, 
mükemmel kadınlar, enfes tuvaletler ve kadınla• 
rın göğsünden kulaklarının arkasından ve saçları· 
nın dibinden havaya sızan kanşık, fakat bayılucı 
ve gıcıklaytcı bir koku. 

Katip: 

- Gelişinize çok memnun o1dum, dedi 
Karısı, ayni şekilde gi.izcl bir cümle söyledi. 
Güzel giyıinmiş bir garson içerde yer göster-

di, Bir dakıka sonra, ev sahibesi geldi ve beni 
· ~afirleri~e takdime başladı. 

......................... _. ...................... ,. 
- lsveç sefiri ekselans ..• 

- Ba~katip ••• 
- Bulgar maslahatgüzarı ve Tefikası. 
- Kuzenim •.• 
- Japon ataşemiliteri.,. 
- Alman ataşemilite1i1. .• 
Dikkatle baktım. Genç biT binbaşı, sari~ın 

Bert çehreli bir adam .•. Duruşu, elimi tutuşu, se
lam duruşu, hep ruhuna işlemiş olan disiplinin 
mevcudiyetini haykırıyor. 

- Madamla tanıştığıma çok memnun ol
dum. 

Dostlukta fazlaz ısrar etmedim, ev sahibesi
nin yaruna şimdi İsveç sefareti ikinci katibi de 
gelmi~ bulunuyordu. Etrafımızda halkalanan 
dostlara: 

- Nasıl buldunuz'? - Madam, dedi .. Avrupadaki efkarı umu-
- Doğrusunu isterseniz, Fransızları hayli miyenin demokrasiler aleyhine deği)ıtiğini hiç 

müteessir gördüm. Fakat Almanların gösterdik- sezmediniz mi? 
leri nezaket karşısında bu teessürlerinin yavaş ya· Derhal cevap verdim. Konuşan kadındı, fa-
vaş erimekte olduğunu da müşahede ettim. kat muhakkak kocası namına .soruyordu. 

Ve onların sormasına meydan vermeden ben - Haklısınız, madam dedim, umumi bir ta-
ilave ettim. havvül var, fakat ben çok süratle seyahat ediyo-

- Görülecek Berlin... Daha doğrusu Al- rum. Onu.-1 için edindiğim kanaatlerin mutlak 
manya, bütün bir millet zaferi kazanmak ıçın surette hakikate tevafuk edip etmediğim kestire
Hitlerin arkasından dü~ünmedeo gidiyor. Fran- miyorum doğrusu 
11anın böyle çabucak yıkılmaııı da maneviyatla~ Ev sahibe&i: 
rını arttırmıs. 

Almanyay.ı mahsus s~rette methediyoTmu
şum hissini vermemek için sustum. Arkamda /.\i
man ata~emiliteri duruyordu, lakayıt döııdi.im, 
yüzüne baktım. Benimle alakadar oluyordu. 

- Ne güzel elhiseniz var, dedi. Bunu nerede 
diktirdiniz'? 

- Atinada .•. Gezerken yeni hiçbir şey al
madım, 

(Devmu va.r) 



s Temmm 

Başvekilin 
nutku 

(B.,.,..We~.,. ..._., 

tinde istifade etmeyi bil~ 
borçludur. 

Doktor Refik Saydam, Alman· 
larla yaptığımız dostluk misakı· 
IUn, İngiliıler tarafından ne su· 
retle telakki edildiğini de keza 
çok Clürüst, temiz ve mantıki sör· 
lerle iz.ah eylem.İftİr. Bu izahatın, 
Ankara misakı etrafında dedi ko
du yapmak veya yanlış tefsirde 
bulunmak istiyenleri ilzam ve ik
lla eyliyeceii de fiiphesizdir. 

Hulasa muhterem Bafvekilin 
nutku Türkiyenin bugünkü vazi• 
yetini ve siyasetini yar nazarında 
da, ağyar nuannda da tamamile 
tenvir edeeek mahiyette olup bu
nun her memleketin siyasi meha
filinde memnuniyetle ve takdirle 
k~Janacaimı muhakkak adde-
deriz. T A.SvtRl EFKAR ................................................. 
Alman tebliği 

Beresına nehri de 
geçildi 
(1 ine! sahi/td<m d"v.cım) 

yet kuvvetlerinin tecavüz fikir
leri üzerindeki son perdeyi de kal 
dırmaktadır. Bunu, Sovyetlerin 
son zamanlarda şark hudutları
mızdaki tayyare meydanlarının 
ne kadar arttınlmış oldukları da 
teyit eder. Besarabya, Polon· 
ya, Litvanya, Letonya ve Eston
yanın işgalinden sonra bu mem
leketlerde ceman 90 tayyare mey 
danı varken bu kısa zamanda 
mezkur adet 814 •e çıkarılmıştır. 
Ve bunların bir aıfsmı iyi tertip e
dilmiştir. 

Almanların işgal ettik.1eri tay• 
yare meydanlarında tetkikat yap
mak üzere tayin edilen ıubayla
nn tahkikatı, yerde tahrip edildi
ği bildirilen ve 22 hazirandanbe
ri bildirilen tayyare sayısının tay
yarelerden müşahede edilebilmiş 
olduğundan çok daha fazla oldu
ğunu ~östermekted.ir. 

Yın tebliği 
Helsinki, 4 (AA) - Fin res

mi tebliği: 
Hudutlarımıza taarruz eden 

Rus kesif müfrezeleri tardedilmiş 
ve kıta.larımız müteaddit bölge· 
lerde hududun ötesinde mühim 
noktalar zaptetmişlerdir. Şimalde 
kuvvetlerimiz, Alman kuvvetleri
le birlikte plan mucibince ileri ha· 
reketlerine devam etmektedirler. 
Cenupta mayin koyma ameliya
tı ve keşif faaliyeti olmuştur. Bir 
düşman denizaltısı batmlmıştır. 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
münakale yollarını ve şimendifer 
iltisak hatlarını bombalamışlar
dır. 2 temmuz akşamına kadar 48 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Maçar tebliği 
Budapeşte, 4 (AA.) - Ste

fani: 
Macar orduları erkanıharbiye-

l'inin tebliği: _ 
KarJ>Mlarda ilerliyen kıtaları

mız, yeniden arazi kazanmışlar
dır. Tayyarelerimiz ricat halinde 
bulunan düı~man koilannı mües
sir surette bombardıman etmişler 
dir. 

Kandıranın 
kanalizasyon derdi 
Kandıra (B.ı.usi) - Kandırada 

dört beş senelik bir tarihe dayanan 
küçült mikyasta kanalizasyon terti
batı vardır. Fakat bu kana1izasyon
lııra yollar lnp edillrken dikkat ve 
itina gösteriliyordu. Halbııki şimdi 

'bazı arka caddelerd& kanalizasyon
lar açık bir halde bırakılmakta, yağ
murlar yağdıkça bunlardan çıkan 
sular da yakınlarında bu1unan ku
yulal'ın suyunu piı<lemektedir. Bu 
vaziyet amme sıhhati ve memleket 
sağlığı bakımından cidden dikkate 
değer bir meseledir. Bilha!llea Bele
diyenin bu gibi kuyularda !!lk ııık 
kontrol yapması ve icap eden kuyu
larda desenfektan ameliyeler tatbik 
etmesi zaruridir. 
Haıkın aylardanberi arzu ettiği 

tenvirat, et nakli n kanalizasyon 
dertlerinin derhal tedbirler alınarak 
önlenmeleri alakahlardan memleket 
namına temenni edilmektedir. 

Kandıranın tenvirat 
ihtiyacı 

Kandıra (Hususi) Kandıra 
tenviratsızlık yüzünden aylardan
beri zifiri karanlık içinde kalınakta
dı r. Uzun zamanlar ihmale uğrıyan 
şirin ve zengin kasabamızın mahal
leleri dört sene evvelki Belediye Re
isi ismet Yelkenci zamanında lüks 
lambalarla tenvir edilmişti. Halbuki, 
şimdi bir buçuk iki aydanberi Kan
dıramız bariz bir surette p:öze çar
pan bir takım hayati dertler karşı
sında bulunmaktadır. 

Kasabamız eski bir kaza merkezi 
olmakla beraber modern ve büyük 
blnalarUe zengin bir manzara arz 
etmektedir. Kocaeli vilayetinin bü
tün kazalarında gösteı·ilen li.izum 
üzerine idari balamdan polis teşki
latı yapılmış ise de maalesef Kanilıra 
rınz bu teşkilattan mahrum bıralal-
nııştır. 

Kandıram1zda da diğer kasabala· 
l'ın icap ettfrdiği pol1s teşkilatının 

kurulması çok arzu edilmekle<lir. 

Stalinin 
nutku 
(J fROi •1"1~ dnotfl.) 

Ode~a ve Sivastopolu bombaı·dımana 
tabi tutaı·ak hareket sahasını geniş. 
letmektedir. Büyük bir tehlike vata
nımızı tehdit etmektedir. 

,, "'' Türkiye ve 

Bulgaristan 

İngiltereye 
karşı hava 
akınları 

Topraklanmızdan bir kısmının fa
şist Alman kıtaları tarafından btila 
edilmiş olması, hat·bin Alman kıta
ları için müsait, fakat Sovyet kıta
ları için gayri müsait şartlar içinde 
başlamış olmasile izah ed11ebilir. Fil
hakila, Alman ordusu, Almanya 
harp halinde bulunan bir memleket 
olduğu cihetle, tamamile sc!eı·ber e
dilmiş bulunuyordu. Sovyetler Birli
ğine karşı Almanya tarafından ha
rekete geçirilen 170 fırka Sovyetler 
Birliği hudutlarının yakınlarında Uı
mamen hazırlanmış bir halde bulu
nuyor ve haı·ckete ı;eçmek için yalnız 
bir işaret bekliyordu. Halbuki Sov
yet kıtalarının seferber edilmesi ve 
hudutlara nakledilmesi lazımgeliyoı.·- ı 
du. Faşist Almanyumn, 1939 sene
sinde Sovyetler Bidi~ile akdettiği 
ademi tecavüz paktını ansızın ve 
alçakça ilıliil etmesi ve bütün dün
ya tarafından mütecaviz addedilmi
ye hiçbir ehemmiyet at!etmeınesinin 
bu vaziyette önemi vardır. Sulhper
ver olan memleketimizin, paktı ihliil 
teşebbüsünde ~bu_lu~mak ist.~n:iyece - l 
ğindcm, böyle adı bıı· yola suluk edc
miyeceği kendiliğinden anlaşılır. 

arasında 

Bir otomobil 
servisinin 
işletilmesine 

başlandı 

Bu sert1is tren lıattındalci 
köprülerin tamirine 
lcadar def!am •decek 
Sof~a, 4 (A.A.) - Stefani: 
Sivilingrad Ue İı;tanbul arasın-ı 

daki köprülerin ~~m~ı·inden sonra 
Bulgal'istanla Turkıye arasında 
başlıyacak olnn demiryolu müna
kalatına intizııren iki memleket 
arasında bir otomobil servi~i ih· 
da~ edilecektir. 

Bu1?iin ilk defa olarak Türki) e 
ile Bulgaristan ara~ında bir oto
mobil po~ta senisi işlemiye baş-
lamıştır. • 

l\fontazam otomobil münakala
lınm hafta sonundan evvel bıış. 
hyacnf&ı tahmin edilmektedir. 

iki gündenberi 
tamamen durdu 

lnıiliz taggareleri, Alman 
şeAirlerinlle bügük 
tahribat gapıgorlar 

Londra, 4 (A.A.) - Hava Neza
retinin tebliğinde dün gece İngilte
re üzerinde hiçbir Alman tayyaresi 
görülmediği bilcfüilmektediı·. 

İki ~ecedir düşman hiçbir hava 
fıınliyetinde bulunmamıştır. Kıı·k se
kiz saattenberi İngiltere üzerine hiç 
bir bomba atılmamıştır. 

Alman ,ebirlerinde geniş 
tahribat 

Bl:'rlin, 4 (A.A.) - İstihbarat a
jan::.ının bildirdiğine göre. İngiliz 
ta~ ya1·eleri dün gece Almanyımın 
-:ımali garbi kısmında bazı mabal
leıe yiihek infilak kudretli bomba
larla yangın bombalan atmışlardır. 

Bir çok evler harap olmuş veya 
hasara uğramıştır. Sivil ahaliden 
hir kaç kişi ölmüş ve bir çok kim
~eler yaralanm1ştır. Askeri hiçbir 
zaraı· yoktur. Alman ajan~ı tayyare 
dafi top!ın·ı ve av tayyareleri tara
fından üç İngiliz tan:aresinin düşü
rüldüğünü iddia et~~ktedir. 

Alman - Sovyet pakh neden 
imzalanını'? 

Sovyet hükumetinin Hitler ve 
Ribbent'rop gibi hilekar ve canavar 
larla nasıl olup ta bir ademi teca
vüz paktı yapmıya muvafakat ettiği 
sorulabilir. 

Sovyet hl\kı'.imetl bu ademi tecavüz 
paktını yapmakla biı' hata işleme
miş midir? Şüphesiz ki hayır, bit· a
demi tecavüz paktı, iki memleket a. 
rasında aktcdilmiı, bir sulh muahe. 
dcsidir, Almanya da bize 1939 da 
bilhassa böyle bir pakt imza etmek· 
liğimizi te'kUf etmiştir. Sovyet hü. 
kumeti böyle bir teklifi reddedebUiı· 
miydi? Zannediyorum ki, ı;ulh ::tiya
seti takip eden hiçbir hükumet bir 
komşu m1Jletin hatta bu komşu dev
letin başında Bitler ve Ribbentrop 
gibi canavar ve yamyamlar bulunsa 
da biı- sulh teklifini reddedemez. 
Tabii ve şu mutlak şartla ki bu 
muslihane anlaşma sulhperver mem
leketin tamamiyetine, istiklaline ve 
şerefine ne doğrudan doğruya, ne 
de bilvasıta halel getirmesin. Alman 
ya ile Sovyetler Birliği arasında ya
pılan pakt ise bilhassa böyle bh 
pakt illi. Almanya ile bir ademi te
cavüz paktı yapmakla ne kazandık? 
Memleketimize bir buçuk sl:'nelik bir 
~ulh temin ettik ve bu müddet zar
fında arada mevcut pakta rağmen 

faşist Almanyanın memleketimiz<' 
karşı yapacağı muhtemel hiicuma 
mukabele etmek üzeı·e hazırlanmak 
imkanını bulduk. Bu bizim için sarih 
bir knzanç, faşist Almanya için ise 
biJ· ziyan olmuştur. 

Faşist Almanya hilekarlıkla paktı 
yn·tarak ve Sovyetler Birliğine teca
vüz ederek acaba ne kazanmış ve ne 
kaybetmiştir? Almanya bu hareke
lile kısa bir müddet için orduhmna 
lehde bh vaziyet ihdas etmiş, fakaL 
siyasi bakımdan bütün dünya karşı. 
sında maskesini atarak kanlı müte
caviz simasını göstermif}tir. 

Bize cebren kabul ettirilen harp 
sebebile memleketimiz en hain ve ca. 
navar düşmanı olan faşist Almanya 
ile hayat memat mücadelesine giriş
miş bulunmaktadır. Kıtalarımız di • 
şinden tırnağına kadar müselliih, 
tank ve tayyaresi bol bir düşmanla 
kahramanca dövüşüyorlaı·. 

Vatanımızı tehdit eden tehlikeyi 
bertaraf etmek ve düşmanı ezmek 
için ne gibi tedbirler almalıdırT 

Saflarımız arasında bozgunculara, 
Jı:orkaklara, panik çıkaranlaı·a ve fi_ 
rarileı·e yer olmamalıdır. Askerleri. 
miz mücadelede korkmamalıdıdar. 

Kızılordu ve donanma ve bütün 
Sovyet vatandaşları, Sovyet toprak. 
}arının herbiı' şehrini herbir köyünü, 
herbir karışını son damla 'kanlarına 
kadar müdafaa etmeli ve millotimizo 
has olan cüret, mi.lteşebbis ve maha
retlerini göstermelicUrler. 

Bozcuncularla mücadele 
Geri hizmetlerinde intizamsızlığa 

sebebiyet verebilecek hareketlere, fi
rarilere, panik aınillerine, şayia çıka 
.ranlara karşı amansız davranmalı ve 
casusların düşmanı avcı taburları • 
mıza seri yardımlarda bulunarak 
paraşütçülerini imha etmeliyiz. Pa
nikçi ve hilekar zihniyetlcrile mü
dafaa vazifesini işkal edenler kiın o
lursa olsunlar derhal askeri mahke
melere sevkedilmelidirler. Kı;:ılordu
ya mensup kuvvetlerin ricati halin
de nakli vaRıtaları da birlikte götü
rülmeli ve düşmana ne tek bir loko
motif, ne de tek bir vagon bırakıl -
mamalıdır. Düşmana ne bir kilo buğ 
day, ne de bir litre benzin terkedil
mı>melidtr. Ricat esnasıncl:ı havvan 
siirülerini n h cpslni birlikte geriye 
çekmek için devlet teşkilatına mü -
racaat. lazımdır. Demirden gayri ma 
denler de dahil olduğu halde kıy _ 
metli eşya, hububat ve yanan mad
deler götürülemedikleri takdiı·de im
ha edilecektir. 
Düşman tarafından işgal edilen 

ınmtakalarda piyade ve süvari müf. 
rezeleri ve düşman ordusuna mensup 
ciizütamlarla mücadele etmek üzere 
de ajanlardan mürekkep bozguncu 
grupları teşkil etmelidir. Her yerde 
çete harbi yapmalı, köprüleri ber. 
havn etmeli, yolları bozmalı, telefon 
ve telgraf hatlannı kesmeli, orman· 
ları, depolan ve yolda yarıyacak yük 
arabalarını yakmalıdır. İstilaya ma
ruz kalacak mıntakalarda düşmanı 
tahammül edilemez haller karşısın
da bulundurmalı ve her adımda bi
raz daha imha etmelidir. 

Bu kurtarıcı harpte yalmz kal -

Münakalat 
Vekilimiz 

Şere/lerine bugün 
Basın Birliğintltt 

bir çag v•riligor 
Münakalat Vekilimiz Cevdet 

Kerim İncedayı Trakyadakı tct
kık ve teftişlerinden dönmüştür. 
Vekil, bugün saat on yedide Ba
sın Birliği mıntaka merkezine ge
lecekler ve şereflerine verilen 
çayda hazır bulunacaklardır. 

Ulaş'ta açılan kurs 
sona erdi 

Alman korsan gemileri tayyare
lerle aranıyor 

Camberra, 4 (A.A.) - Hava Na
zıı ı R\lnciman, Ameı-ikada satın alı
nan Catalina dev tayyarelıorinin A
vustı·alya sahillerini müdafaaya me
mur Avustralya kuvvetlıori tarafın
dan kullanılmakta olduğunu bildir -
nıi~tir. Bıı tayyaı-eler denizde keşif 
uçuşları yapmakta ve düşman kor
:;anlarını bombalamaktaılırlar. ...................................... , ........ . 
Sovyet tebliği 

Almanlar 
Dvinay'ı aştllar 

(1 inci sah ifede-n del'am) 

Bresina nehri üzerinde bütün 
gün muannidane muharebeler ol-

Sıvas (Hususi) - Vilayetimize muş ve kıtalarımız düşmana ağır 
bağlı Ulaş nahiyesinde bundan beş zayiat verdirmislerdir. Bu hare· 
ay ezvcl açılan köy ı1eyyar demirci- kat, piyade, tanİc, topçu ve hava 
lik ve mal'angozluk kuı:;ları ~una eı- kuvvetlerinin işbirliğile yapılmış-
miştir. tır. 

Bu müna~t!betle vıılimiz claire mii- Muharebeler esnasında düş-
dürlerinden müteşekkil bil' hf'yetle 

· l · 1 · · man tanklarının bizim orta ve a-nahiveye gıderck yapı an iş erı l?OZ-

den geÇirmiş ve b~ndan çok memnun ğır . la.nkla~ımı~l~ ~~r~ışmaktan 
kaldığını l:ı:har C'tmi~tİl'. nu kuı :-a c;ekındıkle:ı . ~oru~.~~ışt~.r. ~vcı 
devam eden 11 köy çocuğu rli 11loma· 1 tayyarelerımızın !<o.ru?rlu~le.'.ı ller 
hırını almı,lnrdıı·. <>ahada hava hakımıyet: suratle 

mı yacağız. İngiliz Ba~vckili Chuı -
chill'in Sovyetler Birliğfine yapıla
cak yardım hakkında tarihi nutkun
da sciylediği :-;özleı·le, Ameriknn hü
kumetini ıı meıııleketimize yardım et
miye hazır olduğ-u hakkındaki beya
natı, bu bakımdan Sovyet mllletleri. 
nJn kalbinde, ancak nıinnettal'lık 
hissi uyandırabilir. 

Milis lefkilitlan kuruluyor 
Yoldaşlar, 
Kuvvetlerimizin sayısı yoktur. 

Mağrur düşman bunu yakında anlı
yacaktır. Binlerce amele ve mütc -

bı7e geçmektedir. Tayyarelerimiz 
düşmanın motörlü kuvvetlerine 
Dvina nehrini geçtikleri sırada 
miitevali darbeler indirmiştir. Ha 
va kuvvetlerimiz, Bobrnisk istika
metinde Minsk'in cenubu şarki
sinde ve Tarnapol mıntakasile 
Polonyanın cenubu şarkisinde de 
faikiyet göstermiştir. 

Sovyet sabah tebliği 

Moskova, 4 (AA) - .5ovyet 
istihbarat bürosunun sabah tebli-

fekkir, bize hücum eden düşmanla 3 temmuz gecesi kıtalarımız 
mücadele etm<'k için saflanmıza ilti. Boriyof istikametinde ve Krene
hak etmişlerdir. Milletimizin ,,ayışız nelzsbaraJ· _ Tarnopol mıntaka
kütleleri düşmana karşı doğnılacak-
lardır. Moskova, Leningrad igçiJeri sında düsmanın motörlü ve zırhlı 
şimdiden Kızılorduya muzaheret et- kuvvetle;ine karşı çok şiddetli 
mek üzere bir çok milli milis teşki- muharebeler vermiye devam et
liitı yapmışlardır. Düı,ınıan tarafın- mislerdir. C ·phenin diğer kısım· 
dan istila tehlike:ıine maruz kalan lar~nda mevzii muharebeler ol
şehirlerin hepsinde bu milli miliıı muş ve pişdarlarımız gece baskın 
teşkilatını vücude l{etirerl:'k Alman Tarı yapmışlardır. 

ği: 

faşizmlııe k:ı ı·şı vatanın selameti i. 
çin yapılan harpte, atalar ıniraı;ının, Borisof istikametinde nüı:ma
hürriyellerinin, şereflerinin ve ,.a. nın ileri kıtaları Bresina n~hrini 
tanlarının müdafaası uğurunda hü- geçmek için müteaddit teşebbüs
tün işçileri mücadele etıniye hazırla. !erde bulunmuşlar~a da bu teşeb
malıyız. Memleketimize hile ile hü- büsler kıtalarımızın mukabil ha
cum eden diişmana karşı ko:nnak ü- reketler.ile her tarafta durdurul
zere Sov3>ct milletlerinin bütün kuv. 
vetlerini aiiratle seferbeı· etmek için muştur. 

bir müdafaa komitesi teşkil edilmiş- Lutsk istikametinde, kıtaları
tir. Bu komite dcvlclin bütün ı:alfı. mız düşmanın mühim motörlü 
hiyetlerlni elinde bulundurmakta ve ve zırhlı cüzütamlannın Spetov
vazifesine başlamış bulunmaktadır. kaya doğTU ileri hareketini dur
Şimdi bu komite, bütün milleti, Le. durduktan ve düşmana büyuk za 
nin partisinin, Stalinin ve Sovyet 
hilkiımetlnin etrafında toplanarak yiat verdirdikten sonra bu düş
düşmanı ezmek ve zafeı·i kazanmak man grupunun bir kısmı cenup 
için feı·agatle Kızı lordu ve Kızıldo- istikametinde Tarnopol' a doğru 
nanmaya yardım etmiye davet edi- bir yarma teşebbüsünde bulun
yor. muştur. Kıtalarımız, bütün ~ece, 

Bütün kuvvetimizle kahraman Rı- düsmanın bu ileri grupu ile mu
ıılorduya ve şanlı donanmaya muza. an~idane çarpışmlarına devam et 
heret edeceğiz. Milletin bütün kay- mislerdir. Muharebe hala devam 
nakları düşmanı ezmek için kullanı- · 
lacaktır. Zafer için ileri. etmektedir. 

Stalin•in nutku hakkında 2 temmuz günü hava kuvvet· 
Alman noktai nazan !erimiz hava muharebelerinde f. 

Berltn, 4 (A.A.) _ Yan resmt düşman tayyaresi düşürmüşle-:dir. 
bir kaynaktan bildiriliyor: Bizim zayiatımız 28 tayyaredir. 

Berliı1in siynsi mahfillerinde, Sta- Devlet Müdafaa Komitesi Re-
linin nutku hakkındaki Ahnan gaze- isi Stalin, bu sabah saat 6, 30 da 
teleıtlnin neşriyatına ilave edilecek radyoda bir nutuk söyliyerek Sov 
bir şey olmaclığı beyan edilmektedir. yetler Birliği milletlerini kahra-

Maamaflh Alman Hariciye Neza. man Kızılordu ile donanmaya ve 
retinde şu cihet kaydediliyor ki, hava harp şahinlerimize ~frzahe
f3talin, buğdayı da, makineleri de rete davet etmiş ve vatanın sela
Almanlann eline gıoçmektenRe tah-
l'İp etmeyi ııivil halka tavsiye et _ meli ve hürriyeti uğurund<t Fa
mektedir. Sovyetler Birliğindeki Al. sist mütecavizlere karşı yapılan 
man ordusu, bu tedbirlerden müte- harpte düşmanın kafi hezimeti
essir olmıvacaktıı·. Ancak, Stalinin ne ve zafere kadar herkesin tam 
bu tavsly-eı:ine riayet edecek olan 

bir feragatle mücadele etmesini halka bir gram yiyecek verilmiye-
" talep etmiştir. celrtir. Stalinln tedbiri neticesinde 

Alman kıtal an değil, bizzat Rusya Sovyet milletleri şefi Stalin 'in 
açlıktan ölecektir, h.itabı işçiler, köylüler ve münev-

Sahife: 5 
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674ndsln I Alman - Rus harbi 
1 

(B~tarafı /1 wcii ıa.hi/ede) 
lüzumlodur. Likin buradan cenuba 
doğru Leningrad istikametinde bir 
taarruz hareketi bahis mevı.uu ola-
maz. 

Biyal1stok'un iki tarafından şarka 
doğru ileı-lemiş olan Alman ~ırblı 

ve motörlü kuvvetlerile bunları ta
kip eden Alman piyade tümenleri 
muhasara altındaki iki Rus orduııunu 
üç parçaya büleı-ek ayrı ayıı kuşat. 
mışlardır. Raslann Alman muhnı;ara 
hatlarını yarmak için yaptıklan mfi
kener mukabil taarruzlar zayiatla 
tardolunmuştur. Minsk'in şıırk ta
rafmtln ilerliyen Alman zırhlı fırka
lan :.linsk'ten Smolenslı:e giden şo
seyl kesmişler ve Minsk'iıı yüz kilo
metre kadar şarkındaki Berezina lr
mağına va!iıl clmuşl11rdır. Bunla
rın biı· kısmı Minsk'in doğu cenu
bundakl Bobarin"k şehı·ine kadar 
varmış ve Minı;k civarındaki Rus 
kuvvetlerinin arkaı:ını çcvirnıiştir. 

Pripet bataklığı cenubunda, Şarki 
Gali~yııdtı Luck'un doğu cenubıtnclo
ki Ravno civarına kadar sokııl:ın Al
man zırhlı ve motörlü kuH,,tleri 1 
temmuzda Ukraynadaki Kızılordula. 
rın sağ cenahını ve yanını ihata et
miş ve şiddetle tazyika başlamı~lar
dır. R:ıvnodan şarka clo~rn Kiyet' 
istikametinde giden yolları biı• tem
muz gecesi ve günü Almau ıırhh ve 
nıotörli.i kuvvetleri tamamile kec:ıniş
lerdir. 

Be:saı-abya mınta1ı:asmda Alman -
Rumen orduları grupu 30 hazirnn 
ve bir temmuz günleı-iıı<le Prut neh
ri boyunda yeniden bıızı g~it teşcb. 
bfüıleri yapmışlar ve Bolşevik kuv
vetlerini o cephede tesbit ve i~gııle 
devam etmişlerdir. Bu vaziyet ve 
manevrayı göı·enler Alman - Rnmen 
onlulımnın hala Prut nt!hrini :!"eçe
mediklerine ve Odl:'«ayı işızal edeml:'
diklerine zahip oluyorları;a tla böyle 
düşünmek yanlıştır. Bu oyunun akı
beti Kızılorduya pek ağıra mal ela. 
bilir. 
Artık Alman ordularının Pripet 

bataklıklannın şimal ve cenubunda
ki Kızılol'duları ayn ayrı şi11111ldım 
ve caı-pten taarruz ile ihata ve im
ha etmek planı muvaffak olmuş sa
yılabilir. Bundan sonrası esiı· ve j?a· 

nimet t~plam:ık, znhlı ve motörlti 
kuvvetlerle büyük şehirleri, i\fo<>. 
k•va, Leningradı biribiri arkası 

ıma işgal etmek, perakende Bol~e\'ik 

kuvvetlerinin mukavemetlerini kırıp 
kuvvetlerini ortadan kaldırmakla 
meşgul olmaktan ibaret olabilır. Kı
zıJordu ba§kumandanlığının hatala
rı Alman planının tatbik.ini klllay
laştırmıştır. Ruslar N apoleoıı zama
nındaki 1812 Moşkova seferine nıo.. 

dern bir nazire yapmamışlaı·dır. 
Bir temmuz akşamına kadar Al

manlar, Kızılordunun oTI 1 tankını. 
4725 tayyaresini, 2330 topunu, dört 
zırhlı trenini, pek çok mitraly<iz ve 
tüfeğini tahrip etmişler ve ya gani
met almışlardır. Tayyarelerin 3221 
tanesinin yerde tahrip olunduğu söy. 
}eniyor. Bugline kadar alınan esirle
rin miktarı 160 binden faz.la imiş. 
Fakat Pı-ipet bataklığı şimalindeki 
mahsur Kızıl kuvvetlerin teslim ol
maları tahakkuk ederseKızıl esirlerin 
rniktaı·ı iki üç miı;li artacaktır. Uk
ranvadaki Alman ihata hareket ve 
imh~ muharebesi Almanlar l~hine 
nihayet bulursa belki 50(} bin<len 
fazla Bolşevik de ayrıca orada c:;lr 
düşecektir. .Muharebeleı·da ölenler 
veya yaralananlar bu rakamların 
hariciııdl:'dir. 

Göıülü:yor ki Sovyet ordulıırı hu
dut ynkınında Alınan ordularile kati 
muhaı"'beleri kabul etmek ~·üziim.ll:'n 
bü~·ük hatli işlemişlerdir. Tayyare 
ve tank çokluğuna güvenen Bolşevik 
reisleri, Alınan kumanda mahareti
ni, talim ve tl'rbiye yüksekliğin: hc
ı<aba katmamışlardır. Harbi ~adc 
makine y11pmaz; bunları iyi kulla
nacak 11skerlerln ve hu~usile rnahlı• 

kumandanların zaferde hiıı<:eleri pl'k 
bü:niktür. 

Şimdiye kadar cereyan eden ha
di~eler, gcricle mühim ihtiyat kuv. 
l"etleri tutulmadığını, mukabil taar
ı uzlann sadece ileri hatlardaki kuv· 
vetler, tayyareler ve tanklarla ya. 
pıldığını gösteriyor. Bu vaziyet, Al
manlara kaı·şı müdafaada alınacak 

biı' tertip değildir. Belki taarruz için 
muvafık olabilirdi. En seçme fırka
larını, hava ve tank kuvvetlerinin 
büyük kısımlarını kaybetmiş olması 
lazım gelen Bolşeviklerin bundan 
sonraki hareketleri neticeııiz ve da
ğınık blı· boğuşmadan ibaret olabilir. 
Min!>k ve Luck meydan muharebeleri 
Bol~<'vik Ruı,-yanın ve komünistli"in 
akıbetini kati olarak tayin etmiş ola.. 
caktır. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

ALİ İHSAN SABİS 

1 
lnglUz teblllt 

Kahire, 4 (A.A.) - Ortqıı.rk in~ 
giliz umumi karargahının tebliği: 

Libvada Tobruk ve hudut mınta
kalar;nda top1:u yenklen faaliyette 
bulunmuştur. 

Habeşistanda harekatı işkal edPn 
ı;iddetli yağnıuı-Jarın devam etmesi
~e rağm~ bütün ınıntakalarda ha
reketlerimiz. memnuniyet verici lıir 
tanda inkişaf eylemektedh. 

Suriyede 300 kadar Vichy a~ke -
rinden mürekkep olan Tüd.mÜJ' gar
nizonu dün İngiliz askerlerine tes
lim olmu~tuı. 

Hind kıtaları dun Deyrizoru i.-gnl 
etmi=le.rdir. 6 top, 2 tayya'!'e ve bir 
çok araba iğtinam olunmuştur. İki 
köprü sağlam bulunmuştur. 
Diğer mıntakalarcla kayda değer 

mühim bir şey yoktur. 

Alman tebllAI 
Bel'lin. ı& (A.A.} -

0

Alman ordu
lan Başkumandan! ığının tebliğin
den: 

İngiltercyr. k111 şı mücadelede Al -
ınan hava kuvvetleri İngilteı·cnin 
şark sahilinde ceman bin ton hac -
minde iki sahU muhafaza gemisini 
batırmışlar ve Landf - Ens civann
da tam biı· bomba isabctile büyük 
bir ticaret vapurunu hasara uğrat
mı,..Jardır. 

Giindi.iı ve gece Alınan 5>avaş tay. 
yarelcl'irıin yaptıklan taarruzlaı, 
İngilterenin cenubu garb1 ve cenubu 
şarki limaıılarındakl tesisata tevcih 
edilmiştir. 

İnt?iliz tayyarclerinin :\Ianche !la· 

hillne yaptıkl11r1 taarı uz tıeşebbus
leri esna«ında Alman tayy:ueleri ''e 
hava dsfi bataryaları 11 lngilis 1ay
yaN?"i dügürmüş!erdir. 2 tayyareınız 
kayıptır. 
Düşman, dün gece Almanyanın 

garp ve şimali garbisinde muhtelif 
yerlı>re infilak ve yant.\'ın bombaları 
atmıştır. Sivil halk araı;ında zayi.'\t 
olmu~~a da pek azdır. Bremende, 
harp fktısadi sahasında ehemmiyet
siz hasarlar vardır. Bilhassa Dorts
mundda çatılarda başlıyan yangın
lnr süratle söndürülcbllmiştir. Al -
man avcıları ve hııva defi topları, 
mutaarnz İngiliz tayyarcleı·inden 
onunu düşürmüşlerdir. 

ltalyan tebll§I 
Roma, ( (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi karargahının 394 numa
ıalı tebliği: 

Şimali Afrikade Tobruk cephe;:İn-
de İnori!iz taııklaıının bir taarruzu •:,•••••••a••••••••••••••••,•••w•••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ uı 

topçuİarımızııı ııteşile tardedilmiştir. 
Hava tc~ekkilllerinıiı Tobruk istih. 
kaınlarını dö\"miye devanı etmişler 
ve Marsa Matruhon ı;ıırkında mu
him bir demir~ olu merkezini bomba. 
lamışlardır. 

Refah hadisesi 
Dii~man Trablus VP Blngazi mın

takasının bazı ma hnlleri üzerine lıa-
(t inci sahifedtıı dtıvfl•n) Ankara mebusu Aka Gündüz ve va akınları yapını~tır. JHikurnet ma-

sında duyulan teessürü bir defa arkadaşları tarafından verilen bir halleleı·i hasara uğrnmış ve bir kaç 
daha ifade ile maruz kaldıkları takrir ittifakla kabul edilmi~ ve kişi yaralanmıştır. 
zıyadan dolayı donanma ve hava böylece aziz ölülerimiz taziz olun Şarki Afrikada kollarımızdan bi-
kuvvetlerimize derin tee~sür ve muşlardır. 1 ri Galla VI:' Sidama mıııtalı:a:sında 

· 1 · · b.ld" k · 1 · · .. . kain Gorenin cenubunda ~iddetli ve tazıye erını ı ırere soz erını Bu beyanatı mutcak1p Meclıs muvaffakıyetli bir muharebe ya})tı.· 
şöyle bitirmiştir: ruznamesindeki maddelerin mü- rak düşmana afır za~·Jat verdirmilJ-

«- Maddiyetle telafi edilemi- zakere.ııine geçilmiş ve bazı layi- tir. 
yecek felakete uğrıyan bu \'alan- halar kabul edilmiştir. Bundan İngiliz tayyareleri Gondar mınla
daslann derin elem ve teessürle- sonra Reis, yüksek heyetin al- kaı.ında bir skın yapı:ıı·ak bir haı1-
rini candan paylaşıp aziz şehitle- dığı karar mucibince ağustosun ~ne) i hasara uğratmışlardır. . Bir 
rımızın atıra an onun e urme or uncu pazartesı gunu saat ta 

1 
t f d. 

1 
_. • · · · · h• 1 ·· " d h.. t 1 d .. d·· ·· · ·· ·· 1 S duşman tayyaresi tavyare dafı ba-

• · 1 vT · l k .. l . k rya arımız ara ın an a evıer ı!:ln· ve tazım e egı ınm.> te top anma uzere ce seyı a- de dü~üJ"ülmüştilr. 
Milli Müdafaa Vekilini taki- pamıştır.. ••••••••••••••••n•••• .. •••••••••U•••--•••o••n 

ben söz alan Hilmi Oran ve t'Ja- Üç komi~yon kuruluyor 
kiye Ergün, bu büyük felaket kar Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz. 
ııı.smda duyulan acıya tercüman den telefonla) - Dolaşan şayialara 
~!muşlar ve hükumet tuafından göre, Refah vapurunun batışı hak. 
başlanılmış olan tahkikatın sürat- kında tahkikata başlanılııııştır. Va
le siddetle ve hadisede e.n kü- purun seyrüsefere müsait olup olma
çÜk ·taksiri olanları meydana ata- dığı ve bu işde herhangi bir mesul 
cak bir surette yapılması arzusu- bulunup bulunmadığı hakkında Milli 

Müdafaa Vekaletince üç tetkik ko.. nu izhar eylemişlerdir. 
mbyonu kurulmu~ bulunmaktadır. 

Bu beyanatların sonunda vata- Bu komiı;yonlardan biri İstanbula, 
na hizmet uğurunda canlarım fe- diğeri de Meı·sine gönderilmiştir. Ü. 
da etmiş olan bu kardeşlerimizin çiincü komisyon ise AnkJnada kala-. 
hatıralarına hürmeten 5 dakika rak bu işin l\fillt Müdafaa VekfUe
ayakta sükut edilmesi. hakkında tine ait cephesini tetkik edecektir. 

verler arasında fevkalaele bir he-ı fi için takdire şayan bir sebatTa 
yecan doğurmuş ve Alman faşıst dövüşmektedir. Kızılordu erleri 
sürülerine karşl muzaffer olmak kanlarının son damlasına kadar 
hususundaki azim ve iradeye Lü- vuruşmaktadırlar. Bu aekerler 
yük hamle vermiştir. Bu hitap, haklı bir dava ile, ileri gitmek 
vatanımızın ve terakkiperver bü- istiyen beşeriyetin hayati menfa
tün beşeriyetitı hain ve hunhar atleri ve Sovyet .ideali için har
düşmanlarını ezmek için yeni bir betmektedirler. 

kuvvet membaı olmustur. Şefin a· k t ·ı· Anıerı"kan, . . . · . ırço ngı ız, 
hıtabesı ~ehırlerde, fab~kalarda. Türk, İsveç, Japon gazetelerile 
trenlerde ve Sovyet muessesele· diğer memleketlerin bazı gazete
rinde ~inlenilmiştir. ~oskovada leri, Sovyet askerlerinin müstes
Krasnaıa Oborona fabrıkaın arne- na kahramanlığını tebarüz ettir
lesi, Devlet Müıdafaa Komitesi mektedırler. 
Reisi Stalin'in nutku üzerine }ap- Şaık cephesinde çok kanlı mu
bkları bir mitingte, vatanı goğüs- harebeler olmaktadır. Kızılordu 
!erile müdafaa etmek hususunda-
ki azimlerini bildirmi~lerdir. 

Söz alan hatiplerden Gri~akina 
şöyle dem İt< tir: 

c- Biz kadınlar, iş cephesin
de babalarımızla kocalanmızın 
ve çocuklarımızın yerine geçerek 
bütün kuvvetimizi Faşist sürüleri
ne karşı vatanı müdafaaya has· 
redeceğiz. Alçak dü,mana kar ı 
muzaffer olacağımıza eminiz.> 

Leningradla Kief te ve Har
kofla Roatofta ve Sverdlovsk"ta 

amele mitingleri ve toplantıları 
yapıldığı gibi memleketin diğer 
sehirlerinde ve mıntakalarında 
da toplantılar yapılmıştır. l\losko 
va ile Leningrad da ve Kief le on 
binlerce işçi, Kızılorduya yardım 
için teşkil olunan milli meclise gö 
nüllü yazılmışlardır. Sovyet kıta. 
lan vatanımLzın hüniyct ve fere-

askerleri sebat, cesaret ve müs
tesna bir kahramanlıkla kendile
rini müdafaa etmektedirler. Şark
ta cereyan eden muharebeler, ge
çen aene garpte İngilizlerle Fran
sızlar akarşı yapılan muharebeler 
den de kanlı olmaktadır. Sovyct 
erleri cidden müstesna derecede 
askeri meziyetlere malik bulun
maktadır. Sovyet askeri, son kur
şuna kadar muannidane bir su
rette harbetmekte olduğu gibi her 
türlü arazide süratle siperler kaz
masını ve gizli mevziler hazırla
masını da bilir. 

Faşist kıtaları hatlanmızın ar
kasına, bozgunculuk hareketleri 
yapmak üzere küçük paraşütçü 
gJ"upla.n indirmişlerdiT. Bu grup
lar kıta.larımız ve avcı taburları
mız tarafından sistematik bir su
rette imha edilmişlerdir. 

Borsada zeytiı ~akıı 
kurslan 

Bursa (Huııust) - Vilıivetin 14 
köyünde bu sene zeytin bak1m kurs
lan açılmıştır. Bu kurslarda muvnf
fakiyet gösteren köylülerimize u. ta 
ve çırak ehllyetnaıneleri -.erilmiş. 

tir. 
Geçen sene 20 yerde zeytin bakım 

kursu açılmış, 2500 kişi yetiştiril

mişti. Bu 11ene l 000 kişi yeti ştiril
mlştir. Rakamların seneden ı:encye 
düşmesi kurs görmüş olanların art
tığını röstermektedir. Nitekim bu 
sene yetiştirilen 1000 kişi ile ihtiyaç 
tamamen kapııtılmı~ oluyor. 

Kandırada hasat 
mevsimi başladı 

Kandıra (liusu~t) - Kııcaelı vJ. 
liyetinin ziraate en çok elveri,11 
kazası Kandıradır. E~asen kaza q 
mülhakatının hububat ve keten zi
raatinden 1?ayı-i hemen hemen hl~ 

bir istihsali yoktur. Evvelce sürı a 
tütün zeretmiş.e de aon :zaman
lardaki tahdidat yüzilnclen bu ziraat 
ten vazgeçilmiştir. 

Köylü yalnız hububat ve keten zi
raatine kalmıştn. Çiinkü orman ka
nununun meriy<'te glrmesile ın'iihim 

servet kaynaklarından bitini teşkil 
eden odunculuk kısmen yapılmakta 
olduğundan sönmüş bir vaziyette 
kalmıştır. 

Çifi.çilerden alınan malumata gö
ı-e, bu yıl zhaat nlsbetl çok verinıH
dir. Hububat ha~aklarının g<'çen e
neye nazaran çok dolgun ve evinll 
olduğu görülmektedir. !'.anınızda 
hasad mevsimi idrak edilmiıtir. Bil
has.:a keten saçlarının tarladan sö
külmesine balşanmııtır. 

Sovyet ordW.nna ricat ""'i 
veri.idi 

Bem, 4 (A.A.) - Stefani: 
Moskovtıdan ~Exchange> a• 

jansına çekilen bir telırafa ~~~.e, 
Sovyet erkinıh&Tbiyeııi . butu!1 
cephede kıtalann l'eri çekilm~aı
nj emretmiştir. 



s Temnıuz 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmamn ilacıdtr. Bahçekapı; Salih Necati 
!& m ~, :a~~~t::kdi;i r.n; ;;;~~~o '[~~;~\~:\~:~~;:~:;! , Ve~I~ .!'a~~ Bp!:!~~-rı ... , 

1 

r 

İki ~ yeni t~frika 
S i y a • i tarlblmi:&de 

i•imlerl geçeD Fırka 
rei•lerlni yapbkları 
itleri ve yakm tarihi
mizin içyüzilaii öire .. 
necekainiz. 

\ .. .. ... "-" 
Mustafa Fazıl PaŞadan Fethi Okyara 

Yazan : Ziga Şakir -
Siyasi şahsiyetleriR hüviyetlerini ve hayatlarım tef·-

ri~'~ ,:~;e:~::. ~:~~::~~~-elc:~,:~:.~~,~~~~~.~. ~~z~~::' I 
1'8fımlaıı ıı;izlice lstıuıbuhı geü- Paşanın nııı<:el'alurı - lai,~urlu 
rilerı bi,. many:üizınacı - Biıde bir havadan sonra birden fı~kııaıı 
siyasi bir cemi~·ete dahil olan ve tufoyli ııebatııt g-lhi Ül'eyc11 
ılk kadm konıİh\<:I _ l\lu,,ıtafa 1"a- Cemiyet ve Fırkalu t. 
:ı:ıl Paşanın hakiki nıak-ııdı • Ccl- - Hnh<• cemi~·eti \'C lıderi Pa· 
lat tchrlitleriııe boynn egmiyen lolo Ha~o • Elihvan Ct!mıyeti v"' 
hir haş - !.\!ithal Pıı~anın ölü- Lideri kel.J;,ı,bcı Kel Selim • Ilaba 
maııu orteıı esıcıı· pcrdl'·'i - Alı- Tahir ve Fehim Paşıı • Ucıktor 
ınet Hizanın Avı npaya fil'a rın· Teıııo ve Deınokrasi • Si.ivari ınİ· 
daki a~ıı sebep ne idi'! Rakikı biı 
vııtarıpcn•el'lik nıi? Yok811 nıalı

kenıere intikal eden biı ıhtila-: 
mesele i mi? ~ Yılılıı sarayının 

muhte,eııı bir köşesinde Tiiiıl'i· 

yetperverleı'f! kurulan tuzak • 

Pıen~ Sabaha<ldln bf'y hakiki bir 

HıirriyeLperver midır? - }Ianya. 

ralıı~·lıırından ~l l•lam.i d1,;rvi':'ligi

ııe, deı ''işliktı>rı dı- Fıı kn liuerli
gine hıtihah• cıku Smlık bey • 

Me~huı· Şaban ah .• lıtihıııı ve 
Terakki • fHiniret ve İtililf, 'l'e
l'akkipel'vcı ler \"e Seı be5l Fır

ka... İlh .•• ilh ... 

Mücadeleleri 
ve şahadeti 

~~~ Yazan : Kandemir 

Bu tefrikayı, ken
disini takibe me

mur edilen ve gur

bet illerinde onun· 
la beraber dolaşan 
arkadaşımız kale
me almaktadır. 

·. 

Telrikadan ~azı bahisler 

1 lstnail Holtkı Baltocıoflu • • • ·~1• • •• 
Kazada bir postaneye Ba.v İsmail Hakkı Baltucıo~ıu Ti-

daha ihtiyaç Var yaLro ve Milli t.iytıho aıılayısım ulii

Akhissıı· (Taııvil'i Efkuı') - Bu
l rada bir postaneyt- daha ıhliyuı: 
1-vardır. Çünkü şehir gittikc;<' hüyli
ınekte, ihtiyaçlar da o nisbecte çn-

1 ğalmakla ve nıevcut po~la11P kafi 
g-e 1 memektP,sliı . 

Kazamızıı yel'leştirilcrı ~ıiı;nıcııle

l'e yazlık zeriyat usullerinde elclen 
gelen yardım yapılmaktadır. Bu se

' neki ekim raııdımaııınırı .l{t'<;l'ıt yıllaı·a 
1 nisbcteıı daha çok olacaırı lahıııin 
olunmaktadır. 

1 Bundan başkııı kazanıızclu yol ı~-

1 
lel'ine de ehemmiyet veı·ilmektcdir. 
1\laııi~a vali~i Faik Türelin yakın 
ııliikasına Akhisarlılar miııııcttaı · 
<lıı·. Akhisar, bu sene civa .. köy ve 
kazalarla her türli.i nakil vasıtasının 
geçebileceği yolla.rln bağlanaraktıı·. 

Akhisar - Gördes, Akhisar - Sııı
du·gı yollarının topı·ak tesviye:ıi iş

leı·i tamalanınaktadır. Kaymakamı
mız da bu işle çok meşgul olmakta
dır. 

Tütün <'kimi bu yıl çok hiiyiik bit 
itina ile yapılmı~tıı Zel'iyat tali
ımıtnanwleri ehemmiyt>tle nlbik e
dilmi;;ıtir. Bug-ünlerdt> kazıunıza yağ. 
muı· yağarsa, tütün mahstılu çok 
bereketli ve ayni 7.aın:rnd:ı ıı.'fi~ ola
caktır. 

Borsada yol isleri 
'Bursa (Hu:ıusi) - Tııt·ı~lik blı 

merkez olmıyn her un ıı:ımı<'t bulu
nan But:;ada ~·ol ıııest'lı!ı:ıi, ıliv;t r b
lere nazarnn i)n plfınıla J?clmekleclir. 
Çalışkan bir bclectiy<'ye ımlılp olun 
Bursada yol me,.elcı:ıine azlimi gay
rt>t :sarfcdilmektedlr. 

Vilayet bütçe:slle 

terbiyesi faaliyeti 
Bursa (Husu:si) - Bedl•n terbi

yesi bölget.ıi Burı.·uıd~ hüytik gayret· 
ler sarfetmektedir. 

Atatürk studyoıııuna muvakkat 
bir hibün ilave edilt>cek tir. Şlmıl i
clen 20 voleybol, 1 O hasketbol :-ıııhası, 

bir büyük portik. hazııfanıııh \ıulun
maktada·. )..fancj bina~ı tamamen, 
sporcuların i tirahati için ) apılırn 
teıoisatla de~iştirilmektediı. 400 la
but ile 20 kasa teıııiıı edil111istlr. 
l\fükelleflt're pantııloıı dağıtılm11kt ıı
dır. Gençleı·de görülen spor uşkı ay
rıca kayda değer. 

Bursada 
çok 

mahsul 
• • 
ıyı 

kadar eden tiyatro jı;inıli bi ı· t1se>ı· 
ııeşı·etnıiş bulunınaktadıı. 

Eseı· bugünkü tiyatro ıihıııyt·lıne, 

.ı•eni ve inkılaµçı uir ;;öı ü~ getirnıck
tediı. 

Bu)· İsmail Hakkı Bulla(·ıııfrlu ti
yatl·oda e~a,. unsur olarak nktörii 
ele almakta, dekor, suflör. "cıji;;öt-, 
ı;ahne, makyaj gibi ı;eyl<'ri. aklüı ün 
yardımcısı telakki etnıekttıdh. 

Rahne ile ulfıkaduı· olanlııı aı·a· 
.. ıııdıı ıılüka vedci mliııııkasıılura se-1 
lıeıı olacak olun bıı e:<eri oku)·uculıın
mıza taHiye ederiz. 

10 

Sııld<T ıı ><a(jtı: ı 

l lhnf. ::? - Cok dl'i!;il - li'~tc. j 
değil, ;: Nefir edalı - Müıntıız ol-
ma, -t \'ücutt<• çıkan t!I ı>ı:ırçuHı 1 lsmall Hablb'ln 

Avrupa edebiyatı 
ve biz 

Av<ımkıınıııe, 5 - T<wı1i ayı yuvası, 1 

(1 - Hadı>ıne olan (iki kelim~). 7 ·-
' Siıwmıı i:;IE'ten, 8-Atnıuktan emir -

Slivetcl', !l - Soı·gu ed:ıdtı. 10 -
Blı yc•nıı~ - Beye;ir!IO'rin yattıklıırı 
yer. 

••• 

zı.ın11nıını

lıakkın la 1 

Buhran yıllarında flf! 

harp ka r şısında 
Birleşik A merik a 

Yazan: l'\eşet Halil ATAY 

riz. 

Yııkılt'dıtı• ıtfU[/I; 

l - · Seıı1:nin ilk a~ ı, :! Pay işi· 

naUedinait 

l !wl,-. ...... A~lı .. büyük eserin biz.zat 1-:aı;ı 
il•! .... rolunu oynıyacaktıı . Komed, 

1 

dramatik 3 perde 
BUGONKO PROGRAM Sabık Darülbedayi, İstcınbu l 

7.ao Proırmm, saat uyaı ı, 7 .a:ı l\Iü.
1 
opereti, yeni s.ahne s~natkar~arın- ı 

~ul vaziyeti ft!vaklade iyidiı. iznik (Pi.), s.:~o 8.45 Evın ı,m:ıtı. iizere biletler gündüz 16 dan ıtı· 

Müessesesi Müdüriyetinden: 
Müessesat, ticarethane ve i~ sahiplerinin nazarı dikkatine: 
Telefonla yapılan müracaatların alakadar servislere ya · 

pılmaması servislerimizi fuzuli yere mefgul etmekte olduğun
dan müracaatların m ahiyetine göre apğıda yazılı telefonlara 
yapılması rica olunur. 

Yün ipliği, yün lü kuma, i,le ri için yünlü sa-
tı~ servisine: 
Pamuk ipliği ve pamultlu bezlerle kaput bez 
ler i için pamuklu satıf servisine : 
Muhasebe ve ted iye isleri İçin muhaıebe ser-
VlS'.ne: 
İstanbul ve civarı vilayetler, manifatura ve 
yünlü kumas tevzi işlerile reımi müessesata 
yapılan satışlar için İstanbul toptan maiaza
sı fefllğine : 
Perakende satı~lar için Birinci Vakıf Handa
k i satıs mağazuına : 

Perakende ıataslar için Beyoğlu eatı, ma . 

Telefon 20950 

T elefon 22646 

T elefon 23505 

T elefon 24150 

Telefon 20S 17 

1 
ğazasın.11 : 

Perakende 
ğazasına : 

P erakende 
ğazasına: 

T elefon 41080 

1 
ıçın Karaköy sat1t ma-

T elefon 49307 
için Kadıköy aalıt ına· 

Telefon 60055 

, ........ 
Hvl.'41 

,"ŞZ 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pltnı 
Kcşideleı 4 şubat, 2 ınarıs, ı agus tos, :ı ikinciteşrln tarihlerinde yapılı!'. 

1941 iKRAMiYELERi 
L ııdel 2000 li ral ık :::: 2000.- füa 
3 > ıooo > = :ıooo.- , 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 l 500 > ::::: 2()00,- > 1 

8 adel 250 liralık = 2000.- 1fra 
3fi > 100 > ::::: 8500.- • 
80 > fiO > ;;; 4000..-- > 

30(1 • 20 :. = 6000.- > 
Faı, Cezai.r, Tunus, Trablus, Arabistan ve Hindistan 

mümessili Enver Pap •Enver Pafa Buhara ve Türkutana 
nuıJ ve niçin kaçtı? - En ver Pap Tlirkiatan ihtiJilinin ba
fında neler yaptı? • Enver Pa.p basmacılann eıiri - Enver 
Pafa Bolşevik oı-dularile kartı kanıya - Enver PAfa nasıl 

Bul'sa (HusııRi) - Bu st•ıw vila· zik: Hafif progı·anı (Pi.~ •. 7.4u ffa. dan ~üteşekkıl zengın temsıl l{ru 
~·etimizin hemen heı· tarafıntla ıııuh- l.ıcrler, 8.00 Müzik:. Hafıf_ ııı ogrnın 

1 

pu • izdihama mah al kalmam.ı:ı.~ 

ve diğer birçok bölJ?clenle ha!'nda * . .,. haren tiyatro ~işesinden temin o· 
başlanılmıştır. Son zaııııınJııpfıı. ya- 13.30 Program, saat ayarı. l,L,.! l b T 

bol • l bili tık l"lc.l \'' 4" Il ua ı ır. ğan yagmur ar ıa:ı- J ya:ı: Müzik: Türkçe p a ar, "· '-' a- --------- ------ '-'-----------------•d 
ıehit oldu 1 · 

ekim üzerine çok i~·i bil- il•,iı yap· herler, 14.00 .Müzik: Riyasetlcüıııhur 
mıştır. 1.ıanclosu (Şef: ihsan Kiiııı,:erl, ı. UI. 

ı Hasılatm, umumiyet itibarile ge- vi Cemal Erkin: :\lar>i. 2. Eınınerich 
çen seneden daha bereketli olacağı Kuhn: La Fdvull! (Vals), :ı. Tsdıai- BORSA' 
tııhmin edilmektediı·. kowsky: Symphony Putht;tiqıır (2 h • ı • nıovemenls), 4. Fraııs Lbzt: l\Iacaı 4 • 7 - 941 muamel11i 
Çorluda &Sat iŞ erı Rap:mdisi, No. 2, 14..!5 Müzik: f •n<ıfr- l lterllıı 5, 24 Takip ediniz! 

Çorlu (Hususi) _ Öğrendiğime Türkçe plaklar, 15.00/15.::o .Mü?.ik: 
Dıın:s ıniizlği (Pi.). 'i P.••"'~" 1ff O.&ar 

göre, Zir.ı.ıı.t Vekilimizin Trnkyada * Ceanr• lM f.,,, P'r. 
110 02SO 
29 6875 

yaptığı gezi üzerine, ıiraut k<ııııblne-

1 t • ,., .. J 1 • } ,., • d • lel'i emrindeki tı·aktör ve lıaı·man 18.00 Progı·am ve nıt'ııtl<'kl't. ı:uat a. 
Ç lm81 mUeSSeSe ere zmJtte p aj Ve enız makinelerinden 15 laııl':>l 'l'rakyaıi:ı yıın, 18.0:1 K:nışık ~arkılar, 18.:iO 

Maıhn 

'okoı. .. 
Sto ..:·H l. 

lM Pe,.tı 
100 Yo• 

lOI lne~ kr 

t'l. 9:J75 
l l l i7S 
sı. oo5o 

1 

Konu~ma: Memleket po~Lnsı, 18.40 
d h •h • i•letmiye konacaktır. Buıılnrdırn 5 C Y 8 r I m amamı 1 tıyaCl " Caz, 19.00 Konuşma, l!ı.15 mı, 

tanesinin bu ;;eneki mııh:;ulil pek be- 1 ~ · ---- ----------....: ı ~ı.:ıo Saat ;ıyarı, haber eı', 1!1.4.J ,..----------------: 
B J d. . h .. d k' • . İzn1it (Hu~u,iı Şt•hrinıizde ı·eketli olan Çorluya tah!lhı eılilmesi Müzik: Çifte Fasıl, 20.15 Radyo ga. 
• e e ıyenm .~e rımız .e 1 ıçt ı· plaj yııktuı. lfalk, d~niz keoacındaki ve ayrıca bir d<' biçer, bağlar, dövrr, zetl:'.si, 20.45 Unutulmuş şııl'kılar, 

sruı.ı yardım muesseselenne ya~· ı İzmitl.t'. denize ha~ı·ettİl. harman ınakine.'liniıı Çııl'luya gön· 2\.00 Ziraat takvimi, hol'sn, 21. LO 
m~k:ta ol.duğu yardım bu sene ~ır Bir kaç :o:ene evn•I yap-1an derilmesi karadaşlırılmı:Jtır. , l\lüzik: Diııleyici i~t<'klni, 21.40 
mılyon lırayı bulacaktır. Bu mık- deniz hanıaını da ihmal yüıünden 

1 

Bunlardan başkıı kayıııakaııılıırın 'Koııu><ma (Günün ıne:;clcleri), 21.55 
tar gecen ısenl'! 900 bi•ı lira idi. batmıştır. Bu hamam için yapılan teşc~büs.ile; 10 tane k~iyün• . ııı~nt>vi Salon orkestıaı;ı, ı. ~fouıssorgsk~·: 

çok nıa~ıaflaı· dıı ıııaıılc~ef htıba ol- şahsıyetme orak ınakınelcıı 0 a1m Polonez, 2. Rachınaninow: Elt>ji, :l. 
• çeıı qene yapılan yardımlar- mu'itur. ı alınnn~tır. Bu ınakineleı· mahsulü T~chrıikow'<ky: Eleji, 4. Rachnıanl-

dıın bir kısmı şunl~rdı.r: 10,00~ İzmit halkı güzel bir pli'iiın sene· 'çok olanlarla, asker aih>lerinın orak ııow: Screnad, 5. Boroıline: Polovcç 
lira ilaç paraı:ıı verılmış, Be.ledı· l lerıienbeıı ha•ı·cliııi cekip · dul'mak- işlerinden ba~ka, halkın da İ:$ledmll 1 Daııslul'ı, 6. Moussur~sk~·: Uopak, 
ye hastanelerine 1 O yatak ılave tadır. Hiç dvğfüe deniz hıınıamı çalıştmlacak, orak VI' hurman i!ılrri 22::JO Saat ayan, halı<'rlPI', lıor11a 
d ·ı · F 'ht b" .. h· · . ' l .·· .. l i t'· · l· Liliıi- (ft\at) 22.45 Saloıı otke:,ıtrusı, 7. e ı mış, atı e ır emrazı zu bu hası·eti kısmen telufı etnwktc\•ken bu suret c suı •1 ve n ızuın a • · • . . . , ., , , 

· d' · 1 h t · · Kutsch · Çıgan fantezısı, 2-.55/2,1.00 revıye ıspan~erı açı mış, as a onun da batmaııı halkı üzmekten lecektır. · · k , ' I d k Pro1?nım ve apırnış. nakliye otomobilleri 2 den rlörde hali halın-ıyoı·. Bu hııınanıııı ht.:rhalde Sıvasa yen o uma -------------- · 

ESHAM VE TAHVIL~T 
lıcraıalyel l yil~d•S 1933Erganl 20.2 l 
Lrıanı ,.u~ ... es llcramlyell 9.JI 19.4 l 
Snaı • ~ntJrll• ! 

" " 
• • .. .. 
• • 

• 
it .. 

2 

3 
4 
s 

' 1 

Aaadol• l •. Yolu yüzde 6~ 
T. :::. Me rkez Bankası 

Şark Dejilr me• lerl 

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

26.-
-.-

ç ıkanlmt~, cankurtaran servisi tak battığı yl.'rclcıı çı_ka.ulııru~ bu sıc~k tezgahları verlldl ı 
günlerde halkın ıstıfadesıne aı·zedıl· ÜROLOG,'- OPERATÖR ~------------· 

viye edilmiş, eski bimarhaneler· metıi lazımdır. Sıvas (Hususi) - iktısat Vcka· Hc """"""'~~:;ı 
den harap bir halde bulunanlar- Hamamın, eskiden olduğu gibi, yi. leti tarafından vllılyelimizde açılaıı Dr. Sedad Kumbaracılar ıı)Jorsa harici alhn ~atı ~ 
dan bir kısmı tamir edilerek em· ne Beden terbiyesi bölge.sine verilme- kurslar için gönderilmekte olan el ~ 

si de çok isabetli olııcııktıl'. dokuma tezgah ve malzemelerinden Bevliye ıll ülehasının R etadiya 25 Lir• 90 K,. 
razı ıariye ile mücadele için dis- lzmı•tte SU SlklOflSI bir kısmı daha oehl'imize gelmiş, Kalın Betiblrtlk 105 • 0-0 • 
pnnser haline kalbolunmuş, .açı· . Ticaret ve Sanayl Odası tarafından MuaHııebanesıni SİRKECİ K ülçe altıa rram s • ıs ,, 
I h lk h . larında yirmi bin İzmit (Hususi) - Izmitte, son teslim alınmıya baılanmışlır. ANKARA CADDESİ, TAN 
an a amam günleı·de musluklara az su gelmekte GAZETESİ KARŞISI, SEl1İH 
kişi meccanen yıkanmış ve Çamlı ve su sıkıntısı l:Jaş gö3ftrmektedir. Ödemişte 88bebl LÜTFİ APARTIMANINA 
c.a .. E.renköy .. ve diğ~r semtlerde 1 Bilhassa, yukaı·ı s~m!lerde oturan meçhul bir ölUm nakletmiştir. 
sıvrnnnck mucadelesıne devam e- b:ı.lk, daha fazla tıkayet etnıekte- Böbrek, mesane, prostat, idrar 

Ödemiş (Hususi) - Burada henüz yolu ve tenasül hastalıkları 
clilmistiı. dir. -1 k l mu'"tehass•aı mahiyeti meçhul bir o üm va ası o • ~ 

.· , 

. . 
-l: .. -

RA.DYO-Li;;N" 
... . . . 

İLE SABAH. ÖGLE VE AKŞAM 

muştur. Gece işeyen çocuklımn tedavisi 

Tekke köyünde Mehmet oğlu 17 iıı .. •••••••••••llii 
yaşında Mustafa Kocnte~ke, taıfada 
çift sürerken ölmüştür. Ölümün :;e
be:bi hakkında zabıtaca tahkikat icra 
ediliyor. 

lnegölde bir park 

··········· .................... : ................. . 
Ta•viri Efkir 

Nim••• (S) Karuıtur 

1 Ab Ş .ti ı Tlirkiye Harl ı 
İnegöl (Husus! ) - Heı: sene bil' one eraı ıçıa ~ 

müsteciı'e verilen Belediye paı k ve 
gazinosıunun bu sene Belediye tara- s..ıik ........ .... 1400 Er. 2700 Kr. 
fından işletilmesine kınaı· \teı:ilmiş Altı Qbk _ ........ 711 -. 1'11 a 
ve umuma açılmı~tır. Uc a~lık ............ 400 > 800 • 

Tem muz : CumartHi 

1560 H. 
Cema:r.lel 

llalr 
10 

GGa: H 6 

-
5. 

1357 
Rumi 

Haalraa 
22 

Hızır 61 
-

V.Wtl• C::ıan ı v .... u 
:i. D >. o. 

Gb•t \Yanaıd/ os sı os 35 
Öi l• 04 34 (l l 18 
llıJMt 08 34 17 18 ........ 1l 00 2# 4t 
Y&W 02 02 22 46 

ı laaalr. (Yanrıld) o' 3303 17 

Ber 'eftllkt• aonra iüıiı1e 1lç ıüf.a ısllUHuaıDU 
·diılttfnlzi "fırçalayuua 

Eskiden bataklık halinde bulunan 
B . R . . . 8ir a7hk ............ llt > pktu, Saiıibl : Z. T. EB'tJZZlY A 

lıu yer, çalışkan eledıye .eısıını-

zin himmetilo ı-ı.1zel bir park haliııe DİKKAT: 1 Nqriyat llüdö.rü : C. BABAN 
::;clirilmlstiı·. Dercoluumıyan e..-rak i ade olunmaa. . 8aatldJiı yer; .lf11t6ıtai EBÜZZIT4, 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli ııaıııztıtleı iıırlen 338 doğu ınlu olup cvıaklnrı tamamlanmış O• 

lıırılur 7 temmuz 941 tarihinde l'e vkedilcceklerinden bunların pazarla.. 
l'İ günü ı:aat. (8> !"eki7.de Kuı umda bulunmaları ilaıt olunur. (5447~ 

, Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tnihi 1888 - Sermaye&i: 100,000,000 Tiirk füuı 

Şube ve A jans adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ RANKA .MUAMELELERi. 

Paı·a biriktirenlel'e 28.800 lira ikramıye ,•eriyoruz. 

Ziraat Bankaı:;ında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf he.sap
lurında eıı az 50 lira::ıı buluna lara senede 4 defıı çekilecek kuı'u 
ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 aclet 50 liralık 5,000 lira 
4 > 500 > 2.000 > 120 ) 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > 

1 
160 > .!O > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 

D iKKAT: Hesaplanndaki panılar bir ııene içinde fiO lırııdan 
nşnğı diişmiyeıılere ikramiye çıktığı takdirde 'ıı 20 fazlasile \'C'l'İlı:'· 

ceklir. Kul''a1ar ı<enede: 4 <lefa, 1 Eylıil. 1 Riı iııcikaııun, ı Mnr::. 
ve 1 lfo7.irnn taı·ihlcı inde çekileC'<.'kth. 

........... iıııııilıiıiiıııliiıiiiıııiiıiıııiiiııiiiıiıiıiiıillİiiliiiiııiıiıillıiıııiıİllm ....... . ,-----
1 Dr. Rıfat Çağll 

Sinir Hekimi 

IBeyoğlu İstiklal caddesi ElhaınTa 
ııpa rtııııanı (Sakaıya sineması) 1 

Nu111ara ı. Telefon 44445 

Dr. Hafız Ceu,ai 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Müteh.ıassısı 

Dlvanyohı 1 O.. 1 
Muayene saatleri: P azar harı~ 
her gün 2,5. Tel: !!3898 


