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Cepheden Cepheye 
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Kanuna sevgi ve saggı, lıem 
hiikii.metlerin prestijini, hem 

milletleı in özıenliği ni arttırır. 

.. """" 

) Yazan: Mümin Mu•tafa ( 

Gençlikte, orduda, müaeYTerl~r 
arasında caalı bir •'ika ile olr.anan 

Büyük Harp hatıraları. 

L Her kitapçıda bulunur. J •0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon: 2 es 2 ı (Ş.rhl 2 nel Mhife mhdel 

'-----------_) 
g il • - w:sa 

Başvekilimizin nutku 
her taraf ta büyük 

bir alô.ka uyandırdı 

Ba~vekilimiz Doktor Refik Saydam tarafından e\ \elki gün Büyük i\Iillet .Mec· 
lisinde irad edilen tarihi mühim nutuk, her tarafta büyük memnuniyetle ka,'l"!jı· 
lanmış*ır. Muhterem &şvekilimizin nutkunu söylediği esnada alınan re im, bu ta
rihi sahneyi tcsbit etmektedir. 

Sulh yolunda 
TUrklyenln 

hizmeti eri 

S iyaaetin bir sürü tari~i ol~bilir. 
Bizce en d<>ina tarıflerınden 

biri de şudur: j 
«Siyaset, bir milletin mUlıı:adde· 

rabnı zaman ve zeminin icapla· 
rına en muvafık surette idare et· 
:meyi bilmektir.» . 

Bu tarife nazaran, Refık Say· 
dam hükumetinin Türkiye harici 
ıiyasetini bugüne kadar idare et
mekte gösterdiği basiretkarlıktan 
memleket de, millet de memnun 
olmak lazımdır. 

Bafvekilin dünkü nutk'! da 
memleketimizin harp atefınden 
tnasun kalmuı için siyasetimizin 
•İmdiye kadar nasıl tedvir edil· 
c'liiini ve bundan sonra da nasıl 
tedvir oluruacaitm çok açık ve sa
mimi surette izah etmektedir. 

İki seneye karip zamandanbe· 
ri yalnız Avrupayı deiil, Afrika 
ve Asyayı da kalıp kavurmakta 
olan fırtına ortasında Türkiye, 
tek batına sulhu muhafazaya mu
vaffak olm\lf ve onun bu mVYa_f· 
fak.iyeli, hiç fÜpbeıiz batka mil· 
letlerin mukadderab üzerinde de 
tesirini ıöıtennİftİr. 

Bu ifibarla S..,vekilia cSöm
anüze olan sadakatimiz, medeni· 
Yet dünya11 önüne açık alınla çık
ınamm temin elti» demekte çok 
"-kkı vaıldır. • • 

Refik Saydam hükumetmın 

Tarihi nutkun 
~ ............................................. ... 

akisleri 
-----------------------Almangc 1. a 

"BaşvekiJin sözleri, 
Alrnanyanın 

Türkiy :.yeı a "Şı takip 
ettiği hattıharekete 

tetabuk etmektedir,, 
füırliıı, 5 (A.A.) - Tül'kiye Bl\e

vı:kili Jıuktor Refik Saydam tarafın. 
,Jıın dün Hüyiik Millet Meclisinde 
öylcncn nutuk, Alman slyast mah

filll•rinde müsait biı- intıba uyan • 
dırmı~tır. Refik Saydamın beyanatı, 
Aııkara hükünıetlniıı, Türk menfa -
atlerlııin müdafaası hususunda takip 
ettiği realiclt siyasete tevafuk etmek. 

(Dtı•amı ımhi/ e 5 ıitfıtn '! ele) 

ltalgada 
"Roma, Türkiyenin 

siyasetinden 
memnun ve 

Türk menfaatlerini 
takdir etmektedir,, 
Roma, 6 (A.A.) - İlalyan gaze

teleri, Türkiye Haşveklll Doktor Ro
iik Saydamın nutkunun ehemmiye. 
tini tebarüz ettirmektedirler. Journal 
d'ltalia cazetesi bu beyanatı 'l'ilrki
ye ile !\Iihver devletleri ve Roma ile 
Ankara aı-asındakl siyast münase • 
betlerin tavzihi fçin yapılınış mühim 
bir teşebbü. teliikki etmektedir. 

(D•t•anıı ıo.lıife 5 Biltıtn 7 dt) ................................................................................................. 

İçki ile mücadele 
Bunun için, Türk Ceza Kanununda 
sarhoıluğa müteallik hükümleri 

şiddetlendirmek acaba fayda vermez mi? 
(Yazısı 4 üncü ııahifemizde) 

Kızıl ordu 
kısmı küllisi 
imha edildi 
Muazzam Sovyet 

·cephesi her yerde 
bozguna uğruyor 

20 bin Sovyet aakerl 
kumand•nını öldUrUp 

firar ettller 
Berlin, 6 (A.A.) - D .. ·.n. ajan-

, sının bildirdiğine 1röre, salahiyetli 
mahfıller bugünkü Alnıun tcbligi 
hakkında eu mütalcnlnrı yürütmek
tedir: 

Bütün şark eephC!i eri bh- ha· 
ı eketle ileri doğru gitmektedir. 

Gnliçyndaki harekat Karpatlardn· 
kı geçitlerin Macar kıtaları tarafın. 
dnn işgali fizerine yeni bir safhayn 
girmiştir. Mncnrlar şimdiden ovaya 
inmişler, garbi Galiçyada ileı ileınek
te olan Alman kıtıılarınm sağ cena
hı ile birleşmişlerdir, 

llütün cephede muannldanc rnuhn
l'ebeler henüz devam etmekte olmalc.. 
la beraber Sovyet İstihbarat Büro
suııun bugünkü tebliği Alınan ku • 
vnyi kü111yeslnin bazı şehit'lere var
dıgını itiraf etmekteı:lir. 

Hfilen Alman ileri hareketi, geçen 
Cihan Harbinde şubat 1918 do varıl. 
mış olan «on hattaki rnuht"lif ııok. 
lıılnrı ge~·miş bulunmaktadır. Bu 
hudut, c<ıki Avusturya - Mııcnristnn 
ve Rus hududunda ve Prut nehri 
üzerinden Çernovlçten başlı~arak şi· 
male doğru Kovclin şıırkındn ve 
Pin k şehrinin garbından geçerek 
müstakim bir hat şeklinde lllin"k 

(Dı•ııa.ııı su/ılfe 5 slltıın ~de) 

r .. 
ITURK 

ALMAN 
Dostluk paktı 

Dün Berlinde 
musaddak suretleri 

merasimle teati 
edildi 

• 
Bedin, 5 (A.A.) - Buglln öğ. 

leyin Türk • Alman dostluk pnk- ı 
tının ıııusaddıık suretleri teati e
dilmiştir. Tuti meı·asinıinde At. 
mnnya)ı Haric:ile Nezaıeti müs
teşarı Voıı \'aytaker, Türkiyeyi 
Büyük Elçisi Husrev Gerede ile 
bu maksatla Berllne gelmiş olan 
Türkiye Harici)•e Vekatctı Umn· 
mi Kutiıı Muavini Cevnt Açık. 
alın temsil etmişlerdir. 
Cevat Açıkalın Alman Umu

mi Harp ölüleri ibideıine 
çelenk koydu 

Berlin, 6 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye Vekaleti Umumt Kitip 
:Munvlni Cevat Açıkalın, bu sa
bah Umumi Harp ölüleri abide· 
sine bir çelenk koymuııtur. Cevat 
Açıkalın, Unterden, Lindeki ibi. 
dtt önünde büyük Almanya mu. 
hafızlarına nıensup bir tabur ku.. 
mandanı ile Tuğgeneral F'rocher 
tarafından karşılanmıştır. Çelenk 
üzerinde Cevat Açıkahn yazılı 
kırmızı • be ·az bir kerdela vardı. 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Almarı iş~a.ı. 

• 'din° 

~ 

. 
V) 

o 
Gtuçov 

A lman Ruı harbinde umumi harekatı ve Alınan knvvetlerl 
tarafından işgal edilen mıatakaları gölterir harita 

( Askeri Vaziyet ) 

Alman - Rus harbi 
Düşmana karşı za/er geri çekilmeklt1 kazanıl· 
ma% - N apoleon 1812 de m.uflaf f akıgetsiz
liğe uğramıştı, mailü:bige.te değil - Motörlü 
kuvvetler şimdi ricot hatlarını kesigorlar. 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
ESKi ORDU Kl'MA~DANLAR/NDAN 

Alınanlat'ln Sov3ctler arasınd ı 231 Bu harbe kim sebep oldu! Bolşe-
,:,ı dn k ı 1 • A'hnaBlar mı? di-

clo Uuk mt akına raı,'lTlen bn defa ğer nıuhnrlp zümre mi? Bu me ele 
22 haziranda Almanların Bolşeı.-lk. siyasi olmaktan ziyade askeri b"r 
ı. re knışı harbe girişmdcı1 viikıa- meseledir; ve sevkulceyş kaplarının 
l.ııı ~ ııkıııılıın takip tmıyenletl dogurdu~u bir hadisedir. Bunun için 
l'peyce şaşırttı. Hadiscleı in iç ylizu. biz de sırf sevkulceyş bnkımı~~an 
nü gö1 nılyc çnlı~ıınlar ise son mayıs bu harp alyasctlnl tetkik edeccgız. 

Bu vazıda Sovyet Ru;ıyanın vazı· 
ayında Almanya ile Sovyet Husya • · i · ı ki 

vetiııi ve hueketlerın ınce eme e 
arnsınıla artık bir ı;-arpışmanııı za
ruri bir hale gelmekte olduğunu sr
ziyorlardı. 

İ e lınşlıyacağız. Eski klasik harp. 
lcııde iki devlet haı p ederken diğer

( Deı-a.mı sa1ıif ı 8, sütun 1 <U) 

Muallimler yaz 
tatilini istedikleri 

Alman ileri 
harekatı 

devam ediyor 
Kızıllar, bir çok 

kilometre çekilmiye 
mecbur edildiler 

Londraya göre Ruslar 
Alman tanklarını 
durduramıyorlar 
Io kova, 5 (A.A.) - . 4 temmus 

gününe alt Sov)·ct tcbliğı: 
lJivinsk, Lori"a• Dobıoviç, Tnrno. 

pol ist.!knmetlerlnde şiddetli mu ha -
rebeler cereyan etmiştir. Cep~enill 
diger blllgcleıinde iııgal cttıklcrı 
mevkileri sıkıca tutmakta olan kı_ta· 
lanmız nrazımiz dahilinde kendıla
rlne bir yol açmıyn teşebbüs eden 
düşmanla muhnrebeyc tutu muşlar
dıı-. 

(Devamı •alıif• 6 riltun 8 de) 

Macar tebliği 
İki Sovyet 
şehri alındı 

Fin orduları da 
ilerliyorlar 

Budnpeştc, 5 (A.A.) - Ma
car tebliği: 

Ricat etmekte olan Sov.} et k,ı
taları takip edilmektedir. St.:ıniıı
lav ve Kolome'yi işgal eden kıta• 

(Devamı sahife 5 •tlttoı '! dt) 

··-··································· ········-
Tür ki yenin 
Fransa ya 
selamı 

yerde _g~~ireceklerı v; .. ,,~·:::\ PCt~:et Inöul 

ve Ttrk hükuutet.1ne Frans11nın dost 
ikmal kursları için yakında Maarif lul;"ltnU iblilğa memur edilen \'e Anka 

radan dönen Benolt Mechin, Mar .. 

M ""d •• ) "ki • d b• k • şal Pctain ve Amiral Darlan tara. u ur u erın e ırer omısyon fından kabul edilmiş ve vazife.1 
hakkında kendilerine izahat Ycrmlt

teşekkül ederek faaliyete geçecek tir. Müteakiben l\iachin, kabine iç~ 
timnında hazır bulunmuştur. 

Ankara, 5 (Huımi) - Maarif Yeki.Jeti nazari ders muallim· Yarınki kabine toplantısından ~o• 
lerine ıene tatilini istedikleri yerlerde 1ıeçirmek üzere izin verme-- ra bir teblığ neşredilmesi nınhtemet-

•"1he olan esulı biuneti, Türki• 
Jenin herhangi bir maceraya ıü· 
riiklenmesine mini olmak husa
•undaki teyakkuz ve itina11dır. 

yi kararlaflırmıttır. (Dınamı sal ifc S ritu'ı 5 de) dir. 
------------------------------~~----------------------'"-----~----------~----~------..:._-- - ------~~~--------------~~-

Maamafih memleketimizin her 
türlü maceradan uzak durmıya 
karar vennit bulunması, ahitleri· 
hlİze vefakarlıktan kaçınmak ve 
doatluklann icaplarına arka çe
virmek demek deiildir. Bilakis 
sözlerimize sadık kalmakta göı
terdiğimiz düı ;jıtlük ve mevaıt 
'dostlukları Y"ni muahedelerle tak 
viye hususun ı.ki duı·binlik, Avru· 
Panın bu kötesinin de kana bo· 
Yanmasına mani olmak gibi çok 
büyük faydalar temin eylemiştir. 
İçinde bulunduğumuz çok kantık 
ve çok dağınık harbin bir an ev· 
Ve) nihayete ererek beferiyetin ge 
ni, nefes alabilmesi o karı,ıklık· 
ları arttırmak ile kabil olamaz. 
Onun yegane çaresi yangının ıi· 
rayet dairesini elden geldiği ka· 
dar daraltmakbr. 1,te Türkiye ilt.i 
•eneye karip bir zamandanberi 
l,ilhaasa buna emek ıarfetmi,, •· 
bitlerine sadık kalırken, dottlan· 
ltı da l'Ücendirmemek 1ıibi büyük 
dikkat ve teyakkuza mütevakkaf 
olan kudretli ve basiretli bir ıi· 
l'llıet takip eylemittir. 

Türkiye bir taraftan aulhe böy· 
le fedakirane hizmete çalıtırken, 
clifer taraftan da, kendi İstiklali 
ve ınülJri tamamiyeti üzerinde de 

TASViRi EFKAR 
(/),, 11111 ıahift fi süt1ı1111 dt) 

Sarki il rikada 
ltalgan 

mukafJemeti 
sona erdi 

Habeflstanda, ltalyan 
bafkumandanıordusu 

ile teslim oldu 
Nairobi 5 (AA.) - Habeşis

tandaki italyan Başkumandanı 
General Cazzeranın Calla ve Si
dama mıntakasındaki bütün ftnl
yan kuvvetlerinin teslimi şartlan
nı kararla,tırmak üzere bir mu· 
rahhaa gönderdiği resmen bildi
rilmektedir. 

Şarki Afrikada İtalyan mu
kavemeti nihayet buldu 

Kahire, 5 (A.A.) - Calla ve/ 
Sidama' daki İtalyan kuvvetleri· 
nin teslim olması üzerine Şarki 
Afrika İtalyan imparatorluğunda 
ki İtalyan mukavemeti bilkuvve 
nihayet bulmuştur, Kah iredeki 
lngiliz Umumi Karargahı tarafın
dan bu akşam vaziyet hakkında 
neşredilen tebliğde deniliyor ki: 

(Dtı•tımı ıalıif • 5 B"tun 6 dt) 

r SPOR.---, 
1 

Fener bahçe - Maıkeıpor maçından heyecanla bir sahne • 

DUnkU mlllT kUme maçlarınlla Fener
bahçe Maakeaporu a-o yendi, G. Saray 

Harbiye ile ı-ı beraber• kaldı 

( Yazı•ı 6 ıneı stJei/11mizde) 

Eden'iı ıutku Bakrşlar 

sa, vekili 
dinledikten Hitlerle 

müzakereye 
amade değiliz :, 

sonra 
Peyami SAFA .................... .......... 

TÜRKiYE bir ateş de· ---
Hltlerle temsll ettllil 
her •eyin lmhaaına 

çahfacağız 
Londra, 5 (A.A.) - Eden, •bir 

nutuk söyll~crck demiştir ki: 
c- Hiçbir zaman ve hiçbir meY

zu etrafında veya herhangi bir se
beple llitlcrle müzakereye girlşmiye 
fimadc değiliz. Hitler ve temsil ettiği 
her şey tnınamile imha edilinciye kıı
ıl ar harp ır.ıyreUcrirnlzi arttıracağız. 
l)linya uzerindc Hitlerin hayat oart
lnıile biziınklleı·in ayni zamanda bu· 
lunacağı bir yer yoktur. Sovyetler 
Biı lığine ve Ilitlerle mücadele eden. 
lcrın hepsine yardım etmek için hor 
şeyi yapacağız. Herhangi bir muha· 
rcbe meydnnı üzerinde Alman hava 
kuvvetlerini ycninclyo kadar hava 
kuvvetlerimizi arttırmıya devam ede 
eeğ!z. Bizi ancak bn tatmin edeblllr. 

Bir tek gayemiz vardır: Milletle. 
ı in hürriyeti ve mesut sulh emniyeti 
içınde 3 aşıyacak bir dün)•a kurmak
t-ır, 

nizinin ortasında bir 
sükun ve barış adasıdır. Alev 
dalgaları, Avrupa ve Asya hu
dutlnnmızın kıyılarını yaladı, 
yalıyor, yalıyacak: Balkan, f. 
rak, Suriye. Olabilir ki yakın
da Kafkas hududumuz. 

Vatanın etrafında ateşten 
bir halka çeviren harp, hudut
larımızda yükselen yangın du
varlarına çarptı ve dışarıda kal 
dı. Bu duvarın harcı, siyasi di
rayet ve itidaldir: Tek selamet 
politikaaı. 

Bunun ne kadar mümkün ve 
<Joğru olduğunu Doktor Refik 
Saydamın dünkü nutku, her za 
mank.i veciz ve selis if adeaile, 
gözlerimizin önüne koydu. Ar
tık anlamıyan kalmıpa anlar 
ki bizim bir tek cephemiz var· 
dı ve bafka olamazdı: Türk 
cephesi. Milli bir politika, bey

nelmilel pli.ndaki büyük dan-

!ara doğrudan doğruya müda
hale etn'ıemizc mfmi idi. Biz bu 
harbin ne müellifiyiz, ne de 
aktörü olabilirdik. Vatanı mü
dafaa etmemiz için sulbü mü
daf an etmemiz liizımdı. Kim 
seve tecavüz niyeti yüklemiye 
hakkımız yoktu. Biz kahadayı 
değil, kahramanız 

Doktor Refik Saydnm, her 
nutkunda, siynsi diro.} et \ e İti
dalin en mükemmel formülle
rile konuşmasını bilmiş Rdam
dır. Onun sözlerine kıvraklık 
ve yumuşnklık veren siyasi to 
nu birçoklarımızın dikkatle 
rneşketmemiz lazımdır. 

Evvelki gün yine bu tonla 
eöylenen nutkun kaç cüınlesı 
vardır ki milli tasvibi kazan· 
mamı~ olsun~. İçinde fesadın 
zerresi olmıyan her Türk. bu 
nutkun birçok parçalarında, 
kendi ruhunun dile geldiğini 
görür. 

Hadiaelerfo sarih ve parlak 
bir tahlilini yapan Doktor Re
fik Saydam, bugün milli politi
kamıza kal'fl beslediğimiz iti
madı hem kuvvetlendirmif 
hem de bunu ifade etmemi&e 
yübek INr ve911e vermıf oldu 



a Yazan: KANDEMiR ........................................ 
Enver Paşa "hapsedilmemiş olsaydım, 
daha evvel aranızda bulunacaktım,, diyor 

DlaW tefrikuaa •zlhuı Cezair, Tunus, T rabluaııarp. Mı-
Jl..ıtnfl.,,. "t..lü .ı.a • finı- sır, A rabistan ve Hindi.tan ibti-

iiki Nafia V•k-ilimiı - Ali F1ı&t lalcileri birliği sizinle tamamile 
P1ı1anı.n ri11asetindeki Uk sefaret hemfikir bulunuyor ve iDanıyor ki 
·~ti.Ju Gürciatc• aiilı:um•ti bütün ihtilal va&ıtalarını kullana
T•/li•U bir ın..t•& ~r. Tak emperyaliat vahşilerinin diş-

Bu. :Ayaf•tte G ırc-iatan Harlcf11• lerini eökecek ve onları fenalık 
Mutqarı, Kımdc""1ü ı111nvıda o- edemiyecek bir haJe getirecektir. 
tıırmakta olan -ıhndiki Milli lılü- Bu vesile He, sonuna. kadar bizirn
drı/a. Vekilimiz • Saffet Beyi., ]e beraber çalışmak istiyenlerin 
Eınıef' Pa14 .tıı6Uttiğ"1d trt.1Jwıor. 
Tapak komitacıları, En er Pa a- ellerini sıkanm. Mücadele uzun 
ııı 11 muık içm arayıp durcl •kla- silıecek. fakat mutlaka 7aferimiz
" dan, Kaıtdcı 'r bu bmızet şten le neticelenecektir. Arkadaşlara 
fnca lalde kU1kııla11 yor 11• Harl- muvaffakıyetler dıler ve yaşasın 
c"ye Mı.ıstcıarına, Saffet Beyin mazlumlann ittihadı, kahrolsun 
timi Mo kova 4ta emil tnimJz -0l- bu ittihat karşısında titriycn za
d ığı11m ıı lattıl tan ıo ra, Eııver I I 
Pn,a1tm flMtll n Tiflıau 1' lımma· im er.··> 
d ğu ı söyluyor. Salonu dolduran murahhasla-

Fakat J erhangi bir ka::an n ö. rın gürültüsü ortasında ba,cılanıp 
1 ımc gcçcb ln d; ıç n bıc i:cıhı k •f i evvela Rusçası okunan, sonra 
gormUJlo-r. Türkçeye tercüme edilen hu nu-

Gurcütan Polu Mudurii Umu- tuk, her iki dilde de, ne arada, 
mkmıı da I ı açarak na ol r ne ol- ne biterken hiç alk.ışlanmamıştı. 
wuız muteyakl.:u bııluxmamu iıti- Muhakkak ki bunda, nutuk sa-
'I/ r. E• ttr PQJıı iae • tıırilıte 
Moakoııada lnılınuıyordu. J-Joako a- hibinin bir (Paşa) oluşunun bü-
11• gitm~den erı:el s.o 4ğıutoavn- yük bir tesiri vardı. Diğer taraf
da Uıpüuuıa (B"rüıei Şark Millet- tan Leh, Macar, Alman. Rw, 
l~ri Kaııgresi) 'ite iştrrak ttwuk ıı- Çek, Yahudi, Gürcü, Ermeni, A
ze,.. Bakfl.ye geleıt En ıer PGfa, rap gibi milletlerden ba~ka Ru.s
.ruda kfllldisiııi, 81nJHl1"fl . licıt l!OU'lfJ !yanın her tarafındaki Türk kabi
lıucıım eden cı.:ılt Bol§evikler~ kar- leleri arasından &etirilmis bu 
ıı - lı:rnı.gr1 Jı11Z11rwuia - mudafaa 189 1 5 3 • ·ı 
t k l "-· ••nıı dııyurak Osmanlı murahhaa ceman dı ve e me ı ..... m.. l h ı_ .ıı.. •• v • • k · · 

Jmp...atorlılğ•ttın1 Harlli UınumL : çe ıı.onu~gu ıçın,. e serıyetın 
'llfJ Alma11ya1uıa yanttıda girifiııin, soylenen ıozlerden hır teY anlı
-ı·e nılax evwl Trablıısta. ltulva~ yabilmesi imkinaızdı. 
lora ~rrı açtığı mlü!adeleııin ~e Enver Paşa ise, temıil ettiği 
ıebc~ı tı1!lattıktmı ~ro aö:lerı.. İhtilalciler birliği namına söyliye-
M r"lll• dntım etndıtır: • · · .. ı · ld v • • b 

Ben Ummni Hıpte pek mühim 
bir mevkide bulunuyordum. işte 
itiraf ediyorum ki; o günlerde Al
man emperyalizmi ile birlikte 
harp etmiye mecbur oluşumuza 
mütteeMirim. Ben İngiliz emper
yalizmi ve emperyaliatleri gibi 
Alman emperyalizmi ,,e emper
yalistlerinden de nefret ediyo-
rom. 

Y oldatlar; ıizi temin ederim 
ki, eier o ııünlerde bugünkü Sov
yet Rueya mevcut olsaydı ve bu 
sünk.ü maksat ve gaye uğrunda 
harbe girmif olsaydı biz, timdi 
olduğu iİbi o zaman da onun ya
nında buhmunlak. 

Biz, bu sefer Sovyet Rusya ile 
ifbirliği yaptığımız tarihte Yude
niç ordu.unun PetTograd1n önün
de bulunduğunu, Kolçakın oralı 
elinde tuttuğunu ve Denikinin 
cenuptan Moskovayı tehdit ettiği
ni batırlatınm. Bu sırada kendile
rini muzaffer sayan itilaf devlet
ten ise bütün kuy,,etJerini toplı
yarak vahfi diflerini g1eırdatarak 
keyiflerinden kaplanna ıığanu
yorlardı Biz itte böyle bir za
maada Ruayanm doatluğunu ara
cWr. 

Eier Karadenizin azgın fırtı
..ıan bindiiim pminin direkle
n.i uçurarak beni yolumdan seri 
çe"Wiamaeydi. eia KoYDO ,,e 
Re.al ziaclaalannm demir par
makbklan büniyetimi hapeetme
~i, eier bindiiim tayyareler 
abi bir teaadüfle dipıriİf ohna
-.Fcll. hea RU8)'1UUD e11 mü,ltül 
...... um aruuzda buluna
caktnn. 

Biliyorsunuz l:i yoldatlar, biz 
Umumi Harpten mağ&ôp çaktık. 
F abt ben bu aeaiceyi 'bir mai
~et olmak ludıı.I etmiyorum. 
.zn Türkiye; &opzlan kapanuıa 
•,,aiade Çarhk idarenin çök
me9İne Ye binnetice onun yerine 
~ ıztmap çeken milletlerin 
tabit müttefiki olan Sovyet Ru. 
)'UUWI doim•una •bep olmut· 
tar. Türkiye böylece dünyanm 

aelimetini temin edecek yeni bir 
devrin açılmuım temin etmiftir 
IU; he.ce M, maztarip ve e8İr 

mmetler hesabına bir galibiyet 
ve zaferdir. 

EaYer Pafanın .özleri ,öyle hi
tiyorma: 

- Banda tem•il ettiğim Fas, 

cegını soy emlf o ugu ıçın u 
noktaya hiç ehemmiyet vermif 
görünmüyordu. 

Onun b ilakis, ba.,kalarinin ve 
bu arada bilhassa Türkista n mu
rahhaalanndan Narbutab ekto'V\)n , 
şu sözlerine mim koyduğu mu
hakhktı: 

- Zinoviev yoldaş da, Lenin 
yolda, da. Troçki yoldat da ••• 
Hiç kimse Türkistanın hakiki ,, •• 
ziyetini bilmiyor. Türkistan mu
rahhası eıfatile sizden rica ediyo. 
rum: Bizi komünizm perdesi al
tında memleketimizde ihtilaflar, 
kargaşalıklar çıkaran müstemle
keci zihniyetindeki kötü ajanlan
nızdan kurtarınız. Şüphe yok ki. 
Sovyet bükGmeti fenalığunızı iı
temiyor. 

(Devamı var) 

Kazım Dirik 
ailesinin teşekkürü 

Eşim ve babamız Trakya U
mumi Mtıtettlşi General KAZIM 
Dt:RfK'ln 1lfulil dolayısUe bizzat 
cenaze merashnine iştiralıı: ede -
nlc merhuma aon 88Y&'1 'f'e tnec
clhlerinJ iıtbar buyuran Ordu 
ıtiifrttifi Pahretthı Altay'a, İs
tanbul Valisi Lütfi Kırdara, ı. 
tanbul ~oautaDJ Geunl lahak 
Avniye, ı.tuı..ı Mıntab ]{~ 
tanı General Zi1aya, İstanbul 
Merkez Komutanı General Fevsi 
Akıncılara, lıızıbat Kıtad Ko • 
.......... ---- tıu&abiı 
umsıMaJa..k~ .... 
likaları ile hisleri medyun ve 
minne**ar eden doktor profeeir 
AWiillıı:Uir N~nla Gau.... Ms 
tanem .,. ı.tanı.aı .Smnf7et 111-
dftrftita, İstanbul Belediyesi, 
Devlet Deniz, Demiryolları ve 
Liman İdaresi erkanına ve Edir
nedea itibuaa İl&aütıle kadar 
olan lıat giizergihında teessürle
rini iz.har eden aayın vatana. 
larınnza Ye garnizon komutan, 
subay ve erlerine ve gerek cetıaze 
meruimillde hhmmak Ye eelent 
göndermek ıuretile u1z eşim ve 
muhterem babamızın yübek ha
tıruma hfhhldannı khar bu
J'1U'&n akrabe, ahbap ,.. dostları-
mıza s&rterdikleri yüksek alaka 
,.. teeasttnlen dola71 teıekkflrle.. 

Refik<m: Matdtı Dirlk 
Çocukları: Şülcnaıa Ktıraco, T•

rcıa Dtrilı, Orloa DrUc. 

'-~-------' 

6 Temmuz 

Ş E H i R H. A B E R . L E R i 
SİYASİ VAZİYET 

Japonya ve 
harp 

• 
yenı 

Yaş derilere 1 

satış f i_qatı -
Münakalat Vekili 
Basın Birliğinde 

Sümer bank 
A~ So.,.eder Birlijile 

d e laarp U1iae pmİf 00-.ı " t h • ı • karpamda J9p0nya hnparatolfum U S a S 1 1 iu ne vaziyet alacaktır? Bu sul 
iki haftadanberi bütün c.ihuı poli-

konuyor 
Plyasad• •al'kaımadı 

l•brlkatörler de 
lüzumsuz sıkıntı ı 

yaratı~orlar 

Cevdet Kerim İncedayı 
verilen ziyafette Vali de 

ıerefine 
bulundu 

k l d tikanm metıul etmektedir. 

O r Um a ı ı r Çünkü A.yanın bu biJülı aı-
bri ,,. balari dnletinin vw.ei i - ... ---.--.ı----1.-... -- karan ye ı-- tatbikma pe Easper e..-... • •• ·mc1!L! L_..I...!__ -~ dün ... • ti l&I 1M1n1D1 - yaya, JaDI 

91Zhljı karfıeında Avrupa, Aıya ve Afrika kıtalan· 

Murakabe Komlayona yaı lierilere 
azami satıı, fiyatı tesb:t ettikten 
sonra bu malların satııları tamamen 
durnıUf gibidir. Toptnnc.ılnr mezba
hada kesilen bu yaş .tenlerden daha 1 
fazla i tüade temin etmek maksadi
le malları kunıtmıya bnşlamıılardır. , 
Kunı derfüin satış hadleri tayin c- j 
dilmemiş olduğundan bu mallar iste..1 
nildiğı gibi yüksek fiyatlarla satıla
bilmektedir. 

mUetahsll mutavae- mı .münhasır ~·P kalmıyacajını 

da.tg la:Jlll edecektir. 
Sltl•nn &llne T• Almanyanm kead.İlıinİ bundan 
Bir çok mıntakalarda yeni yapatı bir iki a y sonra hedef yapacak 

mahsulünün mühim bir kısmı satıl- Sovyetlerin tecaVÜz bazırlsiım ön
dığı halde Sümerbank eksperleri pek lemek için t imdiden harbe pdi
nz mahsul mıntakalanndan pek u ii --....... JapG1171Umı böylece 
mıılısul almıflardır. Siimerbankm bu kaW ed" ' Alma a tecnüze 
alaka ızlığı karşısında malını sat - • 'P ?>' J1 • 
mak mecburlyı>tiııde kalan köylu ugramıt. addetmeaı muhtemel.dir. 
mallnnnın m!ıhim bir kısmını ucuz Bu takdırde Japonlar, Asya cıhe-

1 
fiyatlarla ikinci ve ~iincü ellere tinden Sovyetier Birliji arazisine 
vermek mecburiyetinde kalmışlardır. hücum edece.ldenfir. Ba vaziyet 

1 
Ver11en malümata gore ~ilmerbank k&l'fUmda İnailtere ile Amerika 
Tra'kyndnkl ağtr harcketıne muka- seyirci kalamayıp Japonyaya 
bil şebrımizdc, Trakyadan mal ~p- harp ilin edecelderdir. 
Iıynn tac.irl rden 30 kuruş fazlasıle r.::..ı.:.: A ad A 

1
____ ·ı 

:yapağı miibayaa ctmektccllr. .....-- _ ~ ~ .ruuaa .. ya. ı e 

Diğer taraftan deri fabrikntörlcri 
de şehrımizdekı kuçtik tacırlcrlc es
nafa mal vermediklerinden işler a
zalmt~tır. Fabrikatörler mallarını 
Anadolndan gclcn mü terilerc gizli 
ve yuk!'!Ck fiyatlarla atmakta olduk. 
lanndan İ tanbul pıya asında schl'p 
siz bır sıkıntıya :yol açmaktadırlar.) 
FabnkatörlcTın bu suretle malların 
gfın hükmü piyasaya çıkarmayıp ha
vuzlarda bekletmeleri köylünün hay
vanlarını kesmelerini ıntaç etmekte 
ve fJyatları yuluıeltmektedlr. 

Banka bu yıl Trakya mıntakasın- banan möttefilden Fmlandıya, 
da ancak 100 ton yapağı satın al - Ramanya, Macaristan, Slovakya 
mıştır ki, ochrhnizdekı Mu«evi tica- ye ltaJyamn nizamiye; İspan
rethanelerlnden yalnız biri bu mın- ya, Fransa ve emsali garpli 
takadan 120 ton yapağı satın almış. devletlerin g(inüllü muanam or• 

C eydet K erim lncedayı l'Ueteciler aruında tır. dulan luarpamda yalna Mo.lı:ova· 
•· Yapağı mmtakalarmdald müsteh- dejil, belki de N ıeo • 

Alakadar makamlar bu hususta 
yeniden tahkikata bqlamıg bulun
maktadırlar. 

Şehrimizde bulanan Münakalat nasmda yapılmış ve çok umimt bir slU mutaVR ıtların elinden ~rtar- :a.. mamnd rr- n ~ 
Vekili Cevdet Kerim İncedayı, dun hava içerisinde cereyan etmi~r. mak için Bankanın daha ~ış faa- Ural ~::_ __ todar 0-~~: 

0
_ 

Ba~ın Birliği İstanbul Mıntaka ı ta- Vali ve Beledl:ı;e Reisi Doktor Liitfi llyette bulanma•ı ve hatta ıcap e- '"915...,_ ~"'".. ~ 
rafından şerefine verilen çay zlynfc- • derse Ziraat Bankasile Tıca:ret Ofi. lan Kızılorduyu •re Sovyet huku-
tinde hazır bulunmuştur. Kırdar da zıya:!ette hazır bulunmuı- sinin de mübayaatta bulunmaları te.. 'metini, harbe pdiii takdirde Ja-

lktuat haberlerh 

Yağ sahşlannın 

Toplantı Birliğin Beyoğlandakl bi tur. menni edilmektedir. ponya arlmaından YUrac:akt.-. 
...... .............................. ..... •• •• •• •••' '' • •••••••••• ••• ,. •••••••••••••••••••••••• • ••• Malilnclm ki seçen Unı11111i 

kontrolü 
Yağ satışlarına kanştırılan h·i

le hakkında Fiyat Murakabe T eş
kilatı tetkikler yapmaktadır. Mu
rakabe Bürownun kadrosunda ha 
len fazla memur bulunmadığın-

Film rejisörü 
Vedat Ürfi 

Şehrimizde birkaç 
temall daha verecek 

Uzun sen eler Avrupa ve Mısır 
d an lh rac:ab Konnol Daireai me- aleminde bulunduktan sonra ara-
murlarmdan bazıları da yağ işi mıza avdet eden kıymetli film re. 
hakkında Murakabe Bürosile müt 

jisörü ve trajedi aanatkarı Vedat 
t•e•rııı:ekıı::::::ça::b:::~=-•ka::t=ad=ı=r=la=r=.==-==- Ürfinin, b undan birkaç hafta ev

Polhdeı 

Bindiği dalı 
kesiyormuş 

vel Şehir Tiy~troııu komedi sah
nesinde bizzat baf rolünü oynadı
ğı (Kan) piyesinin kazandığı mu 
'f"affakiyet malumdur. Bu r.ser, 
ecnebi memleketlerde Vedat Ür
finin neden matbuatın meth dolu 

Temizlik i~leri amelesinden yazılarına muhatap olduğunu ve 
Muharrem, dün Sarıkaya mevki- alkıflandığını bize bir kere daha 
inde bir ağaçta bindiği dalı ke- anlatmıştı. 
serken ~erek tehlikeli surette Memnuniyetle öğrenıyoruz ki 
yaralanarak Cerrahpaşa hastane- umumi talebe binaen Vedat Ürfi, 
mne kaldınlmlfbr. yaz mevaimi eemwnda tebıin 
----------- -- muhtelif semtlerinde birkaç tem-

[ ~:1 ~ ~: : ~: ~:~ ~ ~ :~ ~: ~ 1 ~:!~!:~i~~;~;~~~!~~ 
+ POi.lS KOLEJ} TALEBESl sunda ve 11 temmuz pertıemhe 

_ Maarif Vekileti~in yC'ni bir ka- günü.de "!'•kaimde Altıntepe y~z: 
rarile Polis Koleji talebesi yalnız lık aıle ttyatrosunda Vedat Ürfı 
hlJ8Uai mekteple.re defıl, resmi llae cKan:t piyesinin batrolünü bizzat 
ve ortaokullara da imUbanllS alma- oynamak üzere temıillere i,.;rak 
caklardır. eyliyecektir. Bunların da ne tür· 

+ ÖGRETMEN OKULLARlNA lü büyük bir a laka uyandıracajı 
PARASIZ YATILI TALEBE ALJ- tahmin edilebilir. 
NACAK - Geçen yıl olduğu gibi bu 1923 Haeaindenberi A'f'rup a 
yıl da Öfretmen okullanna P.arasız Mıa tbuabnda ıanat saha-
71ıtıb talel>e alınacaktır. Jıfaarıt Ve- ve ır ma • . . .. 
kiletl 1ıııu cilıeti alilada.rlua tamim •mdaki muvaffakıyetlerme aıt ıu 
etmiıtir. Kaydükabul talimatnamesi tün Miti.in yazılara rastladığımız 
Maarif MüdiUliikluine ve l\lualllm V eda t Ürfiyi, aramızda görmek 
mektepıH'M paderll•iftir. ve alkıtlamak hepimiz için bedii * CA YV• ÇiVi GEWI - Son bir zevk ve fınat olmakt•dır. 
gilnlerde şehrimize 1246 sandık çay Malüm olduiıa üzere kıymetli r~ 
ve 13 ton çıvi ge~~tir. Bunlar Ve- jisör el,.evm iki milli filmin ha
kiletin tesblt eWği fiyat esaaına p.. zırlıklarile mqcul olmaktadır. 
n •be• çıkanJacaltbr. 
+ llELEDIYE MÜSTAHDElıll. t ) 

NlNlN ELB}SELER/ - Belediye Sa lf an 
~~~;~n;_ne11:ı::nc:~:i :!bi~: lzmitte kız enstitüsü 
i~n Belediye ~isine müracaate ka- a Ç I J d 1 
rar vermltlerllır. 

+ ECZA STOKLAR/ - Sıhhiye lzmit. ( H ususi muhabirimiz-
Vekileti tehrlralzdeki baatane, ecza- den) _ Şehrimizdeki Akşam 
ne ve ecza depolannda mevcut ecza d .. - -
at.eıcunu tesblt ettinniye karar ver- Kız S.nat Okulun a onum1.ızde
mfıtir. ki den yılından itibaren Kız Eos-

+ KllLLANILMIS ŞiŞE KA- titüeüae kalhi. Maarif Vekaleti 
PAKLAR/ - Kullanılmış gazoz ve tarafından muvafık görülmÜflür. 
bira kapaklarının tekrar kullanılma- Bu okulun enstitü olması için Vi
ması için Belediye ııkı tedbirler al- layet yüksek makamı ve Maarif 
mıştır. Müdürümüz Bedreddin Ahıslcali 
+ ES'NAF'IN STHH.t MUAYhE- güzel gayretler •rfetmifk-rdir. 

NELERi - Esnaf Cemıyetlerl Muş. Ak K 5 t Ok 1 d E 
terek Heyeti tarafından yapılan bir ... şam ız ana. u un a ns-
tetkikte haziran ayında muayenele- tıtu olması, İzmıtte genç kızları
rini yaptırmıya mecbur esnaftan an. mız ve bayanlanmız araaında i
cak %60 ının muayenelerini yaptır- deta bir bayram sevinci huıule se 

. r i Adllyed• Harbin 80D1IDda Japon oniuları 
r Çocuklara francala H ) Ural daiJan cİYarma kadar ııeie-misafir rek ı.-.ı-cla clöwt ......... , ve 

Şehirdefi francala latihlikintn ayır 1 :C--!i:'::a:: kaqısın-
sırf raporlu hastalara tahsis e-
dilmesi llzerine hentb aüt çağın- Ev uldblnln diki' Ba tlefa dlılü Japoa onlulan 
da bulunan yavrularm mühim Ural cbıilanna ,,. ....W l ..kista· 
bir kuımı francalallZ kalnuftl. makinesini çalllllf aa p hnk So"J'et Raar-• kat'i 
Belediye bunu gözöııünde tutarak Zehra adında Bursalı bir kadın, darbeyi indinniye tqebbüs ede· 
Toprak Mahsulleri Ofisine mü - g~nlerde lıfahmutpapda oturan celdir. 
racaat etmiş ve günlük francala Nezahet adında bir tanıdığına misa- Sennayedıubk mtenoiuiııa hii
ununun 20 çuval artbnlmasmı fırliğe gitmiş, fakat ev rahibinin bir man d üpnan• oı... komünist R•
istcmiıtlr. Ancak Ofis bu miktarı aralık p1lctlnden istifade fie dikit yanın rejua noktasından en hii· 
fazla bularak hergün daha 10 çu· makinesini koltuğuna sıktştıraralıı: yik malaalifi olımıilarma rajmeD 
va! francala unu vermeyi kabul kaçmıştır. Ameriluı Miittehit Hiikiımetle-
etmiştir. Zehl'&, aaklneJ'i Kapalıç&J'IM)a ıa- ~ .. . • de d.lız -

tarken yakalanmıı .,. diln de Asliye n Cumhunyeti, ne ı• 
Beledlyed• Sekizinci Ceu mahkemesi tarafın - mul lnsiliz lmparatorlaia Lehi.. 

<lan 6 ay milddctle hapse mahküm tan ve Y........,.. p"W Sovyel 

T • d•J k 'f'e lıem~n teTlrit olunmtıJtur. Birlijinin ortadan kalkmaıına 
amır e ı ece Motör muhtekiri kendi 9İ:JMi ve lllkeri menfaatle-

ilkokullar İnahkOm oldu ri icaba olarak ..ı. ram olamaya· 

Beled;ye, ill<okulla..ıan ı,;, bo- Beyotıunda, cumhuriyet oadd.,;n. co~ ;:.::.. .., ....ı W. 
mını tamir ettirmeyi kararlafbr- de otomobil ve elektrik levazımatı • .. m re ile ~ 
rn111tır. Bunlar, 3S inci. 62 nci, 52 satan Dikran Keşişyan adı_nııla biri-~ büaWltin y.ı.. kalmaWı 
nci, 68 inci ve 13 üııacü ilkokullar- ıi, 200 kuruta 1abhnul Jiameelen • anuııW kM 

0 
- ~ 

dır. Bu binaJ.,. tamiri içırr' 6() bir nevi ...,_,bD Jniıılzemftint ISOO ~ 1 ~ • • 
b" )" f dil ittir kuruşa satarken yakalanmış, dün de ya ile miillefilden ve Aayada Ja-
ın ıra sar e ece • Asliye İkinci Ceza mahkemeıı.ince 25 pan)'a ie lllliittefilderi bütün kuv-

IMAR HAREKETLERi lira para cezasına, bir hatta da ma- ntlerile Aemrikamn--- yiik-
İMAR HAREKETLERİ ğazasının kapatılmaaına mahkQm ~ lırelıiu ... ..-. 

Şi,haneden KasımpafBya inen dilmiştir. &,a. ....,._ ttPvV bir mnkie 
yol batmdaıu meydanın tamam- Bir kadın, kuma9 ılit......,.k iPa Japoa,..._ So.
lanma.sı için burada bulunan As- ~alarkan yak•l••dl 7« RaJ"ı-• k-.. .._._ Pme-

Y • • iitr ... Ameribnm ela Ja-kerliJt Şubea binamun da wtim- Mellha ve Zeliha adında iki kadın - • -1--L:...... L-- __.&.. ..... 

laki liz.ım ıelmekte idi. Beledi- bir kat gtiD .......ı, cYiln İpek> ma _ poaJa .-7 ...... _., _,__.. • 

ye, bu iti 80na e rdinnif bolun· ğazasına gitmlıler ve burada mal hele~.;,_~ ~ ~ 
maktadır. Binanın yıkılmaaana alır gibi tlanaaarak ınefgu} olarlar- -- - •·-·ı• iDi 

yakanda hatJanacak Ye buram aü- Un ZeliJaa, iki top tafta kDIUfl ..... El & • t e AJmaa,. Ye mil• 
zel bir meydan haline aetirile- mantaemnın altma Mbıuı Ye b - wll '"i .. ...._... olarak At-
cektir. prlren J&kalllDlllJftı. _.... ...... ....._ ıiı••ıLI•· 

Ba ndan başka T epeb&fl • Toz- Bemea dtrmiaefbt lçilllel nlh .. 
koparan ,.olunun inpatı da dün caa mahkeme9bae ....O. lana lua- 8. ..... Pt N ı.-p lııilllP 
müteahhide ihale edilmiftir. dmlardan llell.Jaama RC1I .sabit eL ' dı w taıihte milli p.il-

mıyaralıı: benn .aaa.. ZeliM '- 1 • L.!.. ~'alla cİllaa 
Aynca. G azi Bulvannm istim- ay Up.. ......_ '" ...._ tnkif .._, _. ._ • _ 

lak sahaaında bulunan bet bina- olumaetv. • ıl 1 r elaaık ... ,..& Wi,ik 
nın istimlak muameletıi de tamam clnlat elw- fala teYMiİ ft ta-
lanm••tır. lzmltte bir pllJ nııftmile •ııııHlderdir. 

..,. .... ..... k.ıa.aç mülilıa-
VaH Zlp Tekeli ppllı,_r _.. 11111ıa + - didıatiai .ı.-

lerll etti lzmit (HmU81)- Kocaeli ıpor .....,. m.letiıüa ahcail bt'i ft• 

İzmit, (Huswıi) - Vilayeti- balgen Kamluk denilen yerde bir si)rete teYcib elmİt ~r. 
mizin çok ıevilen ve sayılan faal plaj yaphrmıya karar vermittir. Jıı ın,a ..... ,,..ecırii lııarMda 
valisi muhterem Ziya Tekeli bi- Malüm olduiu üzere, bir •hil llllnmr ıalr..a.i Almlıaya ile 
rinci mnl. valiliğe terfi etmit ve fdıri olan İzmit. muıl-f timdi- .... tirlıl uMrl " 8İJaai a...W. 
asli maaşı 150 lira olmuştur. Bu ye kadar bir pllja bile malik de· lıirlild8 tallllE ..__ ........ b 
terfi keyfiyeti Vilayette menana- ii)diw. İznütte denize ainıcek ~er J.calmr. ...La 

niyet uyandırmıştır. bulamıyan halk. fazla muatarap- A .. ,. ..... ... " -~ 
tir. Plijm yapılacaia laüeri balla .... .... fayda olup oln.,a 

lznlllte FeYllll pzefe pek aevindirmittir. elıil ı. ...,.._. P'" re& 
İzmit. ( Hnmi) - 18 sene- lzmltla bir doku.._ OJWl• cr' '*• Ş" tfilll '•• "'7• 

denberi şehrimizde canlı bir şe- l k ._ _... ........... Fe,D TOGA Y 
kilde intişar etmekte ve Vilayet CI 1 .ur.. •...-1 

el · od .. b. j . (H I) h V (DflNmı •ini• ı . ..,_ ı •> 
gazet en ar•ı a musteına ır zmü. mue - ısa.at e-l==============-
mevkii olan (Türk Yuvası) gaze- kaleti, bir ay devam etmek üzere, 

Vtcizelerift Şerhi 1 
1 ........ • ...... - .... - .. 
"---~ .. ..,... ,,._ ,............. ~ati-

tesi, 2.f temmuZ'dan itibaren yev. şehrimizde dokumacılık kunu aç
mi olarak ne~ir vazifeaine devam mıştır. Kunta bez. yün, keten, 
edecektir. Vilayetin çok sevilen pamuklu, her türlü dokuma ku
bu kıymetli gazetesinin günlük o - matlar öğretilec:elı:tiT. Kantan 
larak neşrinden dolayı halk bil- mezun olanlara birer dokuma tez 
ha ... memnundur. gahı hediye olarak verilecektir. 

tm!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!--~~!!!!!!"!!~~~~~~~~~~IB!!'!!'!"'!'!!'!!!!!!!!!!!l!Pmll!'~~!!mm!!!!!!!!l!.r'!_~~~~~~~~~~~~~~ 
mıı olduğou anlaşılmıştır. tirmittir. 

r:~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~'"'!"'!!~~~· yor. Diin geee abe afır ıartlar tek

jini, ,..,,. w. uı.tl.rl11 .. ~ 
lifini •ttaa-. ••e 

lif etmesi bundan.> 

llillt ro1111111: 64 

Nejad uzandığı oezlongda birden. 
bi:re doiruldu ve bu 1atırlan bir da
ha okudu. Büyücü kadın, dun ıeee 
Be1kısın ona ağır oaııtlar teklif et
tiğini nereden biliyordu? fııte bir 

Server BEDi muamma lri Nejadm dünkü 16phele-······· ................ .. rlni derin duygularından uyandırmı
ya kifl gelebilirdi. Birdenbire Safi

ptkııa sözlerle bakıyor- yeyi cörmek ihtiyacını duydu. Onu - RanJ ~ cin eelmiıU. lık 
bir ilama. 

- Bellua Bama 111T 
7ıtnat aöalerlai pmarak silllm-

Mıti : 
- O deiiL Onu bllmes miyla hiç. 
Saygılı bir sesle iliTe etti~ 
- Bidm Hanımımız o. 
- Ya hangisi 'l 
:Nejad lıarta balrtı Ye batırdı : 
- AHU --•m Tenin. S.fiJ'e. 

Utanmaz, )'flu6& bn. 
DoinalQ ,.. bMba .. aale: 
- Fıtııat ..._, eledi, k bMa 

bJr daha pline ~ -... 
mı? 

Bizmetei 
da. 

Nejad dalıa kuvveUe tekrarladı: 
- Knacaksm. 
l'ıtnat Hanım hyret içindeydi. 
Nejad Mrdu: 
- Anlamadın ım laill 'l 
- Anladım, Doktor B.y, kartın 

arkasıu bir pyler 7udı. Bakın bir 
kere bakalım. 

Nejad brtın arkaaını eevirdl. 
fnee, temis, muntazam bir 7uı ile 
SafiJw ,. 8atırlan ynnnştı: 

cBellD9 ~ v ..... mene-
- o w ........ ""' fabt 
PC kalmt ı'ıaU.• 8iaiılla .,_. 

nerede bulacaktı? Şiıııdt oteJde midir 
acaba? 

i'ıtnat Hanım dıoan eıkıyordu. 
Nejad oaa döneli : 
- Dur, Fıtnat Hanım! dedi. 
Parmaklaruu alnında gadirerek 

dütünüyorda: 
- Şayet ... dedi, bu kartı getiren 

kadın yine geline... Al boraya ... 
Yahut. .• Ha11r hayır... Alma, al-
ma ••• 

Terecldtt ediyordıı. Kendi kendine 
IÖJ' leair ci.bi: 

- Gelir mi &abat_ Telefon mu .... , .. 

- Gelecek galiba, Doktor Bey. 
- Ne biliyorsun? Öyle bir oey 

sayledi mi 'l 
- Evet, söyledi galiba. 
- Bu kartı nerede yazdı! 
- Yuılmıt. hazırdı. 
- Belli. Yazı acele yazılmışa ben. 

zemi70r. Her ne hal ise. Git, Fıt
nat Hanım. 

Hizmetçi sordu: 
- Ne yapa11m 1 Alayım mı, almı-

yayını mı! 

- Al, al! 
Hizmetçi çıktı. 

N cjad ellerini yıkadı ve 1"imleflnt 
giydi. Hastalar gelmiye başlamıştı. 
Nejad uzun bir muayeneyi ve guç 
bır teıbiai icap ettiren hastalan er
te1f güne bırakıyordu. 

On bet dakika kadar sonra Fıtnat 
Hanım içeri girdi Ye haber verdi: 

- Geldi. 
- Pekala, al icni. 
Nejadın pkaklan zonkluyordu. 

Galıba afeti nnh. Yazılıuaıaın 

koltuğuna oturdu ve batını avuçla
nnın ıçlne aldı. 

Ocbdan içeriye giren Satiyenln 
yflzfine hiç balmıamııtı. 
Kadın geçen defakJ koltuğa otur

du. Nejad kımıldamamıt ve onu a. 
limlamamıflı. 

Safiye mfisamaha dolu bir clost 
sesile: 

- Balrını:s, dedi, bfitiin hakaret
lennıze nuıl katlanıyorum. Şu ~ 
ruıunuza bile tahammül ediyonım. 
Çunkiı abi mazur gôrüyorum. Alda
tılıyorsunm. O kadar büyillenmif
sınlz ki vesikalar bile sizi ikna etle-
miyor. 

Nejad yonrun bir sesle: 
- Sahte vesik\!aı-. .. dedi. 
- Ben onan yaz~nı mı taklit et-

mişim? 
- Bir kellme. 
- Hangjei? 
- HerWn adı. 
Safiye btr kahkaha attı. Bu 

lüt yapmacık değildi. Nejad 
llikkatle baktı. 

gO. 
ona 

Göz göze geldiler. 
S.fJye kahkalla lrınntıları arunı

cla: 
- Parlak! diyordu. 
Sonra J'anı başmdalri masanm üs

tünde duraa çantasını alaraJr ayağa 
kalktı, Nejadın yuıhaneaine dotra 
yaklaııtı: 

- Siz buna emlnalnia. delil mi? 
- Vallahi .•. Bir yazı mütebasaı-

sının kanaati de bu. 
Safiye şirin kahkahalarla gillnaiye 

devam ediyoı : 
- Ho,, bu pek hoş! diyordu. 
h ıcc ~nklaı,ıtı ve iki elini yuıha

nenin kenarına dayıyarak Nejada 
doğı u fiildi: 

-- Davetiyeyi yakında alacakıımıs. 
Tabıi bunun da iftıra oldujana Jm,. 
nisiniz. 

- Bu, uydurulabilecek maaalların 
en lt'filGncü. Hem kartınızda bir i(idia 
daha var. Guya Belk11 dün gece ba
na aflr ıartlar teklif etmit. 

(JhNr•n Nr) 

Bir lııGkUmet
0 

ka11una ne kadar 
..nln, ona ne kadar &e'fSİ .,. 
u:nı g&ıterirse o hükiimetin oto
rlteai o kadar yiibek olm. Bir 
'bükfımete not vermek için enua 
bnunlara ne dıerece sadakat, 
kanunlanu icababnı tatbik et
mekte ne derece cıddlyet göıter
dıtine batmak yeti.tir. Ve httkfi
metfn pre.ıiji onan kanuna baf
hlıtmda ve kanunu tatbrkte p 
tereeefl ciddiyete balhchr. 

Kanuna lraJ'll sevrt ~ S8Y&'1 
miJlteıerln de kgenJifint arttı
nr. •met .,. millet fertleri ka
nana ne derece IMath oluna • 
nlllbette ittir ohlrlar. ı-ı.rm 
hürrıyetl, kaınma p.terdilded 
UffllWI dereceaiae tıathdar. Ba 
U)'ClJllll ıMViJeai m kadar ~ 
..... jıı8&Jllum ... allWlerıa 

ele b6rrlyetlerl • elence J'IUe' 
olar. 

l 



' 
-

Bir münakaşa 
- Sanatkan m uhit yetiftir ir, 

kanat . ağacı, yetittiii toprağın 
r:_""elile m ütenasip meyva y e• 

lıa-:-_ Pek değil, sanatkarın p h si 
hilıyet v e dehasını mutlaka 

rıııa., itibare almak lazım Önü-
~~ . 
Uı.de m ebzul m iaaller v a r, öyle 

Çorak ınuhitlerden öyle dehalar 
YelİJnı4tir ki, bunlan gördükten 
~0tıra cemiyetle sanatka r arasın-

a rnevcut olduğu iddia edile n 
::1:ntalara pek kulak asmamak 
~m gelir. 
lı - Yine klasik ve bir türlü 

?lledilemiyen d avalard an b iri
n'tı j~;ne dü,mU. bulunuyoru z. 
~ gıbi İçtimai had iselere tecrü-

usulünü tatb ik edem edikçe , 
~~llak h ükümlere v armak müm
f un değildir. Her iki fikri müda
•a ed enlerin de istinat ettikleri 

' ailam tem eller var. 

- İki taraf da haksız. 
- Y ahut iki taraf da hakh. 

• - Cemiyetin sanat ü zerine te
'1: ettiği hakkında fik ir sahibi 
~ a~lar diyor lar k i: Şöyle u zun 
etkikat bile yapmıya lüzum gör· 

h ede n edebiyat tarihi ile içtimai 
d •Yat seyrini kartılaştırmız, ıua· 
a m ut laka bir muva.zenet bula

C:aksınız. Divan edebiyatı, Tanzi
~at ed e b '.yab , E debiyata Cedide, 
~k2bül e ttikle r i sosyal h ayat se
~tlerine tama m ile uygundurlar. 

Una mukabil. Türk dehası res
larn yeti, tirememistir, sahne sa· 
~•tkarı yetiftirememi~tir. Çünkü 
lılamiyet, resme müsaade etmi· 
Yor, kadının ve hatta erkeğin 
•ahneye çıkması tecviz eclilini
Yordu. 

d 8una mukabil, resim vidiain· 

1 
eki ibtibaslar levha yazmak yo· 
\l~da ho'8ndı. Temip ~nde 
lllitıyatürde, ya21da dW.m eti 
01rnıyan nümuneler verdik. •• 
. Yeni Türk harflerini kabul et· 
liktım sonra da bu sanat göçmiye 
lnahkumdur. 
k .. Eski harfleri okuyamıyan bir 

\ltlenin içinden, o yazının binhir 
ç'fİdi ile sanat eserleri meydana 
~~~nnek elbet mümkün değildir. 
k Urk dünyası artık ne bir Tura
"d.~' lsnıail Hakkı, ne bir Necmed-
ın ve ne de bir Hacı Kamil ya· 

tatabilir . .. Geçmı. ola arhk ... 

k - Bunlar çok doğru ... Fakat, 
~tıdi kendilerine yetişerek ce· 

trııyet üzerinde müessir olan ve 
Yeni cereyanlar yaratanlar, cemi
Yete rehberlik eden, fikir ve sa
llat adamları da boldur. 
h - ~ol değildir .. vatdır. Ka-

ul edıyorum ve fU bükn:e gel· 
trı~k istiyorum: Cemiyet dediği
?Uz f eyi tek bir cepheden tetkike 
''1!ki.n yoktur. BugÜn pozitif ili n parlak inki!aflanna rağmen 
11 e li.de bir maddenin asıl unsu· 
rurıun ne olduğunu bilmiyoruz. 

Müterekkirler en basit görünen 
111eseleler, (meseli. bir masanın 
~Ustatil olup olmaması) Üzerin

e bile kafa yorup duruyorlar. 

içtimai davalann karanlık ta
t-afları tabii ilimlerin gayri mek
kıtf taraflanna nazaran yüz bin 
dere f~~Jadır. •Ay~~mz bu kadar 

a degıl. tabu ilımlerde tecübe 
ietoduna b8' vuruy-0ruz. Sosyal 
; .

1rnlerde daha ziyade sezİf kabi· 
'Yetimizle it gönniye çah~ıyoruz. 

Sosyal sabada lnıracağımız bi· 
~1hn malzemesi henüz elimizde 
rrıam değil. 

- Şu halde?. 

I - Şu halde bu neviden mese· 
"~ler Üzerinde daha geni~ bir fi· 

lr nıüsamahasile hareke t etmek, 
f\lurlu bir bütün olım fer tle, inkar 
'ı.tlınez b ir realite o lan cemiyetin 
~iinasebeUerini külli bir görüsle 
~elkik etmek v e her ikisinin de 

lt~kını .ve~mek !~~m: .Fe!din 
lı'~rnet iktısap ethgı bır ıçtımai 
Utıyenin içinde arathrmala,,mı· 

ıı .Yapalım, belki daha ilmi ve 
il') ' • 
~cerret bir neticeye varmak 

~Urnkün olur. 

C. B. 

vaziyet 

Japonya ve 
yeni harp 

~·· (Uıı toı·njı ı 1•ı:i salıije111i:ule) 
Uyük Asyada, yani Uzakşarktaki 

tlıevkiini sağlaml~tırmakla met· 
t\lldür. 

l klii~di Çinide Fransız müstem· 
l'C! e ımparatorluğu za ranna Si
trı~rrı devletinin hudutlarmı ehern
t) ıy~tJi surette gen~lcten muahe
l' C! tıın musaddak nüshaları Tok
\> 

0 da teati edilmiştir. J apon lrnv· 
etı · • · 1. . ~ erınıo ı,ga ı altmdakı yerle r-

k e m erke zi Nankin olmak üzere 

1 .llrulmuf olan yeni Ç in bükume· 
.~ Almanya ve ltalya ile Bulga-
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.,r:.1.1:11:rn:1#19!J;lil 'r . . "\ 
,,. .\ L T anh ve siyaset ) 
Maarif VekAleti, büyük bir 
meskOkat katolOğu hazırlıyor 

Arkeoloji müzesindeki 60 bin nevi 
meskukatı ihtiva edecek olan kataloğ 

6 büyük ciltten ibaret olacak 
Ankara, 5 (Husu~i muhabiri

mizden) - Maarif Vekaleti, İs -
tanbul Arkeoloji müzesindeki bü
yük me:ikı1kat koleksiyonunun ka 
taloj?:uııu yaptırmıya karar ver
miştir. Katalok G Mylik cilt ola
caktır. Bunun 2 büyük ciltli şim

diden hazırlanmış bulunmakta -
dır. 

Dünyanın en zcnıı-in ve kıy -
nıetli me8kukat koleksh'oıı~na 
malik olan müzelcriıııizdekİ altın 
bakır, gümüş vesair m:ıılı•nlerde~ 
mamul meskükatın nevileri 60 
binden fazladır. Bfrçok şeylPı-in 
ulduğu gibi paranın da ilk doğ-
duğu yer Anadoludur. 

l\Iilad<lan ('Vvel Anadolucla hü. 

~üm sliren Lidya Kralı K regüs, 
!sanın doğduğu günilen 6 asır 

evvel Anadoluda ilk parayı kul. 
lanmıştır. Bu paraları dn ihtiva 
eden nıeskılkii.t koleksiyonlaı·ımız 
dünya miizelerine ııaıaran pek 
müsteıına ve değerli bir mevkie 
suhiptiı·. Me,,kıikat koleksiyonu -
muz, toprak altından yeni çıka-

rılan defineler ve hariçten satın 

alınan nevilerle günden güne zen
ginleşmektedir. J\Iaarif Vekaleti 
müzelerimizdeki isliım rneskukfı.. 

tına ait koleksi yonların katalo • 
ğunu evvelce yaptırmıştı. Yeni 
kataliğ, bundan bagka meskükatı 
ihtiva edecektir. 

Beden Terbiyesi 
Gençlik Eğitmenleri kursu 

yarın açılıyor 
Ankara 5 (Hususi) - Beden Bu kursta n m ezun ola n eğit-

T e rbiyesi Umum Müdürlü~ü k a-
za, nahiye ve köyle rdek i beden menler yurdun muhtelif mıntaka-
ter biyesi m ü kelle fl e rini yetiştire- larına dağıtı l arak b ed e n terb iyesi 
cek olan gençlik eğitmenleri .lcur- kanununun h~kümlerini yerine ge 
sunu pazartesi g ünü açacaktır. ti rmiye çalışacaklardır. 

~·es:=-----~ 

Eskişehir Elektrik Şirketi 
devrolunuyor Belediyeye 

Anka ra 5 (Hususi)- Buraya 
gele n haberlere g öre Eskişeh.r 
Elektrik Şirketinin B elediyeye 
d evri için yapılan temasla r neti
celenmiştir. Şirket hissed a rla n 21 

temmuzda şirketin fesih kararını 

verecekler v e tesisatın Beled iye

ye dev ri için icap ede n formali

teyi ikma l edeceklerd ir. 

Ciftçimiz makine 
sahibi oluyor 

Zirai kombinalar kurumu, şimdiye kadar 
köylüye 234 bin liralık makine verdi 

Dağıstan 

Cümhuri.yeti 
ve tarihi rolü 
Şimali 11afkasyrmın i.stiklUli 1918 
de büyük deı•letlen reımıen bildi
rilmiş oldıığıı halde Dcırıildrt 01·du
st.lo ıızıııı ı~ıiiddet çurpışnw.k yıi
rzuııdeıı D ag114tan ;:ayıj diişmiiş 1111 

istilalara marıı.z kalmtftu·. 

Dağıstan Kafkasyanın eı;as par
çalarından biri oldu~u lınlde 

doğruılan doğı·uya Ru~ya Federal 
Sovyef; Cümt.uriyetine ıııulıtariycli 
haiz bir climhuriyet olarak tabidir. 
Binaenaleyh Azerbaycan gibi birin
e~ sınıf, yani bilııazariye müstakil 
hır Sovyet ciimhuriyeti cleğildir. 

Sovyetler Birliğini teşkil eden bi
rinci sınıf cümhuriyetlenlcn lıiri bu. 
lunan Ruıwa Ft·deral Sovyct C.:üm
huriyetine tabi daha on altı muh
tariyeti haiz Sovyet Ciınıhuı iyetı 
ı;ardır. Bunların arasında hnlkıııııı 
kahir ekseriyeti Türkçe konuşan 
Tatar~stan, Kının, Başkurdistan, 
Çuvaşıstan ve Bakutistan gibi bir 
çok Türk Cüınhuriyetleri vardır. 

Dağıstan dahi nüfuı:ıunun ekserisi 
Tiirkçc konuşan bir Sovyct Ciinıhu
riyetidil": 

o 
Soynak 

Hvn:tah 

J>AGISTAN .. 
fı'!t K YAS ~ Ktn. 

t ' • 1 t 
O tS R> Yr" l<XJ 

~Kahib 
Ggnib 

Fakat Tiirkçe konuşmıyan Çerkes 
\'~ e'.ıısali diğer unsurlarla ayni din, 
kultur ve ananll sahibi bulıınrlu'<la
rından kardeş ıı-ibi yaşamaktadırlar. 
Dağıstanın geçen a~ır tarihinin en 
şanlı iftihar sahifesini te~kil eden j _____ o_atısun Cümhuriyetinin mufa11al harita11 
Çarl ık ordularına kaı·şı parlak rnii. 
c1araada bil~teirik bütün nağ:stanıı. Yazan: Muharrem 
larııı hi«sesı vardır. 

FeyziTogay 
Zaten bu birliktir ki, tıu küçücük ı 

memleketin yarını asır Çarlık Rus- İktı»adi ve askeri cihetten fevka- 1 bend kadar olan -:ahilde Azeri Turk. 
yasına bütün satvet ve kudreline liı.de kıymet ve ehemmiyeti olan Çe. ler yaşamaktadırlar. 
kar~ı muzafferane nıüdafaasını te. çenistan Sovyet cümhuriyt•tinden Derbendln şimalinden Kalnıuk 
min etmiştir. ayı·ıca bahsolunacaktır. J.lngbtan cümhuriyetine kadar uzanan ~eııiş 

Bunun için 1834 senesinden 1859 ciimhul'İyeti mcsahası 57,:300 h.ilu- sahada Kumuk Tlirkleri ~.aşamakb
senesine kadar Çarların ordularına metre murabbaı olup nüfusu 930,500 dır. Kumuk Türklerinin ~aşadıkları 
karşı kahramanca Dağıı;tanı ve Çe- kişidir. Yabancılar ile nlit\ısu bir mıntaka ile Çeçenbtan ve Gii rcic. 
çen diyarını müdafaa eden Şamil j milyondan fazla bulunuyor. lan arasındaki dağlık arazide Avar-

ya~.~ız ~.a~ıstanın şu ve bu halkının )feı·kezi Mohaç kalesidir ki Çarlık !ar sa~i~d!rler. • 
degıl, but.un Kafkas dağlıların ve devrinde bu Türkçe isim Dağıst:ını Şamılııı karar~ahı Cun!b ile doğ
umum Kafkas ve Türk illcnnin şan. btiladn hizmeti görülen bfr Hus (.;e· u~ğu mahal Himri Avaı lar ilınıle. 
1ı kahramanı sayılmaktadır. nenılinin ismine izafe edilerek dır. Cenup kısmının ekseı· "f!kcnesi 

~amil ufıık .. bir kabilenin reisi ol- Petroviski olmuştu. Sonradan eski Lezgfümlir. Orta kısmında Dargin
dugu halde dunyanın terakklyatın- adı iade edilmiştir. Dağıstıınııı şark le~', Çahurlar, Arullar, Tabaçarlar, 
dan haberdar bulunduğundan bir hudu<lunu Bahrihnzer teskil eder ki Laklar yaşnmaktadıı·. 
avuç olan taraftarlarından mıikem- 530 kilometrelik balık cihetinden Halkın büyiik bir kısmı muhtelif 
mel bir ordu yetiştirmiş ve bunu son gayet zengin sahili vardır. Şimal şivede Türkçe .konuşmaktadır, Otuza 
"~sle!n topçu kuvvetllıı tel!lıiz ı•tmiş. hududunu Kalmuk muhtariyeti dim. y~kın b_?şka dıl olup eksPrisi birkaç 
u.r. Ida~·e kudreti dahi Rusların fev- huü yeti, garp lıudurlnnu Çeçenıc:tan k~~·~ muııhasırdı~ ve henüz e~le~i dil 
kındey~lı: muhtariyeti ciinıhuriyeti ile Gurcıs. şeklındc tekinıul eyle~nedı~ınden 

.. Ş.~mılın kudı·et ve kahramanlığı tan cümhuriyeti ve cenup hududunu ;>a~ıslanıla ve umum'.. şıma~ı Kn!
b~tun Avrupada o kadar hiirınet ve Azerbaycan cümhuriyeti te~kil et- Kasyada ~fışter~k mubadeleı efkar 
şohrc~ !ıalmılitı ki Siva~topolu zapt nıektcclir. vasıtası Turkçedır. 
için Ingiliz ve Fransız donanmaları Dağıstan Amerikanın keşfinden 

Dağıstan adı üzerinde p,ayet ıl g. lk d 
Kınm sahilleı.Jne ordula r çıkaı·dık. !ık bir memlekettir. Yalıı•z 1 evve i ünynnın muvasala yollan-
ları zaman İ ngiliz ve Fransıl Gene- k K fk . . ~ınıa nın güzergahı idi. Bunun için iktı-
rnllerinin Şamildeı:ı imdat h!:klcdlk- ısmı~ı h at b~."Y_aknın şıınalkı~drkı dııı sadi ve askeri rihetlen !evakl:ide 
1 i k 1 ve mun a uytı ova te~ ıl etmek h . . . er JH' rneşhtınlur. Dağıstan tedir N hi. d • . .· .: e emmıyetl haızdır. Bu yol da )fa_ 

Ankal'a, 5 (Husu:;i muhabırimiz
den telefonla) - Zirai kalkınmamız 
için büyük bir faaliyetle çalışmakta 
olan zirai kombinaların faaliyetin
den fevkaliide iyi neticeler elde edil. 
mektedir. 

ile garbındaki Çeçenistan birlbiri- k '. • e T~ · k a~l ve beldı;_ ı~ıınleıı verayı Kafka ·yayı ve bunun mcrkc. 
bir çok ta tohum ekme vesaire ma- nin mütemmim parçalarıılır. Tarihte e sh~ 1: 1'Y~. Auktr ÇC'ıAek~· mSrse1ı~ başlıca zi Batuınu ve petrol merkezi Baküyıı 
ki d 1 \J k·· 1 l k f ı· ne ıı eı ı aş, "U, u aK ve Sa- 1 R b -nesi satın almıştır. a ma ınr u o ara · aa ıyc-tte bn- T . k A k 1 k ası u~yaya aglıyan ve Rusyanın 

1 1 
d • mur, eıe, cıua ve Kum ır- i 

Zirai konıbinalaı· ıslah edilmiş to- unn;u~ atı~ ıbr: !~katta ~dan~il her iki maklandır. Anadolu ive rlan ile k~ra muva~aln-
hunılnrı üretmek için de büyük b.ir mem e ·p ı ır ı te mu ataa etmiş. ııını tem n eı en yegane demiryohı 
gayret sal'fetmekte ve ıslah edilen tir. Hepsi de rlağlılardır. Maahaza En yüksek dağ P azardiizüdiir ki Hnhrihazer sahilini takip eden de. 
~-ohumlan, mukabilinde zahire almak bazı siyaııi mülahazalarla Çeçenistnn d<!nizin sathından 4484 metre i rtıfa. rrıiryoludur. 

Hariçten get irilen makinelerle ge- uzere dağıtmaktadır. Zirai kombina- Dağıstandan ayrılarak ayrı bir dadır. Şinı~l kısmının merkezi Kızıl- ı Rusya ne Karadeniz sahili boyun. 
çen sene yalnız Or ta Anadolu nıın- lı~r- mem~eket dahilindeki boş ve muhtariyetli cümhur iyet şekline ko. yardır. Tımur Hanın da mühim ca, ne de Knfka>'yanın ortasındaki 
takaı<ında 666 bin dönüm arazi sli- halı arazıyi de işlemektedir. Polatlı- nulmnştur. beldelerlndendir. Bin kiisıır sene. dar yol geçidi Gzerindcn cenubi Kaf-
rülmiiş ve ekilmişti!'. Bu miktar ö- daki. d.evlet ~lftliğinde 17.600 dönüm den beri garpten Avrupnya \'e A sva. ! kasyaya dcnıiryolu yapamamıştır. 
nümüzdeki ilk ve sonbaharda daha ar.?zı. ışl~nmış ve bunun 5000 dönü- binalar Kurumunun elinde 240 te _ dan garbe hareket eden fatihlerin Binaenaleyh Dağıstan Kafkasyanın 
ziyade artacaktır. mu şımdıden ekilmiştir. Gelecek se- mizleme makinesi vardır. Geçen yı l ~eçit mahalli olmak itibarile taı ıhi ve Oı taşnrkın ypgane anahtamlıı . 

Kombinalar Km umunun tahakkuk ne b.u arazinin hepsi eklleeektir . Bu bu makinelerle 61 milyon kllo to • büyük ehemmiyeti haiz Derbend dahi Bu suretle bütün Kafkasyaya hakiı.ı 
ettin niye uğraştığı en büyük gaye. arazıye Ankara ve E:<kişeh i r tohum humluk temizlenmiştir. Bu miktar Dağıııtandadır. Arap fatıhlnl buna mevkiıledlr. 
]erden biri de köylüyü kiiçük maki. ı slah lstaı:ıyonlarında elde ed ilen en ekilıııııkte olan biitün tohumun yüz. Babülebvab demlşl er<l!. Memleketin Bunun için Ortaııarka hakim ol -
ne sahibi etmektir. Bu cümleden ol- birinci tohumluklardan 67.000 kilo de 7 sini teşkil etmektedir. ı sathının dörtte biri zirnatc mü-ait mak istiyeıı her devlet Dağıstanı de 
mnk üzere geçen yıl içinde köylüye e~ilmiştir. Gelecek sene bu a razide Bu tohumların 25 milyon kilosu değildir. Kalan kısmında çok calış- geçirıniye çalışmıştır. Sırası ile dör-
234 bin liralık makine verilmiştir. 

1 
b'.re on iki mahsul alınacaktır. Eıı. da ilaçlanmıştır. Ekilen tohumların i\an olan dnjdılar türlü hubabııt, diıncü Mitryadat devrinde Ermeni

Köyl ü bu makineleri maliyet fiyat. kıuen bu ralar da bire karşı 3-5 mah- hepsi t<'ınlzleııeblldiği takdirde h('r üzüm ve ipek yetiştirmektedirler. ler, Sasaniler devrinde İraniler, İsla 
la rile satın a lmakta ve bunu tak - ııul alınıyol'du. yıl yüzde 10 - 15 miktarında fazla Dağıstan ahalil'ln<> ~cliıll'e ba•lı- nıiyetin zuhurundan sonra Araplar. 
itle ödemektedir. Tevzi edilen ma- Bundan başka tohuml ukların te . ~ah~uı alınabileceği hl'Sap edilmiş- cası Turklerle Avarlaı-ılır. Deniz 'i le Hı\zer Türkleri, Altınorclu dc,Jetı , 

kiııelerin 2670 j pulluk, !)60 ı orak ınizlenme ve iıa· r)an . . <l tır. Tohumlar t amam. en il.iiç lanılıjb yiiks(•k dağlar amsındaki nıeınle'.<n- I nl.ha)·et Tim.nrle_ nk Dağıstanı tama. 

k
. . b ·k .. .. . y ma~ı ıçın e ge- t k fi d .. 28 1 1 " 1 l ma ınesıdir. Dundan a~ a koylu nış faaliyet sarfeılilmcktedi r. Kom. a 1 r e seneııe mı yon ıralık bir tin en nıamur kısmınrla Tı1rkle _ mı ·~ c e geçırnııye çalışmışlıır ve hiç 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k;a;z;a;n;ç~e;l;d;e~e;d;i;le;b;il;tt;e~k;tl;r~.~~~~~· ;k;ln;d:i;~~A~z;e;~;a;);~;a;n~h;u;du;d;\~ı ~i;l•~~;=;~;~Jclmaza Der~ı~e hihlm ~m~~a~ d•r. 

ASl<ERİ vAzivc:r 

Alman - Rus harbi 
(ı inci aalıifedeıı devanı) 

!erinin bitaraf kalmaları ve ihtilıit· 

!ara meydan vermemek için p:ıtlı
yacak harbin de uı.amaması duşu. u
lürdü. Çok ihtilat yapan Napol on 
seferlerinden birinde bu kaideye çok 
riayet edilmekteydı. ilk defa olarak 
gE'c;en Cihan Haı binde bu ~aı;tıın 
ayrılma vaki olmuştu. O b:ırpten 
evvelki sij asi tertipler ve terkıııler 

iki tnraf ara!<ında bir çıırpışma '·'· 
ki olduğu zaman bütün A vru anın 
iki muhnrlp zümreye ıı.~·rılacnğını 
gösteriyordu. Askeri hazırlıklnr dtı 
bun:ı göre yapılıyordu. O işte en 
hıızıı-lıksız olarak harbe giren 'ftlr. 
kiye olmuştu. Şcflerlnın basirc siz
likleri ve Cihan Harlıinln biı kııç 
haftada biteceğini znnnctnıeleri lıu 
hatiıya. meydan vermişti. 
.K~a SÜren harplerde b.ıışkn c!"V· 

letleı-in harbe glrnıelnine pek val it 
kalmaz; briki fııı;at da düşmez; fa
kat ittıfak züını eteri arasında çaı ııış 
nıa Vaki oJUnt'a her 7.Ü!llrPnİn kePd!. 
"iııc hakiki \'ardak tedarik etmesi La
ruı idir. Bö~·ıe h:11 plerin uzun sürme
leri de bu zarureti bir kaulc hnll e 
ko~ maktadır. 

1938 ve 1939 ı:ıenclcriııde Alın n-
yanın, Ver«ay ıııurıhedesi hak ·ızlı ,. 
!arını tanıir için, yapmakta oldı • u 
hamlelerin yeni bir Avrunıı. hurb'ı e 
münc,.ı olma ı ihtimali kııvv ti< tl:.'1 
zaman İngilteı c ve Fransa, Sıl\"\"Ct 
Rusya ile bir ittifak akrlin • t :;-C'bbıi 
et mi-ti. Bu ınuhtcmcl çarııt"ll' • .n 
küçük biJ! nüımınesi, bir pıyb ıııo
vası gibi, 1~13r, daııbcri fsp:ıııy.ı iç 
harbinde ter, ti be edilnıekteyıl". Bu 
lmnlı tPCriılıelle milliyetçi F· a ıko 
taı·aftnrları Faşist İtalya, ve 'as
yonal - So~yalist Almam"ı tn cfın
dan himaye görmiıştii; Frn ık ı n 
karşı olan r~pan, a cümhuı iyctç'le
rini ele sosyulıst Fransız hükü eti 
ile komünist Ru vn t.ntmuş ve. h~
diseleı;n gıırlp bir cJlve"i olmak ü
zere, İngiltl'Te, Sll'f Almaııyaya kın
şı hareket etmi~ olmak icin , "ô') a
listlerin ve kom\lıılstlerin tnrnfım 

füizam etmişti. 
İleride bir Avrupa harhl zuhur 

eder"e tarafların ne sur tJc teşek
kül edeceği bu tecriibclcrde ı•.es d:• . 
na çıknııııtı. İşte şu tecrübeye ve 
mi!'ale güvenPrek İngiltere ve i•'ran
sa 1!139 senesi ilkbaharında Sov~·et 
Rusya ile ittifak müzakerl'lerine 
girişmişti. A vı-upada umumi bir 
harp zuhur edince, Ru<1yanııı mııha
rip zümrelerden birine iltihakı ınfi
hiın bir me ele ııli. Komünistlikle 
garp demokrasileri arasında pek de
rin mezhep farkları bulunma ına 
rağmen, harbin kcııdi~ine mahııu 
mantıkı ön safa geçıniı=ıti. 

l!oskovada aylarca silı'en bu ~11ü
zakereleı de ıki taraf dahi luzıımsuz 
inat w beceriksizlik gösterctek uyu. 
şamamışlardı. Gerek Sov·yetler \'C 

gerek İngiltere ilk hatayı buradn 
yapmışlardı. İki ene onra, :.-:;rıvvet 
Rusyanın 1941 ııencsi baharında in. 
giltere ile ınilzakcreler yapa .k 
onunla ayak uydurmıya knlkışm;ıc•, 

1939 daki müzakerelerde hata clriğl. 
ni ve bundan sonra, 23 nğu,,tos 1939 
da Alman)a ile uyuşmakta samimi 
olmadığını go termiştir. O z.Lmnn 
Sovyetl<'.rin Almanya ile çarpışmuk 
için kafi derecede kendilerini hazır 

görmemeleri de bu hususta bir f.mil 
olmuştur. 

Sovyet Rusyaya en kolay ve t n 
büyük znrar Alnıanyadan gelebilir. 
di. İngilterenin ve hatt.5. Amrrik:mın 
So,·yetlcrle haı·p ctmt•lcrinc iııık"ın 

yoktu. Coğrafya ve askerli!< vazıyet. 
lcri böyle bir imkiına m!isııit dcğ'ilıli. 

Halbuki Almanya her zam:ın Snvvet 
Rusya ile harp eılebilir ve cınıı P.Ze

bilirdi. O zaman, Sovyctlı>ı in dü u. 
necekleri şey ya İ ngiltere ve Poll'nl a 
ile ittifak edcn>k Alman\·ap knr"ı 
vaziyet almak veyahut Alınnnva ·ı.ı 
ıttifak ederek İngiltere ve Polonvıı. 
ya karşı vaziyet almaktı. Haıp 

nıantıkı yalnız bunu icap ettiıirdi. 
J\ınler, hisler, mezhep farklurı vesa
ire ikinci planda kalacaktı. So\ )'et 
Ru!!yıının yalnız başına A !manya ile 
çarpışması bahis mevzuu olamazdı. 

Diğl•r taraftan So\•yetl •rle tn il. 
tere ve Fran n arasındaki m·i 1 <'-

Devlet Konservatu- 1 Timurlenkten sonra Dağı ·tan İ ran 
arının ilk mezunları fil ~ ~ ~ 1 yak111ıln benim ~azılarınıdıın anlıya- ~~ 0.~manlı 1 İm:ııra~r1luğu ara~ında. . rı ı-l biliı sınlz. Çiıııkli hafı! tertip ı mııııuznn ar a nıu nı rol oynamış ı-elcı in uzadığını goı·rıı A 'm.ıı 'ar 

M 
ükcııımel yetiştıklcriııi duydu- 8 açma. ve Kırını Hanlığı dahi şimali Kaf- tırsatlan i tifııde ettiler ve her •uı-

"ft'h ·- laıııaııı ihtimali "oktur. 1 gunı ve ı ı ar cttıginı bu ' kasynya hakimiyetini sağlamlaşlır- lü kin, hiıı "icsnire dıişürcelt?t ııı 
gençll'rden hiçbir şey istemiyorum: - Tozkoparan mak üznre Dağıstan ile ~ıkı ıı!iıkadar unutmuş ı;öriincıek Ru !:ıra ,J 
Ne ald ıkları roliin karakteri içine Dev/et ~On t "/k olmu~tur. uzattılar. İııgiltercnln vermek i tr-
giı meleri, ne heyecanlarıııda ~aminıi • Serva Uarının l mezunları- asfaltlarımız dlw ı s ı 

1 t kb l 
Orı altıncı asrın ikinci nısfın·ia ıne. gi şey er de vyei eıe miısaa-

e eSl .. ı eaane mu·· a'" atzmzz- şfaltın iyiliklerinden biri de Rusya Çaılığı Turkiye ve İrana kn- dekar davrnnnrak ir yılıiırım 11üra-olmaluı, ne konuşmnıarında tabiilik s ı a mes l · v ... k fi A b 
ve çabukluk, ne ta- o tn f k d "3 w t 1 <ı3 'P k fi toz tutmamaı<ıdır. Fakat bu rauan :.okulnıak uı:ere Dagıst:ına c . os ·ova a - agus os ~ 9 m!-
vırlaı ınıla sadelik ve .L OZ Oparan a • a/tlarzmzz kd 'l R 1 "' ı::ene, istanbultın aı:. musallat olmuştur. Fakat ıki yfü: se- sakını a · ettı er; o ş v!kll'r de. 
emniyet, ne iyi bir s ı · B b .. ________ .:;.,.._____ - k d' i · r 1 · · h - e ım a an - Ol I faltlaı·ında bı'r· oto • ne devam eden Rus istila teqebbH•· en ı s yası men ant "rının usuliln• 
makyaj, ne canlı bir d y f - < u tabii. ., .. k ev e mi? azan· s BED a··ı k mobil (?<:••er O'ePmcz, !eri Dağı~ tanlıların kıdıramanca ınıi- imkan veren veya müsamaha edm 
rnıını ' velha~ıl tiyat- O da su alı· o·· tekı" • erver u eı·e. ilave etti : ' ... • Al 1 1 d t lrl 1 b · ... havaya kcı.if toz bu- dnfaası karşısında akamete mahküm man ar a os o ıı ar; ve u ~ 1 • 
ro sanatının incelik - gibi aıılı,·arak .· • - .ı:.n evvel gi- d R ı k d ı ı 'l h ı 
J 

• ' 4 d ı d !utları kalkıvor. Sc- olmuştur. en at:· ev N eıı P al.etmek i . 
erındcn hiçbirini is· E ı 1 b en er en biri de , • - V< e. ceva mı vcı·ir. beııdı'ın. lıebi "U: neledı,·e, Ancak 172::! de birinci Pctro zaıııa. tcdiklcı i {eyleri, par\lla toıılar gibi, 
tcmıyonım; yalnız G"d t · ., ' tiirkremizi faıtıh, ılog- k 1 .ı er, ye mıli yaşındaki beyaz ı;a. - Öyleyse, dedim, senin de 1.~tı'k. bu asfaltlara, bılin. nında Ru hır Derbendi eli! gcçırcbil-, temin ettiler. Finlandiy:- ve J~esıı . 

' ·alı b:ıbaııını ı..·ollar. b 1 1 · d .. l ru, temiz, canlı sö~ !esinler, elvcı ir. bnlin parlak! mez ne hikmet, taş mişlerdır. 17::!4 senesinde Jhısynnın ra va me t' e erıni e ui edıklerl 
I
, k J k Ziyaretçi ı;aşırmıştır. Bu ı· htı·v,tı· k ki t" d" B l h · h'l t d n t• 1 l' d'l •U. ·nı arcı bir fııı kla hı.le sahıın. - , ırı · arı serp n· ı , a n·ı azerın garp sa ı ıne alt miid. arz a e ıc~ em ır ı er. 

... adamcağıza da: Yeg.tıne mUkAf t lı nıızdc büyük bir iııkılilp yapmış ( l.ı- a a a ımız unlar, tekerll:'kle • dPiyatı Balııiıli tarafından kabul Alınan menfaatlerine :nusnıv'. O-

k! d 
- Selim Babanı görmek ı' ~tı".··o - it d ·ı ·ı ·b· · · 1 b l k Al f ca aı ır. - .• B ıın a ın a ezı e rzı e un gı ı ince, edılııııştir. an u şey crf! ·arşı maııy:ı, ıı 

Ç k 
rıım. üyük tevzii mükafatta bana ı arpı·, yayv.an, yapışık konuşma. o· iki parmak kalınlığında bir toz ta- İrnn dahi tedricen Rus is ııtısı harp mantığının ıcnbi e ve se\ktıl-

1 h 1 k i 1 
ı yinre, yetmişlik piri faniden şu da 250 gram kahve dt-ıstu··. .ın - ·ı t h -ı arın "a neı c ı ı; ı linç lccdlileıini cevabı alır: Paketi eve götürün- ' bakası haline geldi. Şiırnli bu yollar. karşısında Kafkasyadan çckilmiştır. ceyş " şuncesı c, a ammu )!"o)ı;~erd!. 

bir tarafa bırakulım. Fent teltıffu- A Filvaki Naırr Şah iranın siyn~i bir- Garııteki rlevlctlerle çarpışııkm 
zun hayatla da pl'k tuhaf nctlcelcri - h evladım, benim babam Ka- dye kadar, el'ıııde ~·~· da on adım atmak ıııiimkiin değil. lig" inl iade ederek 1732 de h:oı·n nch- şarkta aı·ka ının emr.iyet ve sükün 

ra. <'aahmedde yatıyor. Onu ben de bir deste gül varınış t~ B' t b·ı · ·k· · vur. . ır 0 omo ı geçınce, ı ı cığeriniz de ı·inin cenubıınu ve J 737 de Kora ıla içinde bulunması sevkulccy" bakı-
y~rmı üç senedir bir daha göreme. gibi, .ıııu ikide bir r • d ., Size bunlard.ın biıi: dırıı.' - kum torbası! Sulak nrnsındnki ar.ıziyi 1"tinlat et. mm :ın zaruri idi. 

koklu~·oı·dum. · . " Değerli m~slekdaşını Cihad Bii.ba- lstlkb I B. h . 
1 

A:ıfnllın bir vazifesi de toza rnı1ııi 1 miştir. Fakat 1774 ıJc 1784 scncl~ri (Dewımı sahife 5 süt m G da) 
nın kardeşi Selım Bfıban lıir apar- a m&S&f&Sf yazı ızyaz:~e~r~~:~:r~ j t~i j olmak; fakat bizim asfaltlarımı:ı; toz arasııııln ve 1796 ve 1806 senelerın. .. ................... . ....... .. .... ............ . 
tımaııda otıırur. Onu arıvan arka. T cşyile'.·e ve i:.tlkballere hiç raya ve kahve--e 

0 
--~- deı"'ıısı! deki hnrplerle Rusy.a .Dağıst:ına ve Tasviri Efkar 

daşlıırından biri, apartım.anda v. an- oit b. ' " fk 1 t 6 mıyen ı r arkadaş, geçen. kadar alı,nıışızdır ki . . . Kn ns:ı;.ıya Yer "Şnıış r. 
lış kata çıkar ve kapıyı açan bir ÇO· lerde Vekillerimı"zden Bcledıyenın bır vaı:ilesl de şchiı ele n 1 • İ d 1 

- Selim Baban e\'de mi? "'ı.ttı"g'i 1· b .. 1 az gelen a t gibi mantı<rımız ve mu- dı" · f iti - t·· k di k " . ,,, n ana soy e- <> yemız, as a arın us une en c- iddiasından ati ol:ırak fcı·ng""t et-

Nüıbası (5) Karuıtur 

Abone Şeraiti 1 Tiir~i y e Harlt 
lçııı lç1a ~tan gibi üçle r misakına dahil 

e~~iik devle tler tarafından tasdik 
~ı1 • t' B" 1 le llU' ır. maena eyh bu devlet 

cur.a sorar: e=-il// bunlardan bir tanesi eksilirse arpası l . . f . . unı an sonru ı·an ev eti Kaf-
1; r , __ · -~· birinin istikbaline oza manı olmak; akat bızım n ele. kasya kendısinlıı hir cyal.:ti oldui-u 

l mi fena te!ii f fuz ettiği için, ÇO- d' h k ' h <l ) <> 

k h 
ı. a ememız emen sen e emiye ba• . !ile toz döktiiriivor. Halbuki biz bir mir:tir. Daıhstaıı Asyıılı bı"ı'yu'·k dev. 

cu · unu cSeııin baban evde mi?> O '# " " tıırzında anla r: - oo... dedim, l.ır. Daha kahve paketini burnuma zamanlar Bc:lediycmize de, sayııı ı·c- Jetlerin hakimiyetini tanımakla b.ıı·a. Beııelik .......... . . 1400 Kr. 2700 Xr. 

~l~ k Çunglcing hükumetile siyasi 
~~·) a ~e münasebetlerini kese-

" erdır. 
Muharrem Feyzi TOGA Y 

- Evde! der . maşallah.. . Maşa! - götüı ur götürmez ilham perisi de isine de toz konduı·mak istemiyor - ber dııhili istiklfılini her z:ıman mu. 

Biraz ııonra kırk yaşl arında bir ~ la~G.lümsedi. peşinden sökün etti: Oh .. . Ne mev- duk. Mukabeleı-i şehri toza boğmak hafaza etmişti. F11knt idaresi <lı>re-
adam giirünür . Sol'duın : zular, ne mevzular!.. mı olacaktı? beyleri şeklinde idi Bu imi ınt>ınle· 

Zlyaırtçi ona da ıııorar: _ t~tikbal parlak oldu mu hal'i? H 'JSO 1 k k h ketin hem müdafaasını , hem de r l'ln-u - gramı a venin blttiğinJ SERVER BEDi (Deı·o.mı sahife 5 ııiil ı• n 1 dı) 

Altı aylık ".......... 760 > 1'60 ,. 
Uc aylık ...... ...... 400 • 800 • 
0ir aylık ... .•••••••• ıao > ,.o11tar. 

DiKKAT: 
Dercoluomıyan enak iade oıuamu. 



c: Sahife: 4 ' Temmuz 

M~a ~ıı~:a~d::;:~~~~~"l ( ... Yurt" gezileri• .. ) İçki ile mücadele 
;

111
-y1j Siyasi fırka reislerinin hayati 

tefrika: 3 Yazan : Ziya Şakir 

a::; ~:~t;:;~i~~;::::kı:~;~:fE~~:~ en zengin k_azası_: 

Bunun için, Türk Ceza Kanununda 
sarhoşluğa müteallik hükümleri 

şiddetlendirmek acaba _fayda vermez mi? 

i\·l·I hclüııı üıcı·inde dünkü yıızımı-
11;ı t.ınııınılarkcn, yalnız içki ile deı;il, 
unu i~t•nle de, yapanla da, ı<ataııla 
da mücadele etmek Hizım gelcccj.{iııi 
tebartiz eli iı-mişlik. Böylece müca
dl.'le ahıı:-ı genişlemis ve ış de lıiı':ız 

güçl~ıııi~ oluyıır. Fakat ne çaıc ki 
buna zaruret vardır. 

zul,,cak. Nlhn et Jm ndamın gôrecıı
gi ceı:a da bıı· dalııı bu gıbi i."1Jcrı 
tekraı lanııya tiıvlıc eıllıı kararnıc~ 
lı,,:mesini kafaınna yetleştirecek kıı· 
dar aK-ıı· olamaz. 

CERRAHPAŞA VA.KASI !'in? Altı ay<lanberı, sızın tçiniZ<le 
(Suavi v:ıka<ıı) nı müteakip, (Cer- bulunuyordum. 

rahpaşa) daki (Cemiyet) i haber Diyor. Ve ihanet etınc<ligine dair, 
almışlar. Orada olanların cümlesini teminat veriyor. Hatta: 
topladılar<ıa da, yalnız ( Kırlanti) yi - Aman.. İstintakta, beni hiına-
tutanıadılar. ye edecek ,;urelte ifade verınız. 

B i ( A . 1 t k . Çünkü askerim. Beni, kurşuna dizer. 
u e rat yanı, cem ye nıer l'Zın-

1 
• 

de bulunan ze.,.ııt) üç mah, Zaptiye eıD. . . d' 
ıye ı·ıca e ıyor 

Nezaretinde (ihtilattan men) olun- ~ . ' . 
mak surctilc istintak olund.~ ... İ"t~n- ı Zaptiye Nezaretıne ge~ıyorlar. Rı
taklıır, (Zaptiye Nazırı, Okuzoglu za beye, ilk sual olarak. 
achıııed Paşa) ile Suftan Hamidin - (Kırlanti) nerede? 
(teşri! mudürlüğü) nde gebel'eıı (1) Diyorlar ... Rıza bey metanetle ce-
(Sansar Mahmud) tarafından icra vap vererek~ 
edilirdi. - Bilmem. 

Ramazanda, mevkufları (Babı ser- Diyor. Büti:.n suallere inkarla mu-
askeri) (2) nakil ve kışlada hapset- kabele ediyor. 
tiler. Yani, (Divanı harbi askeri) ye isticvabı icra eden, (Miralay Aii 
verdiler. Orada, birkaç defa, (Ali bey) isminde bir şahı!I... Ali bey, 
Suavi l takımı ile beraber olarak di- komitanın erkanı aı.liye;ı.inden olan 
vnnı harbe çıkarıldılar. Divanı harp (Aziz bey) i getirtiyor: 
rei~i. (Alyanak Mustafa Paşa) ve 
vekili de (Trabzonlu Ahmed Yahap - Siz, (Mösyö) nün s:ıklandı;;-ı 

veri bilivorsunuz. Mutlaka söyliye-
Paşa' idi. ~ek~iniz. ·diye her iki. ini <le sıkıştıı ı-

Ba'\"ramdan !lonrn ( l 2!14 Eene~i .. ~:or. 
gece~i) Suavi takımı Akdeniz l. ke. 

Bunlar, inkarda devam ediyorlar. 
lelerine sürgiin edildiği dbi, (Cer- Biraz sonrıı da Zaptiye Nazırı 
r:ıhpaşa takımı) da (Libn:ın) kur- (::\Iehmed Paşa) nın huzuruna <:ıka. 
ve tine bindirilerek Sulta•ı M urarlııı 

rılıyorlar... Ve, Nl\zıı·ın yanında, 
kah,·cclbuşısı İhı·ıı hiın efeııdı Sam-
sunu: Filıbeli Abdullah ".)fc.ndi Sino- (tabip Agaiı Efendi) isnılııdeki ko

mita al'kadnşlnl'lnı görüyoıfar, hııy
lııı, Babı sı:-raskeri tahrirat lrnlemi 

• ret etli t·orla ı-. kclebesinden Alınıecl Rıza efendi (ki, ' 
hatıratın snhlbidir) Tr.ıbzona, Su- Zaptiye Nllzırı, Rızıı be~·in ı:ehre-
yolcu Ahmed ağa (Van> kalesine sini tetkik ediyor: 
nefyolundu. - (Mösyö) ni..'n evinde bulunun 

Bu remivctin azMınılan Aziz hey, resimler aı asııı<la, bu atlamm resmi 
(Akka) k~lesine giinderilnıişti. Bir var mı? 
müddet 11onra mabeyinden 1!1inderi- Diyor ... Tabip A~h Efendi: 
Jen bir doktor, Aziz beyle ahlıap olup • - Hayır. Yoktur. 
bir gece kale üzerinde ~ezPrkcn Aziz Diye, cevap veriyor. 
beyi dürtüp, kaleden ıliişürüp lıiı:are Rıza bey, derhal müstnntikh' hu-
adam karakol kulesinin iiztrine dü- zııruna !<Cvkediliyor. l\Iiistantıkin 
şüp beyni patla}'m eclı:clen vefat e- yanında da, Sultan Hamid t:ırafın. 
der. Hekim Agii.h ve Filibeli Abdüı- dan tahkikata nezarete m~mıır ecJi. 
rahman efenıli ve~airlrrl, kamilPn len (Sansar Mahmut!) oturııvt". Ru 
mazlumen vefat rttiler. (Benim dahi adnm o tarihte henüz (giıliş r1iitlü
Tı·abzonrla başıma neler geleli. çekti- rü) değildir. Su1tıın Hanıiılin (Kah-
ğimi, huk taalil. bilivorL 'Tecibıışılık) vazife!lini ita etmckte-

t\t .J ,,. dir. 
Görüliiyor ki hatırat, pek açık bir Müstantikle San~ar Mahmuıl beı·a 

li , l . ı ş olmakla lı~rabeı·, berce Rıza b<'yi isticvaba girlşiyor'-
s.ın n }a1.ımı ... 1• · tl ı 

komitanın belli başlı e~hası, pı·ogrn- lar. Evvela mu ayıme e, ııonr~ < a 
baqkın \'erinceye kndur .ı; nptı&ı tehditle, komitanın esrnnnı !'<Oylı>t: 

~;~ah hakkında hiçbir esaslı malfi- ı me~ iı-tiyorlar. ~~a be~ heı· ~eyı 
matı ihtiv~ ctnıemekt dir. Ancak, ve inkarda devam ek ylor.I lılınunh~zl.~-t 
I! anın k'fh d' ık ikin<' in tcşkıl elen ve yine 1 rinc. mevkuf ar aı aş ar c ı tı a 
Ahmed Rıza bc\' tarııfmdaıı yazılmış cttiı ilmeden, tev ı a~e sergnr ıya. 
lması tahmin edilen başlıksız ve ıunm odaı;ımla hapsedıllyor, 
~mzasız mektup mü. veddcsi, ': ziyeti ı Rıza bey, sergnrdiyanın yat~ğında 
biraz daha tenvir eylemektcdır. yat~·or. Fakat tam tatlı uykuıla.y. 

- ld ı h ı nede vazıl ken acele acele uyandırıl:yor. Mü~-Bu m11~veı e er, ap sa · . • ~· • k 1 
1 l \c.l• ...11 nıek tnn"ıkm huzuruna çı 'll'I ıyor ... 

mıştır Ve an aşı ıyor • ..., - d · d 
• d k ~.a atılnııı.; San,;ar l\Iahmu , yıne ora a. 

tnp da, pencere en so as - :nn~taııtik, kurnaz davranıyor 
tır. Uyku serı:ıemi olan Rıza "Beye: 

Mcktnp, pek m:tın olduğu için, ny- T u· A - h fc I' i "ı' şeyi 
y. S d - a l!l gu c ıı< ı, ı- · 

nen nuklcıknıiyccegım. • 1l ece, me- unlaltı Hatta· Aziz bev ilı! ox.ltında 
k -h· 'latıı·larml - ' · ~ p; 

a1ini anlat.ıı· ·c~ .. mu ım. _ . da inkaı·n mecal kulınadı. Sen de 
avncn ııakılle ıktıfa eylıyeceghn · . . d _ .. 1 ,, . k ışın OgTUSUllU soy c. 
Komitanın Cerrahpaşnrlıı"ı mer "- Di}-or. Rıza bevi faka ba:<tımıllk 

zi b:unldıktnn aonra, tevklfata tlevam is H lb k' • ' k "t .. \ tiyor. a u ı genç onu ac.ı, ıı.u-

ediliyor. Konıitanı~ efraı~ındnn (. s- künet ve itidalini kaybetmiyor: 
ker Mustafa) ismınde bır adam da 
tevkil ediliyor. Bunun delille.tile, bir 
sabah erkenden .nıektup sahibi- Rı
za beyin evi de zabıta memudarı ta
rafından kuşat1lıyoı·. Rıza bey de 
tevkif olw1uyor. 

Rıza bey, kendisini tevkif edenle
rin arasında Asker Mustafayı gÖ

rünce şüpheleniyor. Yolda ufak is
ticvap ediliyor. Asker M u-.;tafııı: 

- Benden nasıl şiiphe edelıfüt -

(1) (Teşrifi fa/ıane ~ııii.düı·Uir/İ'i) 
il• (guli§ nıüdii.rWcv) a.yııi 111"11•111-i

t1ettL Sultan llamid, ıııiilıin~ isfiıotcı/.-
1ııeselelerinde, maı:n11n1111 ifad~ıRini 
di11lemek içiıı (Hacı Mahmud eff!tı. 
diı1i gönderi,.di. C11hil olınasımn. M.!f. 
tntn soıı derectd4 zeki lle lıafıuısı 
ku.ıııuıtli olaıı bıı adam, istiıılaktrrn 
sonra dcğruca Sultan Hamidiı~ 1ıu
zunııııı çıkar. Diııledikltrhıi, 1Jfr gıa
mo/011. pliığı gibi /ıcırfiyen tekrar 
edeı-di. 

(!!J Şimdi, O ıuı·ersite (H ıkıık §'!· 

· bHi) )Iİll bulıJndıcğu birııı. 

- Fena halde uyku sersemiyim. 
:Müsaade buyurun da yüzümü yıka
yayım. Biraz aklım bıışınıa g~lı;in. 

Diye mukabele ediyor. Bu bahane 
ile, vaziyeti diişüniiyor. Zihninde 
muhakeme l.'diyor. Kartulu'} ihtimali 
olmıvan bu işle, daha ağır muamele
lere 

0

ve cebı ü tazyiklere duçar olma. 
rnak için, !-IUtlan bir ifade \•ermeyi 
kara rlnştırıyor. Tekraı· müstııntikin 

odasına girerek: 
- Evet .. Ben de komitaya dahi

lim. 
.Müstantik (defter maddesi) 'Üze

rine istintak ediyor. İfadesini imza 
ettiriyor. 

Fakat isticvap, bitmenıl,tir. Ya
rın tekrar devam edecektir. 

Rıza bey, sergardiyanın oda~ına 
avdet ettikten sonra, deva.n1 edecek 
istintakta vereceği cevaplnrı kurşun 
kalemle bit" kağıt üzerine (l(liya Na
zır Paşaya hitaben yazıyormuş ~ibi) 
not ediyor. Cebine koyuyor. 

(D•v..0111.1 ı•ar) 

BERGAMA Peki nma, bır ndanım k~:lif ıçi 
yanıınılnki kadına tcc;ıvuze. raütl,,bıı· 
lr edt•ı eın b.lıın ktıfıctnı1ye ııc hııl\· 
kı var? 

Tarih sahifeleri arasında geniş bir ger tufan eski 
ffıedeniyetlerin bu mümtaz şehri, Cümhurjgetin yapıcı 

kudretile her gün b;raz daha inkişaf ediyor 

Biitün bu cihcllt!r g<);G öuü ıde 
tutulur. ıı mücadelenin birkaç kısma 
eyrılmnsı ve onu göre teclbirlcr alın
ması icap C'der. 

1 - Alkoliklerle mücadele etmek. 
sarhoşluktan mütevellit her türlü 
hildi elerin aıalmaı<ı için tedbir al
mak ... 

.SARHOŞ MÜCRiMLERiN CE· 
z .•.SINI ARTTIRMAK LAZIM 

Bütün bunların önlıııe geçmek içiıı 
Türk ceza kanununda bazı tndi!5t 
Jazııııtlıı-. )'ük rk Adliye Yekalc· 
timlziıı yeni ,·e ı:ok şiimullii blr ceııı 
kanunu haztrlıımakta olcluğwrtı bili· 
yvnıı. Belki bn kamındn sarho~l ul: 
hakkında şiddetli hükümler Y .. rdır· 
Fakat kanun nırriyete girinceye kıı· 
dat· hülen tntblk eılılmekte olan kıt· 
nunıı da hu }ıusu"tll fıkralar ila\·col 
zaru l'İ di r. 

'Bergama, (Tasvm Jı;fkar) - E· 
ge mıntakasının, hatta Türkiyenin 
en talili, ayni zamanda en milnıbit 
ve zengin kaza ıııeı .. kezi, muhakkıı.k 

ki Bergamadır. Talilidir, çünkü, cal
tmlanm toprağın altında saklıdır!> 
diyen adamın hikaye,,indeki toprak, 
onun bağrındadır. 

Geni~ yaylalar, in~an boru altın 
başaklı buğdaylar doğuran ovalar, 
gök yüzünü, yeşil purçaklnı·ile şiir
leştiren çamlar... Sadece rayiha 
dağıtmak için halkedllmiş his!"ini 
veren ıhlamur ağaçlarile, saatlerce 
yüründüğü halde tükenmiycn or
mıınlar, Bergamanın zenginliğini 
adeta haykırırlar. 

Tabiatı da kategorilere ayırmak 
icap ederse, burasını, lüks mevki 
addetmek lil.zımdır. Çünkü her ocyit~ 
nadidesi Bergauııı. toprakları üzerin
dedir. 

ı - Alkol almadan cluramıyan ve 
(akat kendi~inden başka kimseye za
ı:a.rı dokunnııyan biçareleri bu bela
dan kurtarıcı tedbfr almak, onlaı·ı 

tedavi etnıek ... 
3 - Yııti~mekte olan neslin alko

le alışnıumaı;ı lçin mücaılele açmak 
ve alkole mi.ıı<tait ı;örüııı.mleri bu 
belatlan vaıge1,;irn1ek için Ledlıir al
mak ... 

1 

.( - teki); lıazırlı)·an ve satanlar-
la mücadele etmek ... 

Şimdi bu mücadelele1·iıı na,.ıl açı
lacağı, buıılada ne şekilde uğraşıla
cağı, bu· bir sürü tedbirlerin neler

Gerçi ~iındiki kanuna göre de ~ ı· 

hoSJuk bazı ahvalde cezııyı a(:ırl 1l· 

tmrı selıl.'ptir Fakat hu tedbirin pcl: 
ciiz.'i olduğu sarhoqJuktnn miitevellit 
cürumlerin azalmama.4'ındaıı bellidir 
Sarhoşluk umumiyet itibarile dr.iııı!l 
cezayı kat kııt artt.ırnn ~iıııil oıursıı 
içkıyi zil zurna sat'hoş ;)hıp c.11 iı:ıı 
ışlcmiye cesaret bul ııak için içcnl<'f 
n:ı:alır \'C aı tık nı:ıhkeme s;ıloıılar111· 
da: 

den ibaret olması lazım geleerğt ıııe
ieleııi kalı~Tor. Doğru ... Kağıt iızeri
ne bunlal'ı., madde madde sıralnın:ı k 
kola~·. Fakat talhikata geçmek me-
sele!... - N t' yllptığımı bilmivo•um, \ol< 

Evet: bunun me!lele, hem de ('<'k içnıi. tim!> gibi maıe. tlt.!ı hakikaten 
mühim ve çetin bir meı;ele oldulhmu kabulıntten büyük iiı:ii r acldcilllcrek 
knhııl etmemi.ye imkan yoktur. Fıı- ona göre ceza verilıı·. Tu•ıınmd,(ı 
kat bu meseleyi bir memleket me3e- bir acl~nıı !nhoşlukla öldiireıı bir 
ıc~i olarak ele alıp halletmiye niçin adanı n1çin id:ının mahkum ed lınc· 

Özünde, sağlıibn tebedi hayab 
malzemesini saklıyun çam fıııhklnn
nı, üzümü, inciri, berrak şerbeti an~ 
dıran zeytin yağını, nefb tiitünleri 
ve hububabn her ceşidini bbiatın 

Bera-amada Selçuki eaerlertnd•n Çinıli cami , sin! 1 lµ ·ç·' başka ın n kızma, k:U'ı• 
1nıkiin olmasın .... 

SiM Shtklntıhk eden bir sarhO• nf· 

sinesinde asılı olarak seyretrııek için kalite it.ibal'ile de norma! haddedir. 
dahi Bergamaya gelinebiliı·. Bergama mmtakası, Tüı·kiye zl-

E~ki insanların, sağlı~ ym·dunu raatinin en verimli ve çeşitli biı' kö-
( Asklepyonu) kurmak içın Berga- _ . . _ 
ınavı intihap edişlerindeki sebebi, s,:;.ıni te~kıl eder. Buradak1 nufu 
buı:ada aramalıdır. Biz şimdi bma-1 kalab~l.ığı da sırf bu ı1ebeple izah 
da söz yığınlarını bir kenara hıra- edllebılır. 
karak ukamlan konuştur ahın: Ka- Deıün i'}lemesi kolay, ru! ülf·ti 

llerp1111a köylerinde b0y6k bir hararetle denm 
eden har,!l•D faaliyeti 

aruız her sene, 
aşağıdaki nisbet 
etmel.-ıedir. 

devlet nmbarına emen- ve muhafaza eden bir topra· 
dahilinde iştirak ğı olan kazamız, çok mümbit ve 

10,000,000 kilo buğday, 295000 
kilo arpa, 290,000 kilo çavdar, 11,000 
kilo yulaf ve 2,8:15,000 kilo mısu, 
Bergama topı·aklaı1nın rekoltesidiı· 

Bergama, Tül'kiye piyasalarına 
1,600,000 kilo tütün, 2,500,000 kilo 
Akala pamuğu, :!,000,000 kilo pa
lamut ile de iştirak etmektedir. 

Bundan başka 400,000 kilo çam 
fısbğı, 2,600,000 kilo baklayı, 450 
bin 60 kilo nohudu, 250,000 kilo su
samı hep bu Bergamanın mümbit 
toprakları vermektedir. 

Bergama kazasının hususiyetle
rinden biri de, topl'aklarının, sene
de iki defa mahsul verme kablliye
tinde bulunmasıdır. Yazın erken 
toplanan hububatın yerine ekilen 
ikinci bir mahsul, yine zamanında 
ve normal olaı-ak elde edilmektedir. 

l\le;;ela bakla anııına nmıır, di
ğeı· hububat anızlarına karpuz, ka
vun ekildikten sonra alınan mahsul, 

mahsulda rdır. Bu ziraate çok nıü~ait 
olan ve toprakları yer yeı· ı:ulaynn 
Bakırçııy, Mendre;;, Gediz ve Sim:ıv 
suları vardıı·. Zamanında bol bir 
yağmur, ka!i bir sıcak ümüslü bir 
toprak, bu mıntakayı her ~eyden 
evvel mükemmel bir ziraat memle
keti haline sokmuştur. 

İklim şartlarını bilenlerce malı'.inı 
dur ki, pamuk, tütün, üzüm gibi 
mahsufütın yetişmesi için evveli 
tenebbüt devı·esinde lazım olan ku
fi bir yağmur, soma da li.xım olan 
devamlı ve kafi bir sıcağı. ancak 
bu nııntakada olan cEıre iklimb 
adım alan iklim tipinde gö1·oblliriz.. 

Bergamada ziraatin gaye"İ, ~11i:1 
va;;l bir mikyasta ziraat u::ıulüne 
dayanır. Bu maksatla hayvanlaı· hep 
bu işe vasıta olarak kullanılır. 

60 bin kusur nüfusu olan Ber
gamanın % 95 i zürradır. Ziraat, 
kısmen Ziraat Vekaletinin gönderdiği 
traktörlerle yapılmaktadır. Ru nu-

kineli ziraat sayesinde yukarıdaki ZEVKLE MÜCADELE ı:tn b,ş eneden ıı.,ağı olmamak 
rakamlar iki misline çıkanla<'aktır. EDİLİR Mİ ? ı·o hapis cezası yenıc~in? 

Bergama, çeşitli güzelliklere ma- Bir in~anın zevkine ıııüdahnle et- ı Bu :ığır ccralar gazeteleıle ıti.ıı 
ilk olmakla beraber, ayni 2:8manda mive, iııı:an ırvkine karşı lıarıı :ır.:- edilir~c herhnldc fçkiri kar:ıl'lncil 
ki• 'k b' t 'h hı ·dı·r de E!;kı· mn•a lıer zııman imkan vnrdır. F ı- !çenler çoğnlır ve hiç olnınz~:ı !;nr· 

usı ıı· arı şe ·ı . · · d h · l ;;. - · -
d • U · b ·· t Ih !I kat mütearrız ilevle.t. 11 ı •l :;n ma,,- hoşluktan ıııııte\·cllıt cünımler azıı· 

n~e enıye enn ve. ugu~ ... ar .' a- 1 ı-h· , t ıkaddeı·dir . .Buna bir çok lır. 
hıfeleri nrııı--ına gırcn buyuk sıma I u. l)e mı .. 

1 
·bT. r ·koc:ı Diılcşik 

ve şe.hir~rin izlerini ve harabelerini mı,al~.er v~~,k~ı~:~ler~o bu mücudde- fçkl ile mllcaılele bah,inde bu el· 
lıalii. dikkalle nazarlaıımıza ı<ernıek- Anıeııkn '· 

1 
ka"ak~ılı"'uı het dııhn Zı)ııılc arlli lorıkınvhın &hlfı-

~ 1. h de muvnffn,,; o nınamı~, ' ~ .. k" • tı· e k tedir. Burada çok dcger ı ve e em- . . b' k in~an ka- ·ı ve ıç nı:ıı yanının ısnır.m dsun 
1, ll' 'b'd 1 · üzeler ve eserleı· önüne gC'çıleınenııoJ, ırço . · · ~ tedııvi l hnkkınrladıı·. Aı;ıl mesele m ,ı;e ı a ı e et, m . h 1 . hükumetııı nıag. 

mevcııttur. nı ıın asına ıun•, . . . cli~cr nınılılelcırin teşı ib ve tatbikidi r 
hibiretile ncllcrlenmışlll'. Ilıı; de kı onlnrdrın clıı y:ırın bah::.edcccğiz. 

Tnbiatm biitün g-üzelliklel'lle süs- ın.ıni nıü.;kirat ~auunu .cı~~rdı\ F t~-
lenmiş çimenleri, yeşil bir halı gibi knt ı~·i biı· ııeth.:.e alabılrlık mı. f~ı- A. Necmi 
uyakların altına. serilmiş olaıı ıı;üzel -:===========:::::: . liikl..ı... - - -
Bergama, cümhuriyetın yaplcı ku,J- Şu halde tecr,Ybelel' de ~- ,t<'l'l11~~- ı ,, .., •• • 
clreti sayesinde her ırün büa" daha tiı· ki men'i mfıskir~t kıınun;nun ı~· I Sogutte bır korucu 
inki'!af etmekte ve güzelle~nıcktcdir. ki m\ıcadele"i bahsınde, :ı:a~ d. beı- .. •• •• 
l"avnıakamımız Nihat Armaıı ile t:ıraf, zararı varılır. ., adam oldurdu 
c. H. Partisi ve Belediy.. Rei i A PMAK LAZIM " 
Hamdi Arıkan kudretlerinin yetti- N E Y · Söğüt, (Hu,.usi) - Söğl:diin 
ğl, bütçelerinin müsaade etf i!'i nis· Bir in~:ının ze, kine müdahale "_ıhle ! inhisar nahiyesine bağlı HL.arcık 
bette halk için, şehir icin oir•blrle.- mez. :'ıfl>,,'f!Hi. bil' ra7. ak.,:ınu cnnln: köyünd1! korucu bulunan Mehmet 

l d h 1 k l l \ , 1 .... n karcı demi~ nen ı y ı . k.. d M · r n en ız a ara ça ışıyoı· ı-. t• balkı·11unı a ıa:uru:.ı. ~-: , . h- au;ın. aynı oy en usta ta Sa-

l .,.üzcl eııerler meydana get~riyorlar. vataııda"ı hu zt•vknden ıvn sf' ma "ld'' .. t"' ., ' " k 't b t.ı ku raçı o urmuş ur. 
ruııı lıırakunıaz. Fa n u ?:\ n . - .. 

• • fayı tultııkt-ın ::-oııra şevk·~ ırclıp Yaka ~oyle olmuştur: 

Sıvasta höyük 
pastane yapılacak 

ı,;·Üngh ı<ofrtı.ııın laki meyv·ı tabngın- Korucu Meh met Yalçın, k:i· 
1 1.a,,tı"'ı bir ıırııuıılıı yoldan ırc- .. k b 1 .. • . 'f . -« n " ,. k ki le yun ır e <çıııgı vazı esını de l .• k:tf:.L.<'lllU ll lnı11 - zcv 111 l 
c:~n cı ııı ' h 1 gibi miıni olu- ı ynpmaktadır. Muatafn Saraç da 
lalnı::ı.k uız.ıı-una a köyden bir sav.t kadar mesafede 
ı·uz. · · d ı b 1 k · 1 1 · d " ,_,. ll'' lı C'\'YcFı 1 ın•'ı ı.,n ı e- ı u unan e ın tar a arı cıv:ırın a o 

.uıııncııa . · _ .. . • 
Sıvas (Hmıusi) - Gün<lcn J?"iine yi eıl. ıılııı aikolikler\e nasıl .muı:a- kuzle.rı.nı otl~tmaktadır, . Korucu 

nrtan ve her sahada büyük ınkişaf dele dnı•'k n• s:ırho~hıkt.ıın mutc:e.ıA kendısıne "'kın tarla.lan cıvarınd.~ 
ve çahşmalara kavuşan şehrimiz:n ' m lıet• ttirlü hfü:llqelcri azaltlıla'- lÇl~ böyle hayvan otlatmanın doğı u 
bugünkü ihtiyaçlarına cevap n-rmck ııu gibi tedbirler almak .~.a.ıı ede<:eğı olmadığını söylediktc. huni\ 1-id· 
üzere poşla, telgraf. teleftın unıum mesele:< üzı•rinde durah·.ı~ı·ı_z: detlenen ve ald ırış "'tmİycn Mue• 
müdürlüğü tarafından Ciimlıuriyet nir ~.uhoş t;ı~avTıu' ed mı: .• \daııı tafa Sara~ mukabelede bulunmu~ 
c:ıclcle!<i üzerinde büyük bir idare I alnllı kafıQ"l Ci'.kruiş, aşka ~-elıp ~- ve münazaa başlamıştır. Ko .n-~ 
binası yapılmak için bu sahadaki bl- bııncasına c;nnlarnk eı:ı'11fa. nte~. ed_ı: Md met Yıılçın o ıırad.:ı el.n le 
naların istimlak nıuaınelesine baş- yor. Kuı.,.unlardnı~ b~'.1 ?.c~ hs.ıııı:ı~~~ı olan korucu mavzerine davr .n· 
!anılacağı memnuniyetle hııLer alın- klın:w~·c isabet edip <ıld?~u~e ·h' ı ı ~ mış ve ifadesine nazaran k orkut· 

tıı- hoşa vcl'ilecck ceza lıeılır. eı .c c • . . b' ) . . 
mış • . d ıı.·ı çu-ııki' hir dı•ia ölrlfır- ma.:: ıc;ın ır e ateııı etmL,tır. - • • ıdanı cg:ı · _ 

dligii adamıı kini ~-,,1ttm·. Sonrn t:<'k Bacagınclan vurulan Mustafa Erbaada elektrik 
tenviratı 

Erbaa (Huııusl) - Büyük zel 
zeleden sonra muatta l kal.m Be
lediyeye ait elektrik motörü, yeni 
baştan tamir edilmiş. noksan ak
samı tamamlannııŞ ve hatlar çe
kilerek şehir tenviratı ~i,.inden 
çok iyi bir şek.ilde temin edilmiye 
başlanmıştır. 

Bu yerinde v e güzel b~~anda 
belediyenin meşkur h izmetini şüt< 
ranla kaydetmek bir vazifedir. 

~nrhıı tur· ~·iıni ııklı l>a:o;m(fa olmı- Saraç, ı:;ok kun zayi ett~i.nden öl 
., " • . . T~ 
yaı :.ık bu cinayeti islemışlı t', . u ee. , müştür. Korucu tevkif edilml;ıtir. 
-ıayı lınfiflt?tici. sebepler ona ~~:ıye.t J c• d t .. t .. 
} 0-15 SCll<.' hapı,fo hnyatml lı:.;g"l;ilaı · a..-ova a U tın 
~ aba bu zat bapisten c;ıkıııca rnem- . 
• c f ·da ını dl\!lünüyoruz - Taşova (Tokat. Nıksar, Erb,ıoı) 
lr•keLc - U) ı- ~ • 1 d ·· .. 1 
zarar~ız bir adam olur uıu'? mıntaka arın a turun sat~ş arı h:ı· 

S . t ·s"rı· kUl'"Un o hi~ııreyl raretle de\·arn e tmektedır. Bazı 
.,a)e ser .._ ~ .. k I d k"' "b ı 

:;al'alamışsa sarhoşun cez.:ı..:;ı ı;uphe- ınıı.ta a ar n oy .• ou ayaatı c,a 
:<İZ çok dahıı hafif oluL [olclll .. b~r yapı!makt.adır. Fıyatlar normal 
kadınla gideı·ken bir sarhoşun muzıç seyrındedır. 
sarkıntılıKına maruz kabanız acahl\ Deranbar müddetinin Tokat ve 
ne~!ce ne oluı·? . . . . . Ni.ksarda 1 5 temmuzda, Erbaada 

Ol .. b'ı·ka" <:aatıııızı bo~ yere haı • . . 
u 1 

.. - • 3 1 temmuzda hıtamn errnesı mula 
cıyacak~ıııız, sonra da asabınız; bo- ld' 

teme ır. 
~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ ' Yeni tütün zeriyatı her üç mın .. 

r·----------------------------------~ ITAL YANLAR 
Be-H öt#tedtnt 

Büyük casus romanı : && ········ ·········· ....... ··············· ....... . 
Caz çalmıya başladı; ikinci katip önümde 

iğildi, herkes bir dam buldu ve bir valsin ahengi· 
ne uyarak dönmiye başladık .•• Kulağıma iğıldi .. 

- Artık, dedi, Ata~emiliterle dost olmak sı
rası geldi, lalıii biraz sonra sizi dansa kaldıracak, 
i:;ı.i ilerletmenin yolunu bulursunuz. Yalnız kadın
larla temas etmemesi ve dost tutmaması ıçın 

sarih Ye kati emirler var. Bundan korkabilir ••• 
İcap eden tedbirleri alın ..• 

- Tehlikeli bir oyun oynİyacağım ). 
- Ne gibi} 

- Tehlikeli hareketler ekseriya en 
muvaffakiyet temin edenlerdir. 

- Muhakkak ••• 
- Çı.ntamda Hinımler'in imzasıni 

ziyade 

Nakleden: Cim . M im 
• 

ve benim Gestapoda olduğumu bildiren, husu• 
si bir vazife ile Rumanyaya gönderildiğim satır
hırını ihtiva eden bir mektup tanzim ettik ..• 
Bunu kendisine vereceğim. Mektupta benim Al
man istihbaratı namına çalıştığımı, Alman istih-

barat memurlarının da bilmemesi kaydedilmi~tir. 
Aldanırsa çok iyi bir iş olacak, 

- Aldanmazsa. 

- Yabancı toprakta biner, doğru lstanbula 
firar ••• 

Güliiştük. 
- Allah muvaffakiyet versin dedi. 
Vals bitmi);ti. Biraz evvel toplanmış olduğu~ 

muz köşede tekrar buluştuk. 

Ata~emilıtcr, ayni soğuk ve durgun tavırla 

b eni süzüyo rdu. Yeni bir hava çalmıya başladığı 
:zaman etrahmda herkes dansa kalktı, biz başba· 
şa kaldık. Muhatabım tereddüt içinde idi. Kaldır· 
sın mı? .. Kaldırmasın mı? .. Susuyordu. 

- Çok düşüscelisiniz dedim. 
Kopliman yapmak lüzumunu hissetmi~ ola~ 

cak ki: 

mek imkanın ı bulurdunuz. 
Yerimize döndüğümüı: zaman büyük koltuk

ta yanma oturdum. 
- Yoruldunuz mu? diye söze başladım. 
- Aman dedi, böyle şey olur mu? Ve he-

men. nüktesiz Alman tuhaflığile; sizinle dedi, 

dans rekoru kırmak için günlerce dansedebili-
- Sizi temaşa etmekten 

nu~urum dedi. 
vakit bulursam, ko· riın. 

Şuh bir kahkaha attım. 
- Çok naziksiniz dedim. Fakat beni temaşa 

etmektense konuşmayı tercih ederim, Ve hemen 
ilave ettim. 

- Niçin dansctmiyorsunuz) 
Ayağa kalktı. 

- Buyurun, dedi ..• 
Vazifem başlıyordu. Genç adamın kollarİnİn 

arasında kuş gibi uçuyordum, göğsümü vi.icudiine 
dayamıştım. Nefesim kulağının altına temas edi
••. yordu ... Gayet lakayıt, fakat kurnazca :ookulu
vordum. Dans esnasında bir tek laf etmedim •.• 
o bir iki şey söyledi. c .. vap vermediğim için 
nezaketten pek ileri gitmedi. Edindiğim kanaat 
şu idi: Sıkılgan ve beceriksiz bir erkek! •.• Bu gi· 
biler çok dar kafalı olurlardı. Fakat bir kere de 
tuzağa düştükten sonra istediğiniz yere süriiklc-

Ben bu flört muhaveresini burada kesmeyi 
faydalı buldum. Sözün mecrasını deği~tirdim: 

- Yazık, dedim, şimdi Almanyada kimse 
böyle eğlenemiyot. Herkeste b;r hüzün var. Harp 
ruhlara da sıkmh veriyor. Muhatabım güldü: 

- Geçici şeyler bunlnr, dedi.. Gün gelecek 
elbet biz de kahkaha ile güleceğiz. Sonra birden
bire politikadan bahsetmiş olmaktan mütevellit 
bir pişmanlıkla sözünü geri aldı: 

- Dünya bu, dedi. İnsan her zaman gülmez, 
İsticvap sıra.':lı ona geçmişti •.. 
- Çok seyahnt_ etmişsiniz madam dedi, na

sıl göruyorımnuz dünyarnn ahvalini? 

- Vallahi dedim, Baldvinin bir sözünü ha
tırlatmama müsaade ediniz. Bütün dünya b=-ştıı.n 
başa bir timarhı;neye döndü. Hadisat insaıılann 
muhakemelerinden daha siirntle işliyor. Ve her 
kes esen rüzgara tabi oluyor. (Devamı var) 

takada bitmiştir. Yalnız fidelerin 
böcekler tarafından yenilerek 2i• 
yaa uğraması, Ta-:;ov11 re:.-oltesi• 
nin geçP.n senelere nazaran az o• 

[ lacağını belli ettirmektedir. 

iffet Alaz'ın alleslnln 
teşekkürü 

Genç yn~ında haynta gözlel'ini }.:ı. 
pıyaıı kı:ı:ıımz, karım, J. cğc'liıriz., 
kardeşimiz: 

iffet Ala2..' ın 

cenr.zc nıern~imino iştirak eden, ~"
lcnk gönderen, gerek bızz.ıt ı.:J-arrt• 
!erile, gcrk mektup, tclgrnf vı: l•' 0

-

funlu ı;..ınsuz neıınıuı taziret \"c fl'· 

selivette l ıılunan ukrnbn vo <lo tlr.
rn, ·billıns"n y:•kımlnn ::ı.lakast;'lı c, ır· 
gcmiyıın is•anbul C. l\Ji.ddeiun111-..·!si 
Hikmet On"t ,.c !Jütün A<lli~ e ndaı
daşla: ı.e tstııııbı;l Posta, Td~ ~'.lf 
lH ı;dürhiğli rncnsuplı.rınn tcşl'kkü r. 
1erimizi suııınıık, kanıy:ın yürekl:?rl
mizin en büyuk tesellisidir. 

A1•ası, babaro, kocası, kts .. ,;cş4 
leri ve biitun rıilll cırordı. 

u...-



!!!! S±::!!E 6 Temmm 

Sulh yolunda , 

TUrklyenln 
hlzmetlarl 

(B..,..aııaw .. ..,.,., 
i»iiyük bir huauiyet, büyük ltir 
lıakançlık ile durmak vazifesin· 
ele de en ufak bir mütamaha bile 
SÖltennemİflir. 

Bunu da B-.vekil fU kuvvetli 
IG2lerle izah eylemektedir: 

«Memleketimizin bir parçası ii
"'&erinde birtakım emeller izhar e
clildiğine dair olan haberleri hü· 
lhonet fimdiye kadar olduğu gı"bi 
bugün de, yarın da hassasiyetle 
takip edecek, nerede ve kimler •· 
l'as1nda olursa olsun bu gibi faali· 
'Jetlere kartı İcap eden karar ve 
tedbirlere tevessülden geri kalını· 
Yac.aktır. :ıt 

Bu sözler herhangi bir mey• 
dan oklDna manasını mutazam
nun değildir. Bu sözler sadece, 
çok sulhperver olan, çok dürüst 
bir siyaset takip eden Türk dev
let ve milletinin, istiklal ve huku· 
kuna ait meselelerdeki azim ve 
kararının çok vakur bir ifadesin· 
den ibarettir. Dün de bu sütun· 
larda söylediğimiz veçbile Doktor 
Refik Saydamın nutku, bu za· 
manda ve bugünkü tartlar içinde 
söylenebilecek nutuklann en iyi
lerinden biridir. 

TASVİRİ EFKAR ················································ 
Tarih •il! siyaset 

Dağıstan Cümhoriyeti 
ve tarihi rolü 

(Baştarafı 3 uncü sahifede) 
hını mutazarrır ettiğinden dini mel'
ke~iyet idare cereyanı son asırlarda 
kuvvet bulmuştu. 

Çarlık 1818 senesinde çıkan bir 
kıyamı vesile edinerek beylerin ve 
şeyhlerin idare salahiyetini ellerin
d,.n alarak Rus zabitlerine vermiş 
ve ayni zamanda köylülerin elindeki 
araziyi zadeg5.na dağıtmıştır. 

Rusya Çarlığı Dağı.->tam daimi 
örfi idare altında bulunduraTak şid
detle inzlbat altında bulunduruyor
du. Dağıstanlılar ilk defa 1832 de 
Gazi Mebmedin bayrağı altında Rus 
idaresine ktlrşı kıyam etmiştir. Bu
nun şehit olması üzerine vekili Hım. 
za bey kıyamı idare etmiştir. :Fakat 
Rus Çarlığı bunu da şehit ederek 
ilk istiklal hneketini kolayca bas -
tırmı~tır. 

Fakat bunlardan sonra istiklal 
bayrağını kaldıran Şamil hem Çar
lık ordusundan intikam almış, hem 
de Rusları Dağıstanın her tarafın
dan atar:ık sahil boyuna tıkamıştır. 
1845 senesinde Rusların Ilahrihazer 
dalgalarma dökülmelerine ramak 
kalmıştı. Çarlık ucu bucağı olmıyan 
geniş memleketinden miltemadiyen 
topladığı orduları i~in Da~ıstan b~r 
mezar olmuştu. Çün'l..'ii Dağhlar ile 
yirmi bir eene devam eden muhare
belerde Rus zabit ve askerlerinden 
canını kurtarıp memleketine dönen 
parmakla sayılacak kadar azdı. 

1859 senesinde Şamil Gunib'de 
muhasara edilerek talim olduktnn 
sonı·a da taraftarları mücadeleye 
devam etmişler ve 1870 ıle tekrar 
istiklal harbine girişmişlerdir. Bu 
hareket çok devam etmemiştir. 1877 
de Rusyanın Osmanlı İınparatol'lu
ğu ile harp halinde olmasından bil
istifade Dağıstan Çarlığın boyundu
ruğundan kurtulmak için bir daha 
harekete geçmişti. Bu kıyam dahi 
karılı bir surette bastırılmıştn'. )fa. 
ahaza vakit vakit kıyamlar tekerı'Ül' 
etmi~ durmuştur. Japon • Rus har
'biııden sonra da Dağıstanlılar siya
~ mücadeleler ile haklarını almıya 
eal11U1ışlıı.rdı.r. 

Geçen Umumi Harpte Çarlık ~ar. 
sıldığı zaman Dağıstan hürı·iye. 
tini istirdat için harekete geçmiştir. 
İlk defa Dağıstan ve bütün şi.nali 
Kafkasya Turkleri ve diğer halkları 
1917 mayısında Vladikaikas'da mil· 
11 bir meclis akdederek siyasi birlik 
kurmuşlar ve şimalt Ka&asyanın 
müştereken müdafaası için bir ko. 
mite teşkil etmişlerdir. Bu meclis 
Dağıstan ve şimali Kafkasya siyasi 
•ir vaı·lık olarak Rusya ile federas. 
yon esası üzere bir camıa teşkilmi 
lı:ararlaştırmıştı. 

Lakin 1917 senesinin 20 eylülünde 
Abazaların, Türkmenlerin ve No
cayların iştirakile yine mezkur şe-
11.irde toplanan milli meclis kahra. 
ınan Şamilin vasiyeti mucibince 
Bahribazerden Karadenizc kadaT bü
tün şimali Kafkasyanın istiklalini 
ilin etmiştir. 

Milli meclis şimall Kafkasynnın 
kanunu esasisini de tanzim ederek 
ilan etmiştir. Başlıca maddeleri şun. 
lardıı·: 

1 - Şimali Kafkasya ve Dağ'ı.;;tan 
bir siyasi vahdet teşkil etmektedir. 

2 - Birlik dahilinde her mahalli 
halk tam bir muhtariyeti haiz ola
caktır. 

Diğer madde1eri parlamento mec
lislerinin teşkilatına ve biı"lik devlet 
idaresine aittir. Hükıimet vazifesi 
cm beş azalı bir merkezi komiteye 
tevdi edilmiştir. 

Yeni hükümetin ilk işi şiınalt Kaf. 
kasya:ya yerleştirmiş olduğu Kazak. 
ları KafkMyadan çıkarmak olmuş
tur. 

Kau.klar y!ni .:\foskova hükumeti 
ile birleşerek şimali Kafka,.yayıı. hü. 

eum etnu1şerdir. Bldayette Ru!>lar 
tbnali Kafkasyanın merkezi Vladi. 
ka!k.a.s ve diğer beldeleri almışlardır. 
Fakat birlik hilkünıeti pek çabuk 
•skeri teşklllltmı iluul ederek :Rus-

... 
--- - -- - - - - ---- - - - . - -- -· ----

I~ha lat işlerinde M AR i C i HABER:LER 
--- - - - - -

bir yolsuzluk ftlf afttik S8hillefİRde Sovaet tehüği 1 VAVEL 
DiYOR Ki: Şiddetli 

bir hava 
hücumu 

Alman ileri 
harekatı devam 

ediyo r 
(J i1eef .Uifecln d.-J 

Dhinıık istikametinde vukua ge
len muharebelerde kıtalarımız düş
man tanklarına a.ğır kayıplıır ver. 

Maligel kar giiz desini arttırmalc için 
muhtekirler iki misli gümrük resmi 

tJDmek istigorlarmıı ,.Sovyat - Alman 
har bi bize vakii 
kazandırmı,tır .. 

ng lllzlar Alman dan~ direrek mevkilerini sıkı surette tut-
muşlardır. Kahire, 5 "(AA) - Hindis-

Bui ithalit tacirlerinin iht:iür makudile ppmalda oldaldan 
yolsuz bir hareket hakkında Fiyat Murakabe Te~kilatı esaslı ıu
rette tetkikata b&tlumthr. Hariçten getirilen mallann maliyet fi. 
yatJannı yükselterek le$bİt edilecek kir yüzdelerinden daha faz· 
la istifade maksadile yapalan bu hareketlerde müstehlik mühim 
mikyasta zarara aokulmaktadır. 

Uelerlnlbomballyar ak Yalnız düşmanın mubarebeye ihti- Ba k 
1 d 1 tan ş umandanlığına tayın e· 

Yangın ar çıkar 1 ar yatlarını da sokması üzerinedir ki 1 G di en eneral Wave), Ortasarkta 
ı . . kıtalarımız en yakın yeni mevzilere · 

Londra, S . <':-·A) ,-:;-:- ngılız çekilmişlerdir. Ayni zamanda Lepe] ki harp muhabirlerine- aşağ1daki Malum olduğu üzere, hariçten 1 mektedirler. Hatta bunlardan ba
gete~ malların maliyet fiyatları zıları bazı usulsüz yollara sap
Komı yon tarafından tesbit edil- malt jstiyerek gümrük resimlerini 
mekte ve bundan soma maliyet ikr misli ödemek istemektedirler. 
fiyatlanna göre mµayyen bir kar Komisyon, bu suretle çivi ve naf
yüzdesile satışına müsaade edil- ı talin mevcutlarının muhtelif ka· 
mektedir. I nallarla maliyetlerini yükselten 

Hava Nezaretının teblıgı: bölgesinde de ağır muharebeler ol- beyanatta bulunmustur: 
Hava Nezaretinin tebliği: Bom-f muştur. Burada kıtalarımız düşman «- Habeşistan . muharebesı 
bardıman tayyareleri dün gece tank cüzütanılarının bh çok hücum- fiilen bitmiş sayılır. Harbin bida
Atlantik sahillerindeki Alman üs larını muvaffakıyetle geriye püs - yetinde burada 200,000 Italyan 
}erine karşı şiddetli bir hücum kü~tmü~leı·dir. bulunuyordu. Suriye işi biraz ya· 
yapmışlardır. Brest havuzlarında Oğledcn sonra kuvvetli bir tayya- vaş gitmekte ise de buradaki va· 
bulunan Scharhorst Gneisenau re hazırhk faaliyetini muteakip düş ziyetimiz de şayanı memnuniyet· 
ve Prens Eugene Al~an harp ge- n~an, cüz~tanılarımı~ ~:ı.rka ıloğru tir.> 

.1 . . ..k k . f'l~kb l>11· çok kilometre gen çekılmek ınec- G al 'k" f k d 

işte bu kar yüzdesinden müm- birkaç müessesenin suçunu tesbit 
kün olduğu kadar fazla istifade etmis bulunmaktadır. Bu husus
etmek istiyen bazı ithalatçılar, ma taki ·tahkikat geniı;ıletilmekte ve 
liyeti yükseltmek için hariçten ge-

mı erının ar~~m~. y~ se ın ı a buı·iyetınde bırakmıştır. Bütiin gün ener , ı ı mütte i or unun 
bombalar duşmuştın. Havuzlar 'l'arnopol yolu civarında hakiki mu- karşı karşıya gelmesinin şay>\nı 
boyunca yangınlar görülmüştür_ hal'ebeler ceı·eyan etmiştir. Burada teessüf olduğunu ilave etmiştir. 
Lorien" da rıhtıma bağlı denizat- çok büyük düşman motödü cüzütaru- Tüdmür ve Deirizorda Vichy 
tılar arasına da bombalar düs- ları kıtalarımızın cephesini cenubu kuvvetlerinden bir miktar esir ve 
müştür. Havuzlar ve limanlar ~- şa.rk~ye doğru yarmıya teşebbüs et. mühimmat iğtinam edildiğini söy 
ğır hasarata maruz kalmıstır Bu mıştıı·. Bu muharebeler esnasında lemiş ve Reıs - Alman harbine 

len mallan gümrüklerden çekmi- depolarda lüzumsuz yere bekleti-
yerek fazla miktarda ardiye üc- len mallann menşeleri, gelişi ve 
reti vermekte, bundan sonra yine sahipleri ve şimdiye kadar ne için 
depolarda uzun müddet beklet- çekilmediklerı arastırılınakt.adır. 

e~~~d.~ ~.i ~üşma?_ av _ta'yy~resi ~~l:~~r~~ızve yde;~;!:~1:z~~ikv~u:~~~ nakli kelam eden General demiş- ............................................... ---··············-············•••n••••••••··•· 
duşurulmuştur. Dıger fılol~rımız ıeri tarafından yaptian hücumları tir ki: MualJı•mferı•n yaz tatı•ıı• 
Şerburg havuzlarına ve Rem hav tardedilmiştir. «- Almanya Rusyaya gitme· 
zasındaki sanayi hedeflerine hü- Hava kuvvetlerimis düşmanın tay yip Ortaşarka saldırsaydı, vaziye 
cum etmişlerdir. Harekata iştirak yare meydanlarına ve motörlü cüzü- timiz oldukça müşkülleşirdi. Bu (Blrlnef •alı.ifeden de1!am} 
eden tayyarelerimizden 4 bom- tamlarına darbeler indirmiş, bunla- vaziyet karşısında kıtalanmız is· 'Ameli den muallimlerinden de baz.ılannm ızm alabilmesi 
bardıman tayyaremiz ü~üne dön rın ileri hareketlerini tutmuştur. tirahat etmek ve biraz daha ta· esaslarmı tesbit ebnek üzere Maarif Vekaletinde bir komisyon 

Düşmana ağır zayiat verdirmiştir. ljm görmek için vakit kazanmış- kuruJmu;ıtur. Bu komisyon pazartesi günü faaliyete geçecektir. Ay· 
Perşembe günü 62 Alman tayyaresi !ardır. Ayni zamanda Suriye ve nca teDUDU% ayı içinde açılacak ikmal kurslanna devama mecbur 

memiştir. 
Alman tayyarelerinin ;ıiddetli 

hücumu 
Londra, 5 (A.A.) - Hava Neza

retinin bu sabahki tebliğinde bildiril
diğine göre, dün gece Alman tayya. 
releri evvelki gecelere nisbetle daha 
büyük bir faaliyet göstermişlerdİI'. 
İngilterenin merkez mıntakalarına 
cenubu şarki ve şark mıntakıılarile 
Gal eyaletinin cenubuna taarrıızlar 
yapılmıştır. Hasarat mühim olma
makla beraber bir miktar yaralı ve 
az miktardada ölü vardır. Üç Alman 
bombardıman tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Dütü riilen tayyareler 
Londra, 6 (A.A.) - Cuma gunu 

öğleden sonra şimali Fransa üzerin. 
de taarruzi keşif uçuşu yapan Blen
heim bombardıman tayyarelerine mu 
taddan fazla miktarda avcı tayyare
sının refakat ettiği bildirilmiştir. 
Bu uçuş hakkında henüz taisilut a
Iınmamışbr. Fakat şu ana kadaı· el.. 
de edilen maliimata göre 9 Alınan 
avcı tayyaresi tahdp edilmiştir. 4 
İngiliz avcı tayyaresi kayıptır. 

İngiliz tayyarelerinin 
hücumları 

Londra, 5 (AA) - Londta
da öğrenildiğine göre, İngiliz a
ğır bombardıman tayyare filoları 
bugün öğleden sonra avcı tayya
relerinin refakatinde olarak Lile
de mühim demir fabrikalarını 
bombalamışlar ve tam isabetler 
kaydetmişlerdir. Habbeville mev 
zileri de bombardıman edilmistir. 
Avcı tayyarelerinin himayesi. al
tında hareket eden bombardı
man tayyarelerimiz Belçika sa
hilleri açıklannda 4,000 tonilato 
luk bir gemiye hücum etmişler ve 
tam isabetler vaki olduğunu gör
müşlerdir. 

Yeni bir tren hattı 
eksiltmeye 

konuluyor 
Ankara, 5 (Hususi muhabirhniz

den) - Nafia Vek&leti Irmak - Fil. 
yos hattını Samsun • Sıvas hattlna 
bağlamak üzere bu inşaatı 21 tem
muzda eksiltmeye koymuştur. 

Bulgarlstanda 
maaflar arbyor 

Sofya, 5 (A.A.) - Stefani: 
Bulgaı· kıtalarının işgali altında 

bulunan araz.ide hayat pahalılığı ol
duğu için maaşlara yüz.de otuz ni:;be.. 
tınde zam yapılması kararlaştırıl • 
mıştır. 

lardan V1.edikafkas, şimali Kafkas
ya petrol havzası merkezi Grozalniyi, 
Derbendi ve :Mohaç kalesini istirdat 
etmişlerdir. 

Bu muvaffakıyetten sonra şimali 
Kafkas birlik hükumetinin ilk işi 
meşhur siyasi Uderlerinden bil' he
yeti cenubi Kafkasyaya göııclcrip 

Azerbaycan, Gürcistan ve Ernwniı;
tanın da 1şUrakile umumi 1-ır r\af
kas konfederasyonu kurmayı teklif 
etmek olmuştur. 

Bu teklifin kabulüne bazı engel
ler mani olmuştur. Maahaza şimali 
Kafkas heyeti Trnbzonu ve lstanbu
lu da ziyaret ederek avdet ettikt.ell 
sonra 1918 senesi 11 mayısında Z:\

ten bir senedeııberi bilfiil devam 
eden şimali Kafkasyanm istiklalini 
resmen devletlere bildirmiştil". 

Fakat bu sırada galip devletler 
bu mesele ile meşgul olmamışlardır. 
Neticede Dağıstan ve bütün şimali 
Kafkasya uzun müddet General De
nikin ordusu ile mücadele etmiye ve 
istiklalini müdafaaya mecbuı· kal
mıştır. 

Bu muharebeler iki tarafı da Y1P
ratmıştır. Bundan bilistifııde Km!. 
ordu ıimali Kafkasya. ile Dağıstanı 
istila ederek Azerbaycana sarkmış
tır. Sovyetler Birliği teşekkül etlik
ten sonra şimali Kafkasya muhtelif 
parçalara ayrılarak muhtariyetll 
cümhuriyetler ve eyaletler namı al
tında Rusya F ederal Sovyet Cüın
huriyetine tibi olm114lardır. 

ltl'Ulıvrtm F,,,zf TOQA Y 

dıişürülmüştür. Iraktaki vaziyetimizi takviye et- olan muallimlerle kendi denlerin den ikmale kalmq talebe bulu· 
Sovyet sabah tebliği mek için vakjt kazanmış o[uyo· nan muallimlerin izin vaziyeti de tetkik edilmektedir. 

Moskova, 5 (A.A.) - Bu ~abah ruz. Giritteki kuvvetli müdafaa. Bundan bafka ikmal kurslarına devam edecek muallimlerin 
Sovyet İstihbarat Bürosu tarafından mız, Almanyayı Suriye ve fraka mİldan ve hangi mekteplerde kurslar açılacağı bugünleNle Vili· 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: saldumaktan vazgeçirmiştir.> ydet ':!_~ müdürlerinin reisliği albnda mektep müdürleri tarafın· 

4 temmuz gecesi muhtelif cephe- ......................... _ ................. .__ an .. uruıacak komisyonlarca tesbit edilecektir. 
!erde askeıi vaziyette büyük bir de- ı 
ğişl.klik olmamıştır. Alman tebliği k " 

Kandalaksha - Murmansk ve Ka- 1 ~ a r 1 A f r i k a d a hkeri oazigel 
reli hel'Zahı istikametinde kıtaıarı - Kızılordu kısmı ı 1 · 
mız münferit düşman birliklerile ı ta yan mukavemetı Al R h b. 
çarpışmıya devam etmektedir. küllisi imha edildi ' d• man - IU a r 1 

B . sona er ı · orisof - Vebobruisk isti~ametin- (Baştarnfı 8 üncil. aaJaif~de) 
de Berezina ve Prut nehirleri üz.e- cı 6aoi üif.Onı U11a.aD) (1 inci sahifeden dewım) 
rinde muharebeler· bu··tu-n gece devam ve Vilna kasabalarının arasında \1. H b · 

b h · kt a eşistanda kalan ltalyan etmiştir. na urg şe ı·ıne varına a ve sonı·a 
D h · · ıa t k.- kuvvetlerinin baskumandanı Ge-Düşmanın Bel'Elzina nehrinden ken una ne rının cenup yısını ,a ı- . 

dine bir yol açmak için yaptığı te. ben Riganın şarkında, Riganın kör· neral Gazzera Ga11a • Sidama 
şebbüsler kıtalanmızın ateşile mu_ fezine müntehi olmaktaydı. mm takasında bulunan bütün İtal
va!fakıyetle geri püskürtülmüştür. Şimdiki cephenin gerbinde Sovyet yan kuvvetlerile birlikte teslim ol 
Düşman suyun içinde ve nehrin sa- kıtalal'lndan şuraya buraya dagtlmış muştur. 
hlllerinde ağır zayiata uğramıştır. muhtelif ve büyük aksamın temiz- Şimdi imparatorluk ve Habes 

Tarnapol civarında dün "aptıg~ı lenmesile iştigal edilmektedir. I f d · 
"' " t t d 1 vatanperver eri tara m an muha 

muvaffakıyetsb: hareketlerden sonra ..,ovyc ayyare mey ıın arına .-e 
t t kk 11 · · b. sara edilmiş bulunan Gondar' da-

düşman mühim tank teşel:küllcrile ayyare t-şe ü erine ezıcı ır taız 
•1 1 n 'Ik d bcl d Al ki garnizondan ve Assab"ın ce· taarruzlarını Novograd • Volinsk ua VUl'U a 1 ar er en ::orıra 

Sovy.et Rusyanın, bir kere Alman
ya tarafını iltizam ettikten sonra, 
artık o yolda devamı lazımdı; husu
sile 1940 scııesi mayıs ve h 1zlr11n 
aylarında Almanya garp cepiıe~inde 
kati bir zafer kazanarak Fransayı 
mütareke talebine ve İngiliz seieri 
kuvvetltrini de A vrupa.nın kara kı
tasından İngiltereye ilticaya mecbur 
ettikten sonra, harp mantıkı ve sev. 
kulceyş, So~·yetlerin Alman doııtlu
ğunu şüpheye düşürecek lıarekc.>tlPl'
dcn tevakki etmlerini icap ettirmek
teydl. 

istikametine tevcih etmiştir. Bütün ınan hava kuvvetleri , imdiki halde nubu garbisindeki fundalıkta da· 
gece kıtalarımız bu mıntakada düş- karada yapılmakta olan harekata iş- ğınık bir halde bulunan küçük 
ınan tanklarına muva!!alnyeUe ta - tiı ak etmektedirler. Bu ktıV\ \!lu:!r bir müfrezeden başka Eritre, Ha-
arruz etmişler ve diişmaııı ağır bir rı:ıuharcbclere doğru.c.lan doğruya .. İ!i- besistan ve Somalide hiçbir Ital- Artık Avrupanın kara kıtasında 
hezimete uğratarak şarka doğrn ile- tnak etmekte ve duşmamn ~erısın- · k . k l Almanyanın sırtını yere geth-ecek 

de bulunan münakale vollarını ve yan mu avemetı a mamış ve hl"bir kuvvet kalmamı•tı. İn,.lttere 
rilemesine mini olmuşlaTdır. · Ş k• Af "k d k. h k f ~ " " 

B bilha:ssa şimendifel'leri tahrip eylo - ' ar 1 rı a a 1 are et muva • qe AmeriKanın henüz Alman ordulıı-
esarabya mıntakasında tankların mektedirler. Rus"& <lahilinde bulu- fakıyetfe neticelen mis. tir. 

himayesinde mühim piyade kuvvet. J rına taarruz edecek bir hale gelme. 
lcrile harkete geçen düşman Prut nan demiryolları az ve dağınık oldu- 200,000 k~ilik İtalyan ordusu dikleri ve daha bir müddet bu hale 
nehrini bil' kaç noktadan ıı;ı>çmiye ğu için bu harekatın netic&i seyrü- imha edildi gelemiyecekleri aşikardı. Eğer Sov-
muvaffak olmuş ve bu muvaffakı - ~eferi tamanıile tatil etmekte ve düş K h' 5 (A A ) ş · set Rusya, Almanya aleyhinde vazi-manın ricatini mü~külata uğrattığı a ıre, · · - arkı 
yetinden istifade etmek lstemi~ı:;e de ibi ihtiyat kuvvetlerin ileri sevkini ltalyan Afrikasındaki 200 bin ki. yet almıya başlarsa, Almanyanın 
kılıılarınıızın mukavemctile kaı'şılaş- dg _k b"l b" h 1 t' k d' s.ilik İtalyan ordusu 6 "' su"ren başka. yerlerde meşgul olmıyan or-
mıştır e ıwyrı a ı ır a e ge ırmc te ır. "dd tl" h b 1 d ~Y dulaı'ıle hemen Sovyet Rusyava 

T 
· . . . ] Baltık denizinin başlıca limanları o- şı e ı mu are e er en sonra "kl k K zı1 d 1 - ·t 

ayyarelerımız d~ş~an~n. ha_v~ lan Ri.ga ile Libaunın zaptı ve Al- h -ı . d'I . . 1 yu enere ı or u an perışan e -
meydanlarını ve motorlu bırlıklerını ı:a&n donanma:;ının şaı·ki Ilaltı.ktaki · en:ı~n tamamı e. ımha e 1 .mı~ı~. mesi mümkündü. Diğer taraftan U
muv.aff:ı~~yetle bombardıman etmiş- mütemadi hücumları neticesinde düş lngılız kuvvetlerıle Cenubı Afrı- zakşarklıı Jap<ınlann da Sovyctlere 
lerdır •. Duşman tayyareleri, av tay. ınanın hareket imkanı daha ziyade ka, Hi.nd.istan ve Sudan kıtaatı taarruz edecekleri ve Almanya ile 
yarelerımizle yaptıkları muharebe - tahdit edilmiş bulunmaktadır Şarki ltalyan Afrikasında 3000 işbirliği yapacakları aşikardı. 1940 
lerde :_ğır zayiata uğramışlardır. Şimdi umumi vaziyet şu· şekilde kilometrelik bir cephede birbiriu· senesinde Alman ordulan karşı!lında 
H~~uz tamamlanamıyan ı·akamla· teressüp etmektedir: den ayrı 12 taarruz yaptıktan son dövüşmiye mecbur kalan Fransa ile 

r~ gore ~ayyarelerimiz 4 temmuz gü ı - SovyeUerin merkezi Avrupa- ra anudane bir surette ınukave- 1941 senesinde Almanların kaTŞııma 
nu 43 duşman tayyaresi tahrip et. ya karşı taarruz projeleri tamanıile met eden düşman kıtalarım muh- çıkacak Sovyet Rusya arasında hıç 
mişlerdir. 27 tayyaremiz zayi ol • ve kai'i surette berlara! edilmiştir. telif yerlerde sık~t:Jrarak tetılim ?ir fark olamazdı. Ş~ h':1de Ayni 
muştur. 2 - IIudut yal.,nlarında Sovyet olmıya mecbur etmişlerdir. Mu· akıbet mukadder olabıllrdı. 
Almllnların yakında Moskovaya kıtaları tarafından tesis olunan mu- harebenin şiddetle bir neticeye Kızılordula.rın Almanlara karşı 

ainnderi bekleniyor azzam c~phe yarılmış ve parampar- bağlanmış olmHı bilhassa dikkat güvenecek hiçbir eeylerl yoktu; yal-
Lond a 5 (AA ) S k ~a edilmiştir. ~n ~ıtaların esaslı kı. kd d b h d d nız coğrafya vaziyetleri mi.istesna 

h l 
rB, 'd · · 

1
- toc - sımları tamamıle ımha edilmi" bu_ ve ta ire eğer iır a ise ir. 

o m ve h Y F lh k k 6 b f fmd idi. Bu coğrafya vaziyeti 1812 de eme en ge en aon a- lunmaktadır. i a i a son a ta zar a 
berl ·· · } h d k Napoleonu muvaffakiyetsizlig-e sevk ere gore, şıma cep ~in e, 3 - S<ıvyetler as er mevcudü, şiddetli yağmurlar Habeşistanı su 
S k l k Al İ etmişti; fakat mağlılbiyete değil. .. 

ovyet ıta arı artı man tank- mühimmat ve tayyare miktarı ba - altında bırakmıs.tır. Ve talyanla-
1 d d k lmd. k d Dıifm&na karşı zafer geri çekilmekle 
arını ur uracak vaziyette de- ımından, ş ıye a ~r cereyan e- ra ricat edecek yer buakmamıs.-

W •ld T d · h uh bel · kazanılmaz; ancak düşmana muka-
gı ir. a:nklartn pek yakında en ım a m are ... e.rı n~tıcesinde tır. Yalnız Gondar mıntakası il- vı>nıet etmek ve onu uzun seneler 
Moskovaya varmaları muht m 1- 0 kadar zay!f. duş~uşle~·dır ki bu tı"calanna salı"h ı"se de bu mınta- ~ 
d" e e zayiatın Lelafı edılmesıne imkan ugraştınnak mümkun olur; !ikin 
ır. yoktur. ka da kıtalannuz tarafından san! neticede düşmanı mağlüp ve onu 

Almanlar 700-000 zayiat 4 _ Şimdiki bütün Sovyet eep _ mış, ya t-eslim olmalı: ve yahut j sulhe mecbur eylemek için o dü~ına-
vermİf)er hesi, eğer halü bir cepheden bahset.- açlıktan ölmek Jiklanndan birini nı memleketten tard ve ordularrnı 

Moskova, 5 (A.A) _ Mos- mek münasebet alırsa, tam bir ri- tercih etmek mecburiyetinde kal· peri!}an etmek ve bunun için de dilŞ-
kova radyosu Alman kayıplan- cat halindedir. Alman ve müttefık mıslardır. mana taarruz kudreti ~östermek lii-

700 OOO d w I d kıtalaı·ı düşmanı şiddetle takip et _ K ld . lu b I k .. ~mdır. Geri çekilmek ile memleketin 
nın • en aşagı oma 1ğı- mPkte olup Stalin hattı denen hatta .. ı21. enıze ya n .u unan u- mamur kısımlarmı harabe haline ge. 
nı ve Alman işgali altındaki böl- yaklaşmaktadırlar. çuk bır İ~alyan garnızonu. sarıl· ıeeeğini de ayrıca düşünmek icap 
gelerde yi.izbinlerce Alman aske- Bu hat, SoYyetlerin Karadenizden mış oldugundan bu garnızonun eder. Böyle hareketler ancak kı>ndi 
rının yerde serili bulunduğunu eski Sovyet hududu arka:.ından baş- teslim olması her dakika beklen- ihtiyari haricinde bir istilaya maruz 
söylemektedir. lıyarak evvela Dinyester nelninin mektedir. kalan zayıf tarafın yapacat\ı şeyler. 

Ruslar çeteler tqkiJ ediyor şarkına ve daha ötelerine Bitomiden dir; fakat kendi arzusile başka bir 
Moskova, 5 (AA.) _ Stali- ~rek şimale dönen ve Dinyester yakıp yıktıkları anlaşılmaktadır. devlete karşı mütecaviz vaziyet .el

n'in millete hitaben söylediği nut bölge.sine ulaşan bir Sovyet muda. 20.000 Sovyet ukeri kumandan· mak istiyen tarafın düşüneceği ha-
ku müteakıp hükfunet merkezin· faa mıntakasıdn. Stalin hattı yukarı larını katlederek teslim oldu reket t.arzı değildir. 
de ve taşrada halk tarafından mi- Dinyeper mecrasını takip etmekte Berlin 5 (A.A.) - Alman Bundan başka 1812 de telgrAf. 

ve Vitebsk koprü~ııden geçerek B k d l v f klAd b t ı · t ı f ı d"f b h l 
tingler yapılmıştır. Opolsevia is- Pleskova kadar uzanmakta ve daha aş um:ın n ıgının ev ıı e te - e sız e gra , ş men ı er, o ar ı 
mi verilen ve gerek cephede, ge- ı;onra Peisus gölünün şarkına ve liği: gemi, otomobil, tayyare, denizaltı 
rekse de düşman gerilerinde iş Naı vaya doğru imtidat etmekte ve Minsk civarında muhasara e- motörlü ve zırhlı tümenler yoktu 

·· b'I k ·ıAhJ d ) nihayet Finlandi~·a körfezine mün _ dilmiş. bulunan Sovyet ordusun· Her iki tanf insan ve hayvan ayrığı 
gore 1 ece sı a ı vatan aş ar- Ue hareket edh.·ordu. llalhııki bıı>rl'ın 
d .. '-k "d f 1 tehi olmaktadır. dan yirmi bin lcia.i siyasi komiser- "" an mure~ ep mu a aa çete eri· mağlilp olarak çekilen kuvvetlerin 

· _ı:d b' 1 ·· ··ıı·· Ecnebi kaynaklardan gelen haber- !erini öldürdükten sonra ordudan ne ~ımw en ın erce gonu u ya· süratle yolunu keserek onlnn hava-
zılmıştır. Bu teşkilat hem Jngiliz lere göre son beş sene zarfında bu firar etmişlerdir. dan ve karadan motörlü kuvvetlerle 

hat mudafaaya çok elverişU bir hale R · A k • ) · · anavatan muhafızlarına, hem de us sayası Oın&lel' en ellll' sıkıQtırarak ricatten men ve iınha 
getirilmiştir. Fakat inşası her ta • J • " k) " 

Sırp s,etniklerine benzemektedı-r. muame esı gorece er etmek kolay bir 1•tir. rafta lamanılanmad1ğı tahmin edil- ., 
Bu çeteler 181 2 ananesine uygun nıektedir. :'.\laamafih Sovyet kıtaları, BerHn, 5 (A.A.) - Stefani: 
bir hayat si.irerek düşman işgali ne olur"a olsun, bu hattı müdafaaya Alakadar mahfillerde bugün 
altında bulunan topraklarda mü- teşebbüs edecektir. Fakat bu huırns- beyan edildiğine göre esir edilen 
dafaa, imha ve sabotaj faaliyeti- ta fazla ümit besliyemiyeeekleri t-ah· Rus siyasi komiserleri harp esiri 
de bulunmaktadırlar. ınin olunabilir. askerlere yapılan muameleye ta· 
Düşman işgali altında geçen Ruslar memleketlerini yakıp bi tutulacaklardır. 

mıntakalarda Alman topçu kuv- yıkmıya bafladılar idam edilen komünist casus 
vetlerin~ taşıyan trenlerin durdu- Londra, 5 (AA.) - D. N. B: Btikreş, 5 (A.A.) - Ste.fani: 
rulması ve imha edilmesi gibi c;e- ajansının verdiği habere göre, Köstence Divanıharbi, müebbı>d 
tıe muharebelerinin başladığı ev· Ukraynada Sovyet kıtalan bütün küreğe mahkum edilmiş olan dort 
velki günkü tebliğde bildirilmişti. mevzilerinden çekilmektedirler. arkadaşile bil'likte, Köstencenln Sov
Üpolsevia çetelerinin teçhizatı ik Ufukta muazzam yangınlar görül yet tayyareleı·i tarafından gece bom

bardımanı esnasında şehirde ışıklar 
mal edilince bunların Alman kı- mekte ve böylece Sovyet ordu- yakmıya teşebbüs eden komünist 
talarinın başına büyük gaileler a- lannın, Stalin'in emri mucibince, Sarbu Filoınonu idama mahküm et-
çacakları muhakkaktır. terkeuikldri topraklarda herşeyi miştlr. 

1812 de Şarki Prusya hnıfudundan 
Mo ·kovaya kadar olan bin kilo111et. 
relik m~feyi iki a~·da katedebilen 
bir Nnpoleon ordusu yerine bu~ün 
bu mesafeyi bir haftada katedebilen 
motörlö ve zırhlı Alman kolordulal'ı 
vardır. Memleketteki nakliye vasıta. 
larını ve yiyecek maddelerini geri 
çekmeyi menetmek için deıniryolu 
düğüm noktalarını ve köpriileri Al· 
man tan•areleri, paraşütçüleri ıno
törlü ve zırhlı kuvvetJeri, ç~"kilen 
Kızılordulardan daha evvel tahrip 
edebilirler. 

Bu suretle bunların hepsi Alman 
ordularının eline geçebilir. Bundan 

Sahife : 5 

Dünya harbi 1 

67S iacl gtla 

lnglllz teblll l 
Kahire, 6 (A.A.) - Ortaeark İn

gilis kunetleri ummni kararıihının 
tebliği: 

Libyada değişiklik yoktur. 
Habeşistanda, Galli Lldmo mınta. 

kasında General Gaueranm teslim 
olması üz.eı·lne külliyetli harp ııutl
zemeı;i elimize geçmiştir. Jimma mıD 
takasında 12 bini İtalyan olmak Ü· 
zere 21 haziı'aııdanberi 15.000 harp 
esiri alınmışhr. 

Suriyede, bütün cephelerde ma • 
halli terakkiler kaydedilmiştir. 

ltalyan tebllAI 
Roma, 5 (A.A.) - İtalyan ordu. 

lan umumi karargahının 395 numa
ralı teblit.ri: 

Dün J\l:ılta üzr.rindc İngiliz ve İ
lnl~ an av tsyyaıeleıi arn~mda mu. 
harebeleı· olmu tur. iki İngiliz tay
yare ı düşürülmıi~tür. Gece, tayya
relerimiz 11danın ha•a ii 1 ı ini bom
bardıman ctmışleıdir. Av tayyarele
rimizdcn biı·i ılöıımemiştir. 

Kıbns adasınd::ı F.amagosta ko
yunda bava te ekkülleıimiz lıman 
~e~isatını ve clı.:mirlı bulunan gc ni· 
leri borııbardın ::ın ctm! luılir. Di;'..er 
itah·:ın 'n)~ arclcri takı !ben 7000 
tonluk bir İngiliz munvın kruvnzö
riıııe lan rruz cdeı ek bu g'f'miye iki 
torpil i-.ahet ettirmi,Jerdir. Bu kru
vaziire batmış nazarile bakılabilir. 

Şarki Afrikada Tobruk cephesin
de topçu faaliyeti olmuştur. Mevti
lerimize ynkla~mak isti~ en bir düş. 
man ruüfrezı>si geri pil!';kürtiilmfiş. 
tür. 

Mihver tawareleri Tobrukta li
man tesisatı~i \"e lfors.a Matruhta 
kampları mükerreren bombardımaı1 
etnıişlerd'r, 

Binırnzi üzerine yapılıın ve dünkü 
tebri.ğimizde zikredilen hava akın· 
lan esnasında tayyare dafi h1ltar
yalarımız iki düşman tnyyaresi dü-

şürmüşlerdir. 
Şarki Afrikaıla münfer\t bir va

ziyette kalan ve ha ftalardanberi 
muhasara altınd. bulunan küçük 
Debra tabur g:ırnizonumuz yiyecek
siz kalmış olduğundan dolayı şerefli 
şartlar altında teslim olmuştur. 

Galla ve Sitlama mıntakasında son 
derece müşkül la e şaı tlan ara-ında 
bulunan. her t:ıraftan düşman taar
ruzlarına maruz k:ılan ve bavanın 
fmalığı yüziinden nakliyat Uımtn e
demiyen kıtalanmız büyük blr kah
ramanlıkla anudane çarpışmıyn de· 
vam etmektedir. 

Macar tebliği 

iki Sovyet şehri 
ahndı 

(1 inci sııhijtdtm rl~ııa , ) 

larİmız Oiniyesler üzerine doğru 
ilerlemektedirler. 

Fin ord\l$u ilerliyor 

Berlin, 5 (A.A) - Alınnn 
haberlere göre. Finlandiya ordu
su arazinin müııkülatına ve fena 
havalara ra~men buz denizi bo
yunca ve Murmansk ıahillerini 
takiben ilerlemektedir. Sovyet kı 
taatının muaıınidane mukaveme
ti kın]dıktan sonra Fin kuvvetlen 
Liza mıntakasına varmışlardır. ................................................. 

Tarihl nut kun 
akisleri 

A lmangada : 

fi iııej Hlıifednı 411t1mnJ 
te, fakat ayni z.amanda Türkiyenift 
beynelmilel men:aatleri karş191ndnki 
mM•uliyelini müdrik bulunmakta ol· 
duğıınu da göstennektedlr. 

Türk • Alman dostluğu hakkında. 
ki Türk BaŞH!Kilinin ;o;özled, A iman 
ıtevlet merkezinde pf•k tabii olarak 
biihassa memnuniyet uyandırmı,tır. 

Çünkü bu sözler, Almanyanın Tur
kiyeye kaı·şı takip ettigi hattilıa
rt>kete bir bakımdan tetabuk etmek
tedir. 

l talgada ı 
(1 inci ıahijeden dn1J11t) 

İtalya, Tür\:: haricı sira~tinin al
dığı yeni cereyancl:ın memnuniy9' 
duymaktadır. İtalyn, Türkiyeniıı mil
li inkişafını daima mü!'alt bır na • 
zarla karşılamış ve bu bu511 takt 
Türk menfaatlerini her r.aman talr• 
dir etmiştir. 

• 
başka 1812 deki Çarlık Rıısyasında 
Çarlar ve orduları memlekete tama
men hakimdiler. Bugün K1Z1lo1dulal' 
Volgn boyuna ç~ldlirlerSt', Ukra~ na. 
Kınm, Beyaz Rusya, Kazan Türkle
ri, Ha.ı.ar denizi kenarındaki Tılrk
ler, Azerbay..:an Tihkleri, Gür~iller, 
hat.ti Kazaklar ytr yer baş kaldır._ 
rak Bolşevik idareı:inden ayrılmak 
ist"~ cbiUrler. l\Ienıleketin en mıı,ınur 
kısm1, !abrlkalıır, kömfir ve petrol 
kaynakları kami1en Alman •>rdulnn 
ellne geçinee bugünkü komür, pet· 
rol ve makine devrinde Kızı!ordulnr, 
1812 deki Çar orduları kabiliyetini 
gösteremezlel', 

Şu 1ıalde İngiltere ve Amerika 
Avrupa karasına ordular çıkıınp 
Almanlarla çarpı~acak bir hale gel
nıeden Sovyct Rusyanın Almanya ile 
yalnız başına harbe meydan i1ermesi 
büyük bJr hatadır. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli Genertıl 

ALI IHSAN sABfS 



Milli küme maçları 
F enerbahçe, Maskespora 3 - O galip 

geldi; Galatasaray, Harbiye ile 
1 - 1 berabere kaldı 

1 • "' • 1 
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ORTA KISIM - LiSE KISMI 
lagllizce İhzari sınıfları. Ticaret denleri, Almanca Ye Franaıı:ca kurları. 

Dün Şeref stadında az bir ee- J ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!~~~~~~ I 
yuci önünde Milli Küme maçla- B u u u" D k u" s p o r 

Mühendis kısmı Elektrik, Maklına, Nafia MUhendlsllOI 
ı mezunları 34&8 sayıh MUhendlsllk 
1 kanunu hUkilmlerlnden istifade ederler 

rına d evam edilmiş ve F enerbah· 
çe, Maşkesporu 3 • O yenmiş, Ga- b k 11 • 
lataaaray Harbiye ile 1-1 berabe- a f e e e r 1 
l'e kalmı~tır. · 

Fenerbahçe • r.faskespor 
Oyuna saat 15,30 da hakem 

Ahmet Ademin idareııinde Mas
k eapor başladı. İlk dakikalarda 
F enerbahçeliler soldan yaptıkları 
bir hücumda Nacinin ortasına gü
Eel bir kafa vuran Kadri vasıta
• ile ilk golü kazandılar. Ümit edil 
medik bir anda mağlup vaziyete 
düşen Maskesporlular Fenerbah
çe kalesini tehdit etmiye başlaJı- nın birincisi bugün Moda koyunda 
lar. Bi raralık Nacinin kaleciye 1 saat 14 de yapılacaktır. 
vermek istediği topu Mehmet kap j 2 - (12 ... M. 2) ~al'pi~e~· arasın<la 
tı ise de fena bir vurusla dısau 

1 

olan bu nıuı:abakara butün yclken
attı Maskesporun hakin~iyeti ~ek ciler serbest olarak iştirak edebilir. 

· .. . l 3 - Hakemle!': Rıza Sueı-i, Ham-
uzun surmedı ve top orta arda oy- di Görkem, Naci, Harun Ülman, 
nanmıya başladı. Behzad, Hüsameddin Yulet Şeref 

On beşinci dakikadan sonra, Bekir. ' ' 
F enerbahçenin, az da olsa üstün
lüğü göze çarpıyordu. Lakin Mas
kesporlular çabuk ve konbine o- tikçe tatlı sert bir şekil alan maç, 
yunlarile de Fener kalesini hü- beşinci dakikadan sonra tama
cumsuz bırakmıyorlardı. men Harbiye lehine döndi.ı. Mü-

Maskeııporlular çok güzel pas- temadiyen tazyik gören Galata
laşıyorlar. Bilhassa santrfor Meh- saray kalesi birçok tehlikeler a"· 
medin atak ve bilgili oyunu, ar· latb, Sarı kırmızı forvetlerin dur
kadaşlarının oyunlarını kolayla,. gun oyunları ve daha doğrusu ta
tmyordu. kımın fena teşkil edilıııi" olması 

Fenerbahçe, iki insaydının ara- Harbiyeye büyük avant~jlar ve
lannda pas yapmamalan ve sağ riyordu. 15 inci dakikada G.ı!a
için sağ açık, sol için sol açık ile tasaray kalesinde yine bü} ük bir 
işlemekte ısrar etmeleri bir türlü tehlike görüldü. Sol açığın orta
fÜt pozisyonuna girememelerine ladığı topu, Adnan kafa ile kes
sebep oluyordu. ti, fakat ikinci bir vuruşla sağ iç 

Dakika 25. Maskespor şuurlu mevkiine düşen topu Silbahattin 
oyunile tamamen hakim oynuyor. plase bir şütle gole tahvil etti. 
Münferit Fenerbahçe hücumlan Bu gol bizim görüşümüzle ofs~yt 
Maskespor defansı önünde çabuk idi 
kırılıyor. Vaziyet Harbiye lehine 1 • O 

3~ ncı dakikada ileri bir pas olunca, Galatasaray kısa bir miid 
alan Naci eoldan kaleye doğru det için Harbiye kalesini tehdit 
süzüldü. Maskespor sağ bekinin etmiye başladı. Ve Üç dakika 
topa çıktığım gördüğü halde ka- sonra Eşfak güzel bir vuruşla be
lesini bırakarak topu yakalaınıya raberlik golünü çıkardı. Tekrar 
çıkan kaleci bir saniye ıonra ara- berabere vaziyete gelen iki takım 
dığını ağlarda buldu. 1 da sert bir oyuna kapıldılar ve 

Vaziyet 2-0. Fakat Maskespor hakem Q.YUnculara eık sık ihtar 
(ular hakim oynuyor, aon dakika- vermiye mecbur oldu. 
larda Kadri kale önünde yakala· 25 inci dakikada Haıbiye, Ca· 
d.ığı t.opu üçüncü defa Maske- latasaray kalesine güzel bir iniş 
ıpor kalesine attı ve ilk devre 3-0 yaptı ve Sabahattinin çektiği şü-
F enerbahçe lehine bitti. tü direk kurtardı. Buna mukabil 

İkinci devre : Galatasarayın iki dakika sonra 

Dersf,ere 25 Eylul Per,embe sabahı başlanacaktır. 

K a Y 1 t g U" n 1 e r •ı Yaz latlll zarfında Pazartesi va Per
l femba gUnlerl saat 9 dan t2 ye kadar, 
1 a EylOlden itibaren hergUn. 

Kız Kısmında Yeni Leyli Talebe için Yer Yoktur. 
Arzu edenlere Prospektüs gönderilir. 

Solda;ı sağa: 

1 - Laz nıotörü. 2 - Aı-kalıksız 
iskemle. 3 - Vücutte hasıl olan be-
re. 4 -r Bir hal'f - Nefiy edatı -
Haya. 5 - Hikaye sigasmdnn bir 
ma:ıdar sonu - Başına (K) geliı'se 
zevç olur. 6 - Bir erkek ismi - Ter
!\inin sonuna (R) gelirse anlar, hi!ı

seder olur. 7 - Sonuna (E) gelirse 
cümledir • Parlatmnk için sürülen 
şey. 8' - Düzün iğrisine - nlr soy
adı. 9 - Halle - Tersi aceleli. 10 -
Vücudun derisi - Başmetmeap (frenk 
lisanında). 

Y1ıkurdan a,şağı: 

1 - Bir nevi eldiven T e kun<lura 
derisi. 2 - Güzel yazılar için söy. 
lenir. 3 - İnanmıynn değll. 4 - Kü. 
çük beygir - Bir Ermeni ismi. 5 -
Abanınaktan emir. () - Rey vermek 
için çekilen şey. 7 - İkisinin ortası -
Ölümün tabii şeklini ifade eden ke
lime. 8 - Mısırltlarda güneş mabu
du (eski Mısırda). 9 - Acele etmek 
itiyadında olan. 10 - Kökü piİs-
küllü bir zerzavat (cemi). 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 338 doğumlu olup evraklar1 tamamlanmış o

lanlar 7 tem.muz 941 tarihinde sevkedileceklerlnden bunların pazarte.. 
si günü saat (8) sekizde Kurumda bulunmaları ilan olunur. (5447) 
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KiŞi BEKLEMEYiNiZ 
• •• •• • 

ETIBANK KOMURLERI 
Türk Aatrasiti (SÖ.'d İKOK), K arabük ve Gazhane koku 

ve 

Bilumum kömürler 

ALI HOSNO TÜRKOGLU 
B•gollu ue Kasımpaşa Etibank Bagii 

Belediye nar hı •• • 
uzerıne 

istediğinizi derhal adresinize gönderir 

Galata, Karamuıtafapata ead. lkt11a t han No. 6 

Tel. 43858 
Kömiirliiğiinüzü şimtlide11 doldurunus. 

1 
o~ı:~..ı.ıa;::if ı.~ı!Dı, , iNŞAAT SAH IB l ER I N 1 N 

s • s 6 1 s 9 ıo Müteahhidlerinin Nazarı Dikkatine: 
ve YOL 

~ •••• •M I laşaatmıı:ın sağla•, ••ti• olmaaını iıterıeniz yabucı maddelercle• 
Bu devrede yine, acar oyuncu- yaptığı güzel bir akında Mehmet 

!ardan müteşekkil Maskesporu AJj kaleci ile karşı karşıya kald ı
canlı oyunu görülüyor. Fenerbah- ğı halde topu dışarı attı. O yunun 2 A Z 
ce oyuncularına top sürme imka- sonlarına kadar iki kale de bir 3 N A~+-T-ı E M A y Ü z 
nını bırakmıyan Maskeliler rakip- çok hücumlara maruz kaldı, fa-

ARİ, TEMİZ VE SULTAN 
YIKANMIŞ ÇiFTLi~, KUM ve ÇAKILINI 

U KULLANINIZ. 

Sahillere mot6rlerle ve lnıaat malaallloe teıllm edilir. 
Her kumcada bulunur. Adreı: Beıiktaf Yalı sokak 

No. 6. Telefon : 49154 1 

' Temmuz 

Merakh, heyecanh macera kitapları serisi I 
BiRiNCi KiTAP 

Bir celladın~ ....... . 
· ... -....... ~~:~:~:=: :~~~::~:~? ha .. tı ra la rı ; o o ••• c • o • ' 

b .... ... . . . ... ·::: •.,: •,: •. • •, 

Dünyanın bütün Hsanlarma çevrilmit o lan ve çok heye• 
canlı vakalan bizza t kabramanınm lisanile nakleden, 
azılı haydut ve katillerin macerala n m ve ne tekilde idam 
edildiklerini taıvir eden bu çok meraklı kitabı mutlaka 
okuyunuz!. 

Bu serinin ikinci kitabı 

Majino casusu 
..-Pek yakında çıkıyor 
•• o o o o •••••• o • 4 ••••• o • o •• i 

Bütün kltapçllarda bulunur 

Toptan satış yeri : 

GÜVEN BASIMEVI 
lıtanbul, Catalotlu rokuıu No. 14- 1 

KUçUk tasarruf hesapları 1941 ikramiye pl4nr 

,.., 

Keşideler 4 oubat:, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 lkincit.eşrin tarihlerınde yapılır. 

1941 IKRAMIYEL ERi 
lerinden daha güzel oynadıkları kat netice değ~meden oyun 1-1 4 U R • A M f Y A N E 
halde gol çıkarmakta güçlük çe- b erabere bitti. S N 1 • • • • i' ji R 
kiyorlardı. Bir aralık ka!e önün- TAK IMLAR: (Galatasaray) ' U Ş AK O L A N W E 
de husule gelen kargafalıkta top Osman - Faruk, Adnan ' Musa, 
ayaktan ayağa gittiği h alde bir Enver, Salim • Salahattin, Bü- 7 S 1 N E M A C T. T 
tlirlü Fener kalesine girmedi. Mas lent, Mustafa, Eşfak, Mehmet Ali. 8 A T • K A z A K • L 

OSMAN ve MEBMED KUMCUOÜLU KARDEŞLER 

1 3
1 adet 2000 liralık = 20-00.- lira 

) 1000 > = 3000.- > 
8 adet 260 

35 ) 100 
80 > 60 

300 > 20 

ıralık = 2000.- lirı. 
) = 3600.- ) 

kespor sol bekinin arka arkaya (Harbiye) Bedri - Hayri, Mü- - -
yaptığı favüller, Fenerbahçeye nir - Nihat, Abdi, Suphi • A li. 9 N E •• • •••• E 
birçok firikik kazandırdı. Fakat Muzaffer. Ertuğrul, Sabahattin, 1 l N C f R • A H 1 R 
bunlar sayı adedini değiştirmecft. Kemal, 
Devrenin ortalannd an sonrcı. Fe- Türkiye futbol 
nerbahçe, hakimiyeti tamamen b• • • • • 
aldı ve l\.faBke,por kalesini tehdit ırıncılıklerı R A ·o V O 
etmiye ba~ladı. Lakin Maskespor Ankara, 5 (Husuııi mulıabİl'imiz. 
müdafaasının lüzumsuz sertliği, den) - Türkiye futbol bfrincillklcri • BUGÜNKÜ PROGRAM 
oyunun sık sık durmasına Beoep 12 temmuz cımartesi günü Ankara 8.30 Progı-am, 8.31 Müzik, 8.45 

1 d B. 1 k h k C !"' 19 Mayıs stadyumunda başlıyacak-
0 uyor u. ı rara ı a em e a- Haberler, 9.00 Müzik, 9.30 Evin 
li oyundan çıkard ı ve iki d akika tır. saati. 

aonra da kaleci ııakat1 andığından 1 ı 1 
Maske.,porlular 9 kişi kaldıbr. ASKERL K + 
Kısa bir tedaviden eonra MMke- 12.30 Progı•anı, 12.33 Oyun hava. 
spor kalecisi tekrar oyuna gird i ları, 12.45 Haberleı·, 13.00 Şarkı ve 
ve maç 3 _ O Fener lehin~ ııiha· Eminönü Yerli Askerlik Sube- tül'küler, 13.30 Konuşma (Dereden• 

sinden: yet lendi. Tepeden), 13.46 Orkestn. 
Aşağıda adları yazılı yedek eu 

T A KIMLAR : (F enerbalıçt!) bayların kayıtları tetkik edilmek + 
Cihilt • Muammer, Murat - Ay- üzere nüfus cüzdanla rile e llerin- 18.00 Program, 18.03 0.-kestra, 
dın, Zeynel, Ömer - Kadri, Ya- ~ki vesikalarla 346 7 numara ile 19.00 Şarkılar, 19.30 Haberler, 19.(5 
far, Naim, R ebii, Naci. şu~eye müracaatları Caz, 20.00 Konuşma, 20.15 Şarkılar, 
N (~askRpor) 

0
Refet ib M~!ih. istihka m Tğm. Niyazi oğlu 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 Fasıl 

. ec et - ;şat, sman. ra ım- Nureddin 321 Eminönü ( 4221 3) sazı, 21.40 Müzik, 22.30 Haberler, 
~:::~. Celal , Mehmet, Ahmet. Levazım Tğm. İbrahim oğlu 22.45 Spor servisi, 22.55 Kapıınıı,. 

G 1 t H b
. İrfan 323 Ordu ( 42274). 

a a asaray • ar ıye ı L T- 11 kk og-lu H k ş · T 'd evazım gm. a ı 
. a em azı ezcanın ı a t e· Renat 325 Bursa ( 43587) 

•ınde oynanan bu maça Galata- L T " Ek - ı 
b 1 d r.lk d k.k 1 d evazım gm. rem og u 

•aray 8 1'.' a ı. a 1 a ar a R t 321 E · ·· " (43588} 
G l k 1 . b' .k hl'k ena mmonu . a atasaray a eaı ır ı ı te ı e ••• 
atlattıktan sonra oyun daha ziya- Ü k·'d A k l'k ş b · d Kabine: Beyog-lu Meşrutiyet d H b · k 1 · .. ·· d s u ar s er ı u esın en: 

e abr ıyl·ed a FesıkonuGn el oynan- 1 - Silahsız sabite raporlu ve cad. No. 4 7 Güneş Apt. 
rnıya aıı a ı. a at <ı aı ... !'ara- k H N t 16 ~ 

k .... k· t k" f 
1 

. ,_
1 

ııa ata ayrılmıs bu kayıtlar yal- er ıun aaa 1;&D ıonra 
yın uçu çapa ı oTvet erı, c- ·!r k " l . d ··f .. Ev: E renköy, Telefon 52.73 
biyenin sert ınüdafaaeı karşısını.1'1 dnız l unyde erın 

1
e bve

1 
nu us c

1
uz-

d. r b" 1 d an arın a yazı ı u unmuş o an- Bir h afta evvel müracaat edil-3o ışe 1 d kır.koyunk 0Jnuyor H ı. lar tekrar muayeneye tabi olarak mesi çok rica olunur. 
. uncu ~ 1 aya a ar top :r- guruba ayrılacaklardır iıııı•••••••••••lllii 

bıye kalesınden ayrılmadı. Estet 2 B b l h. .. · 
b u kadar uzun müddet zarfında - u ee ~P e ~nuz :renı- ---------------:. 

1 · k d . b H b den muayene edılmemıs ve gu ru. 
g? çı ma .. 1 ıse unun ar ıye- ba ayrılmamış ihtiyat e~lerden si-
nın sert mudafaası karsıı11nd11 Ga- 1,,ı.._ k t l 1 33 7 
iatasaray santrforunun' b eceriksiz d~ız lvel sa a rapokrlu ar d 

d 1 3 7 . d k.lı: ogum u arın son yo amasın a 
oyunun a arama ı. ncı a ı a k. k A ı· 'f h k. 
•.ı H b' ld h .. . ı as en mec ıs çı te e ım tara-
a a ar ıye so an ucumo. geçtı f d ·ı ki · d 

- _ı " kt..ı·"· k "dd 1. ın an muayene edı ece erın en 
v e soıaçıgın çe gı ço ~ı et ı 9 t 1 9 4 1 d 3 " 
·· k ı · " d d k emmuz en agustos tut, a enın sagın an ı~arı çı h 194 1 ·· .. k d b 

4şte Galatasaray kaleııinin geçirdi- tlgun~n1 .e a l ar şu eye mü-
... ..h . t hl .k B d racaa arı ı an o unur. 
eı en m u ım e ı e. .. un an 

Temmuz ı Pazar 

1!60 H. 

6 
1357 

Cemaıı:lel Rumi 
lhlr Haı lraıı 
11 23 

Gih, : 187 • hzır 62 

Valıitl• 
ı::u.r: Va.ıad 

D 1. o. 

, Ellçabuk ıünnetçl 

RIFAT KÖPRULU 

[T 1 Y AT R OLA R l 1s ~u!!!!!b!!!!!a!!!!!y~-~A~_~sk~e!!!!!r !!!!!- !!!!!M!!!!!e!!!!!~!!!!!u~r~ .. ~M!!!!!e~k- &. ! : ~~~ : ~ ~~~~:= : 
. . teplı ve umumıyetle ~--••••••••••••••••••••••ı• 

> = -&000.- > 
> ;::: 6000.- > 

Sua d.iye Şenyol yazlık tıyatro· H erkes İçin 
sunda 7 temmuz pazartesi akşamı 
Taksim Altıntepe yazlık tiyatro· 
sunda 1 1 temmuz perşembe ak
şamı büyük temsil. M3ruf film 

R ejisörü VEDAT ÜRFİ.. 
Yalnız b ir defaya münhasıran 
ve umumi talep üzerine 

KAN ! !! 
Adlı büyük eser in bizzat ba~ 

rolünü oynıyacaktır, Komedi 
dramatik. 3 perde 

Sabık. Oarülbedayi, istanb ul 
opereti, yeni sahne sanatkarların
dan müteşekkil zengin temsil g ru 
pu - İzdihama mahal kalmamak 
üzere b iletler gündüz 1 6 dan iti
baren tiyatro gişesinden temin o
luabilir. 

Fatih Sulh İkici Hukuk Hakim-
liğinden: 

YUSUF H A NDAN: Şehre
maneti karşısında Binbirdi
rek meydanında 7 numara
da, yahut E.minönü Şeyhgey 
lani mahalle, Bahçekapı, İs
kele caddesi 5 1 sayılı dük
kanda. 

Gayrimenkulü işgalden dolayı 
ecriınisil olarak tahakkuk ettiri
len 39 lira 61 kuruş jo 5 faiz ve 
j 0 1 O ücreti vekaletle birlikte 

hükmen tahsili hakkında aleyhi
nize hazine tarafından açılan a
lacak davasının r üyeti için çıkarı
lan davetiyelerde bulunmadığın ız 
dan ve yerinizin meçhuliyetine 
binaen bu kere muhakemenin bı
rakıldığı 2 1 / 7 / 41 saat onda du
ruşmaya gelmeniz için davetiye 
tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere on beş gün müddetle ilan 
olunur. ( l 941 - 296) 

MODERN 
Adabı Muaşeret 

Yazan : 
Süheyla Muzaffer 

Ferd i. cem'i - m illi· resmi~ bey-
nelmilel muateret kaideleri 

E n ıon dünya neşriyatı tetkik olu- 1 
narak tasnifli ve sistematik şekil
d e hazırlanmı~ en son, en şümullü 

m ükemmel bir eserdir 

192 sahife. Fiyab: 50 kur~tur. 
Satış yeri: İstanbul İnkılap 

kitapevi 

4 .. 7 - 941 maameltıl 

Leıulta 
. 

1 St•rllca s. 24 

NeYfMll tot Dolar 130. 0250 

Ceaen• 100 t. •. l't. 29. 6875 

MadrU 100 Pe .. ta 12. 9375 
Yokolıa. 100 Yoa S1 1375 
Stolıı.iı~1 . 100 -neç kr sı. oo5o 

ESHAM VE TAHVlLA'r 

l kramlyell 1ilıı:deS 19l3Erganl 20.2D 
Erııaııl yUıı:deS lkramlyell 938 19.40 
$ı•U • Enunua l -.-

" 
2 -.-

" • :s -.-
" • 4 - .-
.. • ' -.-
" • ' -.-
" " 

1 -.-
Aaadolu L•. Yolu yüllde 61) 26 -
T. C. Merkez Baakası -.-
Şark Dettrmealeri 26.26 

' 

lstanbul Defterdarlığından : 
İstanbul Nafia Müdürlüğü bin aı;mda yaptmlacıık 1495.79 lıra O.. 

şifli tamir i§i, 2117/ 941 pazaıtc:::d günü ıınat 15 de Milli Emlak Mu
dürlüğünde toplanacak olan Komisyonda açık eksillm0 ile ihale edilecek
tir. Muvakkat teminat 112.19 liradır. İsteklllerin en az bir taahhütte 
1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alDıJş olduiu 
vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihlnden 
tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticareti 
Odası vesikası ibraz etmeleri lfizıntdır. Mıinaka11a evrakı her e lin .Mllli 
Emlak 4 üncü kaleminde görülebilir. (5496) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türlı: lirası 

Şube .,. Ajan!! adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUA;\lEI,ELERi. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiyt veriy(lruz. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap
larında en az 50 lirası buluna lara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktu·: 

4 ııdet 1,000 liralık 4,000 lira 1.00 adet 69 liulık 6,000 lira 
4 > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 

DİKKA'f: Hcs:ıplarındaki paralar bir ıene içinde 60 liradan 
M>nraki miiııfdet zarfında netice· 
yi deği,tirecelc ıayı olmadı ve 

Temsll GGn•o 
Öjl• 

\Y ae& a,d.ı 52 
35 

~s 36 
Hl 18 

==-c:....., aşağı dilşmiyenlcre ikl'umiye çıktığı takıliı·de % 20 fazlasile veı-ile-

rcl Borsa harici altm fiyat~ lı1 cckliı-. Kur'abr scmede: 4 defa, 1 Erhil, 1 Birindkarıun, l Mart 
Dr. SUkrU Mehmet 

,_.. ı .. b Begoğ!.u Halkeı•iııden: 
o evTe go sıız itti. 1 u ü ·· d t ıı· 121 . tk. . - ç ncu mey an ems ı 

• ma devre : 7/941 cumartesi günu saat 18.30 da 
Bu Cfevrede iki taraf C:la geli~i 1 Mecidiyeköyünde verilecektir. 

cüzci b~ oyuna kapıldılar. G it- 2 - Temsıl paı-asızdıı. 

bU.41 35 17 
AK .. a 00 :ıo 
Yatlı 01 22 
lauk (Yuıakl) 3tJJ 

19 
4t 
ıfS 

18 

• Gureba hastanesi cild 'Te züh-
revi ha~talıklan ıabık hekimi, 
her gün ~aat 2 den 5 e kadar 
Deyoğlu i,,~ikltıl caddesı, No. 99 

---· Tel : 40916 ---· 

, ~~~~~~~v~e~l!H!a~z~lı!a~n::ta~r~ih!l!en!'!n!de!!ç!e~!;i!lec!e!k=t!lr~.~~~~~~· 
25 Lira 90 Kt-Retadlye 

Kalın Betlblrllk 
Külçe altııı ırraım 

105 .. 00 " 
:s • 15 " 

Sahibi: z. T. EBÜZZIVA 
Neıriyat MüdürQ : C. BABAN Baaıldıiı yer: MAT8AAI EBUZZJYA 


