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L ·E R i ŞEH R H.A BE R • 1 l SİYASI VAZİYET 
Rusyadaki harekat 

Yazan: KANDEMiR ........................ ·-·············· 
Medine müdafii Fahreddin Pş.; delikanlı 
fırka kumandamnı görünce sararmıştı 

T efrlkanm )awllı.. etinizia hakimi.iniz.> Bize bu 

Tekaüt maaşı 
alanlar 

ve lngiltere 
S cwyeder Birliif anzİIİnd9 

Ahmm onlalanmn ......... 
b llinıde ilerlemektedir. Vuatl 
.......... obla ..-. kilomet• N7i...,. ....... bted~· 

Malısul bu gıl lıer tarafta 'I 
süratle kaldırılacak A 1 u S t O • •O n U n • Hedefin Mo.kova olduiu .ıtık 

kadar MelmUdGrlUk· tahakkuk etmittir • .._. ~ 
Jloslc01?a,G gitmekt• Hıft • ıim- teminah vermİf olan So-.yet hü

ciki Nafia Vtküi""-1:- An FMG.t kUınetine bağlı kalmamanıza im
PClfCMU1& riyaaetindek1 ilk HfM'ri Ün ..ar mı} Halbuki itte bize ge 
l~etim~ !Tarcistan . Hlı:ılı~ liyorlar ve töyle eliyorlar: cMa-
J'ı/li"-. lrir %'1Jlaf~t 11'"11°"· . betlerimiz çiğneniyoı, ibadet et-

Bw ,.,,afette Gu?'CU'41t Ha,ricl11• • A • 1 öı··ı · 11- u K 1Uf • • 4 lldo memıze mana o unuyor. u erı-
ıu ıan, " emıınn 11 11t o- . . d' . . . tt•W. k 'ld 

turm~kta olmt .~diki Milli llii. mazı ırumızın emre ıgı fC ı e 
dafaa l'ekfliıniz • Sa/f•t Btl(f, gömmekten menediliyoruz.> Ve
En11n Ptıftı ~n.ıttiğint 1011lüyor. saire vesaire... Peki bunlara ne 
Tatııtık kmnittıcıları, EnvfJf' Paşa- diyelim;> Ve bu gibi hallerin baş.. 
vı nrmak için araj!ıp durdııklıı- ka ta'raflarda da tekerrür etmek
'fU!dan, Kal demfr bu b.ruetifte1' te olması ihtimali karş..ında ne 
fena kalM 1.-uıkula.nıyor v• Hari- I ., 
cfye Miüteıamıa, $affet Btyin yapa ım r ·> 
111.mi Moskoıa ataıe11ıilitırimiz ol- Enver ~a~nı~; ko~~re huzu
duğımu anlattıktan sonra, Enver runda bagıra bagıra aoylenen bu 
l'aşanm tısauıı Ttflillt• bul111\ma- ve buna benzer fİkayetleri işittik
d ğmı so11luJ1or. ten ve bu yüzden oralarda baş 

Fakat herhmıuf • bfr k~za>nıt ö-
1 
göstermiş hadiseleri öğrendikten 

11ıme gt1<;ebılmek ıçın lm ızaln kdfı sonra Türkistan ve Buhara ahva-
gorrrıuj/or. 1'1 k d alAk d 1 .. " · t p ı· M d" " U u e ya ın an a a ar o mıya <;ıırcıs an o ıs u unı. mu- w •• 

mf.Wıe dt işi açarak nı olur m ol- başl~~ı~nı bılıyo~uz. 
,,1az •teyakkız lıı•lırnm.asını isti- Tı.trkıstan hakıkaten ayaklan-
11or. En ·er Paşa isı o tar1/ıte mış bir vaziyette idi. Ve ı,u, hiç 
J.!os1w a<la bulumıyol'du • .Moskova- de yeni duyulmuş bir taze haber 
JJa gıtn ezdcn evvel 9f0 ağııstosun- değildi. Ancak Enternasyonal 
da _«ı?lcrnan JRiri':ci. Şark Milltıt- marşları, hurra avazeleri, alkı~ 
z, rı Rongresı) 11e ıştırak etmek ii- ürültülerile ınlıyan en azılı, 
:.ere llakuya gelen Enı:er Pa11a, g.. .. ç ' ke
orada kendİ$1ni, emperyalist sayıp g.oz~ kızmış, . ser~J::'.a ?,eye~an 
hücum edt1t azıl1 BolştJı~ikle-ı-e kcır- sılmış Bolşevık sılahşorlerı ve f~
şı - kongre / w:ıırunda - müdafaa dailerÜe hıncahınç dolu olan hır 
etmek liizumwııı <lııyarak Osmattlı aalonda, ne tekilde olursa ol
impa,,-ııtorlıığımun Harbi Umumi. sun Bolşevik idaresinden, velev 
11e Almanyanm yımuıda giri§bıin, ima yolile dahi olaa şikayete ce
•·e ondan eı.'11el ;rab~!'ata lt~l11a.• aaret edebilmek... Yeni görülü-
l(l.ra karrı açt s11 ttıA«:a.del11tın de .. . d k' T" k' 
~ebıbilıi aı lcıtttkto11 ıonrcı Em~r- yor ve. gosterıyor u ı; w ur ıs-
~rılistleu kcırf}'I ~le "mfıti tanda ış adam akıllı çıgnndan 
teba.naı ettiriıtıw ııe ıon11w kadaır çıkmıştır. 
birlikte çall§aca.1ı: olattla.rm mu- Bazı Bol\ıevikler, Türkietanda 
'Jıa.bbttlı ellerbri .,kıyor. çoktan başlamış olan bu isyan 

İç ve dış 
içinde 

ticaretimizde 
geniş mikyasta 

önümüzdeki aylar 
işler başlıyacak 

Memlekette ziraat sistemimizin r ' Bu makineler güçiik bir ücreti 
daha fenni usullerle yapılmaııı mukabilinde köylünün malını der-
İfin hükumetimizin sarfetmio ol- hal biçerek sapından ayırmakta 
duğu uzun ve devamlı gayretler ve ambarlarına yedeştirecek bir 
artık semeresini vermiye baola- hale getirmektedir. Hukumet 
mıştır. mahsulü yerle§\.İrecek depoları ta 

Bir çok mıntakalaıftn gelen mamen hazırlamış ve köylünün 
haberlerden bu sene elde edilen elindeki mahn kıymetini muha-
mahsulün borsalara getirildiği faza etmek için bütün esaslı ted-
öğrenilmektedir. Yine mahı1ul birleri almıııttr. 

Piyasada va:i_qet mıntakalarından alınan haberlere 
göre ekiliş ve mahsulün vaziye
tine göre büyfik bir istihsal yılı-
na glmıek üzere olduğumuz anla- Yeni mahsul henüz idrak edll- ı 
eılıyor. mekte olduğundan iç ve dış tica-

Her yıl bu mevsim, müstahsilin ret vaziyeti her yıl bu mevsimde 1 

ve hatta memleketin başlıca en- olduğu gibi durgundur. 1'11.ihim ı 
dbelerinden biri mahculü bir an ı i~ler gelecek aydan itibaren baş. 
evvel kaldırarak depolara yerleş- lıyııcaktır. 
tirmekti. Çünkü hububat ve di- Dış ticaretteki durgunluk ta 
ğer mahsulatın tıım gelişmiş ol· ancak bu tal'ihten sonra daha zi-
dnğu ve hatta biçilerek harman- vade :U"tabilecektir. Sovyet - Al-
Jara getirildiği bir :zamanda yağ. ~ıan harbi münasebetile Avrupa 
ması melhuz olan yağmurlar bü- ile Karadeniz tarikile yapılmakta 
yiik zararlara ı.ıehcbiyet verebi - olan karşılıklı işler duı'l'lluştur. 
lirdi. İşte hükümetin aldığı en Avrupa harbini müteakıp Tuna 
geniş tedbirlerle bu tehlikenin ı ve Köstence ile Burf?nza kiiçük 
kısmen bertaraf edildiği memnu- Türk motörlerile sevkiyat yapıl. 
niyetle güı·ülmektcuil'. Bugün makta ve mukabilinde mal ithal 
Trakya, Orta Anadolu ve diğer edilmekteydı. F.aknt son Almım -
bir çok yerlerde Ziraat Vekaleti- Sovyet harbinden sonra bu hat-
nin Amerika ve İngiltereden ge- larclakl emniyet kalkmış oldu-
tirdifi mühim mikyasta orak ve ğundan bir kaç göndenbcri kü-
harman makineleri. bütün hızl~- ı ı çiik motöderin de Kara~enizdcki , 
rile faaliyete geçmıye hazır hır ecnebi sulara seyahatlcrı mene-
vaziyette bulunmaktadır. dilmiştir. Ru itibarla mühim iş-

!er ancak ATI'Upa tren hatlarile 
irtibat temin edildikten sonra 
ba~lıyabilttektir. Suriye-Irak yo
lundan henüs istifade edileme
mektedir. 

Hilen dahilde en mühim işler 
koza, tiftik, ve yapağı üzerine ce
reyan etmektedir. Bu mahsullerin 
dökümü başlamış olduğundan bü
tün mahsul mıntakalarında hara
retli muameleler olmaktadır. Yal
nız bazı mutava&ııtların Anadolu 
ve Tı·akya plyasalannda hareke
te geçerek köylüden ucuz fiyatla 
mal topladıkları maalesef görül
mektedir. 

Sümerbank Dokuma Fabrikala
n ek~perleı-inin hareketslzliğ-i ya
p:ığı satışlarında köyliinün muta
zarrır olmasını intaç etmektedir. 
Hu sebeple Ticaret Vekaletinin 
tiftik piyasaı:ma olduğu glbl, ya. 
pağı ~atışlarına da müdahale e
derek Ziraat Bankası marifctile 
mul ınübayaasında bulunması ve 
köy] ünün ucuz fiyatla malını 
kaptırma~ına nıani olması bek -
lenmektediı'. 

/thallit 

Hafta içinde hariçten bir mik-

1 

tar mal gelmiştir. Bu meyanda 
18.000 çuval kahve, 13.000 sandık 
çay, 13 ton çivi vesaire bulun. 
maktadır. ATIF SAKAR 

B•rcr PD.§ada• ıonnıı IÖH bof- hareketini Siberyadan ve diğer 
lıyaı lar arasında Tiirkiatan ~- erlerdeki üsera kamplarından 
rahhMı Narbutı.ıbekov taı, Tilrkil- y 1 1 · ı T" k 
taJUJl ı attd (Lmıb&) tarofında1' kaç!p ~r~ ara e~ mış o an ur ,.. 
bilı t<Uıınmadığnu, ora.da karga,ııı. zabıtlennın esen .ayacak kadar 
ltklar ç-ıkaran bfr çok komil'ıtist ıı. gaflete düşüryolar ve asıl sebep-
3a..nlan bulunduğunu enlattıkta• leri unutuyorlardı. Kendi ken
tmı?'CI fÔlll• dncı. tdiror: dilerini Bolşevikliğin iyiliğine 

Dilekler ................ _ Şeker sat.şiarına 
hile karıştıranlar 

Fakat onun mümessille
ri arasında öyleleri vardır ki, 
bunlar aramıza ihtilaf tohumlan 
ekmektedirler. Bunlan jçimizden 
atınız. Teşrinisanide, bütün dünya 
müalümanlarile Rusya müslümari
larına hitaben Leninin imzasile 
neşrediles beyannamede Türkiye 
nin taksimini istiyen muahedenin 
yırtılıp atıldığı ve lstanbulun es
kisi gibi Müslümalann elinde ka
lacağı tebfir edildikten sonra ay
nen f()yle diyordu: 

inandıranlar zannediyorlardı ki 
yer yüzündeki - büyük zenginler
den baska - herkes bir çırpıda 
Bolşevik kesilivermiş ve dava da
ha başlarken kazanılmıştır 1. 

17 senelik bir muallimin 
Maarif Vekilinden 

bir dileği 
339 da İzmirin Karaburun ka

zası Balıkhova köyüne nıu .. lliın • 
vekili olarak tayin edildim. 'T'a
tilde nıaaş alamadım. 341 senc~ı 
'.:\!ersinin Akarca köyüne 700 ku
ruşla tayin edilerek ders senesi 
içinde Maarif Müdürü ve Valinin 
mekte~imi ziyaretile 100 kuıuş 
zamla maaşım 800 kuruşa lblüg 
edildi. Tatil aylannda muntauı
man maaşlarımı aldım. 

. 
Kesme şekerin kilosunu 55 kuruştan 

satan üç muhtekir tevkif edildi 
-----

Evvelki akşam biri kadın, iki
si erkek olmak Üzere üç kişi şe· 
ker ihtikilrından dolayı cürmü 
meşhut halinde yakalanarak ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

Çemberlitaşta oturan Agop, 
Nişan ve Agobun karıııı Veroni
ka kilosu 50 kuruşa olan kesme 
şekeri S S kuruştan satınışlardır. 
Adli}'"eye verilen bu muhLekirle-

rin üçü de tevkif edilmişlerdir. 
Diğer taraftan Fiyat Muraka

be lefkilatı ile Belediye murn
kıplan piyasayı sıkı bir surette 
kontrol etmektedirler. 

Mersinden bugünlerde mühim 
mik tard.~ ~eker geleceği için hiç 

bir suretle ~ker darlığı mcvzuu

bahs .(eğildir. 

lerlne müracaat ıu, Alman znı. fırkaıu.ıo 
etlecekler Moako~ bet. lerleaııeırine 

Değiştirilrni~ olan ve altı ayda 
bir yapaJan yoklamayı kaldıran 
askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 61 ci maddesi mucibince zat 
mallflan sahiplerinin nüfus cüı:

danlan ve resmi aenetlerile bir
likte mensup olduldan Malmü
dürlüklerine müracaat etmleri 
için aynlmıf olan mühlet ağusto
sun sonunda nihayete ermekte· 
dir. 

Bu zamana kadar müracaat 
etmeyip kayıtlannı yaptırmıyan
hra maaşlan verilmiyecektir. 

Maaşlarını Emlak ve Eytam 
banksaına kırdırmlf Q)anlar da 
ayni müracaati vaomıva mecbur-

durlar . 

Parti Genel 
Sekreteri şehrimizde 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Fıkl'İ Tüzer, ailesile biı·lik
te Ankaradan şehrimıze gelmiştir. 
Burada bir ay kadar kalacak ve ken 
disini tedavi ettirecektir. 

Genel Sekretere bu müddet zarfın
da Zonguldak Mebusu Halil vekillet 
edecektir. 
BUyUk TUrk musiki 
üstatları gecesi 

f cıtanbul Belediyesi konservatuarı, 
büyük Türk musikişinaslarını halka 
tanıbnak maksadlle bir program ba
zı rlamaktaıf ır. 

Programa ~öre her musikişinaa 
ıçin bir gece tesbit edilerek eserleri 
halka dinletilecelttir. Bu it için Be.. 
yoğlundaki Şehir Tiyatrosunun Ko
medi kısmı tahsi• edilmittlr. İlk 
olarak İsmail Dede lcin bir gece tes
bit edilecektir . 

Uzunköprü hatbnda büyiik 
bir ahpp köprB yapılacak 
Ankaradan verilen bir habere gö

re, memleketimizle Avrupa arasm • 
daki demiryolu münakaliltmın bir an 
evvel t~isl için, Uzunköprü ile Ces
ıi Mustafa Paşa arasındaki büyük 
köprü in"a edilinciye kadar burada 
bir muvakkat ahşap köprünün ya. 
pılması takarrür etmiş ve faaliyete 
baslanmL$tır. • ................................................ c Darıl!CB yak!) 

Açıkta denize 
girenler 

K~ milli olamıyacall 
ıribi röriincl6iin6 bildirmekte
dir. 

Şimalde, daimi tahkimat ft. 
emle ptiı] ... old.i ....... 
Balbk rd?ini takip eden Atn.a 
Ol'd.e iç a.lbk cijmlııwi,etiaio 
pa:rifalatlarmr lııirilıirini miiterıllip 
uptedenk ( laı ...... d) • ee
'lllptma :rak ...... fbr. 

Ahirea, Şarki Leıu.t..ı ..., .. 
b iiserine, AlnMUıyaıµn İçİaıe ka• 
ma gibi gİrmİf olan Rm arazisi 
ortasında, Cliiayamn en biiyük 
bataklıiı Pripet bulundağundan 
•e etrafa da ALnan yahut müt
tefiki devletlerin topraldariJe 
muhat oldqğund.an, Rua orduları 
bem Biyoliaton da, bem de Ga.· 
liçyada çember İçine aJmarak 
İmha edilmiftir. 

Şimdiki harbin en bariz vasfı 
Ku:ılordunun gösterdiği anudane 
mukavemettir. Ne Fransazlann, 
ne de Yugoala-.lann bu kadar 
muka-.emet ı&teremem.İf ol• 
dUldan fikrinde Alman ve bila· 
raf mitahitler müttefiktirler. 
Rae askerlerinin, müdafaa ettik• 
leri Banker tabyalan berhava 
oluncaya kadar mukaYemet ıöe• 
terdideri ve teslim olacaklanna 
milh tankl.nn altmda can Ter· 
meyi tercila ettikı.i artık bir ha· 
kikettir. 

şndiye kaıdar yapdan Urp• 
lerde yalms Belçir•blar ölümü 
bu beis isibkar ......... rdi.. 

Fakat harbin aabaa çok ıe
nitlediği takdirde hUklann bu· 
dat boyundaki seçme komıiinid 
alayları kadar inat Te sebat söe· 
terecek1eri belliis malim dejil· 
dir. (Stalia) buna emin oldu· 
ğandaa biitüa laallo hulcmdllk· 
lan yerlerdeki ekinleri n ma• 
mureleri tahrip etmİye ve Alman 
ordularına harap çöl bll'almnya 
davet etım.tir. Ahmınya dabi e• 
kinleftni kemli dile tahrip eden 
baJka bir habbe yiyecek -.ermi· 
recegma, bilmukabele ilan et• 
mittir. Bu takdirde harp sabası 
olan zenıin Ukrayna, Ak Rus
ya -.e Büyük Rusya topraklana• 
ela sai olanak kimse kalmayacak 
.. AJra.nlmo ilerde ba metıük 
yerleri İmar etmek ve kendi n· 
atalarile İfletmek mecbwiyetin· 
de kalacaklardır. 

cBugünden itibaren iti1ı:atlan-
1'11Z ve adetleriniz, milJİ harsınız 
ve müesseseleriniz her türlü taar
ruzdan masun kalacaktır. Tam 
hürriyete .sahip.iniz. Milli hayatı
nızı istediğiniz gibi tanzim ediniz. 
Bu, sizin hallınızdu. Memle-

Vakıi Kari Marx'ın (Serma
ye) sini ve onu izah eden hazı 
kitapları okuyanlar, Bolşevikliğe 
karşı sempati duymuyor değillt:r
di. Hatta hiç unutmam merhum 
Hariciye Vekili Ahmet Muhtarla 
şimdiki Kabil Elçimiz Memduh 
Sevketin -Ankaraya ilk defa ge
tirdikleri- bu ç~it kitaplar, o • 
günlerde bir hayli Bolsevik çö- ! 
mezi meydana çıkmasına sebep 1 
olmuştu. 

Halen Mersin muha«ebesinde 
mahfuz bulunan heyeti sıhhiye -
nin rııporile mühim bir hastalı -
ğıın üzerine bir müddet vazifeme 
gelemiyerek bilahare Adana ma
arifine intisap eyledim. ~!ersin
den muallim kaydım gelinciye 
kadar beni vekil olarak tayin et
tiler. Nısıf maaışla çalıştım. Ta
tilde maaş alamadım. Başvekale
te vukubulan müracaatim fızeri
ne 928-929 ders senesi Efiik kö
yüne '3 Ura ile tayin edilerek 
tatil ayında da muntazaman ma
aelarımı aldım. 929 ı;eneı;l de ba
na muallimllk kaydın getirildi di
yerek Müdürün tasdikile muallim 
vesikası verildi. Bu vesikayı 4 
sene evvel Şüı·ayi Devlete gön -
dermiş tim. 

===============================I 
Dün Kadıköyünde Mühür· 

Clar caddesinden ıeçiyordum. 
Kum iskelesinin civarında ~ 
on çocuk yalruz batlarma de
nize gİrmİf çamurlu ve çirkef
li sularda oynapyorlardı. Bllf'" 
larmda kimse yokta. Denizden 
yukarıya doiru da fena bir 
koku ıetiyorcha. Bu kokunun 
sebebini 'biraz itilip bakınca 
anlachın. Mühürdar ....... 
liiımlan beton ldinklerdea 
b..-ya akıyor -.e deniae ka
Yllflaiu yeri &ir çirkef ..... 
getiriyor, taaffiia de lıvndan 
ileri ıeli,.orclu. 

Y eai harp, A*upan111 tarla· 
aa, yinİ senit R.mya .... aisini, 
harabeye çevinnekte ise de di
ier taraftan İnciltereye genİf ne· 
fes aldırm.ttır. Gı.rpte Almanyn
F• kahir bir tefevvuk temin 
eden ıı..va inwvetı.inin büyük 
hir kurm timdi Rusya bm kayı
lannda Alman ordulannan yürü
,;itinü --ye etmek ile --.cal 
bulemmaldad.r. 

Bakışlar .................... 
GHslnler, 

görsü"ler, 
gelslnlerl 

Türkistan Türkü ise nazariye
ye, vaade, kuru lifa değil haki
kate, olana bitene bakıyordu. 

Hakikat ise ..• Hatta Bolşevik 
liie kartı sempati duynıuş olan
lan bile ıoğutacak kadar feciydi. 
Vakıi bu, yapılmış olan muaz
zam bir inkılabın ilk günlerinde 
bulunduğumuz dü'1inülünce bel
ki mazur görülebiliTdi. Ama, bu 
müsamahayı herkeaten istiyebil
mek mümkün olamazdı. Bakınız 
size bi:r misal zikredeyim: Bir 

!!.f.~.~ .. !,~~-~ gün, menfumdan kurtuldukt:n 
sonra Berline ve Moskovaya ug
rıyarak, latanbula görünmeden 
Anadoluya geçmek üzere Kaf
ltasyaya gelen Umumi Harbin 
meşhur ve kahraman Medine 
müdafii F ahrettin Pafa ( 1 ) ile, 
Kızılorduya mensup bir katanın 
geçit resmini seyre gitmittik. Me
rasim baıılad1. En önde süli.in gi
bi bir kı~rak üstünde tepesi t'ivri 
alnı kırmızı yıldızlı Bolı:ıevik baf
lığıru yana yıkmıf, göğ!ünü ger
miş, dudaklarının arasındaki si
garadan genif nefesler ~ekip, 
ağız: dolusu dwnanlar savurarak 
ve etrafını müstehzi müstehzi sü
zerek on yedi, on sekiz yaşların
da bir delikanlt geçiyordu. Her 
keııin gözü onda idi. Fakat o 
kimdi? Paşa bana, ben de ya
nımdakine sordum ve şu cevabı 

aikicle Milletleraraaı virtüoz:
lan. tiyatroda 'büyük aktörleri 
ve re9imde, müzeleTde ve •er
gilerde Jne?hur tablolan gör
mek .için onlann ayaklarına 
gitmek p.rttrr. Güzel Sanatlar 
Akademisinde Avrupa müsa· 
bak.alan yapılıyor ve kaza
nanlar büyük ~nat tehirlerine 
gönderiliyor. Bu usul, letanbul 
müzik ve Ankara Devlet kon· 
servatuanna niçin teşmil edil
medi} 

Sulhe kadar vaktimiz var. 
Her iki konservatuarın liya• 
katli mezunlarını şimdiden bü
yük sanat tehirlerinde etüd 
seyahatine hazırlıyabiliriz. Dev 
letin müzik ve tiyatro terbiye
ıine verdiği ehemmiyetin ne
ticelerini kemal mertebesine 
ulaşhrmak için bu fedakarlığı 
yapmaktan çekinmiyeceğine 
de ~phemiz yok. 

r 

aldık: (DevaMı 11&1·) 

(t) Şrmdı ~klidw ı·• İstubııl -
dadtr. 

Milli rotMn: 65 Server BEDi ............................ 
- Yalan mı'l 
Nejad önüne bakal'ak: 
- Hatıdamıyorum, dedi. 
- ::O-fasıl hatırlamıyorsunuz? cO 

güzel agzını yorma güzelim. Sen ne 
kadar ağır şart teklif edersen et, 
ben kabule mecburum> diyen siz de
ğı1 nıi3iniz7 

- Orada bulunmuş gıbl ııöylüyor
aonuz. 

- Tabii... Ç!lnkll buu Ol'ada bu
lunan biri söyledi. 

- Orada bir tabur insan yOktu. 
JHr o vartiı, Mr ben. Ben söYleme -
.U.. O .Wnle darcın. 

-Ben ondan n,...aa-. 

- Ya! 
- Artık bu kadarcık şeyi tahmin 

edeceğinizden eminim. 
Nejad elini alnının üstüne koy. 

du: 
- Demek Vedada söylemiş, dedi. 
- 'E"f'et. 

Safiye de cesaret etti, elini uıattı 
ve Nejadın yanRğına koyarak: 

- Slzln ateşiniz var, Nejad beyi 
detti. 

- Evet, üıutmiişüm. Hele timdi 
bir titreme geldL Hem au.biyet, 
hem soialı: al11nlıtı • 

- Jlica ederim.~ 1111U•• ela 

930 da büisebep beni vekil o
laı-ak Feke kazası köylerine tayin 
ettiler. O günden bugüne kadar 
her ders senesi ve baş muallim 
vazifesini vekil oluak ifa edıyo
rum. Her &ene tatil aylarında da 
maaşlarımı alamıyorum. 1 mayıs 
9•1 den itibaren maaşım kesildi. 
En büyüğü 8 yatında, en küçüğü 
6 aylık beş yavrum ki, 7 nüfns 
aile İstanbulda kira evlerinde O

turuyorum. Bir avuç toprağım, 
bir dikili ağacım olmayıp pek se
fil ve perişan haldeyim. Benden 

1
33 ııene evveli!ll okuduğum mek
tep tasdikname~t aranıyor. Bu
nu alamadı~m için de mual11m 
vekili olarak çalıştırılıyorıım. 
Hakkım olan asıl muallinıliğin 

bir an evvel tahakkuk ettidlip 
maaşlarımın verilmesini !<ayın 
Maarif VekilimlıdE>n diliyorum. 

E11iip kaza.-ına bağlı R" mf 
>ıahi11e1Ji, lmmhor kiiyii üjj. 

retı11eıı ı'ekillrn'ııdtm 

Mthnıtıt Kamil Ona/ 

öyle konuşalım. Ben suin 
dostunuzum. Bunu ileride 
caksınız. 

hakiki 
anlıya-

Nejad bir çocuk itaatlle kalktı, 
Safiyenln ön6nde biraz durdu: 

- Affediniz beni, deJi, ıhtimal ki 
~ize karşı çok büyük hak~.zlıklar ve 
terbiyesizlikler yaptım. Eger söyle
dikleriniz doğru ise... İlahi ı11tisa
mahanıza hayret ediyorum. Utan. 
cnndan yerin dibine ~eceğim. 

- Estağfürullah... Mazursunuz ... 
Büyük bir buhran içindesiniz... An
lıyorum... Hele şimdi, hastasınız 
da... Uzanınız şöyle... Hizmetçiye 
söyliyeyim, paltonuzu getirsin, üsiü
o üze örteli nı. 

- Lütfen. 
Nejad uzandı. Safiye onun palto,.; 

sunu getirterek üstüne öı'ttü. Arka
sını sıkıştırıp sonra eezlongun kena
rına oturdu: 

- İnanınız bana, dedi, siıı:e haki
kati aöylüyorum. Bunların hepsi, 
)ıepal Vedad meselesidir... Bilmem 

+ TÜRK OKUTMA KURUMU 
KONGRESi - Türk Okutma Kuru
mu 75 inci umumi kongresini .::>u -
rüşşafaka lisesi binasında akdetmlt 
ve yeni idare heyetini seçmiştir. 

+ MlLLE TMEKTEPLERIN
DEN DiPLOMA ALANLAR - J.ta
aı-if Vekiı.leti tarafından yapılan bir 
istatistiğe göre harf inktlabındanbe
ri millet mekteplerinden diploma 
alan vatandaşların yekünu üç milyo
nu bulmuştuı·. 

+ İTFAİYE EKiPLERi - Pa
sif korunma itfaiye ekipleri için a
çılmış olan kurslar tamnmlanmı\jtır. 
Bu kurıılara ıimdiye kadar 1500 ki
şi iştirak etmiştir. + ONIVERSITE SEŞRIYATl
Maarlf Vekaleti tarafından verilen 
bir emiı-le Üniversite neşriyatı mek
tep kütüphanelerine yüzde 20 tenzi
latla ı1atılaraktır. 

AÇIK M JHABERE: 

BaJJ Kadir Akdağlı: 
.Mektubunuzu alakadar makamla -

ra gösterdik. Mükellefiyet şekliniz 
hakkında bir işarette bulunmadığı
nız için cevap verilemedi ve muha
cir iseniz. kazanç vergisinden muaf 
olabileceğini;ı;i söylediler. Vaziyetini
z\ sarih olarak bildirirseniz, tekrar 
bir cevap verebiliriz. 

+ B. Ali-Resmi mektubunuzu da 
gönderecek olursanız makbule p;cçer. 

Mı!vsimi geçirtmemek için arka -
rlaeınızı beklemeden harE>ket etmeniz 
çok daha münasip olur. Kendisi bi
lahare size iltihak eder. 

iti Perihanla Vedad arasındaki ... 
Nejad gözlerini yumdu: 
- Biliyorum, dedi. 
- İşte ... Ta o zamandan Belkıs-

la P erihan arasında bir rekabet 
vardı. Perihan öldükten sonra, açık 
söyllyeyim, bu rekabet, Belkısla be. 
nim arama geçti. BiZ, üçümü~ dl.', 
ııra ile Vedadın metresi olduk. 
Nejadın göğsünden bir inlltl kop

tu. Yüzü sararıyordu. Safiye, mer
hametsizce, devam etti: 

- Şimdi Belkıs, bana karıı sizi 
ııilih olarak kullanıyor. Vedadı be
nim elimden alınak istiyor. ?ttuvaf. 
fuk olmak üzeredir. Yakıııda evlene
cekler, görüı-sünüz. Fakat siz bana 
yardım ederseniz ... 

Nejad yüzü kıpkırmızı kesilerek, 
birdenbire doğrulup oturdu: 

- Ne yapabilirim! diye aordu, 
hazınm! 

- Çok geç kaldınız. Fakat ... Ne 
bileyim... Belkısı Vedadla konUf
rnaktan mendebilir misiniz? Fayda-

Münakalat Vekili 
Ankaraya döndü 

Karadeniz postaları 
gündüz gapılacak 

Bir müddettenberi ~ehrimizde 
ve T rakyada tetkiklerde bulu
nan Münakalat Vekili Cevdet 
Kerim İncedayı, dün akşam An
karaya hareket etmiıtir. 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedaya. Vekalete ait muh
telif meseleler hakkında fu be
yanatta bulunmuftur: 

c- Trakyada yollar, köprü
ler ve diğer nakliye iflerini tet
kik: ettim. İstanbuldaki tetkikle
rim meyanında Karadenize posta 
yapacak Denizoyllan vapurları
nın bugünkü şartlar içinde daha 
salim bir şekilde seyahatleri me
selesi vardır. 

Bu seferlerin gündüz yapıl
masını da düşi.inüyoruz. Memle
ketimizin çe~itli iııtihsal ve iklim 
vaziyetini gözönünde bulundura
rak münakale vasıtalarını buna 
göre tanzim etmeyi prenıip itti
haz ettik. Tarife işlerini dema
gojiden myırmak baıııltca dikkat 
ettiğimiz noktadır. 

Memur ve müstahdemlerimi
zın vazifede duygulu ralışmala
rına. çok randıman vermelerine 
müeasir olacak her tedbiri olmak 
en mühim saydığımız noktalar-

'" olur mu, bilmem ki... 
N ejaıf bağırdı: 
- Menetmek mi?... Bunun ıçın 

ber şeyi gö1.e alabilirim. Ölüme ka
dar, anladınız ını? Ölüme kadar! 

- Belkısın sizden korktuğuna 
eminim. Çünkü skandal onun için 
ölümdür. 

- Ben skandal yapacak değilim. 
Parmağımı 11iliı.mın tetlğine koya
cağım ve Belkıala öyle konutaca
iını. 

- Bitti 1 O zaman sizin halayığı
llut olur o. 

- ... Ve yaptıklarını fitil, fitil, 
fitil burnundan getil'eceğim. 

.Müthie bir kini taşımaktan yorul
muş gibi, Nejad başını arkaya snlı

verdi. Gözlerini yumdu •• mırıldaD· 
dı. 

- Nedir, nedir bu herlfln mezi
yeti? ••• Siz kadınlar, ne anlaşılmaz 
iğrenç mahlUklanınızJ 

Safiye göldü; 
;Nejad ıözlerbli acarak: 

Bu mikrop ve ha•hk J'tl
vasandan bihaber çocWrlar da 
nete ile bu pİe ..ı..a batıp 
çd.-ıyorlardl. 

Birkaç .ene evveUô tifo ral
ım• b.atınma ıeldi ve içim 1ıız· 
ladL Acaha Belediyemiz bu 
hali ıönnüyor IDIİ? Bir defa 
böyle açık yerlerden -... 
giı-mek yuakbr. ikincisi bu te· 
kilde pİaleemİf eularda yıkan
mak da herllalcle Belediyenin 
kemli kanunlarile yasak edil
mi~ olmalıdır. 

N..,.. dikkati celbederia.. 
TARIK SUPHI 

dandır. • 
Seferleri tamamen muayyen 

esaslar dahilinde yapmak .. rtile, 
muayyen kömürden az miktarda 
kömür yakan kaptan ve maki
nistlere taurruf edilen kömürün 
yüzde elli.9i miktarında prim ver
mek teklini Devlet demiryollan
na da teşmil etmekteyiz.> 

- Nedir? diye sordu. 
Sanye gfilöyordu. 
Nejad tekrarladı: 

- Nedir? Güzel mi? 
- Değil. Gü:ıei denmez ona. 
- Zengin mi? 
- Fakır değil ama... Bunun o 

kadar ehemmiyeti yok. 
- Çok mu zeki! Nedir! 
Safiye başını sallıyarak önGııe 

baktı: 

- Nf'!jad bey, dedi, sevimliliğin 
tarifi var mıdır! İnce adamdır o ... 
Hali başkadır onun ... 

- İnce adam... İnce adam... Ben 
kabayım, dPğil mi? 

- Estı\b'fürullah ! 
- Doğru, doğ'ru... Şiiphe yok ki 

ben kabayım. Ben hiç bir zaman ka. 
dın ruhu denen o çirkefin tam ttr
kibini anlıyamadım. Alı, affedersi
niz, si~n de bir kadın olduğunuzu 
unutuyorum. İşte, bu da bir kaba
lık değil mi? 

(Deı;_amıı va.r) 

S. fa•J=d• 'bili.tifacle İnsike
" ile Alnumpnm .... akdi için 
~ ihtimali ı.Iwacbaiu 
IOll p.lerde çok M71eniyorda. 
Buna cewaben lncikere Hariciye 
Na... l:den cliinkü lllllbnda 
Mitlerle t,.ilteJ'ellia aulla ak.ley· 
lemuhe imkin W...machimı 
...,.. etmit, &na;at.r.ü. laaı p 
..,emin HilJerin aistemİııli )'lk
mak oldtmiunu aa.ila etmİfW'· 
a. _.... laslt-e - .... li
........ deiitftnit ~- Çiinllü 
,imdiye kadar yalam Almanya· 
-. autı ,.,. ıetirilme.ir.d.-n 
bebeolumayoniu. 

a..iıt.e Moekcwaya miit~ıne
diyen mıiitelııa•ıalar sönde~k
te ye lıııulıılmlll yani .. ile prkia 
harbi matmllk i.temelılf!dir. 
Mlıluadı kendi.i.m ~ ta· 
mamlaanya nkit kasamı ... dır. 
Çiinkii bir sün Almanyamn bi
tin apltia ie Biyik Britan~ 

H o ~I .el:,' o _.._ :.....A mn .Wmle T-"•ecq;• _.. "rı 
biliyor. 

Muharrem Feyzi TOCA Y 

11 ... ttltttlflltUUt•HMIHllHIHltUllHHltllltflıff_i 

= Vecizelerin Şerhi i 
L.-. .- ·-.. -.-! 

AIÇQlı İn•anl.ra laayat 
laalılıı uamiycn meml.lcetlu 
çalHJı yülıNlirw. • •• 

Al(ak insanlardan maksat, te
nıiyete zarar veren, tehlikeli un
surlardır. Bu tehlikeli ıınaurla11 
daima takip ederek cezaya çaıp
mak. cemiyeti burrların ferrin. 
den korumak ve bunlara zerre 
kadar müııamaha göstermemek 
gerektir. 

Fakat alçak insanlar, 
kanunun takip ettiği ve cezaya 
earptığı insanlar değıldir. Bun 
!ardan başka, öyle bir gfiııah 
vardır ki ruhları düşkündıir ve 
bu düşkünlük yüzünden eüçlerl
nln yettiği i:rillklerl yapmaktan 
çekinir, nefislerinden bı.,ka b:ı 
şey dü~ilnmezler. Cemiyet, böyle
lerile ilişiğini kesene, bunlııra 
liyık oldukları manevi ccznyı 
vermiı olur. 
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Tıbbi hatalar 
l-f ata olur, bütün hayat saha~ 

lannda, zuhullerin önüne f eç~ek için tedbirler alınır, bu· 
~ ukı sahada hatalar tazminat 
d a"il1arına yol açar, hata yüzün· 
t e~ bozulan muvazene derhal 
b~&ıa edilmek için icap eden ted-
ırler alınır. 

d F' aka t mesele can pazarına 
~Yandığı zaman iş deği,iyor, 

Çun.kü hatanın tamirine imkan r0_k, bo~ yere ölen insanın yok
l:ıl:gtınu telafi edecek hiçbir feY 
alunamıyor. 

.. .Bu bakımdan doktorlannuzın 
~~e~_İ.rideki büyük mesuliyeti te· 
"'U'\lz ettirmek istiyorum, ve di
}'oruın ki; asıl doktorluğun zor 
tarafı bu mesuliyetin altına gir
~ektedir. 

Beşeri ıztırapları dindirmek 
"azifesile muvazzaf olan bir İn· 
'arı. Üstelik beşere 1Ztırap verir· 
•e, elbet takdirle karfılanmaz. 

Vicdanın rolü ----------
Büyük kütle, yani tababetin 

!~lllulünü takdir edemiyenler 
ıçı.n doktorluk esasen nankör bir 

l~eslektir. Fakat aciz ve bilgisiz· 
ık, büyük kütledeki kültürsüzlük 

kaba.batini mazur gösterir. 
,, l'ababette vicdanın İşgal etti
~1 Yer her meslekteki mevkiin· 
~en daha yüksektir. Bu sebepten 
0laYJ.dır ki hasta, doktorun ~ah

'•nda, yalnız işine mukabil para 
l\.lan bir adamdan ziyade, kcndi-
51 İçin fedakarlık eden bir <Josl 
RÖrrnek ister, dosttan gelen fe· 
tıalık da düşmandan gelenden 
Çok daha büyük inkisar uy••ı1dı
tıt. Zannediyorum ki bu sebep· 
ten dolayıdır ki bir tıbbi hata 
rii2ünden hayatına hatime çeki
en bir insan için, cinayete kurban 
tl~us bir insandan fazla elem 
<hıya~ız. 

'J.Let Arazın 11e/ atı 
~ 8u satırlara kıymetli bir hu
~ ukçu ve kıymetinden çok daha 
;_<QJa, iyi bir insan olan sınıf ar
l{~daıum bedbaht İffet Arazın 
ÖliinıÜnün verdiği hüzünle yazı· 
Jlorum. 

Kendi namlma, yine arkada
·~ olan talisiz e~i namına, aile· 
' 1 namına, yegane temennim bu 
tıhbi hatanın tahkikat neticesin· 
tle tahakkuk etmesidir. 

Bu suretle mukadderata bo· 
l>t:ıı «>ğmek ceh!e nza göstermek
ten daha kolay olacaktlr ve yine 
h~ suretle doktorun r.ahsında 
!'ôrlnek istediğimiz mü.kemmel 
~nsan tipi, zararlı bir hayalete 
L'ltihale etmiyecektir. 

C. B. 
~~:::::::======================== 

Türkiye futbol 
birinciliY. leri 

Ankara 6 (Hususi muhabiri
ttıizde;:.) - Ankara 19 Mayıs 
~ladrnda Tü ık iye futbol birinci
lığı müsabakalarına 1 2 temmuz 
<=ı.ırn:ırtesi günü başlanarak 15 
temmuz salı günü ikmal edilecek 
tir. 

Müsabakadan evvel yedi ta A 
kını sahaya gelerek halkı selam
lıyacaklardır. Bu merasimi en 
eski klüp olan Beşiktaş takım 
kaptanı idare edecektir. Eliminas 
Yon usuliie yapılacak bu müsa
hakaya İs tan bul dan Beşil..taş, İz
l'tıi:den Altay, Ankaradan Genç. 
le:rbirliği, Eskişehirden Demirspor 
1 akımile grup birincileri Sümer· 
1 Por, Trabzon idman gücü, Ko· 
<=aeli ~por gücü takımları iştirak 
t:decektir. 

Fikstür aynen şu şekildedir: 
l 2 temmuz cumartesi: 1-2 ve 

3.4 ile, 
13 temmuz pazar günü: 1-2 

'°lirı galibi 7 ile. 

!
. 14 temmuz paz.artesi: 3-4 ga· 
1bi 5-6 nın galibi ile. 

') 15 temmu7 salı günii: 1-2 ve 
nin galibi ile 3-4 ve 5-6 nın 

~alipleri arasında final müsaba
C\sı yapılacaktır. 

Avrupa ile 
münakalat 

TASVİRİEFKAR~~~~~~!!!!!!"!~~~!!!!!'!!!'!l!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!lll!!!l!!!!!!!!!!!!!!I!!!!~ Sahife: 3 

'tF-1·1ı•=M=11u!Mn!r1 r r LKAH dUn~en bugünden . Hukuku düvel bahisleri J 
Kıbrıs yine j Af ganisl'!!! 
bombalandı bitaraf 

lnıilizler de ıarbi 
Almanya şehirlerine 

taarruzlarda balrıntlular 
Lefkuşe 6 (AA.) - Kıbns 

adalan, dün gece yeniden düş

Kral, nutkunda 
Af ganistanın bu 
azmini tebarüz 

ettirdi 
man tayyarelerinin hücumuna Kabil, 6 (A.A.) Afganistan 
uğramıştır. Lefkoşe üzerine iki Kralı Zahiı· Han, parlamentonun 
bomba düşmüştür. Diğer bom- dördiiı1cü teşrii devre:;inin ikinci iç. 
balar Famagusta açıklarında de- tima yılını açarken söylediği nutuk-

. d l d N h ta, Afganistanın, bu harple t.ama -
nıze üşmüş er ir. e asar ne mile bit.araf kalmak azmini tebarüz 
de ınsanca zayiat olduğu bildi- ettirmiştir. 
rilmektedir. Kral, ezcümle demiştir ki: 

7 tngi.liz tayyaresi düşürüldü Afganistan, kendi hukukunu ve 
mt:nfaatlerini ı;ıyanet ederek, nrnha-

Berljn 6 (A.A.) - Alman rip devletlerle dostane siyasi ve eko
~ece0 avcıları, dün gece Alma~~a ı noınik münasebetl.erini id~me ettir: 
uzerıne akın yapan 7 lngılız mck arzusundadu. Afganı~tan, dm-
tayyaresini düşürmüslerdir nıa ntllli hukuk ve menfaatleri koru-

A ' • 1 mak ve diğer milletlerle i~blrliği ya. 
Garbı Almanyaya hava parak dünya sulhünün tesisine yar-

hücumlan dım etmek arzusundan mülhem müs-

B 1. 6 (A A ) D N B takil bir siyaset takip etmiştir. 
er ın · · - · · · Kral, nutkunu, kendisini göstere. 

İngiliz hava kuvvetleri, cu· bilecek her türlü ihtimallere karşı 
martesiyi pazara bağlıyan gece, koymak üzere bütün tedbirleri al -
garbi Almanyada birkaç :naha!- mak bahı-;inde millE't vekillerini bir
le yangın ve infilak bombaları lik olmıya davet ederek bitirmiştir. 
atmıştır. Birçok sivil ölü ve ya
ralı vardır. Halkla meskun ma
hallerde bazı evler yıkılmış veya 
hasara uğramıştır. Harp ekono
misine yapılan zararlar pek az· 
dır. Gece avcı tayyareleri, müte
caviz tayyarelerden ikisini dü~ · 

Roosevelt 
Hariciye 
erkan ile 

ve ordu 
görüştü 

şürmüştür. 

Kıbns bombardımanı Alman ve ltalgan 
konsolosluk memurları 

Berlin 6 (AA) - D.N.B. A h k t 
nin öğrendiğine göre, 4 temmuz- ı vrupaµa are e 
da Kıbrıs üzerine yapıldığı bil- edıgorlar 
dirilen taarruzda Lefkoşe tayya- Vaşington, 6 (A.A.) - Roosevelt, 
re meydanı da en ağır çapta di.in Hydeparkdan Vaşington& Beyaz 

saraya dönmüştür. Roosevelt. beyaz 
bombalarla ve büyük bir mu- saraya muvasalatını müteakip, Milli 
vaffakıyetle bombardıman edil- Müdafaa ve Harici Siyaset Yük!ıek 
miştir. Tayyare meydanının şi • Müşavir1eri1e görüşmelerde bulun -
mal kısmındaki yolun her iki ta- muştur. Roosevelt, ezcümle Hariciye 
rafındaki gizli duran barakalara Nazır !\Iuavini Sumneı· Welles'i, 
isabetler olduğu müşahede edil- ı f~arblye Nazı~·ı Stimson~, Bahdye 
rnistir. Keşif tayyarelerinin al- ı Nazır l\Iuavinı Forre:;talı, Ordu Gc-

• v l nelkurmay Başkanı General Mar-
dıkları fotograflara bakı ırsa, shall'ı ve Bahriye Harekat Dairesi 
düşman, pek büyük hasarlara uğ- Reis Muavini A~iral İnge1·soll'u ka· 
ratılmıştır. bul etrni~tir. 

Almanların batırdıkları Mıhnr kon•olosluk erkanı 
gemiler Amerikadan ayrıhyor 

Vaşington, 6 (A.A.) - Öğrenildi-
Berlin 6 (AA.) - 6 temmuz -· .. A 'k B' ı 'k D ı t · 4 b' ·ıA 1 k b' . gıne gore, merı a ır eşı eve • 

gecesı .. ın tonı ato u ır tıca· ]erinden çıkarılacak olan Alman ve 
ret gemısı Alman savaş tayyareA , İtalyan konsoloslukları memurları 
leri tarafından Pembroke'nin ce- 1 15 temmuzda Amerika trantiatlanti~ 
nubu garbisinde batırılmıştır. ğile Lizbona hareket edeceklerdir. 
7000 tonilatoluk c~iğer bir Tnrnsatlanlik, dönüşte, Almanya, İ-
ticaret gemisi de 0 kadar ağır talya ve işgal altındaki memleket. 
hasara uğramıştır ki derhal vana ]erdeki Amerikan konsolosluklarıııın 

• 86 memurunu Amedkaya getirecek-
yatmış ve yavaş yavaş batmıya tir. Aınerıka vapuru halen griye bo. 
başlmıştır. yanmış ve ismi Westpoiııta değişti. 

Budapeştede pasif 
korunma hali 
kaldırıldı 

Budapeşte, 6 ( A.A.) Macar 
Milli Müdafaa Nezaretinin emrile 
bugün öğleden itibaren Buclapeşte 
ile civarında tehlike ve pasif müda
faa hali kaldırılmıştır. Bu suretle ev
lerde yapılnıakta olan pasif müda
faa devamlı olmıyacaktır. Maamafih 
hava müdafaası memleketin her ta
rafında ibka edilmiştir ve karartma 
Dizamnamesi de tatbik edilecektir. 

rilmiş bulunmaktadır. 

Bir Alman sefaret 
memuru daha 

ölü bulundu 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyorktaki 

Alman konsolosluk memurlarından 
Ju!ius Otto, cumal'tesi günü banyo 
odasında asılı olarak bulunmuştur. 

Doktora göre Jnlius Otto, Avus -
turyaya dönmek hususunda isteksiz
lik göstel'iyordu. IIatırlardadn· ki 
Vaşingtondaki Alman Büyük Elçili
ği memurlarından l\festiz de geçen 
salı günü bir tabanca kurşunile in. 
lihar etrııişti. 

Harp kaideleri 
Türkler ve 
hasta·neler 

Server lsklt 

T ürklerin yüksek insani va
nflara malik olduğuna en 

büyiik delillerden birisi de has
talannı teldavi için gösterdikleri 
büyük itinalardı.r. 

- 3- .. .. 
Casuslara karşı tatbik edilen usuller .. 

iki taraf arasında mükale-~ - Harp içinde -- Eski divan defterlerinde Ana
dolu ve İstanbul hastanelerine 
dair pek çok kayıtlar mevcut
tur. Bu eski kayıtlarda ve tarih 
kitaplannda «hastane» kelimesi
nin mukabili olarak t<Darü~~ifa» 
kelimesi geçer. Bazan «Bİrr.aris
tan» ve t<Maristan» adlarını al
dığı da vakidir. 

- meler nasıl cereyan eder? - Mütarekenin -· mahiyeti nedir? Nasıl yapılır? 
,_ 

Harp esnasında savaşçıların yek
diğerile idame ettikleri şiddet 

münasebetlerinde ne gibi kayıtlarla 
bağlı olduklarını tetkike li haziran 
tarihli Tasvirde çıkan ya ... ,,ı,zda de
vam etmiştik. Bugün de casuslara, 
mtikalemeeilere, te~lim muahedeleri
ne, mütarekeye müteallik kaıdelel' ü
zerinde duracağız. 

Casusluk çok eski zamanlardanbe
ri bilinen ve kullanılan bir ui<uldür. 
Düşman casusları yakalandıkları tak 
dirde hemen her memlekette ölüm 
cezasına çarptırılır. Eğer rasus hiz
metinde bulunduğu devletin vatanda
şı ise kendi memleketi hesabına çok 
faydalı bir vazife ifa ediyor demek
tir. Cephede çarpı~an her hangi bir 
asker gibi - belki ondan da faua • 
bayatını tehlikeye koyarak vatanı 
için çalışmaktadır. Buna mukabil ken 
di memleketi aleyhine veya bir ü
çüncü devlet lehine sırf hıyanet ve 
yahut menfaat saikasile casusluk ya
panlar da vardır. Bu ikinci kısma da
hil olan casuslarla diğerleri arasın
da elbet ki biı' fark vardır. Fakat 
ele geçtikleri takdirde maruz bulun
dukları akıbet her iki nevi casus için 
de aynidir: Ölıim. Lahey konferans
larında harp hukukunun kaideler! 
tesbit edilirken casusluk meselesi ü
zerinde de dUl'ulnıuştur. Lahey mu
kavelesine bağlı nizamnamenin 29 
uncu maddesi casusu şöyle 1 arif e
der: 

4!Ancak gizli olarak, veya esassız 
bahaneler serdederek faaliyette bu
lunup bir savaşçının harekat ııahası 
dahilinde hasım tarafa bildirmek ni
yetile malumat toplıyan veyahut top
lamtya c;alışan şahıs casus addoluna
bilir>. 

.. 

4!Kıyafetint değiştirmeksizin düş

man ordusunun harekat sahası dahi
line malUmat toplamak mnksadile gi
ren askerler, casus addedilmemişler
dir. Bunun gibi gerek kendi crdula
rına, gerek düşman ordusun:ı haber
ler göndermiye memur olııp vazife· 
!erini açıkça ifn eden askerler vc-ya 
asker olmıyanlar da casus a:ldolun
mamışlaı·dn. Haberler göndermek, ve 
umumiyetle bir ordunun vey.:ı bir a
razinin muhtelif kıcınnlaı'l a1·asında 
muhabcı·eyi idame etmı>k için balon· 
ta gönrlerilen şahıslar da bu zümre
ye dahildirler.• 
Yukarıdaki maddenin sarnhatin

den de anlaşılacağı veçhile casus ad
derlilmek içiJt iki esas şartın tahak
kuku elzemdir: 1 - Hüviyetini ve
ya maksadını gizlemiş olmak; 2 -
Topladığı, veya toplamıya t;.ılıştığı 
malümatı karşı tarafa bildirnıek ni
yetinin mevcudiyeti. Bu şartlardan 
biri dahi noksan olsa ele ı\"fÇİl'ilen 
şahsı casus addetmemize imkan yok
tur. Mesela mensup olduğu ordunun 
ünifoı·ması sll'tında olarak <lü~maııın 
harekat sahasına giren ve orarlan tel. 
siz telefon veya telgraf va!<ıtasile ya
hut başka herhangi bir vasıta ile 
kendi oı·dusuna düşman hakkında ma 

liimat veren asker, casus addedile- ı karşı taraf hasmını mükfilerne ,.e mu 
mez. Yakalandığı takdirde harp eslri zakere ile oyalıyarak strnt~.iik bazı 
muamelesi görmelidir. Casu~a ceza hareketleri iz'aç edilmeksizin t,•mam
veı;Jmesl müdafaai nefis zaruretilc lamak gibi bir kurnazlığa tevessül e~ 
izah olunmaktadır. Gizli ve krşfedil- miş olabilir. 

YAZAN: 
Nihat Erim 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Amme Doçenti 

Buna binaen, müzakere lçin gön
del'ilen şahsı kabul edip et'.Tlemekte 
ha:-ım kumandanı serbest bırakılmış
tır. Sonra mükaleme memurunun 
düşman ordusu hakkında ınalilmat 
toplıyabilmesine mani olmak iı;in her 
türlü lüzumlu tedbirler nlınahıl!r. Me 
sPla ordunun harekat sahası ~a dahil 

Darüffifalann pek çoğu yalnız 
hastane olmakla kalmaz, ay.1İ 
zamamıa yeyt~ecek tabipler için 
birer b~ dershane ve ameliyat 
hanesi de olurdu. 

En eski Türk Darüşşifas1, Mı· 
sır valisi Tolonoğlu'nun Hicri 
261, yani Miladi 875 tarihinde 
yaptırdığıdır, ki tam bin allmış 
alb sene evveline rastlar. 

Anadolunun en eski hastane· 
si, Tüa·k hükümdarı Melik Nec· 
meddin İl Gazi tarafından Hicri 
516 da başlanıp kardeşi Eıni
nüddin tarafındnn ikmal edilen 
Mardin Maristanıdır. 

me:;i pek güç vasıtalara başvurarak olmadan evvel kendisinin 1e maiye
aleyhinde çalıştığı tarafı büyük teh- tlndekilerin gözlerinin bağlan ·nası, ü
likeleı·e maruz bıraktığı için ekseri- zerlerinde nıaliimat toplamıya yara
ya ona verilen ceza ölüm cezasıdır. yacak şeyler vaı·sa bunların bilahare 
Şurasını da unutmamak lazımdır ki iade edilmek üzere alııımacıı e;ibi ted
casus, suçunu işlerken yakalansa bi- birlere başvurulabilir. )ltikaleme me
le yine muhakeme edilmeden tecziye muru, kendisine bahşedilen masuni
edilemez. Lahey nizamnamesinin 30 yet ve müsamahayı suiistimal ederek 
uncu maddesi bu hususu sarahaten malUmat elde etmiye kalkıırsa onu Nureddin Şam Maristanı 549, 
kaydetmiştir. Şayet casus veıifesini kendi ordu,,una iltihaktan nıuvakka- Selçuk hükümdarlanndan Kılıç 
ifa ederken ele geçmez ve mensup ol- ten menetmek, kendl«ini kabul eden Arslan namına yaptırılan Kayse
duğu orduya iltihaka muvaffak olur- kumandanın hakkıdır. ri Maristanı 602, yine Selçuk hü· 
ııa bilahare harp harekatı esnasında Bir hıyanet hareketini tahrik veya kümdarlanndan İzzeıddin Key· 
esir düşse bile ona ceza verilemez. bizzat icra eylemek için imtiyazlı va- lcavusun Sıvasta yaptırdığı Şifai· 

Böyle bir vaziyet bfı.diıı oldugu tak- zifesinden istifade ettiği müsbit ve ye adlı hastanesi 614 ve Turan 
dirde ona evvelki casusluk lıareket- reddi kaı.il olmıyan bir şekilde sabit Melek hanımın Divriğideki Da
lerinden dolayı ceza verilm<>yip doğ- olursa mükalemeci kendisine bahşe- rüşşifası da 626 tarihlidir. 
rudan doğruya bir harp eııiri mua- dilen masuniyet haklarını ırnybeder. 
melesi yapmak icap eder. Ylini nezdinde bulunduğu 3avaşçının Akşehir, Konya ve Aksarayda 

Harp devam ederken uva,çılar bir milli kanunları mucibince muh.ıkeme bulunduklan evkaf ve tarih ki
birlerile müzakerelerde bulu ımak ih- edilerek ceza gÖl'ür. taplan kayıtlarından anla~ılan 
tiyacmı hissedebilirler. Mesela bir Bu kayıt ve şartlar altında gön- Darüniialann, Selçukilerin inkı
muhasara esnasmda, bir meydan mu derilen müzakerecilerin vazifeleri raz;a doğru gittiği 680 tarihinden 
harebesini müteakıp yarahları top- muvaffakiyetle neticeleJtirse, • ej!er ·önce yapddıkları tahmin olun
lamak, ölüleri defnetmek ii'ıel'e çaı·- teslim mevzuubahs i:ıe -bir teslim 1 maktadır. 
pışmaların bir müddet için inkıtaa olma mukavelesi imzalanır. Böyle bir l M ffereddin Gökbörü•n\in 
u<Yramasını iki taraf da arzu edebilir. ve~ikayı im2alamıya ordu kumanda- M uluzBa' rh • 622 .1 ··n "' us ıma anesı uen o • 
Yahut daha fazla inat ve mukavemet nının Devletleraraı>ı hak bakımından C al dd" F , L l . . ce en1 e m entııı a anın 
kabil olmakla beraber neticenin be- !lalahıyetl vardır. Teslım şartları • .. • 
hemchal kendi aleyhinde tezahür e- te~bit olunurken cAskerlik şeref ve Çankırı Daruı~şıfası 633 ve Ala
deceği kanaatini edinen bir kuman- namusunun kaiJeleri nazan itibare beyin Kastamonudaki Maristanı 
dan lüzumsuz kan dökülmesinin önü- alınacaktır.> 672 de yapılmışlardır. 
ne geçmek için teslim olmıya karar Teslim mukavelelerinde ı:ıiyast Mm.r Türk hükümöar1anndi'ln 
veriı': Habeşistan muhareb•lcrinde hükümler bulunamaz. Ancak as- ~yfeddin Klavnm bilyük ve ı>ek 
mukavemet imkanlarını birPT birPr keti mahiyette k~yıtlar konabılir. Si: me~bur Maristanı 683 ue kunıl· 
kaybeden Aostıı Dükünün yaf)tığı gi- yası hükümler içııı kumandana Ak~nrlı mut olup bunda kadınlar için de 
bi. İşte bu gibi halleı de iki taıaf a- hii~um.eti taraiıı~dan :ıyrıc~ sıılahıyet ayn bir bölük yapıhnı~tır. 
rasında müzakereler cerey ın eder. verılmış olmak lazımdı ... Bır kuman- İ h"k"" d 
Bu müzakereleri yapmak üzel'e mük5. nanın milli kanunu her ne t''~retle o- ı randa Karahıta~ A u um aı-· 
lemeciler gönderilir: cSava-sçılardan lur~a olo;uı~ teslim ol•nayı mF'nederek !arından _Kutluk Torkan_ h:lhır:::n 
biri tarafından diğerile konuşmalar- ! sonuna kadar çarpı~mak ~ıkkını ihtı fsfahan cıvarmda açtırdıgı Darus
ı\a bulunmı:va memur edilen ve beyaz ı yar etmiş olabilir. Buna rağmen ku- şifa 670 tarihi etrafın'.da kurul
lıayı·ak ta

0

şıyıın şahıs mükii.lemeci mandan te!'l!im mukııvelP~ini imıalaı - muştur. Mo~ol hü!<ümda.rln~n
adıledilir. Mükalemeye memm olan !<a bu mukavelenin •lcvl<>tleı arası dan Ulcaylunnn kan~ı Il<'rıni:ı 
şahsın ve refakatindeki boramneı, hak bakımından muteber Qlduğu n- bahmun Aınasyada in~a etth·diği 
trampetçi, bayraktaı· ve tercümanın mumiyetle i~d~a ed!lmektediı;. T:ıbii Darüşşifa 708 tarihlidir. 
şahıslan masundur. Yani bunlar tek- kumandar. mıllı kanununa ay.ur1 ha. 1 M ~ 1 s d A r d t 

k · · · · k d' h·'k · ı· t ogo a razam arın an a-rar kendi ordularının kontr•JJÜ :.ıltın- re. et etlığı ıçın ·en ı u un.(l : ar:ı- ı ih . b ki R ·d"d .ı· • 
f 1 1 d l kt. T l . ı rı çı ,.e e m e!ı u uının 

da btılunan mıntakaya avdet rıliııce- mt an cez~ ıın ın aca ır. eıs ım 1 . d k" D .. "f 708 et 
ye kadar her türlü silahlı vtya si- mukavelc~ini imznlıyan kum,mdan Tebnz e~ 1 • _aruıııı.ı attı . . e ve 
lahsız tecavüzden, maddi veya mane- ancak hndi emlr ve kumandası al- ,.\rgın. Kamılın Haleptekı Il•m:ır
vi tazyiklerdPn ma~undurl.ıır. Biz tındaki ordulu iı;in taahhüde girişe- hanesı 753 de a~ılmıshr: 
Tüı·klerin iyi bir ata sözü olan cel- bilir. Bu .. sasa göre bnşkumandnn Osmanh1ann ılk dcvrmde acı· 
çiye zeval yoktun kaidesi bu prensi- bütün on!unun teslimiyetini kabu: 1'.n hastanelere gelince~ hm lıır
pin veciz bir ifadeııidir. l\1üıdllemeci edebileceği gibi muayyen bir cephe- dan ilk Darüssifa Yıldırım n .. .,·a
düşman hatlanna yaklaşırk"n, elin- de harp eden orduyu da f.'!<lim ede· 'Zıdın 802 de Bunad .. yaptırdığı· 
deki beyaz bayrağı sallar. Kendi nez. bilir. dır 
dine böyle bir memur göndel'ileceğin- Mütarekeye geliı.cf.': Miit·ırPke bü- ı İ. b ~.ı k" t:' "h D .. "f.,.sı .. 1 · ·h . stan u!.aa ı • a .ı arus~ı "' 
den herhangi bir va~ıta ile hııberdar tun harp hareket erıne nı ayrt :verır. d . ·ı b b t· l .. · ı · yA · 875 e camı ı e er.:ı er yap ıı • 
edilen kumandan onu her za nan ka- 1\lutareke bır mukave eıhr. ::ım sa- f" . d k"IA l 
bule mecbuı· değıldir. Zıra aksı halde vaşçı arııı arşı ı ı muvn ::ı at VI! : ; ~ • 

.' · · 1 k ı ki r k · ı rn1"ltr Vak ıyesın e tef ı ı.t a 
rızalarile yapılır. Eğer bir ınüdrlet daır ızahat bulunm:.klaaır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~şi~dHK~Mherp ~~~·~m~~e~ma~ 
•ı ngilterenin Rusya Sefiri Sır HAFTAN iN DEDl.KODUSU hayretten ağzı açık kalmıştı. Bu harehtlerine her an tekrar başlıya· hanesi 893, Haseki Sultan D·.ıütı-

Cı·ipps, harp kızıştığındanberi beklenmedik muvaffakıyetin yıldırım bilirler. Ancak mfüareke ~artları mc- ıifosı 957, Kanl!ni Sü1evma!' n 
.'.\Ioskovadadır. Vazifesi İngiltere ile siir:ıtile de ba~anlmış olma"ı Wavele yanında h:ıl'p ha;ekctler:ne ha,..lanı~- İ>zriişşifa 964, Osküdarda Nur-
Ru~yanın arasını bulmak, Ru,;lan S cÇöllerin f'ihirbazı lakabını kaıan- d:ın önce karşı tarafa muayyen bır banu Valide Sı.:ıltan Daruş~if"'"' 
Almanlardan soğutmaklır. ir Cripps, ~eyi anın agag"" ı kırıldı _ dırmıştı. Fakat aradan kı:;a bir za- zaman evvı'! bıı niyeti bildirmek mec on.ı .. ··n .. Muradın zamamnda 

y . 1 . k ' . 1 '11' T ;\f" l k • OJ ' UÇU CU 
Fakat butün didinmelerine rağ'- R -Ü d b •• "l • man geçer gt·çnıez n) nı yer erın ço hurıye~ı çar"a h>ı ı'ı~rı .lırb. ·1: uUare ~ Manisa<Ia açılo.n Dnr5~ifa 1000 

men bir semere e!ue oosevcnı, yar ım urosuna verı en emır- daba az bir zaman- UmUml veya nta il I 0 a 1 ır. ffilllnl !L" d b"• •• binnri 
d. 1 t da Almanlara intikal -- k > 1 ti · btit tarlllım en J.nz onoe. · edeıııiyen ıp oma Gl A V b mutar~ ·e, ... avaşçı oev e erın un . •. !t 1026 da 

yıldızının sönmiye • ntonesco 
1 

ı aş va/isinin ceva l • edivermesi işin ta - cepheleı·rll'ki harp hareketlerine, nın- Ahınedın Oaru,;ıua$ı 
yüz tuttuğunu göı·ü. W.T h b tlını kaçırdı. O Kii - halli mütareke ı!le l'l'dulaı·ııı bir kı!I· açılmışh~dır. 
yordu. Bere.ket Hit. w avel; si ir az, sihir diyarına gerek ne kadar c~ihin ad- nıının hıırp hareketleriı;e ve mu:ıy- Ok tıp Türk tıhlivesi olartıl(. 
ler imdada yetişti... Genel Direktör -·-------------.. Direktöıü vazife. deılilen muvaffakı - yen bir mırıtaka dahilinJe nihayet bazı kitaplarda 675 (Mil::di 

O gu"ne kndat· t~ h i 1 yetin, kullanılma~ı . ) d 1 F t!L Daru··,.rj 
.. ..... emen Hu~ciye- YAZAN: Z YA TEVF K sinden affetmek- bilinen tankın kar A vnır. 1470 e açı an a ın Y. : 

maslannda uçuncü, nin ~nı.s 1şled ten başka çare şısında pek te t;Ök- :\fütarckenin, ı1alahiyPttar n.akam- fası gösteril~e de, hp tanl;ı 
beşinci ilcrecede kim i\Iasasının .Aı•ı;,_ı·v ·"oktu. bl ' ~ ·ı · ·ı · d kt rlarımızın bır 

• J miyecegı anlaşıldı. '\'V AVEL lnrla kıtaat::ı resmen te ıg ttıı nı<'SI ı e ugra~n o o 
selerden yukarı mu- Daird ı 'Lt' s et R R d h - · 5 ' C":64 ~~ne• gı ı, ovy ıısyanııı umaııya a arp, saçaE:,rı sarın. Bu cepheye csihin. lazımdıı'. :Muhasamata hemen tebliği kısmı Kanuni füeym;trun u 
hatap bulamıyan Sir neşrettiği istatistikleıi telkika baş- ca, dahilde fır~at kollıyanlar d . d k' ·ı . .. k t 't d'l dn (MilAd• 1556) d clım Dnrüs Cripps birdenbire Stalinin sofra!'mn 1 • en zıya e ma ·ıne ı e ı:: görecek biı· mutea ıp veya cı;pı e ı en zaman a 1 a a ,,. . -

kadar 
,.u-kselcli. Ziyafetten zi·.··afete, a~ı. f harekete geçtiler. Bazı yel'lerde, bil. kumandan, General Anchin Seck !<e· 1 nihavet verilir. Harp hareketlerini! sı."fayı, bir kısmı da Miladi 1827 
" ·' lngilizleıin tayyare .. tayyare eı·- hassa Yaş şehrinde Alman askerle- ·ıcr F k t u• J J • l lkl 1 hh 

(lavetten davete konmıua ba~ladı. 1 d • i çı ı. a ·a n:we ne o acaktı? Ni. ~ııhne olan sJhada ı::ı a orı u ara- de arılan Tıbhane ve Cel'ra •• 
J ., yat arı kulaklarım doldul' ugu iç n rinc arkadan ate .. aç. h l ı·t ı l l h l ı - · ;, ., aye a yanın !lene ere emek ve. 'iınıla cari olacak nıtina~e ec "r nıu- · k h 1 t kt d·rıer 

Stalinin huHı~i ziyafetinden çılrnr ilk gö1. attıgı hane bu oldu: Rakam ınışlar. Bir yandan Yaş rerck hazırlııılığı muazzam bir or - tareke '<:utları meyanında te<bit ey- neyı r. •.ı e rne e ı . 
larken mü~aviri, Sefirin kulağına müthişti: ~O bin.. tanka geçti: 20 Vali~i harıl hani miic- duyu burnu bile kanamadan Mısır ü- l<'mek akirllere aitlir. Taraflardan Türklerin açtığı hastaneler ya1. 
fısladl · lıln, silfdıa baktı: ~•1il3onl:ı var .. cep- rlmleri ararken Geııe. k ı 1 · unlard · L d u "ld" · · sera ·anıp arına nı saıiı· eden biı blrinin miitarel.e şartlnrınd.ın birinı nız b an ıuare~ cgı ır ve 

CRIPPS 

-- Nihayet yıldızımız banştı... hane hadsiz. lıesapsız .. şu halde silah ral Anlonesco da cm - kuııın.n?an . tl•kaüd. e sevkedilen~ez·!i. vc~·a bir kı~mını vahim bir suır.tte onlnnn hastalar.ıs kar~ı olan buı 
Edime, (Tasviri Erkal') - A•- Şeytamn a~·agvını kırdık... yaıdımı mevzuu bahsolaıııazdı. Teç. niyet mekanizmasını fa Kr. 1 b f k ı- J 

.,. J h" t t' f k , n h b' 11
' ısıne ır v,azı e,.verme • azım. ihlüli. cli'-"Cl" tarafıı nıiitare!<~yi fes- bu··.,;;k ;nsani ı:l~!.:as1 ne mühim 

up ı ile doi~rudnn cloi?ı uya posta ıza a g('Ç ı.. a a~ na 1 e.. er ır ali rmk Emni. dı Burada da \\ il l'k ı i d "' • -
'll·ı!:liyatıııa b:ı-ılandığ;ım bildirmiş - Cı·ippq, acı acı güldü: şey Sovyet Rusyada bol hol Yar.. .,, . . . ' . a_vc ın a ·.u ıı nı a. hetmek ve ;ıcele hnllerC:c cforlıal mu- mede11i vasıflara malik oldukla-
t · • rııkumlar v. üz binlerde clolası,·or. yet ,t :\lüdürü tet- dına ~etı~tı: Sıhırbaz, silıır diyarı- ha•amata ba"lamak hakkını verir. nna delil.ı: ... 

ııı. -- Kırmasına kırdık ama Uç mil- • , kı'katı~ııı L'aporunu t k rıa, Hındi ... tan:ı "'0 rt'k denclı' , . '.. . . o .. 
Genel Direktör: ·• a ,_ç ' · :-!iltnreke lıiıkumlen sırf '<er.dı te-

Sıın günlerde Avrupaya giıl ecek yon Almanla bir 0 kaclar Rusun bi. Anto11esco dım etııılş. Bunda müc- n· 1 · d SERVER iSKİT 
Yol rilıirl<>rini forması pahaşına... - Tevl'lı1..eli .\Jııı.rnya bu muaz- . ki n ave, Hın istana tayin emrini şebbilslerilc harek.-t eden huı,,usi ş:ı-
ılıı.cular tltı ~ehrimizdPn geçmekte- zam (>Jlltia ambarııırı salclıı·mamış, rimlerın tev f edildik. alıı· almaz hl'mcn cl'lıinden ntla~rnı hı~lar tnrafınrltrn ihlal edildiği tak- -··-·········-······ ....................... . 

• • !eri, hepsinin de Demirnıuhafızlanı l 1 b' rı~ı surede Slvilın!"rnd - Uzırnküp· diye söylene söylene dolaşırken p:ö. men,.up Rumen gençle!'İ oldukları çı rnn J, ~r ta.kım yeı !eri ölçtii, biçti, dlrde bn jhlfil. di:;C'r tarafa, sadc~e Akhi.sarda feyiz 1i 
l'u "t·asınıl~kı' ],o·pı·u"Ioı· taı11ı'r e· 'ı'Jı·p R lt AI 1 R züııe bir mecmu:ı ili~ti. Bunu'a Fin . . 1 ·ı . . 1 ·ı k d d· ı· • sonra ta vinııni çıkardı, bir şeyler ''l\'lllhl'ln ceı::ılaııdırılm.a><ıııı veya i-

u " • , u ocseve , .maıı arın usyaya ısım ene, cıı;ını erı e ay e ı ıymış. h ı .l ' 
~ harbinde e~ir edilmiş Ru;; askerlE'ri- e:ıap anı: cap e·".'yn.r<,·a mat "Z kalınırn :r:ıı·arln· 
l \rrupa ile olan tren scrvideri ba~- "ki d'kl l h b · · J " " a ., :ı:u en 1 er ::ı erını a ır ııin ı·esimleri vardı. Dikkat etli. Az sonra Yaş Vali>1inin ı·aporu - l'.Ier.cl" snk. ıleıli. Nasıl olsa rın tazminini islemek hakkını verir. 
j. Ylııcıya katl.ır postn ve yolcu ııak- ı:lmaı hemen: 4!Demokruııilerc Y::ır- Bnııbrın c,ksel'İ~i •·alınayaktı. Direk. gel mi". Bu raporda ateş açanların t · d ı H' 1· ı b ı 1Yntı h'l a olu ·ı k t " " eşrın en cvvt' ım ıstan< a u u · "{.:'1•-·,·c'·<>namede :si•a"i hükümler 
b • ' r, Y 1 e amyon ve 0 o- dım Bürosu Genel Dırektörunii• t;a- tür rahat bir nefes aldı: Yaşda mukim 500 kadar yabudi ko. ı• ·.... n. J 

\ı ler vasıt:ı~ile terniıı edı'lnıuktedı'r. ~ · nuruz. de b"luıı .... ı--ıı·r. Fu::nt e-<uslı ve de-
~ /~ gırttı: El'lesi günkü gazetelerde şu satır. münh;t olduğu, hep~ınin de yakalana - ' 

Dlyarbakırda ~~~~ _ ~ıaıısaya yar~ı_m lar vardı: rak kurşuna dizi!Jikled bildiriliyor- Yuvcriniıı bir şeyler anlanıadıii;ı v:ımlı sulh mümı«cbetlerı ve harpten 
Sebze hall ., c•demeJık, hazır cltgil- ~Aıacı·ika, Alııı!lıı 1 cırın·ıızıııııı tak- muş. bön biin bakışından b,..lliydi. Wa~·el cloğ:ın nıcselelerin kati olarak halli 

", ~. dik. Yu~oJlavyay:ı ede- lıilı ('"ıı•ckfe ı:e P.ııaynya lıer tiirlii i2ah Jetti: ancak sui:ı muahedesin:!c derpiş edi-
bi b ]o (H O 1 <l Antonesro derhal Yaş Valisine , · 

t "• ~:ır a _r,. .usu:;i) .. - Belwliye ~ cc•ktik .. v:ıkit ka ına ı. ı ıtttr.dı:ıu ycıpmayı tcıcı/ıh:it eyremek- . - Hindishın Poloııyndan :l500 kı. ı,•b,Jır . 
.. r r d 1 k bir şifre çekerek Emnıyet. Miidüri.i- D "'h ~' / ti a. ın. an ıstım ak edılıp menıleke- ._, Yunanıst:ıııa ycln çı ·al' tcdır. Yııı·<lım f:efdi bifa/ı(trc teııbit lonıetre m<'safecfoılir. Almanlar giin. r . • vı "t r.R JJ 

I
·• 11 ıhtı.yueın_ı . k.ırsılıyacak bir· tarz- l - · crenıilere "'eri ''l k • · L' k t · a ·d R nün raporunun metnini bildirmiş. ı 40 k 'I 'l li 1 b • , • < ıg-ımız ,., ... r,c., ece ·.ıı·. r" ·a ~wı ı e11 uı;ynya \'aliden şu cevabı almış: c e ı ometre ı er yor ar, u ı;:-
ı a temır ettmlerı·k modern bir ş:.>!de \}'<...) tllin demek lazımp,ci<li. bir ""r 11iiz biıı çorap ı·e ayakkabı rlisle so g-iin sonrn, teşrin iplid~ . ı Yıldırımdan 0··ıdU l(oııu1 k cKurşunumuz kalnıaılı. Göııderilil' · 
ı. an asap ve sebzeciler çarşı:<ı Roosevt:ıt P.tı!=lya bu memlek('tlere .'liinderilrbilecejji rııılasılmıııtır.:t sınd:ı Hinrli~tan kapılaı·ınn dayaıı::ı-
~ .. ~ta B' · i U ı;e onlan da kııı·suna dizeı·iz.> r.-:ne• (llu·us') B · fli ~ .. u·ıııc muı~ıi .!Hüfetti~ Abi. bmzeınez. Kendileri da Du satırlar «Demokraııilc-re yar- · bilirler. Vakıa Ru~ orduları nıuka- .:.. • ~ ı - uı·av:ı v< cı-
lı 11 Ozmen, Valinıız Feyzi Gürel, :vanıııa:;alaı hile Ru-;ya muazzam bir dım Büı·o u Genel Direkt5r{':!'liin> * • veınet ediyor ama ne olur ne olmaz, v~ı-a rai!.ın şiddetli yağııı~rla. e~-
~ .. aşıtı{iş:ıvir Mithat S:ıylam, nıiilki ülkedir. İ~tila edilıne,;i zamana muh. başına kabağı patlattı. Bu - ~ııla·ı L ihyada Rrit.anya orduları Ba~ dünyarlır bu .. hele biz onlal'dan e,._ na;.ınd:-, KiiprücPk ki.iyüne yıldırım 
\ı e aııkeri erkan. olduğ'.l halde kala. t:ıçtır. Herhulı!e buraya yardım eı.!e- okuyan lıeıkes cAP\erikanın:> .,ütün kumandanı Çeneı·al Wavell, vel Hind hudutlarmı ttıtalım .. Ma - dli~nıii~ V•! Ahr:-: .. t Menıiş f'ihan kn
lııahk bJr halk k1lt!ı::s!ni;ı j~tirakile cek vaktimiz var. Vek;t kaybetmeden ılünya ile alay ettiğine hükmetmişti. bir hamlede Bingazi~'i, aşıp Trablus lUm a sütten ağzı yanan yn/i'urdu rısı ~O Y• şiarında Haticenın O!um:i. 

eraı;ih\J41 açılıı!'\itu·. ne gonJerrnck kııbilı;~ derhal gonrle,._ 1 Efkimuıı.unıiyeyi t.esli.in için Genel çölüne dayan<lıin zamaR herkesin lfrttyerek yel'... Z/l'.4 TEVFiK D~ :>ecen olnıu;t":l.r. 

yağmurlar 
Akhisar 6 (AA.) - Yı1lar -

dan beri devam eden ve bilh 1S5"l 

tütün mahsulünü tehdit eden ku
raklık. dün yağan bol yağmurla 
bertaraf ol•mmuştur. Zürra se• 
vinç içindedir. 

f\~uğlada şiddetli bir 
scrr sıntı daha oldu 
l\luğla 6 (A.A.) - Dun ö~

eden fonu saat t 7.45 de burn· 
d'l ı;ok !1i<ldetli bir 'f_er sarımıtıJI 

olınuçt ur. f!a,. r yoltur. 



• ::::z::s Sahile : 4 7 Temmuz 

Mustafa Fazıl Paşadan .•. Fethi Okyara Alkolün tahribine 
~c:)~~Dlt'll.t:~ _ :l~ Siyasi fı;k; ı:eisle~inin • h~yati 

olmak için • 
manı 

tefrika: 4 Yazan : Ziya Şakir Milli küme maçları 
dün neticelendi 

1 - lslah evi açmak, 2 - Mektepleril1 
disiplin t alim atnamesine yeni 

hükümler koy mak, 3 -Halkevlerinde 
sinemall, k onserli k o nf eranslar 

ter.tip etmek lazımdır 

.... ,., ........................................ . 
Maksadımız (Kırlanti) nin bulunması idi. 

Fakat buna muvaffak olunaınadı 

Ertesi gün, tekrar mi.ı,taııtik hu· 
zuı:una çıkıyor... Sansal" lahınu<l, 
yine oı-ada. İstlcvau b;.ışlıyoı·. E\'vela 
Rıza bey kı a "'~ müphem cevaplar 
veriror. Ful,at bu cevaplar, ne San. 
sar Mahmudu ve ne de mu•tanti~i 
tatmin etmiyor. Yincı bir takını va
adler ve tehditler başlıyor. Bilhaı-~a 
Sangar Mahmud söze devam ederek: 

zakereye girişi} 01'. Ru i için, b ı · 

rovolver, bir kama ve r>lli adet d~. 
(kaime) denilen o clcvrın kagıt para
'ından isti~·or ... Rıza he\· ele, komi
tanın katibi oldugu için, hu i;;leri ta. 
mamile biliyor. 

Rıza bey bu mesele etrafında bil
diklerini anlattıktan !<onrn, oı taya 
bir !\Ual daha atılıyor: 

Tasnifte Beşiktaş birinci, G. S aray ikinci, 
Fener üçüncü ve Harbiye dördüncü oldu 

lahıhal edinceye kadar evin k:ı :ı· 

sında saklanır. 

- Bizim maksadımız, (Kırlnnti) _ Hakanı sabık l\furad cf<'ndi~·i 
nin bulunması 1dl. İş ondadır. Fakat Avrupaya götürmek gibi bazı nıe~. 
buna muvaffak olunamadı... Bılna, muat var. Bu İ\ii, ııiz yapacakınışsı· 
her hafta (Paris) ten mektu1' gP.\ir. nız. 

T Ü r k iye at le ti z m b ir in c i li k 1 e ri 20 t e m m uz d a, fut b ol 
birincilikleri de 12 temmuzda 19 mayıs stadında yapılacak 

Dört madde üzerinile toplamıy:ı. 

çalıştığımız içki ile mücadele bah
sinde dün birinci maddeyi ele ala· 
r:ı.k alkoliklerle mücadele etmek ve 
s:ıı lıo.,,foktan nıütevellit hadhieleri 
azalt~ak için Türk ceza kanununa 
şarhoşluk h·akkında daha şiddetli 
hükümler konma~ı lüzumuna işaı·et 
eylemi:;.;tik. Bugün de diğer madde
lerin teşrihlne çalışacağız. 

1\Ieyhane, gaz.lno, baı· ve em .. ali 
gibi eğlence yerleri kaptlal'ında ve 
bazan -şayet garson müsaade eder
şe- bu gibi yerlerin dahilinde dola
şan pejmürde kıyafetli adamlar 
vardır. Bunlar ekseriya rastgel
diklerinden içki parası dilenirler ve 
avlarının hemen yüzde doksanını· 
ayyaş ayyaşın halinden anlar <l:İ

şünccsile olacak- içki içenler te:;;kil 
eder. Hemen hepsi göründükleri gi
bi hakikaten munis olan bu ayyaş
lar, 1 numaralı zararsız alkoliktir
ler. 

Alkolle mücadele bahsinin üçiıncfi 
kısmını, yetişmekte olan neslin ııl· 
kole alışmaması ve içkiye müst:ıit 
görünenleri lıu beladan kurtanunlı 
için tedbirler almak meseleı;i tc;kıl 
ediyor. Bazı içkill lokantalard:t mıı• 
alesef her ha1lle mektepli olduklaı 1 

anlaşılan çocuklar goruyornz. Bir 
koçı biı· araya gelip kafayı çekiyor· 
lar. Bu başlangıçtır. Henüz yalnız 
başlanna meyhaneye girmiye cecıa• 
ı·et edemiyorlar. Fakat yarın ne ola· 
cak? ... 

Bu mektuplardan anlıyorum ki İ~
tanbulda ve Bl:!yoğlunda, iki komita 
vardır. Bu komitalar, Pari.steki şu
belerile muhabere ediyorlar. Komi
tanın birini (yani, sizi) ele geçir
dik. Şimdi, ötekini arıyoruz. Onu da 
ele geçireceğiz. Fakat bunu biliyor
sanız, bizi uğraştı rnıadan söyleyi
niz. 

Deniliyor. 
İsticvabın uzamasından ve §iddt•lli 

sıcaktan, artık çıldırma derecesine 
gelen Rıu bey, bu suale de (saçma 
sapan şeyler beyaııi ediyoı·. Ali Sua. 
vi madde~inde malumat veyahut iş. 
thaki olup olmadığı) sorulmıosı iıze
rine de inkarla mukabele gösteriyor. 
Ve nihayet tahammül edemiyerek: 

Dün Fenerbahçe sladmda milli Sekiz dakika gibi az bir zamanda janı veya atletizm işlerinden an-
kiimenin son maçları yapılmıştır. 3 - O mağlüp vaziyete dü~en Harbi- lıyan b.ir 2at gönderilecektit). 
Havanın fevkalade yağışlı olmasın- ye takımı 15 inci dakikadan sonra 3 _ Fazla atlet ile iştirak ar
dan maçlar çok az bir seyirci önün- J Fenerbahçe kalesini uzw1 bir müd • zusunda bulunan bölgeler mas
de oynanmış ve niı;bcten zevksiz ılet ta:z.yik etmişse de gol çıkarama· 
geçmiştir. nuş ve Fenerbabçcnin de akmlan raf farkını kendi bütçelerinin at-

Dünkü maçlardan ı;onra Be;ilktaş bir nelice vermediklen sonra ilk letizm tahsisatından kar~ı1aya
milli küıne şampiyonu, Galat:ı!<aray devre 3 - O Fenerbahçc lehine bitmiş- caklardır. 

Diyor. Ve (Kırlanti) hakkında 
tekrar tekrar ı<ualleı·e girişiyor. 1 - Artık inı:;af ediniz. 

Bundan anlaşılıyor ki (Kırla:ıti)· Diye, ifade veı enıiyeceğiııi bilctiri-

ıkinei, Fenerbahçc üçüncü, llarbiye tir. 4 - Bir atlet bayrak yarışı 
döıdiincü, Altay beşinci, İstanbulspor İkinci devreye Fcnerbahçe nğır bir hariç, üçten fazla müsabakaya 
altıncı, Altınordu yedinci, Denı.ir- tempo ile başlamıştır. Yapmış oldu- giremiyecektir. (Yalnız Balkan 

dd. h 1 · Bunlar arasında bazı zavallı :ka· spoı sekizinci, :Uaskespor doğuznncu ğ-u rnülea ıt ücum ar semer~ız bayrak yarıs.ına bölgeler dile· 
b 1·- ı ' ·k H b' 1"1 h.k. dınlar da vardır. Koltuk meyhanele-

Ru gençleri içkinin tesirinden o· 
zakl~rrtırmak için evvela mektep ta· 
Uınatnamesinc çok kati cezai hu• 
kümlcr koymak, sonra da talebı•ye 
sık sık konferanl'lar vererek içkıııiıt 
mazarratını anlatmak icap eder. nıı 
mevzuda terbiyevi filmler katiycn 
ihmal edilmemeli, hemen her hafta 
çocukları sinema salonunda toplanın 
Iıdır. İçki içti~i görülen talebeyi 
derhal mektepten kovmak lazımdır. 
1000 kişiyi kurtarmak için bir kişi~ 
yi !edn etmek zarureti vardır. Ay~ 
rıca mekteplerde inzıbat Leyetl;!ı:İ 
teşkil etmeli, bunlar içkili yeı·i<'l·İ 
lwr gece kontrol altında tutmnlırlır
lar. :Mektepten kovulan çocuğun ı~
lah evine ıocvkcdilip bir snnat ôi(
renmesine çalışmak elbet fayd".llıd ıı·. 

bin bu işte çok büyük alakası.. 'l.e yor. ve Gençler ir ıgi de onuncu o muş-1 geçtı ten sonra ar ıye ı er a ı - dikleri kadar takım ithalı'ne --r-
lardır. nıireti alarak Fenerbahçe kalesini "'"' rinde kendilerine birkaç kadeh ıı;-istintak edenler nazarında da, 3(1Jl Sansar Mahmud, kalkıp gidiyor. 

D besttirler.) t k ·· t·· b d'· - d G. Sarav • M. Spor t:hoit etmiye baş~amı~)ardı_r. evr:- mar ıyaca us u aşı uzgun a am derecede ehrmruiyeli vardır. Fakat müstantik, Rıza beyi koru
. ı . nın oı-talarma digru Omerın kalecı- 5 - Program sırası hiçbir su· beklerler. Çünkü henüz kaldırım 

Hava, sıcak... tstkvup, müz'iç .. 
Rıza bey fena halde !'ıkılıyoı·. Sıı.nt

lcrce devam eden sualleı Jen bıkıp 
u;;aıuyor. Düşüne taşın.ı yainığı 
ifadeyi verip kuıtulmak için: 

-- Beıı, bütün bildiklcriuıi not et
tim. Bunlaı ı ~azıp, Nazır Paşay:ı 
i.ak<l.lm e<leceğioı. 

Diyor. Ye yazdığı kağıdı cebin<len 
çıkararak müstankiğe veri;yoı·. 

!'ılüstantik ile Sansar Iuhmııd ka 
ğıdı okuyorlar. Yazılan 11eyler hak. 
kında kanaat ha ıl ediyorlar. Fallat 
S:ın:-.ar :Mahmud, bir noktıının ay
dınlanmasını istiyor, O denin de\'
let erkanından bazılal'ını k.ısdı-dc

ı·ck: 
- Mösyö Kırlantiuin, \'ükelii<lan 

Rilştü, iki Said ve Kara Todori Pa
şalarla müııuc::ebeti ne merkcz<kilir. 

Diye bir sual sonıyor. Itıza be~·. 

bu suale de: 
- Bunların zikri, sebk~tmeıııi~ 

tir. 
Diye, kısa bir cevapla lktifa edi

yor. 
Bu ılefa Sansar Mahmud, Ru::ı 

beyin verdiği notları ı:ıisteriyor: 
- Bunları, Nazır Paşaya hitaben 

yazıp vermiye lüzum yok. Sıma hok
ka, kalem, kağıt versinler. Ru ifade
ni bir (layiha) tarzında, (Zatı şa

hane) ye hitaben yaz. Rana \'er. 
Ren de keııdileıine arıeJeyim ... Deı
hal, halas olursun. 

Diyor. 
Onlar, t:ınt bu mecele hakkınJ~ 

görüşilrlerkcn, mü~iantik birdenbire 
sozun anısına ~ll'ererk: 

- Agah efendi, Aziz beyden ta
lep eyledl!;rf akçeyi almariıı11 diye in
karda bulunuyor. Bu parayı aldı mı, 
almadı mı? 

Diye, bir sual soı·uyor .•. Rıza be:r; 
Agah efendi ile Aziz beyin beı· şeyi 
itiraf ettiklerine knnaııt be<l~diği 

için, hiç tereddiit etmeden: 
- Aldı. 

Diyor. Ye. Sansar !.Iahmudun: 
- O, nasıl ınektup! 
Diye !maline de, tamnmile bo~ bu-

lunarak: 
- Suikasdc dair olan mektup .•. 
Cevabını veriyor. 
Halbuki; müsmntik ıle Sansar 

:Mahmud, i~ln içinde bir (suikast) 
meselesinin olduf;-unu bilhmlikleri 
halde, bu itiraftan son derecede ı:c
vin1yorlu. Fakat kurnaz hareket 
ediyorlar. Mahirane bir hticT"np ile, 
(suikast) meselesini bütiin tefeıTUat1 
ile öğreniyorlar. 

Bu meselt>.nin esası, şudur: 

Sultan Hamidi öldürmek !çiıı bir 
(fedai) aramyor. (Tabip Agih efen
di), bu işi kabul ediyol'. Saraylı ha
nım (lj, Kufant.i ve Az.iz b•ylc mü· 

1) Bu (Saı·aylı lıanım) da.n mıık
ınt, herlwlde Sııltaıı fııradrıı d,, 1 -
aı (Srrkıif eııd) kalfa olaca!:. 

verm.lyor. Kendisine kağıt kalem u· 
zatıyor. Bütün ifadelerini, tıizzat 

kendisine yazdıtıyor. 

Rı1..a beyin mektubundan nııla~ıh. 
yor ki, kendisi çok ı<ıkı isticvnplon 
geçirilmiş ve bir hayli tayzik edil
miştir. Bunun scbelıi de: 

Ilk maç hakem Adnan Akının ıda- ye verdiği j:!'eri paı1ını kapan Harbi· retle değiştirilmiyeceğinden aJa- kadını olmamış, belki evlenmek va
resinde Galatasaray!~ 11-ra.,k~s.poı· .~- ye sağiçi takımının ye!{anc ~olünü kadarlar takımlannı teskil eder· ndlle aile yuvasından uzaklaştırılıp 
rasınd~ ce~·~ya~ 1 etn~şli~ Bıı~ ~un :ırapmıya muvaffak olmuştur. Bu ken bu hususa dikkat ~decek.ler- bu hale getirildikten sonr:ı tek111e· 
evvel ar ıye ı e ~.ra ere .. u ~11 g-oldcn sonra Hatbiyeliler hücumla· dir. Iennıiş kendi halinde metrukedider. 
Gnlatasarııy takımı ~un .~e guç bır rını sıklaştll'ımslar ve .Jt'ene1·bahçe 6 _ Müsabakalarda t'n rok Ya bir akraba veya bir aı·kada~ ~·a-
ırnliblyet elde etmlştır. Çıınen snha-1 kale;,i uzun bir müddet bu t:.ı~yikle. 1 t k T'" k' b"' I "ı 1 nında yatıp kalkarlar. E:llcrıncıen 
ya daha fazla alışık ol~~ '~?1ka:nı;: re mukuvemel elmi:jtiı. Ancak 3i nci sayı a an .a ım ur. ıye o.ge er her iş geliı-; kirli para kazamnıyan 
lar, Galatasaray kale!!llll ıı· ayı dakikada kornerden gelen lopu uü:ı.el arası atletızm sampıyonu sayıla- h h . b' d 1 beı·hangi bir 

(Komitanın katibidir. Her şeyi tt-hdit etmişlerse de küçük çoptaki bir kafa vuran Naim diircluncü ~lcfa caktır. Sayılar .şu şekilde verile- !';•~~·ilducng~er::~"': :t:ı~ıak c·.:ıeııcı·idk. 
bilmesi lizlm gelir). forvetleri bilhassa kale önlerınde ııe- F' k · ,~ 

Harbiye knle:-iııe ıookmu~ ve ener- ce tır: Fakat buna kinısE' ce;;a ret edemez. 
Fikir ve kanuaU heslenme ... i<lir. 

Rıza bey, mt-ktubu yazdığı zata 
karşı, şu ~ik1iyette bulunu:·or: 

Ah bırader. Pek muz.tarip ha!de
yiın. Firar etmek, mümkün ıkgiı. 

kazaya rıza olnıııktan başka çarem 
kalmadı. Bunun encamı ııe olacak? 
l.stimaına göre bir taraftan, da· 
ha adam cclbt-tmck1.e<lfrlcı·. Beni, 
Vacid ve Muhlaı· efondilc ı le mı.i\•a. 

cebe elliler: 

tice alınabilecek pozisyonlurdan isti- ı h h d l 1 k ı 
l'ııde edememişleıdir. ıal çet~a a an 4 - 1 gaip 0 arıı. ay- I inci: 5. 2 nci: 4• 3 üncü: 3, Bu yüzden ümide kapılar!!k lıir ge· 

ı·ı nııs ır. . 4 üncü: 2, 5 inci: 1, 6 ncı: O. 
Galatasaray dün iyi biı oyun Çt· TAKIMLAR: Fene.-bah~t· : Cıhat; Bay k l d b I celik eı!lentiye raıı olurlar. l\fcyba. 

karamamı:;.;lu·. Bunun başlıca sebebi "! · ra yans ann a u sııyı ar ne meyhane dolaşıp bi1·kaç kadeh ıs· Muammer, ,. urat: Aydın, Alı Rıza, 'k" . 1. I k. h 1 k 
fazla koşan rakipten karşısında '\;~ Ömer· Fikret Kadri. "Naiııı. Naci lı ı mıs ı o ara esap anaca tır. m:ırlavacnk bir tanıd1k yüzü arıyan 
~·el'in kayak bir halde cılu~uııdan to- !Rebii.' ' · ' 7 - Türkiye bölgeler arası kendi 

0

halinrle ve batta az kazançlı 
pu iyi kontrol edememclel'idiı-. Htırbiue: Bedri: Hayri, :Münil'; atletizm şampiyonasında ve da· bir iş sahibi erkek. içki müpleliilurı 

Bundan başka üç ortanın ~eı i 0 
- Suphi. Abdi. Nahit; Kenıul, Raua-ı ha evvel grup birinciliklerinde <la vardır. Bunlar 2 numar::ılı zarur-

yunculaı·dan mürekkep olmııınası ve hnttin. Erlujhul, ;\Juzaffer, Ali. iyi dereceler alan veya istidat Ye oız alkoliktirler. 
daima kı;:.a paslı 0~·ıınu tercih etme. Yelken mUsabakaları kabı"Iı"yetlerı·le dı.kkat ç•ken at· 
lel'idil'. San kıı·mızı defanı;ı bir ırlin ... Bir de kazancı fena olmndığı hnl· 
evvelki fena oyununu gii~ternı<.>mek- İf'tanbul Su Spoı !an Ajıınlıj!:ı ta- Jetler, 2 ..ı ağustosta İstanbulda de alkole para dayanmadıi{L ıçin <'-
le beraber l\Iusun ın mücıı<leledı-n ka· ra fındıın teı·tip etlileıı mevsimin i • vapıhıcak (Türkiye atletizm bi- virw i~·i bakım yan, arkadaşianııa, 

Bundaı1 bil'kııç giin al,clem, biça- çınması ve Aclnanın ~·okluğu Maske- kinci yelken mfümlıakalal'l dün Moda rinciliklerine) sahsan davet edi- mahalle bakkalına, meyhaneciye 
re Mihal efendiyi dahi göt\lriip be- spora her iki taraftan da hücuma koyunda yağmurlu bir havada ya- ı ki d' · boı·ç eden ve nihayet vazifesine de 
nim üzerimde bulunan, gardiyanla- ı1 ~eçme imkanını vermiştll'. pılmıştır. ı ece er ır. · · · · · ~ayri muntazam devam ı:ıttiği için 

Üç mil mesafeli olan bu yarışa 7 8 - Cru.~ bumc1lildennde 
ı·ın odac;ına ko~;dular. IAk.iıı nıüla- Hulasa dünkü oyun bilbası:ıa !'aha. snrni 'şlirak elmişlir. yapıJacak musabakalar şunlar- işinden olan ayya'jlar vardır ki bun-
kat. mümkün değil. Y:ılnız istintaka ı nın fevkaliı.de bozuk olnıac;ından <;t~ • •· lıır da üç numaralı alkoliktirler. 
ıri<lerken ve belaya inerken bhibiri· yircileri tatmin edecek toek~~l' ?ü~cl ; ·etic~~mut (G. S.) -lf;,S(} dır; OO, ıOO, 

400
. 

800
, 

1500 
Bunların kendilerinden başka kim 

mizi görmekteyiz. Lakin yine, mü- . olmamış ve Galatac;arayın ıkıııcı dev ı;eye zararı yoktur. Silahtan, kan-
kaJeme voktur... Aman birader.! renin 19 uncu dakikasında attığı bh 2 - Saınim (G. S.) 48,5-1. metre düz koşular, 1 1 O metre dan korkarlar. 

.. • _ , . J?o1 ile l\Iaskespor sahadan maflup :ı, - Bi~ı·han (G. S.) 51,:J8; manialı Balkan bayrak yarı~ı. 
Ke'ldınızl, gıızel nıuhafa·1.a edin. Zı- olarak ayrılmıştır. 1 ole nıusabakaı;m;ı yalnııı. bır tek. g··ıı~ d i!Jc c;,.dciç cirit atmalar Fakat bu her üç nevi alkolik ha· 
ra, pek ziyade tahan'İ tnıekte ol- TAKE\fLAR: Gıılatu8cıı·oy: Q:;. ne iştlrnk etmi-: ve Halim ı.:ı.ıs dt' ~k 'k ' .. ' d kl' yatlarının sonuna katlar bu halele 
duklarını iı:;t.ihbar ~yledim. Yakıa man: Faruk, Salim; .Musa, Enver, rııns1 bitirmiştir. yu ·sc -. uzun, uç a ını, sın a bırakılıl'larsa alkol ihtiyacı için z:ı-
akçeniz olmadığını bilirim. Fakat Halil; Barbaros, Bülcıul, :\Iustafa, lsfanbuf atletizm atlamalar. .. . nıan zaman heı· şeyi yapmayı dü:;;ü-

9 - Musabah seçmelerı pa· ı b d"' - dükl · · çaresini bulup bir hı rafa firar et- Et:fak, Mehmet Ali. müsabakaları niir ve b r ınin u uşun · erını 
h l 1 "'" d .. zar gunu sabahı yapılacaktır. •··hukkuk da ettır' ebı'lı'rler. " una menn, da a h1'yır ı o ur. ı~ıı;cı· C;r- Maske8poı: Refet; 1\Telih, Necdet; _ uı u " 

deı:;t olunurl'amz, bütun bütün ııe. Osman, Reşad, İbrahim·, Ömer, Ce. Havanın yagmurlu olma!'ından 800 1500 5000 metre haricin- mani olmak için bu gibi alkoliklere 
• dtin atlelizm müsabakalan vapıla - ' .. ·· ' ) j ·· · • rişan olursunuz. 1stihbarını, nöbetçi l:ıl Mehmet Ahmet Kenırn · j de butun kosularda ancak a tı- mahsmı olmak uzere hır ıslah evi 

zaptiyelerden olup, başka bir kirı.ııe Fenerb~bça- Harbiye Tma~~şlıkı" ,. ilet• j şar kişi öğled.en soma yapılacak vücudc getiı'mek lii.zımdıı·. 
ile mülakat cdenıemekleyiııı. Ilarici 1.k. . S 

1
• . Ak l 'ri . Ur IY8 8 IZm final lere bırakılacaktır. Bu ıı;lah evine girenler meslckle-

d h ·ı· iht·ı•tt 1 d ) ·ıncı maç e amı ·a ın ı areııı • • f I . ..,. Se l 
1 1 ve a ı ı ı a an meııo un um. lh d F b h .1 11 bt bı •ne '9I çme programı şu surete rine uvguıı işlerde ça ıştırı ırlar, a n a ener a çe ı c ıu ye anı- • ı · 

İfadeden anlaşılıyoı· ki bu mektllp sında cereyan etmiştir. . . . . .• . tatbik olunacaktır: yani ıslııhhanede .yan gelip yat~ala-
üç günde yaz1lubilıniştir. \'e he:rlıal· Bir gün evvel Galatasanıyla bcl'a- . - Atletızm grup bırıncı.'ıgı- Saat: 9, 30 200 metre, gülle, rına n~ü~aade edılmez. Islah evınc.le 
1 d. od ka" • b kala H b' t k J" ı· n ı kazanmış olan Ankara, . lc;el, "k k 1 1 1 O . J d" k bit- kl!!ının masrafı ne kadar tutars.ı c e, serg:ır ıyan asının so ga na· ere n ar ıye a ırııı un, · c- • · . T b .. yu se • at ama, manıa ı, ıs ' .. .. • .. 
zır penceı·esinin önünden .her gı"in nerbahçenin karsısında muvaffakı _ lstanb':11, Izmır • ra zon bolgele- "k k l bu paru çalışanın gı.ınluk kazancın-

Ba bahiste pı·orıaımndaya da gc• 
ni~ yer vermek za"ureti vardır. 

Yalnız mekteplerde dcitil, fabrika. 
larrla ve bilhassa Ilalkevleri!ldc 
koıı erleı", sinemalı konferanslar 
tertip eılip halka içkinin •nazarratı
nı aıılatınak herhalr1e çok faydalı 
ol uı·. Ilu genış mücadele ilçıldıktıın 
sonra muntazam istatistikle>'.' mey
dana g<'tirllir ve her hafta veya ı;; 
güıule bir gazete)P.rle içkiden ölen· 
!erin, içkiyi terkcdc.nlerin, halen te
davide hııluııanl:ınn liste,;i ilan ve 
izah eclllırse mücadelenin daha İ)i 
~·ihiiınesi temin edilmiş olur kanaa
tiıı<lcyiz. 

İçkiyi hnzırlıyan ve ı;ntanlarla 
uğraşmayı teşkil eden alkol müca
delesinin dördüncü ve ~onuncu kıs
mına ~elince: Bu cihet tamamen 
lnlıiııarların kontrol teşkit.atU,. zabı
tayı alakadar eriiyor. Bu mücadele 
mevcut kanunlarla eı'lasen buıtiin de 
vakidir. Geniş mücadele açıldığı za.. 
man bu hususta da daha esaslı, da
ha sıkı uğraşılırsa -ki bu muhak
kaktn·- meı<ele kalmaz ... 

Biitün bu vaziyetlere göre içki ıle 
n1iica.delc bahsi Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet, :Maaı-if, Adliye ve İn
hbarlar olmak üzere döl't Vekaleti 
alakadar ediyor, demektir. 
Şu halde. Vekaletlerin s~çecnı 

mmnhhaslardan mürekkep bir ht'yct 
bu geniş mücadelenin esaslarını, ka
nuıılanla yaı>ılması faydalı olacak 
taıliliitı tcsbit edebilir. 
HuH\~a; bizce herhalde iı;:kl ile 

mücadelE>niıı :r.amanı gelmekte de
ğil, gc~mektedir. 

A. NEC!ıfl • . 1 . k 1 d yu se at ama. rl . dT . k 1 muavv. en zamanlarda- "'W't'n, koıni· vct!<iz bir o~·un<lan sonrn bü\•ük bir rı at etızm ta ım arı arasın a an temın e ı ır, gerı a an para ı~· 
•• ,, "'• ·f kI -.1·- 1 t • (T .. k. b""l ) tl t" Saat: 10,15. 100 metre cirit, l dıkl -ta efradından (9001 numaralı bmi aı· a rnag up o muş uı·. ur ıye 0 ge er arası •1 e ızm .. ' 1 12 _ K fi dah"l l 1 . ı yetinde oma arından ve bu 

nl'"•hnl bir (Efendi) v. e, ııencerc"en Oyunun ilk dakikalarında biribiri sampiyonası) bu yıl 20 temmuz uç adım. Saat; 11, 400 metre, . . a ı eye . ı 0 an a.r b b"l e tl t" · • _ 
~ .. ·· · · k' kl "k k I 1 dan 1darecılere Vekıllc* Heyetın ususun ° g a e ızmının men atılmak ;,uret.ile mürselüileylıine arkasına hucum yapan sarı lacıvcrt. 941 pazar günü Ankarada yapı- çe ıç, sın .. a yu se at ama. . . f . . b" kild b il" 

liler, ikinci dakikada Naimin ll'"a. I kt 1 O - Oğleden sonra yapıla- den alınacak karar dahılınde aatıne ~ygunkd. 1~ şe e _a ı gönderilmiştir, , aca ır. • 'J k . B·ı• L b bölgelerın ta ırıne bHak1fdıgırı• 
ll'ıt-lf. ıhndan ilk golü kazanmışlardır. Bek 2 _ Müsabaka mahaJlin!" cak finaller programı şudur: yevmıye ven ece tır. ı anare u . . l . 

Bu iki ve•ika bize şu hakikati 
ı-eliyor: 

leıımedik bir anda atılan bu gol Fc- h"l 1 1 b'. . . Saat: 15 30 geçit resmi, 1 ),45 karar dahilinde muamele yapıl- dan, atl~tızm aı~n arı tal~atın 
öğ- nerbahçelilcri daha güzel bir oyunu . o ge ~r 20 at.et ve .. ıı ıdarc.-cı 11 O ma ia i.ille yüksek 15 55 mak üzere idarecilere 300, spor- vürudu ıle bera 11re~, şampıyona-

sevketmiş ve hemen bir iki dakika ıle ge.ecek\erdır. (Bolgede var· n ' g ' l ' l ( l ~' 1 260 k ·· · d . _ "a istirak edip etmıyecekle:ini e• 
(Ali Suavi) vakasını müteakip, 

.Sultan Muradı Çırağan sarn}•ıııdaıı 
kaçırmak... Bir taraftan Sultan 
Hamide (ı<ulka~t) yapılırken, diJ!Cr 
tarafı.an da sabık hiikümdarı yine 
tahta ç1karmak için İsU.nbulda te
şekkül eden komitanın umumi mer
kezi, (Evkaf nıüstesarı merhum İ~
ıet efendinin oğlu Aıdz bey) in evi· 
dir. Ve bu komltaıım lid ri de, ko
mitacılar ara!\ında sadece {l\lo,,yö) 
derıiileJl, Yunan tebaa!\ııtdan (Kır-

lanti - yani, Kılcanti Esknlyadi) dir. 
Ve bu komita, derme çatma, beş on 
ııınceraperestteıı ibaret olmayıp ade
di bir ha~·li yeküııa bali~ olan si
ya~1 bir (Cemiyet) halindedir. 

(Deva11ıı var) 

b ·d · ~ · 1 k 100 metre uzun at ama > J · cu ara urus uzerm en )'ev ,, . 
sonra Kadri ikinci ve beş dakika ısa, u ı arecı egılmen o aca lır. ' · ' · . I . ·ı ak h d" deceklerse hareket ..,.ününi.i tel-
sonra da Rebil üçüncü gollı atnıı~tır. Aksi halde tercihan atletizm a- 800 me·tl'· e, disk, 

1
16·

0
40: ~OOOO mi ıyek~rı avans 0 ar esap e ı- federasyona b0ildı'recekler-

r; :ı metre, uç adım, 7, 1 : l 1 ece tır. grnfla 
• " ... • • metre, cirit, sırıkla yüksek. 1 7,25 13 - İdareei ve sporculara ö- dir. M il k n t ı 1 2 7 941 cumartesi gunune l 1 ume şampıyonasının pua ce ve 1 400 metre. 17,35: 5000 metre, denecek yevmiye aded.i kafüele- kadar işbu talimata göre, C'ev.ıp 
Takım M. G. B. M. A. Y. P. -ckiç atma. 

1 

ri_r:ı .~ 9A tekm m udz b94
1

1 bc~lmaı~l~~i alınmıyan bölgelerin müsabaka-
Bütün bu müsabakalar tamam gunu ıı a ra a u una ı m'-"K u- k · kl · J 

ara .iştira etmıye<:e erı an aşı
landıktan sonra Balkan hayrak zere mahallerinden hareketlen lacaktır. Beşiktaş 

G. Sarar 
Fener 
Harbiye 
Altay 
İı;t. Spoı· 
Altın ordu 
Demir S. 
l\lask.c S. 
G. Birliği 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
!R 
18 

12 
13 
fi 
7 
5 
5 

2 

4 
·l 
2 
4 
1 

1 
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1 o 
10 
10 
10 
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12 

51 
45 
51 

29 

32 
29 
32 
26 

21 
20 

.. -.,, 
50 

50 
4•~ 
4ı; 

::ı l .... 
''"' 
31 
31 
:w 
:ıo 

yarışı finali yapılacaktır. günün den müsabakanın ertesi 15 - Kafileler Ankaray.ı ka-
11 - Kafileler grup merkez- günü (2 1 7 941 pazartesi) An- dar bölgelerinden verilecek a

lerine sporcular için mevz~ ten- karadan ayrılmak şart.ile bölge- vansla gelecekler ve istihkaklan 
zilatlı tarifeden istifad e ederek !erine muvasalatları gününe ka- f d .. "li f d e erasyon mumesaı tara ın an 
ikinci mevki nakil vasıtalarile dar hesp lan acaktrr. ödendikten sonra, aldıkları nıık-
gelecelderdir. Münferid en aeya· 14 - G rup birinciliğini ka- tarları bölgelerine iade edecek 
hat edenlerle ekspres farkt v e 

1 

zanmış olan bölgeler (Tütk.iyl" !erdir. 
j mevki ücreti ödeyenlere ayrıca bölgeler arası .atletizm şampiyo- 16 _ Müsabaka programını 

---------··--------------------- para verilmiyecektir. nası) na iştirak etmek mgcburi- tanzim ve diğer hususlarda inti• 
~~~~~~~~"'!'!!',.........,~~--~~~~~~'!!'!!"""!""'~,....---·~~~~~-~~~!'!""'"!!'!'!_""""....,....,.""""~---..... ----.ll!!!!!e~~-~~.....,~~--..... ""!""'"'!"'!~!I'!~ zamı temin için bölgeler Ank • 

göstereceğiniz bir yerde \ e.ra isterseniz benim çek.erse. .. raya gönderecekleri idarecj v~ .--..... --------------------------~ ITAL VANL.AR 
Be+ı ötJKedim 

Büy ük c asus romanı : & 7 ................................................ 
Ataşemiliter güldü: 
- Ne yapalım dedi, sürat ve teknik asrinda-

yız. 

Etrafımızda olanlar lafa kaT~tılar, bereket 
tekrar caz çalmıya başladı. Bu sefer kavalyeleri 
değiştirdik ve yine yerimize geldik. Ben yine A
taşcmiliterin yanma oturdum. 

Hizmetçiler şampanya dolaştırıyorlardı, iç· 
tik. 

Ata.'l'emilitcrle ikinci defa dansa kalktığımız 
zaman artık hnmle ve cesareti ben gösterdim. 

- Azizim dedim, burada görü~memi~ olsay
<lık, size mektup yazarak sizinle görüşmek istiye
cektim. 

- Öyle mı' 

Nak leden: Cim. Mi m 
• • • 1 .. .......... _. •••••• • ••••••••••••••• • ••••••••• 

- Evet. 
- Acaba niçin? 
- Ciddi bir mesele için. 
Muhatabım ciddileşti, bir şeyler sezdi. 
- Görüşelim dedi. 

- Size bir mektup getirdim, dedim. Evvela 
onu vereceğim ve ondan sonra da görü~eceğiz. 

- Mi.ikemmel 1 Mektup kimden'· 
- Himmler' den. 
Hayretle yüzüme baktı: 

·- Biliyorum dedim. Doğrudan doğruya 
kendisile temasınız yok,.. Fakat işte öyle icap 
etti. 

- ..... . 
- Buradan çıktıktan sonra isterseniz sizin 

dairemde buluşabiliriz. Derhal menfi bir cevap alacak ve tabii ben atletlerin ısım ve soyadları il• 
- .... .. . 
Dü~'Ünüyordu. 

- Ben, dedim, Gestapoda çalı~ıyorum, va· 
zife ile geldim, fakat çok mahrem, bunu kimse 
bilmemeli, hatta buradaki Alman ajanları bile. 

Muhatabım belli .ki bu vadide tecrübe gör-
müş bir adamdı. 

- Evime gelin dedi. Görü~ürüz. 
- Hay ... Hay ... 
- Ne zaman? 

- Hemen buradan çıkınca... Size adresimi 
vereyim, uzak değildir. Fakat otomobil ile gel
meyin. yaya gelmeyi tercih edin... Şoförlerden 
ve tak.ip edilmekten çekiniyorum. 

- Çok güzel ..• 
Ataşemüiter adresini verdi ..• 

Üç saat sonra da yazıhanesinin başİnctu, yan 
yana oturuyo·rduk. 

Hiınmlerin imzasını taşıyan mektubu uzun 
uzun okudu ve tetkik etti. 

Benim de o sırada ihmal ettiğim bir nokta 
hatırıma geldi. Ya dedim, kendi kendime, şimdi 
bu beni Himmlerden sorarsa ve böyle bir kadına 
bu yolda bir mektup verdiniz mi diye bir ~ifre 

de yakalanacaktım. beraber girecekleri müsabaka 
- Çok güzel dedi.. . Emriniz: nevilerini gösterir listeyi 1 2 7 / 

M k h • b' ·f d b-ı.sedı'lı"- 941 tarihine kadar postaya ver• - e tupta ususı ır vazı e en un -
mis olacaklardır. 

yor. Onu da size ben söyliyeceğim. . M Ü k e l ı e f l e r 
-- Sizi dinliyomm. 

Muhatnbım birdenbire ciddileşmişti. arasında bisiklet 
- Jngilizlerin burada mühim hamlıklar yap- müsabakaları 

'tıklan a haber aldık. 
- Biliyorum. 
- Neyi~ 

- Hazırlıklardan haberdarım. 
-Mesela ... 
- Kralı tutmak ve Rumanyayİ Almanfa 

aleyhine yiirütmek İstiyorlar. Petrollere Yaz' ıyed 
etmek ve biz harekete geçtiğimiz zaman icap 
ederse buraları imha etmek .•• 

- Bu davanın bir tarafı. Bugün fiilen petrol 
kuyularını tahrip etmek için KımpınR ve Pleşti 
ye adamlar, ajanlar soktular. Bu sizin çalı~ma 
sahanız dahilinde olmıyan bir ~ey ama zarar 
yok... Himmler dedi ki. bu i~ bizim askeri gii
cümüzü alakadar eden bir iştir, o cihetle, çok 
müteyakkız davranmamız lazımdır. 

(Devamı var) 

Beden terbiyesi İstanbul böl
gesi bişiklet o.janlığı tarafından 
beden terbiyesi mükellefleri aı a
sında yapılan teşvik müsabakala 
rı dün Mecidiyeköy ile Hacı Os
man bayırında yapılmıştır. 

Müsabakaya 1 3 kişi girmi~tir. 
Müsbakalar çok heyecanlı ve gü
zel olmuştur. Neticede birinciliği 
Alemdar kllihü mükelleflerinden 
Kamil 4 t, 1 5 de, ikinciliği ayni 
klüpten Nureddin, üçüncülüğü de 
Feshaneden Mehmet almıştır. 

Ayrıca şimdiye kadar hiç mii
sabaka kazanmamıs olıın bis·k
letçiler arasında ya

0

pılması 'i ap 
eden müsabakalar havanın yağ
murlu olmasından yapılnmamış-
tır. 



- Temınaz 

Gıiniin azısı .............. 1 ....... . 
Harbin uzamak 

lhUmallerl 
kar,ısında 

~ ~ - - . 

H~~iCi · ·HABt': R llE~ Mardinin en güzel 
kadını öldürüldü 

Sahife: 5 

j Dünya harbi 1 

1 676 DCI gtln 1 

(B"l""oioaü'"- dnmwt/ 
aıan ........ llasün ....... 
~cinde kalmak taliine mazı.. e-
iıln memleketles için en birinci 
•azife, biç yalrit kaybet..._ 
'YUİ mikyasta iktısadi tedbimler 
alarak gelecek sakınbl. sünlıeri 
lartılanMlkbr. 

Sovyet teblllf 

Çok tiddetli 
muharebeler 

devam ediyor 
(J inci ıahifeden deUMJ 

s.n,.et istihbarat büroaunan 
tebliği 

Mo5kova, IS (A.A.) - Sovyet İs
tihbarat Büıosa taı·alından bu u
bah neşredilen Sovyet tebliği: 

I' Rus - Alman 'J 
! harbi ve 

Türkiye 

S11riyede 
mütareke 
(Blrlacf •ahif edn d"om) 1 

Beyrutun 15 kilometre eenubıında 
Damur ırmağını veçmitlerdir. TüG
mürden gelen nıüttetlk kolu, hiçbir 

(Bbinct aaJı.i/eıl.•ıı. d«11czmJ 
Monfreux mukavelesi hükümle

rinin çabucak unutulmuş olma
sına haJJl'et etmek Iizl.Jndn. Blll 
mukavelenin 2Q nci madmine 
göre Türkiye muharip olduğu 
tUdlıde harp gemJlemıia Bo • 
ğazlardaıı. geçmesini mönb:a:nr.m 
Türkiye tayin edecektir. 

'
1 mu.kavenu!t görmeden, petrol borusu.. 
nım • numaralı iataııyonıınu işgal 
etmiştir. Müttefikler, Şam ile sahil 

U· ara.sınd~ Ceuineııiıa 10 kilometre 
il kadar ıımali garbisi.nde Rarifi de 

eden locası, Uğrımda herşegi feda 
OIUUI ihanetine tahammül edemedi 

.Mal'din, 3 (Hususi) - Dün tehtıi· I daha kocuuılll pll.lna; ciönınem19tir. 
mizde bir cinayet i~emniş; Hakkı Batta boşaıı.m.ak bile istemiştir. 1'0-
adında biııisi kamsı Rayriyeyiı ta • cas1 bunun üzerine bu işin sebebini 
banca ile ölelürmüŞür. Cinayetin arqtırmış ft l&anaı Rayıiyenlıı ayni 
sebebi :nam-us mueies.idil'. Bu hwıua... köyden Sufi İhraAim. oğlu Am adın
ta elda ettiiim malümatI yazıya - da karılı, çoluk ve çocuklu lıir a
~: damla sevişınekta bulunduğunu ve 

Alma• teblill 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman :resmt 

tebliğinden: 
Atlantikte denizaltılarımız 33.800 

tonluk 6 ~emi batırmışlardır. Hava 
lmvntleriııaia de ayrıca 11.000 ton
luk vapur batırmışlardır. Tayyarele.. 
rimis zayiata uğramaksızın Manş ü
zerinde 4 İngiliz av tayyareııi. dü. 
~rmöşlerdir. 

Ruslar, yirmi .eHdenbai 
muhtelif anla,nud...Ja heğh inil" 
lunduğumuz dostlanmız ve kom
tularımızdır. Keza ~ da 
eslridenbeFi daima çok r,i p!ÇİD· 
tliğimiz ve bu defa sarih bir mu
.bede ile bağlandığımız dostlan· 
lllr.DLr. 8ıa ilô komp ft do.t 
lllemleket arasında böyle çok çe• 
tin ve çok kanlı bir boğufma 
çıkmq ol:maaına müteesaira. Fa
lau bu boğlw.nanm bütün f8?k 
havalisinde husule aıetireceği si· 
:Yasi ve iktısaCli tftirleri de daima 
göz önünde tutmıya mecburuz. 

5 te.mmu:ı &ünü, kıtalarımı:ı, Os
trov, Borlsov, Bobruisk ve Novor;rad 
b"ölgelerinde kııvvetli düşman mo -
törlü ci.izütamlar1 tqekküllerine kar
şı şiddetli muhaı·cbeler vermişler4ir. 

B11: sabah lutalaı:ımlll Ostrov bö~ 
gesinde taarruza geçmiş ve dü,manı 
bu ııeh.i:rden tardetmişlerdlr. Yüzler. 
a döşmaıa tankı ve büyük miktarda 
düşman motörlü piyadesi imha edil
miştir. 

Polotsk bölgesinde, düşman garbi 
Dvinay:ı gcçmiye teşcbbüıı etmiştir. 
Enerjik bir mukabil hücum netice
sinde, kıtalarımız, düşmanı bu neh
rin cenup sahlllııe atmıştır. 

Yine ayni muahedeııin 21 bıcf ,, 
maddesine göre de eğer Türkiye 
kendini tehdit altında görÜl'se 20 
nci madde hükümluini tat.Ek • 
debilecektir. 

Bugünkü §artlann Türkiyenin 
21 :inci madde hükümlerini ileri' 
aürmesi:ıs:e müsait olduğu i~kar 
götürme!IJ. Maamaflh bu, Türki
ye taı•afından ittihaz olunan va. 

1 
ziyeti tutnıa.k kolay biı: şey de
ğildil'. 

işgal etm~erdir. 

1
, İn&iliz tlonanmau Fransız 

l ı mevzilerini laombalad1 
i' Beyrııt, 1 (A-A..) - Suriye luılr .. 
kında. kayd.edlleeek bir teY yoktur. 

Tüdmüı-de, İngilizler baz1 mmta· 
kaları işgal etmişler ve 4 numa:ralJ 
Pipelin postası iatikametinde kelllf 

il müfrezeleri göndermişlerdir. 
,, Fırat boyunca ilerliyen düşmaıı 
motörlü kolu bazı unsurlarını Rak
kas istikametinde ileri sürmüştür, 
Diğer bir d.üşman koltı, Me-rcayum 

t mıntakasında Teilehalodan ilerile • 
nıiştir. _,.. 

Sut mrntaka9lllda, düşman unsur. 
ları şiddP.tli topçu at~imizle karşı
laşmışlardır. 

Oldürülen Hayriye 21 yaşla.rında onun evine kaçmıt olduiunu ieltmiş, 
bi.r b.dmdır. Görenlerin. anlattıkla • karısı hakkında itina davası açmış. 
nna CÖ.1"14 bu. köylü kadm, kara tır. Maı·dine getirılen Ye ımıhake -
kaşlı, ka.ra gözlü, narin vücutlu n meleri mevkufen yapılan Hayriye Ue 
ems.ııl::i:. Air güzelliğe m.alilmılıı. iştkı Aziz; llrişer im.tule aya mah-

Katll Hakkı. Manllilfüiir. Kendi küm edilmişler. Kadm, dün güıriiD:ii 
köyü olan. Şağlanda iki s.en.tr evvel doldlırımış olduğundan tahliye Pdil
bu güzel laıdmı görmüş, binlerce 11- miş, yolda kocası Hakkıya rastla -
ra deferindeki bi.r çok arazisini sa- mış ve onun yüzüne müstehzi bir 
tarak Hayriyeyi nikahla al~ ve şekilde ba.k:ımş, Hakin da bundan kı
şehre getfrmiştir. Hakkı, hali vakti zarak tabancasını. çekmesile varını, 
yerinde, mülk ve arazi sahihi bir yoğunu satıp aldığı güzel Hayriye
adnm olduğundan kansına c;ok iyi sini yere sermiştir. 

Şimali A!rikada bir İngiliz tank 
~mu topı:ularımız tarafından tar 
dedilnıiştir. Pike tayyarelt'!'l"hrm Tob 
ruk limanını bombardıman e~r. 
dir. Savaş tayyarelerhnb lt'.ıb:rıs a
da~ını bombardıman etmişlerdir • 

Dün gece İngillı tayyareleri pr· 
bi Almanyaya inlilik ve yangın 
bombalan atmışlardır. Sivilinden 
ölü ve yaralı vardır. Alman rece 
avcılan İngiliz tayyarelerinde.ıı biri
sim düşürmüşler<lir. 

ltalyan tebUil 
Roma, 6 (A.A.) - İ talyan ordu

ları umumi karargahının 393 nnm::ı· 
ralı tebliği: 

Ciimburiyet hükUmetinin bu 
hususta çok dikkatli ve çok mü
teya.lduz davranacağına hiç şüp
he yoktur. Bafvekil Refik Say
dmnm son nutku, böyle gaileler 
ve tehlikelerle dolu olan bir za
ınaıida hükiımetin ne kadar mü· 
debbirane siyaset takip ettiğini 
çok güzel izah etmiftir. Düne ka· 
dar her günün ve her yeni ha· 
disenia icabına ıöre, tedbir al
maktaki kudretini ıöstennif o
lan hükfunetin yann da ayni ba
sireti cöstereceğinde hiç ,iip~ 
edilemez. Fakat hük\imetin ah· 
'1'ale göre müteyakkız ve müdeb· 
bir davranması kifayet etmeı. 
MilJet de, hükômetin etrafında 
toplamnakla berabe•, kendine 
rire yiyeceiiade, ciJeceiiade, 
lııer liirlii uıdiyabnda la$aırufa 
riayet gibi tedbirler almak mec
hurlyetinded.ir. F.ier her biriııad 
derecemize göre icap eden tecl
birleri almakta müuımU. c&. 
termezsek, harp ne kadar uzar
sa ..... önümüzdeki b...._.. 
8iinleri binnisbe u srkmtı ile ce
çİreceğimizden emin olabiliriz. 

TASVİRi EFKAR 
............................................. 11'.•••••• 

ALMAN TEBUGI 

Almanlar Stalin 
hattı üzerinde 

C1 8cıi .u•ı~ .... } 
tamamen imha edilmİ{ltİY. Alı
nan gaıı.aim pek büyüktür ve İ::>İr 

çok kilometreler araziye dağıl
mı. u. Ganaimin arasında tank· 
lar, sahTa toplan, dafi batarya
ları, pek çok diğer levazım var
dır. 

Moekova ve Leningrad 
tahliye ediliyor 

StokhoJm 6 (AA) - Keşif 
uçuşları yapan Alman tayyatcle
ri Sovyetlerin Leningrad ile Mos
lcovayı tahliye etmiye devam et
tikleriıli hildiriyoı. 

Ma.car ileri lurekab 
Budape~e 6 (A.A.) - Res

mi tebliğ: 
Askerimiz durmadan Sovyet 

kıtaalml takibe devam e~ 
Staaislav. ve Kolemeayı işgal ey
lemi~tir. lleri alaylannnz Dniyes
ter nehrine Yasıl ohnustur. 

Fin kıta1an baZJ adalan 
İfpl ettiler 

Stokholm 6 (A.A.) Fin 
kıı.Ianrnn Hangö etrafınGaki 
bazı adalan işgal ettikleri 'bildi
rilmektedir. İsveç gazetelerine 
göre, bu i~al, ~detli çarpıı,ma
lıudan sonra vukua gelmiştir. 
Ma.amafih Hangö etzafındak;: 
muharebe hcnüf kati safhaya 
vannamış bulunmaktadır. 

Almanlann eline yüzlerce 
tayyare meydanı geçti 

:Berlin 6 {AA) - Sovyetler 
.Bllliği Polonyayı, Besarabyayı ve 
Baltık. eyaletleıini işgal ettikten
beri Alman hududu üurindelo 
Sovyet tayyare meydanla.n müt
h~ surette arttınlmıştır. 

Besaıabya İşgal edilmeden ev
vel bu mıntakada, yalnız dört 
So...yet tayyare meydanı varken 
şimdi 15 1 tayyare meydam bu
lunmaktadır. Eski Polonyada 
evvelce bulunmakta olan 4 3 tay
yare meydanı yerine şimdi bu
rada 348 tayyare meydanı vü
cude getirilmiştir. Litvanyada 8 
tayyare meydanı varken şimdi 
68 tayyare meydanı mevcuttur. 

Lepe! bölge!inde kıtalarıınız, hat
tın her noktasını muannidane mü -
dafaa etmekte ve mühim düşman 
motörlü fırkalarının taıyikına da • 
yammal:ta.dır. ' 

Borisov bQlgeıinde şiddetli mııha
rebele:r olmaktadır. Kıtalarım ı z bu. 
rada mukabil hücuma geçmiştir. 
Topçumuz, tanklarımız ve hava kuv
vetlerimiz düşmana ağır zayiat ver
dlrmektedı.r. 

Bobn:ıisk bölgoemde, kıtalarımız, 
bütün hücumlan muvaffakıyetle tar
detmiılerdir. Bu bölgede, 50 düş -
man tankı tahrip edilmiştir. Bu böl. 
gede düş.mana verdirilen zayJat, düş
manın faaliyetini azaltmıştır. 

Tarnopol bö1ge!linde, lotalaruıu:ı: 
şiddetli muharebelere dcYanı etmek
tedir. Kıtalanmız, ınühim düşman 
motörlü eii:aütamlarınrn hücumları~ 
ıun i:inüne geçmişlerdi?'. 5 tmunuz 
sabahı düşman, Novograd, VoleDSk 
istikametinde, m.otörlü cüzi.itamlarile 
hücumlarına yeniden başlamıştır. 
No1"0grad, Voleısk istıbnıetinde mu 
harebeler de-r.ım etaektedir. 

Gündii2 hava kuvvetlerimiz, düı • 
man tanklarına ve motörlti kollanna 
muvaffalnyeUe hücumlar yapmış ve 
Kö~tence, Sı.ılina ve Plöşti lıumen 1 
şehirlerini bombard1ınan etmiştir. 

Kızılordu Dniyeper arkasına 
çekilmek emrini aldı 

Viehy, 6 (A.A.) Londnıdan 

Sı1riyeye İngniz kıtalarının ıı:i· 
rişl, esasen muha~amatı Türkl-
yenin cenup hudutlarına yaklaş
tınmştı . Alman • Rus muha.:ıa
matı Türkiyenin Karadeniz ve 
Kafkasyadaki vaziyetini bir kat 
daha. gıkJ.D.tılı bir bale koydu. 

Rı:ınd:iln bir kaç giin evvel 
MO"<..kavadan gelen bir Mbercle, 
Batum limanını müdafaa. için alr
nan 1ıir takım tedbirle :ılkredili
yordu. Malüm olclJJğu ü:zere Ha
zar denizini Karadenize bağlıyan 
ve Baku petrollerini nakle<lenı ıı 
Pipelin Batuma münteM olmak
tadır. 

1921 de Kars muahcdcsile Tür
kiye Batum şehrini ve limanmı 
Gürcistana tcrkctmişti. Gilrcista- 1

' 

nın Sovyetler Dhliğ'ine iltihakı 
üzerine Türkiyeni:n Gürci~tan le· 
hine yaptığı fedakarlıklardan is
tifade eyfedi. Ancak, Türkiye bir 
şartla Batnmn Gürciııtana terket· 
:mişti: Türkiy~ Batum limanını 1 
hiçbir verrı ve resim vermeksi:ıiıı 
kendi ticari ilıtiy~ları için. kul
lanacaktı. Demek ki Batum bir 
nevi Tiirk lim.a.nı olarak kalıyor
du. li 

Bilahare 1926 da Ankara hü
kı'.inıeti )[usulun Iraka, l 'an.i İn- j 
giltereye aidiyetini taıııırlıktan 

il sonra Kerltük petı'olleııinden ma.h ,, 
ruın kaldı ve Eatuma akan pet
rolden kendine hisse ç,ıkarnıayı 
arıı..,tırılı. 

bakmış, onu cam gibi sevmiştir. Güzelllğile bütün Mardin hallorun 

Damur rnmtakasında İngiliz harp 
f("enıil.eri mevzileı·imlzl bombanhman 
etmi~lerdir. 

Bir seneye yakın bir za.ınandan - dilinden düşmiyen maktule H:ıyr;ye 
beri Hakkının yanında bulunan Hay- hayutında hiç fotiğTai' çektirmemiş 
riye, köyüe bnlı.ıoım anne ve, baba. olduıtıından maaTe~ef bir resmini bu 
smı görmek için Şağlana gitmiş, bir lap gı.1nde"remedim. 

1!14!1!4 :ı ı.: ti :l i ;) ! 3Ji 
Bileciğe tibi 

tarihi bii- kaza: 
]öğüt 

Günden gine terakki etkn bu 
okula ilıtigacı kazanın, biT orta 

• • 
ıuın 
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Alman - Rus harbi 
(1 Vıci sahifeden deı·aın) 

yade fıı:Jı.a,.mda.n miirekkep :i5 kol
nd.uyu, 44 süvari fırkasını, on tank 
livasını (tugayı), bir motörlü r;ıi-ya
dc tugayı vesaireyi havidir. 5üvari 
fırkalarından 32 tanesi yedi süvari 
kolordusu hal.inde ve tank livaluı 
ela beş tank kolordııııu halinde bir
le~tirilmiştir. Sc.ferde piyade fırka
ları adedinin iki yüze kadar çıka
rılması ıınkfuı ve ihtimali vudır. 

Şimali Afrikacla, Tob"nıkta. topçu· 
muz iki cl üşmnn batarya!'ını tahrip 
etmiş ve Iimnndıı demirli bulunan 
gemilere ate~ aç:mı~tır. 

:Mihvel' hava teşekkülleri liman tc
.. j atına, cleır.irli lıulun:ın 1.?emilere, 
istihkimlara ve bataryalara taarruz 
ederek yangıntar çıkarmışlar, inli -
liklara sebep olmuşlar ve kiiçiik bir 
gemiyi b:ıtmıuşbrdır. 

Pek alçaktan uçmak rnretile S"di 
Barrani rivarında bir düşın.an hava 
(ı ~ı:üııe karşı yapılan taarruz esna
.öında av tayyaı·clerimiz kamyon ları 
ve barakaları atl'Şe vermişlerdir. 
Düşman Bingnzl ve Dcrne üzerine 

hava ak1nları yapmıştır. 
Şuki A frlkada kahı·amanlanlan 

mürekkep kiiçük bir gnıp haline ge
len Calla - Sidomadaki krtalarmıız 
yiyccekııiz ve cephanesiz ka1dıklar1 

için, imkin nr.ıbetinde ~arpı~tıktan 
ve daha dün Gon civarında düş -
manın pek mahsüs zayiat ven:me. 
sile neticelene12 bir muharebeye g\
riştikten sonra askeri ıereflmnl 
muhafaza ederek lmvvetleri gittik(e 
artan düşmana twim olmak mecbu
riyet:iruM kalmı.şlarchr. 

Gcmdar ve diğer mıntakalarda 
m.uha.r~he devam. etmektedir. 

Fransız tebliil 
Vıehy, 6 (A.A.) - Suriye hare.. 

kitı hakkında 5 temmuz tJlrihli 
Fransız tebliği: 

bildiriliyoı': 
Exchang Telegraph f ngiliz ajan

sının Rusyadakl nıuhabiTI, Stalinin 
K..ırılordı:ıya bütün yiyeceği, hayva - ı 
natı, köy evlerini, köprüleı i Ye şi -
mflldifer batla!'lnı tahdp ederek 
Dinyeper nehrinin arka.3lna çekilmek 
için emir vPrdiğiııi hildirm,.ktedir. 

Kafkasya, Rus - Tüı·k menfa. 
atlcriııin kamrnka rışık olduğu bir 
ye.rdir ve bu 6!\seıı girift olan, 
vaziyeti h1; te kolaylaştıracak 
ınalı.iyette dı?ğilili r. 

Şaı klruı gckn ve kltalarımız ta· 
d 'kk-.ıtc ahnm:ıksIZlll, s.iyıısi ı:ı.ütale- rafından karşılannn İngiliz kı.ıvvet· 
alarla: na bedilm"ş üniiGI'l1tah poli- leri, cuına günfi ve cumarte:<i !<abahı 

Kmlord'ım= techmtı iyidir. Er
lerin askeri kahlrryetlerl, tahammül 
Ye cesantleri ziyansı.zdır. Smb tı -
zukluğ-u va a.szl:ıiyet yoktur; itaat
ları ziyansızdll'; fakat mujik kısmı 
ı;ıık cahil ve imanları meşkıi:rtfor. 

Köçiik rütbedeki subaylar da fena 
deg.ildu: ; fakat büyük rii.tbfti su
bay:laı:ın n knmntanlann askeri 
chliyetlC!ıi azdıl'. Ti\men, km· ve or
du koıııulanları, askerlik kabiliyet
leri 'e kwnandanlık iktiıbrları :ı~b 

Rus çetelerinin faaliyeti 
Bern, 6 (A.A.) - Baskr K ach

richten ıı:azetesinin Berlin rnuhabiri
ıdn bildirdiğine ırüre, mühim Rus 
kıtaları, Alman hatlarının arkasın
da faaliyette bulı.ınınaktn be,·devam
dır. Alman askeri miitehasııı lan. 
Stalin hattını mat etmek i<;;in çetin 
muharebeler vennek icap edeceğini 
ta.hmiD eylem<'ktedir. 

Prut nehrlnin g<'çllişinclEon hah!e
den A lnıan gazett~leri, Sovyct teçbY.. 
zatının modeı·nliğini, Sl)vyet mti<Ia

Belgradda 13 
komünist ve Yahudi 

kurşuna dizildi 
Belgrad 6 (AA) - Salahi

yetli kaynaklardan öğrenildiği;:ıe 
göre, zorbalık ve sabotaj b.ue· 
ketleri hazırlıyan 13 komünist VC" 

yahudi cumartesi günü kur,una 
dizilmişlerdir. 

faa!'mm sartoılmaz se1'tliitf Ye nr::ızi- nın ansız111 başlıyan hücumlarına 
nin güçlüiü dolay?!!ile çıık şiddetli karşı koymakta gösterdikleri soiuk
muharebeleı vı.ıkua geldiğini ~öyle- kanlılık nazar1 dikkate al nırsa, mu. 
mektedir. kavemeti.n gittikçe daha z.fyaıde fu-

lnwilDiere pe YHİyet lalaşacaimı düşünmek doğı:u olur. 
Londn, 6 (A.A.) - Ruııı Tf' AL. Raa lrwbnhı.._ ceureti 

maıı ard.nluı arasnıda mulurn~bele:r l\lukavemet kissi Rus milletinin 
tıqlıyalı iki lıafta olmu~tı.ır. Almaı:ı. yalnız eırk.eldainde tecelli etmemek
kıtalan, • müddet nrfmda, kat'i te, fakat Rus kaclınları da. cesaretle 
:tafel'i almı~ olduklaPını iflflia ede • ı:arpışmaktadır. Alcazar İspanyol ga 
mffler, Bilik~. Alman metiirlü uıı.. zetesinin Berlin muhabiri, Rus ka. 
ınırla:rımıı hücunıwıa ka?"Şı koymak dınlarının bu cesaretini övmekte ve 
~u 11.usfann tatmk ettiiı 1terilla u- şöyle denıekteair: Bazı kalelerde 
suJü iyi nrticele-r verir g-ibi ıiJzük ~ şimdiye kadar bh insaııda görülme~ 
mektedir. miş bir şiddet ve tehevvürle. müda-

s~-"- taı:-.. da ·n ti faa eden ve çarpışan Ruıı kadınları 
t.il.l.W ·a.ııın n, mı f ne, mec- bulı.ını.ıyol'du 

b~ kalındığı takdirde buluncluklan 1 Bund b 
mahalli terketmeden evvel heı· "e~i nıeine ~~itım aşka c~~utae~e A llgb~
tabrip etmek hakkında verilen taıt~ . g, en~ıyen 111 

t Al hf'llc ı'ııd b.. '"k b" vazıyet> ten bahsetmekte ve Ru:-;la. ma , nıan ma ı r e uyu ır . !d .. 
h'dd t t lit t · 'bld" ıın muann ane mukavemetının Al-
ı e ev e mış gı ır. manları daimi surette muharebeve 
Bu usulün Alm.anlatı ziyade"ile ilk tahminlerinden c;ok fazla mikt:ı:r. 

müşlı.."filata soktuğunu gi;stermekte • da asker sevketnıek meC"buriyetinde 
dir. bırakmllj 6llduğunu kııbul eyi.emekte-

Bizzat Almaıı gazetrlerincle R1ı1~ar dir . 
tarafından tamawile tahrip edilmiş Nilıayet Stalin, nutkunda tahak
olan köyler hakkında bir çok ~·azılar 1 küm altuıdaki meınleketlcmle bulu_ 
c;ıkmaktadu. Diğer taraftan Rusya. nan ame.lımfa Rusyanın nriittefikleı·i 
da hasad azami SÜl'atle yapılmakta olduğunu söylerken hata etmemiş_ 
ve en seri surette nakliyat için bat. tir. Heı:h.alde Staliııin davetine hir 
ta tayyareler kullanılmaktııdır. Bir cevap teşkil eden bir çok .. abotaj va. 
çok ormanlık mıntakalı:ırcla. bilhassa ktıları bildirilmrktedir. Tas~ ajatll!ı
Lıick mmtnka!ıınd::ı yangınların de- nın bir hah.erine göre, Skoda fahri ... 
vam ettiği 11ildirilmcktedlr. Demek kalarında biı' çok toıl kullanılmnz bir 
oluyor ki Staliııin emirleı'i sadakat- hale S-Okulınııı;tur. Hr,laııcla va.tan -
Ja tatbik olunmaktarlı r ve hatta biz. perverleri, Holandaıla bir Alman 
zat keııdi meml1.1htlerinln Zl•nginUk • . kimyevi maddeler fabtlka.1'ına glzle -
lerini tahrip hakkındaki emirlel'in nenk Rurmanyadan Alıuanyaya ben
tatbilnnda l'lütün milletin kendi şefi zin nakleden kamyonlan kurşunla 
etra!mda bu birTlği, Rus mifietinin de!mektedfr·. 
esarete bo~.'Un ~kten~e Pıeı• şeyi AJm.n parafitçülerinin 
yapımya sarsılnıa2 azmini gürter - f-1:--&:... ka mektedir. ....,.,,uue rp 

/ tiluıcılardıx. Bıınlarııı ha.rhu:ı nkı~ık ancak pe-k nz terakki kaydedebilmiş-
• ve bu!lranlı anl:ı:rında ııeTkulee~ş im rl ir. Tüclmürü işgal C'tıniş olan 

ve ta.bıy.e kaldhleriııe mırvafık ka- moCrlü koilıı.r, Hanıı:ı f<:tfkametin
rarl x- ,.":et ebilme1ni ve a~keri hare- i de tamöen 30 kilometre kadar arazi 
kctlerı bu kaide.Leı·e mı.ıv;:ıiık id re f kauınııbılmı lerdlr. Diriznı m ha • 
ech-lıil nıeleri beklenemez. !ıı.ra eden kol, şiı:nali garbi}e doğru 

bir kaç h:ı:fif =üta lıı - d · Bolşevikler gerek dahili ınzıb:ıt H m r ıron emuş-
d k d L tlr. \J~ ~ eVTel, Cezirenin şimal 

bakımın an ve gere mo eru narp k,..~ 1 • • 1 k etl' .. 
1 
.. . ·~ ... n:ı gırm~ o an ııvv ı mator u 

ıcnbm lan olarak tayyareler ve tank- "ol ... ~~ k K ı ı· , __ _,_ te '-k' . · . " , ...... a eme ş ıyc ........ r ra ... ı 
lnra çok ~hemmıyet vemı şlerdır ; edebilıniştir. 

Tarihi Sötiit kan baaı nı D umu illi görünii.tli 

fakat ell!.!rınde bulunan tankların 

Ye tnyyaTell>rin hemen üçte biri e:;ki 
moılelıle olup buı:,rfrnkü harpte bir 

Söğüt, (Hususi) - Soğüt, li!.e< ik r kası ve ilkokul gibi bi.iyük lnymet ve lı.udretle:ri yaktın. 
vilayetine batlı ve (:.!S) kiloını• Lr~ vardır. Son harp tecrübelerine göre, ye-
ka~r ~esafede bulunan, Jiiı t kaza- Jiaftarun cumartesi günml'i pa:.ıar nidan yaptıkları ağır tanklarla pJ... 
dan blııdir. kuru!u.ı:. 0 gün binlerce köylli aliş, im bomba~man ve avcı ~ııyy11Teleri 

Kaza. düzgün bır şose ile Ilıl ecik veriş içın ınuhakkak pazara ıı:elir. i)·idir. Eski ve yeni tekm.U tank ve 
ve E!-lkişehlre bağlrdır. Yaln,z sabah Köylerin kazaya yakın olmaları yaz. ta~yare yekfınlarmın beheri, on biıı. 
gidıp akıjam gelen bir P<>:rtası vardır. larr kalabatııt bir nalı! g.etirir. Buı kadar varmış... Esasen Bolşevikler, 
Böyle gii'zel şese olması!Ta rağı111 n kiiyle1'in, yağ, yoğurt, peynfrlui bu tnnlt ve tayyare yekünlarına çok 
nakliyat ekseriya azaba He yapıl- me,hu:r ve pek ııe!iatiı-. Ziraiı duro. güvenmişlerse de koı:lctu:k12n !>idi. 
maktadır. SQğüdün ehemmiyeti daha mu iyi olmasına rağmen. ku:tdn tnıı reyi defedememişlerdir. 
ziyade tarihi ol~ndadır. yolu ol~ı pek ~k tiilü.nleı1D sa. Bolşevi1d.ik. esa.sen. bütün halk 

Arazi daha ziyade küc;iik tepelere tılnıasında ve:;aitsizlik yüzil•ıden tarafından benimsenmiş olmadığın-
yaslanmış ova halindedir. Ya:ı ve güçliikler me~ ~tirmt!ktedir. dan heıık.ı!.s ayni ima11. ile vazife ifa 
kışları muteıiil, yağmurda henıea her ~ı. meyva zamanında tstan- etmez. Diğer taraftan 170 milyon 
mevl!imde yağar. Bol suya ve temiz buluan bazı tüccarlar gelirler. Mey-- nüfusınıuıı ana& üçte ltfı-i hııkilü 
havaya maliktil'. vaların en veFimlileri ve meş.bınJaıı:1 Rus veya büyük Rustuı·. Bunlar 

Ahalisi çalışkan ve yeı·lıdir. Yal- üzüm ile zerdalidir. Elma ve armut Moskova: etrafında, Vo1~a n~hrinin 
nız az miktarda yeni göçmenlerden da mebzuldür. Kazada Ziraat banka- memba kısımların.da ve dalıa ~imal 
vardır. sı ve. Tarım Kredi Kooperatifi vur- taraflarda t:oplu bir lıaldedirleıı; 

htiklil harbinde tarrıanwn vanan dır. pek vasii Rusya ve Siberya toprak-
kasaba çalışkaıı Söğüt halkı ta.rafın. Kar-ıabadu memn.rlar arasında te- )arının diğer loeımlanııda ~k dağl-
dan yeniden yapılmıştTr. l<~vler yeni s~nüt, gt>nçler ara-smda i,hi:rliii;ı iyi.

1 

nık ve zayı! bir haldedirler. 
ve umumıyetle kerpü,:, beton ve ah- dır. Haftanın muayyen gilnlerinde 170 milyon nüfusun 32 milyonu 
şaptır. toplantı ve eğlenceler yapılır. Bun ı Türk, 36 milyonu Ukraynalı veya 
Kasabanın ev sayısı t1nn sayıma !ar ara.ınnda bllltassa spor ve gez. Ruten olup geri ~un Leh. l!eya.z 

göre (823) hanedir. rüfuııu •la melere yer veı-ilmektedir. Halkın en Rus, Don, Terek ve ~uban hulatl. 
(4605) dir. Sok.aklar yeni caddeler- miihim lhtiY'llcı ortaokuldur. Ol'ta yan ka.zakl.a.r·ı~ Gürcii, Çe-rkes, Al
le biribirine bajrlıdır. okul için binalar var ve mü~aittirlcı:. man ve!alr mill iyetlerden mürtk. 

Söğütte erıı ziyade meyvacılı!c ileri Sinema ve tiyatro gibi e~nce yer- keptir. Şu haine 170 milyonhık ha
git~tir. Kazada üç tane ipek f:ıb- leri. yoktur. Yalnız iki güzel rae;;ire ı !ita gerek dil, gerek kültür, gerek 
rilQlsı vardır. İpek böeıtkçiligi de yen V'llrdır. Bunhlrdan KüsniU millıyet ve guek akide nya mezhep 
'ok inki!~af etmiştir. Bu ~enekı wııi mevkii diye anılan! bilhassa çolt: itibarile hiçbir tecanüs ve hattfı 
kon satılmakta ve fiyatlal'cda ( i iO) h d H lk h l meş ur ur. a aftanın pazan ku.vvetlt bir ekseriyet gö~termez. 
ile (201) kuı·u~ arasındadır. !·'abrı- tatilini e_~eriyetle bur~da gı•çfrir. Böyle unswfardan miir!!kkep Kı
kalıır çalışmaktadır. Hayat dıırer kazalaJ'a nıı;brtle ucuz• zıloı:dulnr şiddet ve inzıbat baskısı 

Söıl'iidim iki tane nahiyesi v:ırriır. dur 
Belediye dairesi, Halk Partisi, hliktı.. ·.. . " . . 1 altında iyi bir taarruz kudreti r;ös-

.. ~~nderdı~m noıoıml!'r e!'!ki ve yeni tereliilirlerı1e de memleket dahilfo,Jc 
met dairesi, dis"pamıer, Ziraat ba'l. Sugutten mam:aralardır. ~·npılncıak müdafaa ve ricat muha-

MP?cayun bölgesinde, karşılıklı 
topçu faaliyeti olınuştnr. İngilizlerin 
Cezzineycı yaptığı hüı·um, geri püs. 
kürlüJmüştür. Topçnmm, müt.ec:ıvi. 
ze ağır ka~ ıpLıır verdirmiıti:r. 

Sahilde lngiliz filo~n cum.a günü 
öğleden sonra neticesiz olarak Da. 
muı· üzerindeki mevzilerimizi bom· 
bardıman etmiştir. 

Diğer bölgelerde kayda deier tılr 
şey yoktuı-. 

Beyrut dün gece şiddetli bir u
va hücumuna marm ladmıştTr. 

Trabluaşaın da ho111'Dardıman edil
miştir. Hu\'a klıvvetlerimiz durma
dan, cliişman zırhlı kollarım Te Tüd· 
mür cinnndaki düşman askeri ta.
haş:ı~it!Prini boınha.rdıman etmiştir. 
İki lngillz tayyaresi düşürülmüştür. 

)ar ayni hürriyet ve istlklaJ ~-ava. 
sile dierlerlni şJ~trmektedirler. Şu 
halde bütün bu nn!ll?'lar ve iimiller 
muzaffer olarak Sovyet Rtı'!yıda 

ilerliyecek Alman erdulanna n:ı.ı
him )·ardımlar yapabfürler; ve Kı
zılordulann hs1'!en inhilB..line sebep 
olabilirler. 

Görı1lilyor ki bu şartlar 1812 deki 
ahvale UY&'Un değildir. O zaman Ça
rın ~rkac yüz bin kişilik Rus oıdu
su, birltaı: yüz bin kişilik Napoleon 
orduslle çarp~ıyordu. Halk ve mil
let bu çarpışmalara bigane idi. Bu 
~n lltllyonlarrn bahiıı mevznu oldtJ. 
ğu biı· zamanda bu milyoulan11 ara. 
sıııdaki erlerin vatan ~evıı;i!i, m-.. 
leket iduesine iman kudTeti, di} Ye 
milliyet farkı, Bolşı:>vikliğe bai'lılı.lr 
veya nefret hi$leri K.urlordul.arı11 
.ırcrl çekilme hareketlerinde çok mL 
lıim bozgunluk amilleri olabiln. fli-e~~·~ ı· t•beler1ncle, vatan sevgisinin ve 

Kazım o· . ... . 1 k d .. iman kuıit'etinin hakim 1lauh za- ğ~T taraftan Ukra}nıı Bol~ikleri11 
IrlglD ra \r,l a 'oylu"ye m:uılarda, kolayca .;;arsılabilirkr. 1 e:lınden ~ana, ~~·il Rmya bu~-

me • • 1 U ft B k"' .. k b' .. . . .. dayımn yu:r.de 33 u, pancar ~e:n-cenaze rasımı . unun u~u ı:r ırumı:ı~esını . ~ nin yü-ıde 23 ii, kmntiriniiıı yüzde 

J ·n1 tem editn toprakfar ay evvel 1: ugoslavya goııtermiqtı . "" ı d . . . ..4W.I ,,.., - 11.ı...; e Y ld D f ko 
... ilk uv ~, cmınnın ,,u ..... e oo o, ç" l".ııı 

zmı apı 1 ıgcr tara tan murust veya _., de .... ,,, d"- h -.o.a..ı •.• 

Letonyadaki tayyare meyda
Iarmın adedi evvelce l 3 dü, şiın
di ise 70 dir. Estonyada 15 tay
yare meydanı vardı. Şimdi 7 7 
tayyare meydanı vardır. 

Sovyetlere karfl Ukrayna 
ıönüDileri 

Zagreb 6 ( A.A. ) - Htrva -
tistanda Bolşevik tedhişinden 
evvelce daha geçenlerde kaç?p 
gelen, on binlerce Ukraynalı bu
lunmaktadır. Eli silah tutan he~ 
men hemen bütün Ukraynalılar 
derhal Bolşevikliğe karşı harp 
etmek için eönüllü kaydedilmiş
leTdir. Bu suretle Hırvatistanda
k.i Ukraynalılardan mürekkep 
bir gönüllü heyeti seleriyesi tef
kili düşffnülmektedir. 

Times gazetc!<İnin Stokholın mu -
habiri, Fransanın nmğ!Cıbintindeıı 
sonra bir Alı:nan Generallnl~ aoyle
diği bazı sözleri bildirmektedir. ·Bu 
Geııenl, Alman ordu~unun motörlü 
ve z;ı,rlılı unsurlarmtn yaptığı fev -
kaıade şiddetli hücumların o z:mıan 
biı• hafta daha ayni şiddetle idame 
ettirilemez bulunduğunu itiraf et • 
nıiştir. Çünkü o zaman motörlü va
s1ta.ların temizlenmesi ve bir nliktar 
tamiri ica.p etmektedir. Öyle sanıl. 
maktadLr ki, eğer Rus ordusu bil 
ha.fta daha dayanırsa, Almanlar, 
motörlü vasıtalarının tamire ihliyac; 
göstereceği bir vaziyete düşecekler. 
dir. Bu da mütecavizin atılııındnki 
şiddeti azaltacaktır. Rııs kıtalarmın 
mükemmel maneviyatı, Fransa ve 
Polonya seferlerinden alınan dersler
den istifade ederek iki hafta düşma· 

Moskova, 6 (A.A.) - İzvestıa ga
zetesi, cpa.raşüt~ülere karşı ilk mü
cadele tecrübeleri> başlığı altında 
yazdığı bir makalede dıyo:r ki: 

Muhasamat esnasında dilı,jmanın 
mdiTcöği paraşütı:üler hiçbir yerele 
tek bir hed'efi biie taarruzla i~gale 
muvaffak elaıruı.mıı:ılar ve hiçbfr 
yerde kıtalarımızla açıkça muhare. 
beyi, yani boy ölçüşmeyi kabul etme
mişlerdir. Alman paraşütçülerinin 
büLün mücadele usulleri eşkiyalık ve 
casusluk şeklini almıştn. 
Düşman paraşütçü müfrezel('rinin 

büyük bir kısmı yalnız yakalanmış 
ve tamamile imha edilmiştir. Para
şütçüler nihayet müdafaa tlillhnre
belerini kabul ediyorlarsa ve ek!<e
riyetle selameti kaçmakta bulııvor -
larsa, eğer kaçmıya veya gizl~mi
ye muvaffak olamazlarsa ellerint 
hayaya kaldırıp teslim oluyorlar. 

B ld"k k d . ..-uz .a u, ıger am UHOUUClt"MJ!ln 
İzmir 6 ( A.A) - 1' rakya U- ol şevi . ı :'". ~ı karde~e bile ha- yüzde -48 i, naagneııyumnnon ylh-

Edime 6 {Hususi muhabi- sım yapabildlgınden bu elbet de ay- de 55 ti JC=lonhmtın me bal 
mumi müfettişi ve eski lzmir Va- r1ca miil'ıim liir zayıflık iimllidir. Bu .. _n e'-n-..ı. olacaktı•. m ann-
1 G ral K• D rimizden telefonla) Ziraat - ...,. ....... _ • 
isi ene azım iriğin ce- gayri mütecanis" yığmlar al"llsında 

naze merasımı dün büyiik bir Vekaleti tarafından istimlak edi- Türkler ve t!Jknynalılar (Rutenler) 
halk kütlesinin iştirak.ile yapıt. len Tayakadın çiftliğinin mesa- mühim birer tıwtu:rdur. Kazan. Kı
mıştır. hası tamamlanmıştır. nm, Azerbaycan Türkleri. Hazer 

denizi kıyılarında ve Volga nıansn
Arazi Bosna ve Tayakadın bındn ııakin Tiirlder, Taşkend ve 

köylerinde her aileye 8Q dekar Tlirltistan dediğimiz yerlerde Türk. 
olarak tevzi edilmektedir. Hüku- nıcmistan, Ö~bekistan, Tacikistan, 

Cenaze meraaiminde Başveki
limiz Dr. Refik Saydam ile Cümr 
huriyet Halk Partiai Genel S,..Jc
reterli.ği, Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak, Edirne, İstanbul ve J\1a. 
nisa, Balıkesir vHayetleri tara· 
fından gönderilen çelenkler göze 
çarpıyordu. Cenaze, halkın elle
rinde taşınmış ve namazı K~
menltı camiinde kılındıktan son
ra Altındağ mezarlığına defne
dilmiştir. 

Meruimde Yali muavini, ko-

Knrakalpak vegaire Türkleri Sovyet 
metin bu yüksek hareketi büyük 'Ru~yadan ve Kızılordııdan kurtul. 
bir şükranla karşılanmıştır. Köy- mıık için eüneşiıı garpten doğması

lüler bayram yapmaktadırlar, m sahırsızlıkla beklemekted1l'leY. 

mutanlar, Belediye reisi. mebus
lar, Parti ve Halkevi başkan ve 
azalan, şehrimizdeki konsoloslar 

ile l:ıinlen:e hallı bulunmuftur. 

l3dtlımilen güneş doğd.u ilmidlle 
şimdi büyiik Tüı·kiatarı haukefuıtn 
parlama!;ı ı:ok muhtemeldir. 

.Minsk havalisindeki Beyaz Rus· 
lar, Kiyef ba .. liaindek:l liTkraynah.. 

Ra şartluı dü~ünfince bugünktl 
tvpyekUn harpte 1812 vaziyetiTıfn 
bulun'lladığını kabul etrr.r.k Ui.:m11 
gelir. Şimdi başka cephelerde meş. 
gul olmıynn ve fırkalarının bellıf 
üı:te biri makineli ve zırhlı olan Al
man orduları itin 1812 vaziyeti yek. 
tur. Henüz İngiltere ile A~rika 
denizlerin 8l'kasında beklclen, yal
ııı.z başlarına lJolşeviklmn ve K)Zıl
orduların, harp tec:rilbelerile ~e z> 
ferle.rile bes.lcnmiı Nasyonalist Al
man ordularına ıı:mn müddet muk• 
veınet etnıelerf mümkfhı detJ1dir. 

Eski Ordu KamandırnJarmdan 
Emekli General 

AJ..1 1HSA• sABl5 



İST ANBULU DOLAŞlRKEN\[~~;:~;:,~~~~~~;:~:;ı HAVA TAARRUZLARINA 

Horhor yokuşu 
-2-

Burası bir t1tılcitl•r lcübera gatağı idi; bogdan 
boga t1ülc•l4, oüz•r• kaf an•l•rİ vcrdı. 

Y ckuşun adı, oıtaema doğru, J Pederi Sami paşa He beraber Mı
sağda hoı· hor akan çeşme- sırdan İstanbula gelen ve yerleşen 

smden geliyor. 1826 deki (Vnkai Suphi pnşa bura•ını aldıktan sonrl'l 
Hayriye) de tarihe ismi geçtlglni eskisinden bir kat daha glrenbaha 
görüyoruz. eşya Ue süslemiş. 

Atiknll paşa ile -------------- Hanedan ki~ı. 
Yüksek kaldırım geleni gideni çok 

Yazan: ı ı bi arasında Et ıncy- misafır erı en ri 
dnnındaki kıılnla- Sermat Muhtar ALUS bir gece nargUe-

Soldan sağa.: 
2 - İçer değil, 8 - Çok laf soy

liyen, 4 - İşaret - Haya, 6 - .fo .. 
!evkln aksi - Bal yapan hay
van, 8 - ÇEvik ve ~ürültüc!i - 7.n
vallı, hiçbir ie yapıımıyan, 7 - Ter· 

KARŞI KORUNMA 
Tophyan: Mehmet Görkey 

Hava taarı-uzlaı·ına karı1 koru nıııa kanunu. 
Hava taaıruzlarınıı kıı.rşı ışıkların söndürülmf'fli 

nizamnamesi. 
v~ karnrtılma!U 

Hava taarruzlarına karıı pasif korunma ni~mnamesi. 
Hava hücumlarına knı11 hayvanların koıunma!lı hakkında talimat

name. 
Ticaret gemilerinin g:ızn karşı korunması hakkında nizıımnnme. 
Hava hücumlarına karşı hayvanların ve hayvanlardan husule &'e

len yiyecek maddelerinin koruıımas ınıı dair talimatname. 
Hava taarruzlarına karşı pasif korunma talimatnamesi. 

Fiyab: 50 Kanıt 

Saht Yeri: İstanbul, İNKILAP KIT ABEVI 
rından kaz.ıınln.- sini içerken ctra-
rını kaldırnn ye- rafa ateş sıçra-

alçeriler en evvel bu Horhor yoku- tıveriyor. Ev kapı kapamaca yanı
ınndan yukarı vurarak Snrnçhane yor. Bugün mev1:ut olan kfırgir bi-

si gün, zaman - Sonuna (L) gelin;e İİiİiİiİiİİİiİiİiİİİİiİiİiİiİİİiİiİiİiİiİiİiİiİiİiİİİİİİİİİİİİİi eski Mllletler Cemiyeti sekreterinin 
1 

başındnkl yoldnşlarile çoğııluıktan na bunun yerine ynptırılnndır. 

ı midir, 8 - İyi ınal değil, 9 - Rir li!i'!!!!!!!!!!!!!!!!f!!f!!J!!!!!!!!f!!f!!f!!!!!!!!!!!!!!!~il 
erkek ismi. ıır 

Y1'kardt11ı a~ağr : ~ • k e l sonra ıelırin hrı.şarat )'atağı olan 
Unkapanı, Tahtakale ve Asmaal
tındaki hamal ve ırgat nıakuleleri
nl de toplıyarnk aralarına katmı~

tır. 

Yeniçerilerin bu ynklnnnınsı üt.e
rine ikind Mahmudun ııadraıamı 
Selim Mehmet pa~a Topkapı sara
yında, Hırkai Saadet dalrC!lııdeki 
Livai şerffı, Sultanah111et c:ımii miıı
berlne koyunca, A Uen t.cnklle koşan 
Ağa Hüseyin puea ve izzet l'dc.hmet 
paşa tekbir " tehli!lerle Horhor 
çeşmeııi önünde ilk çnrpı,malarda 

bulunmuşlar. 

Horhor yokuşu blr vııktln klibcra 
yatağı.ydı. Boydan boya vükeli, vü
zera kaşanell:'ri. 

Yokuı:ıun başında, sağıla, şlmdl 
(Hayriye lisesi) olan bina ikinci 
Ahdülhamit zamanında Dahiliye 
Nozn-lığı, sonra Burııa valiliğı eden 
Münir paşanın konağıydı. :'\Ierhum 
mllkterlir, dürüst bil' zat olarak ta
nınırdı. 

Çeşmenin üstündeki konakta mu· 
kim olan Fetva emini Mehmet Nuri 
efendi, şevkeUinln baş umacısı idi. 
Zira iki aatırm altına ( Elcevap olur) 
Zira iki satırın altına (Elcevap o
lu l') u yaıı p imzasını basıverdi mi 
zıllullahı tahtından tcpetn.klnk etti 
gitti. 

1 - Kok kömürü yakan bir !!O· enı ıtap ar 
ba, 2 - Knrııık renkli, 3 ·- İfade-
ler, 4 - Toprak ıslanııll'a hasıl olan 

şey - Bir harf, 6 - Ezrnıyeıı değil - D o M i N 1 K ! 
Mert erkek, 6 - Renksiz, donuk -
Valde, 7 - Genişlik • Halk tabako
ıına verilen isim, 1 - Usta değil, 
9 - Çanaklar temizliyen beyaz kll, 
10 - İtiraz eden. Sarıklıların en yfiksek rütbe i olan 

Rumcll kazaskerliği payesine erdi
rilmiş, sinesi murassa nişanlar ve 
altın madıılyalnrla donatılmış olına.. 
sına rağmen hafiyeler tarafından 

göz beplslnde. Kimler ı:cllp gidiyor , 
kimlerle i.ılfct eniyor? 

İşin garibine bak, H81'eket ordu
sunun gelifii Uzerinc Yeşllkoyde Ab
dillhnmidin hal'lne fetva veren bu 
zat değil ırıi! 

Hazretin dindar, nıüstıklm ve 
hayırhah olduğu mütcvatlrcii. Baş
ları nare yaknıanııık için ahbapları
na boyuna (gelmeyin evime!) dlylp 

Dlnki balmaeanıa laalledilmlt 
t•kll 1 

' 5 6 7 • ' 101 
ı TAKA 

2PWTABURA•P ı 
so• YARA••· 
4 D E••N A••AR 1 

s 1 O l • ii• O C A 1 

'SINA I: EZES 
7 t BAR wcTLA 

dururmuş ve liıkin Ramazanlarda I 8 Y A N A • • E R E L 
k?pısı açık. İftar sofralar~ müt~d- ı 9 E N A M • L İ C A 
dıt, aşçısı namlı, yemcklerı nadıde ..• 

Hele di~ kiralarına diyecek yo~ ... 
1
1 T E N • S 1 R 

Buyuranlara hal ve şanlarına goıe -
çifte kııpaklı altın sııattcn tut, beşi .--------------

bir arada, iki buçukluk lira, en 'aşa. M d• d h l b l 
ğı tabnkaya bile çil çeyrek liralar .•• 1 ar ın e ma su o 

il il ı ı r ı ı ur 111111ıı1111 1 111111ıııı111111111 

Fransız edebiyatının en rnC!Jh ur klasiklerinden ve ıahe~erlorimlen 
biridir. Gayet edibane ve şair aııe yazılmış olan derin bir a;ıkın, 
'Iİm bir ıztırabın hikayesidir. Aşk ve sevda ile tutuşmu~ gôrıülle
rln, samimi sevgilerin m:uıı bir hikayesidir. Yazan meşhur Fran· 
. 12 muhan-ir ve ressnmlarnıda n Egene Fromentindir. Türkçeye çe 
viren Ali Kimi Akyüzdür. Fiy ati yalnız bir ay için 75 kuı uıtur. 

POSTA YOLU: 
•• o •••••••••••••••• ' • + ••••• o • o 

İnsan meddü cezri ııltıııılıı kı ymctli muhanirlcl'iınizden Hilmi 
Ziya Ülken tarafından yatılan sedye dahil edebi, felsefi ve içti. 
mai mUli bir romandır. ~,'iyntı 76 kuı uştur. 

GRAMERİMİZ İÇiN: 
Türk Dil Kurumu Granı"r ko lbnşısı Ahmet Cevat Emre'ııin bu 

nam altında çıkan değerli )'azı tarını granıerimizle alii.kası olan 
herkese, hususile öğretmenlere, lilzumlu bir eser olarak tav"iye 
ederiz. 

Bu kitap, son tedıis yılında grnınerimlz için tutulan lıatülı yol· 
laı ı düzeltmek, muhtaç olduğu muz grameı· metodunu göııterrııek 
için yapılmıştır. 

7 Temmuz 

İÇKİSİZ SAZ 
Cağaloğlu Cittesaraylar bahçesinde 

10 temmuz perşembe günü akşamı 
kıymetli üstat 

Münir Nureddin 
Te arkadatlarınnı 

eeerlerini büyük 
kaçırma yınn. 

klbik laalk türküleri n yeni 
bir HYkle dİ D lemek fınabru 

Babç~ml& içkisizdir mü,terllerfmİ&İ D 
rahatları temin edilecektir. 

isti-

,------------·-----!, 
Bursa Liaelerl İoırilbce 

öj"retmenlerindeo : 

M. GÜLBAHAR'ın 
l\lATRAA:.\HZDA BASILAN 

İngilizceden Türkçeye 
T elaffuzlu ve 

Etimolojik 

DUYUK LUGA T'in 
ikinci cildi (500) rcuimli 

olarak çıkmıştır. 
Her cildi bir lira olan bu IQg atı almak istiyenler T6rkiyede yal· 

nıı Bursa kitapçılarından va Yen! Basımcvlnden tedarik edebilirler. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluıı tarihl 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk liraıı 

· Şube ve Ajnns adedi: 266. • 
ZiRAf ve TİCARİ HER N EVİ BANKA l\fUAMELELERI. 

Buranın karjtsında, yine Hayriye 
lısesinln müştemilil.tmdan olan ah
ıap berhane en evvel AbdulAzizln 
sevgili sadrilzıımı :Mahmut Nedim 
paşanınmıı. Bugünden sonra Köri
çekarıısı gümrüğü nazırı Ramiz bey 
satın almış. Beş altı ay evvel vefat 
eden büyUk oi;Iu, Babıali erki'ınındıın 
ve mesirelerde kır beygirli kupa a.
nıb:ısından inip, açık kapısına daya. 
naralı:. etrafı seyretmekle şöhretli 
Neyir bey idi ki ('Milliyet) gaz~tcsi
nin idare müdürü, şimdi Bele-diyenin 
tiyatrolar ve sinemalar miıfettişi 
\lay Nail biraderimizin pedcridir. 

Ramazan oldu rau paçalan sıvııyan 1 Mardin, (Husust) - Köylerimiz.. Fiyatı : 50 Kuruş 
ı;ıvayana. Kılıtı kıyafeti deltiştırip de yeni yıl arpaları toplannııya ve 1 • • • 1 
tekrar tekrar dnmlııyan yobazlar sn- harman edilmiyo başlanmışt11·. Buğ- ~ HiLMi KiTABEVi• _ _j ' 
yısız. • 

1 

duy hasadınıı da bugünlerde bnşla-

Pıırıı biriktirenlere 28.800 llra ikramiye veriyoruz. 

Yokuotıın aeağı iniyoruz. Sol kol
da hAli mevcut, pembe renkli bfiyfik 
kon:ık meşhur Sami paşa uıde, eski 
vezirlt:ıln en hakim v raullarından 
Abdullatif Suphl pa!lanıııdır. 

na1:aktıı. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!!!!! Sırada, Abdülazlzin Zaptiye mü.. • 
· rğ· d !Irki · d b I Salahiyetli ağıılıırdan ve alaka • 

şır ı ~~ o ve va 1 erın e u unıın 1 dar mnkamlardan aldıl;rım mahimnt, 
!lü~?u pa~anın konağı da .vardı . .Şn- vilayetimizin hemen her tarafında 
ır Zıya paşa (Zafernıımesı) nln şer: ekim vaziyetinin sevinç verici bir 
hlnt bu zatın knlc_me aldığını lle1'1 bollukta olduğunu müjdelemektedir. 
sürerek sadriizam All paşaya ubudi- ı Yeni yıl ekiminden geçen seneye 
yetin~en ve cehal~tlnden bah.s!!tmişse nisbetle yüzde on !azla mahsul elde 
de Husnü paşıı şıırde behrelı ve chıl edileceği kuvveUe tahmin olunmak
kalemmie. tadır. Kızıltepe, Derik ve Nusaybin 

l\tüşlr Mahmut Mesut paşanın ko- kazıılnrında yeni mahsulat fazladır. 
nağı dahi güzeı-gahta idi. Babı Scr
askerlde muhakematdııiresl reisi iken , 
irtihal eyliyen müşarünileyh Mekte.. 

bi Harbiyeden 1849 da ilk çıkıın er- ı Dr Rıfat Çag"" ti 
knnıharplerin sınıf birincisidir. • 

Evvelce aheap ve ikinci Mabmudun 
mukarrip ve nedimlerir.den Hadi 
efendininmiş. Bahçesinde merdivenle 
ınilen koca bir mahzeni varmış ki, 
dıbalarla döşeU, dayalı; tavanında 
bfllur avizeler, raflıır•nda gümüş 

şamdanlar .. 
İşbu Hiııli efendi (kabahat te mah 

fı , "badet te) meselince eşini, ahbabı
nı toplıyarak bu izbede işret eder, 
91zlar çaldırır, battA birkaç kere 
Hunkann hile oraya tebdili kıyafetle 
geldıği vakimi~. 

Uzun uman mezkur mektepte ı •ı 1 H ki 1 
tiştirmio. • 

. . Beyoğlu İstlklal caddesi Elhamra 

mul\llimllk etmiş, pek çok talebe y&- 1 u n r e m Zıraat Bankasıuda kumbaralı ve kumbarasız t.asnrruf heı:ap
lurmdıı. en az 50 l irası buluna lara ııcncd'!I 4 defa çekilecek kur'a 

1\fahkemcı temyiz reıslerlnden Al- apartımanı (Sakarya sineması) ile aıağıdakl plana ıröre ikramiye ci ağıtılacaktır: 
nıyarık lılkııplı Reşit bey de florho-1 N 1 T ı f .u44ı: 
run eski saklnlerindendi. umara • e e on " 

$um•t Multtor ALUS ------------······························-···················: ............................................ !••••••••••••• .. 
4 adet 1,000 liralık 4,000 lirn 1 100 adet 60 liralık 6,000 Ura 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 

Maarlfteı 

Orta mektep 
muallimliği içi~ 

imtihan 

•Adllyedeı · 

Başkasına ait 
pasoyla seyahat 
ediyormuş 

ÜROLOG!- OPERATÖR 

Dr. Sedad Kumbaracllar 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr aene içinde 60 liradan 
aşnğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazlasile verile

cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, 1 Birlncikinun, 1 Mart 
ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bevliye JUıtılıauıaı 

Ortanıcktep muallıml olmak iı:>tı -
yePler hakkında '.\taorif Vekaleti ta
rııfındaıı yeni bit- tnlimatnanıe ba.. 
~rlannıış bulW1m•ktndır. 

SuJtanahmetı eakinle-rinden 

Muayenehanesini SİRKECİ 
A N KARA CADDESi, 'l'AN 
GAZETESİ KARŞISI, SEMJH 
LfiTFİ APART IMANlNA 

nakletmiotiı·. 

liD•i:E r BORSA " 
BUGONKO PROGRAM 

A li isminde biri d ü n , başkasına 
ait bir tarmviıly paaoau ile seya 
hat ed erken ya lcalanarak adliye
ye teslim edilmiştir. 

Böbrek, mesane, prostat, rdrar 
yolu ve tenasill hastalıkları 

miltchıısııı111 

7,30 Progrnm, ve nı!mleket sıınt 4 • 7 • 9'1 ma.ameleel 

Talinıatnanıe hUküınleıine göre, 
bıri haziran, di~eri rlc eylülde olmnk 
azere iki imtihan açılacıık ve bu im
tihanlaı a devlet imtihanını 1cazan
.e11ş lise mczunlnı1 glıebllccektir. Bu 
ımtihanlara muallim mektebi me -
&unları da girebil~ktir. 

Gece ieeyen çocuklıırın tcdavi11i 

, ..... ,. 
tfWlllf.I 

.. Sl~ 

ayarı, 7,3:1 ::\Tüzik: Hafif parçalnr 1 LMdre l Steril• ı. 24 
Pi.), 7,45 Ajııns hııberlcri, 8,00 ~l!i· 
zlk: Hafif pıu·çalar programının Ne"Y9fll ıto 0.lar 130. 0250 

Muhakemece Alinin suçu sa
bit görülerek 4 gün ha psine ka
rar verilmiş fakat, sabıkası ol 
madığı için mahkumiyeti tecil 
edilmişt ir. 

dovanıı, 8,30/ 8,45 Evin 1:>aati. Ceanr• ıto (.,,. ır.._ 29. 61175 
12,80 Pwgram ve ınenılcket saat llaıılrH tll P-..t• n. 9375 

ııy11rı, 12.33 :\lilzlk: Fasıl ı:ukıları, Yokoba. ıoe YH ıt . 1375 
12,45 Ajans hnlıerlcri, 13,QO '.\Hızlk: IOI lave~ kr 
Fı.sıl ~arkıları pı-ogıanıının devamı, ~tekbol . Jl. 0050 

D r. Hafız Cemal Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAn1 ıa.ıvuoo Müzik : Karı,ık T>rogrnm 
Nazillide Ş• • (Pi.) 

ırın PoUate t LOKMAN BEKİM Keşideler 4 şubat, 2 mayıs, 1 ıığus tos, :ı ıkiııeiteşriıı tarihlcrindt• yllpılır. l8,0lı Pl"Ogram ve memleket uat 

Ç le ı.. h • 1941 j K RAM J y ELER j ayarı, Jb,Q~ Mıızik: Cazbant (Pl.J, o c u 0 a ç es ı n ti Kanlı bıçaklı bir Dahiliye Mütehasııaı 1 18,no Kom ı1mıı: '.\femleket posta ı, 

ESHAM VE TAHViLAT 

!kramlyell yUıdeS 193lErl'aıd 20.20 
üıaal yilıdd lkramlyell '11 19.40 
Jıyaı - En•ıra• 1 -.-•iiprüntiiler dölcülÜJ.Jormuş Dtnnyolu ıo• I' . . 18,40 Müzik : Vıyolonsel solo - Ça-karı koca ka vgaSJ l adel 2000 liı·rı.lık = 2000.- lira 11 8 adet 2a0 lıralık = 200il.- liı·a lnn: Nusret Kayar. Boehmann: \"a-

Nazillı, (Husust) - Nazilli ~i- Muayene saatleri: Pazar hariç 8 > 1000 > • = 3000.- > 35 > 100 .. = ~500.- > riııthırıs Synıplıoniques, 19,00 Ko- .. " 
rinliği ve plfın dahilinde imarlle E- Evve lki gece Beşiktaş Şenlik- : her p n 2,5. Tel : 23898 2 > 750 > ::: 1500.- > 80 > 50 > = 4000.- > nuşma (.\lehmedin saati), ı:ı,to • • 

2 ....... -

' -.-
&"enin en b"Üzel kazalarından lııri ol- d ed e mahallesinde oturan R tza ıilm••••••••••••ıiiii -i > 500 > = 2ooo.- > :ıoo > 20 > = 6000.- ' Müzik: Koy huvaları, 19,30 Merııle- • • muetur. Yeni kurulan Sümerbank .... • 
basma fa hı ikosı, ka!labaya bam baş. evine saıhoş bir vaziyette gt"le- ~ ~

1 
ket ııaal ayarı ve ajans habeı !eri, • " 

ka bir hususiyet vermiştir. re k karısı Ayşe ile kavgaya lu· •••••••••••••••••••••••t1•11••- l!J,46 Müzik: Fasıl sazı, 20,l~ l~aJ- " • 

• 
ı 

' 1 

-.·--.-
-·-- .-Burda bayat pahalı olmakla be- t u~muşlardır. ~·o Gazetesi, 20,45 Müzik : Bır halk " ., 

raber her l lcnHen bol bol bulunur. F ı_ , , T I y TR O 1 tüı kfisıi ögrenlyoruz : Haftanın ':ır- A.•adolu L•. Yol <ı yllıtde 6!1 26.-aıı;a t karıaının Rızaya: A LA R küsil - KALED.r~~ KALEYJ<~: 1 T. c. lıılerkez ea.kaaı - . -Bu sebepten halk sıkıntısız ya~a- 1 
maktadır. «- çki İçmekten evine ba- Kııledl'n kaleye şahin uçurJum, ~ 1 Şark Ocğtrmeal erl !6.26 

Salih Necati Eczabaaesi Babçekapıda Vakıfhao karşısııda sekerci Hacı BeAir t>J 

Şehrin ortasında Belcdlyenln tak- k acak vakit b ulamaz oldun:& d e- Suadiye Şenyol yazlık tiyatro- Ah ile Vah ile günüm geçirJim. ı · 
dire layık gayretleri saye inde kü- mesi üzerine bıçağını çeken ko- Bir celladın sunda 7 temmuz pazartesi a kşamı Yiire şeker ezdim, şerbet içlrdim, r. D>-=---.... --.-=.=-ıoıı,---=fi ~:ı 
çük bir 11ark vücude gctirllmiı ve ca Ayşeyi muhtelif Yt"rlerinden Taksim Altın tepe yaz lık tiyatro- Öylolur, böylolur Tüı·kun gilzcli. ~ Borsa "arıcı a tin ıya~ 
bu park halkın lstirnhnti ve anlaş - yaTalamış ve bilahare kaçmak hatıraları sunda 1 1 temmuz perşembe ak- ı 
:ırıası için çok isabetli bir düşunce ol- istemişse de yaralının feryadına şaın ı b üyük temsil. Muuf film Kalenin burcuna tso ben olaydım, Re .. d lye 25 Lira 90 Kfo 
m .. ıtur. Gi.ınün her saatinde bilhassa koşanlar tarafından yakalanaralt Güven Basımevi tarnfıııdan dort ı-:ın göz ils tilnde kara ben olaydım ICaba S.tlblrllk 105 • 00 ,. 

kil bı k k · · · de d ' R e1.isörü VEDAT Ü R F I.. o rı ı b t ğ •~ b laudım· K ıs akşam üzerler! iııleriııdl'n güçlerin- polise tcalim edilmittir. ren r apa ıçeııımı nc~rc ı- yır n ııs ı ı ... ş en o .. . Ulçe altıD wraaı s • .. 
den dönen hnlk burada toplanırlar. len bu eser, Amcılkalı bir celi ıdın Yalnız bir defaya münhası ran Öylolur, böylolur Türkun ıc,rü~clı. 

A~'•enin hayatı tehlikcdedı'r. k •••••• ••••••••• •• ••·••••••••• •••••••• ... ..... . .. Parkın yukarı tarafında bir köşesi - -r idam ettiği d6nyaca meşhur ve umumi ta lep üzerine 21 ,00 Ziraat takvimi ve '.l'opra. 
cocukların oynaması düşünccsilc ııy- ZAFER SiNEMASINDA cani ve haydutların nıüheniç hatı- K A N ! ! ! Mahsusclleri Borsası, 21,10 .Müzik: Tasviri Efkir 
:rılmış, fakat çocuklar için belli başlı y AN G f N ralnrını ve fikir uğrunda kiliselcı ~olo oarkılur, 21 ,25 Konuşma (Hoş-
h!r çocuk bahçesi vücude getirilme- bombalıyan biı· anarşistin macera- Adlı büyük eserin bizzat ba~ beş). 21,45 Müzik: Radyo senfoni 
aıiştir. Beyoğlu istik lal caddesinde larını, meraklı ve temiz bir üslfıpia ro lünü oynıyacaktır. K om ed i orkestrası (Şef : H. Ferit Alnur). 

Çocuk snhası di:,·e ayrılan bu ba- Zafer ıinemaıının m akine daire- drnmatik 3 p e rde 22,ao l\Tenılf!k<'t ~ant a,·ıırı, /l.J·ııns •· nnkletmektedir. 96 snhifeden ibaret ., 
.. ıınsız yerin bir k!i;ıesl süprilnttiler sinde fil. m i e rin tutu,.m••ı u .. zeıi- S bık D ·· ıh d · J t b ) hııherleri : Esham .. Tahvilat, Kam-
• • v ... olıın bu kitabı bütün macera seven a llru e ay ı , s a n u ıçın tahsis edilmiş ve. buraya topla- ne d ün bir yangın çıkmıf ve ıü- opereti, yeni sahne sanatkarların- biyo - Nukut Jlorsıısı (Fiyat) . 22,45 
• :ııın aüprüntüleı- bu güzelim parkın ratle yeti"en ı·tfaı"ye tarafından ve hakiki vakalarla hcyeeanlnnnınk d .. kk"J .1 Milzik : Dans müziği (Pi.). 22,651 
ıirmliğini baltalanııştır. v an muteşe ı zengin temsı gru 

Nazillililer, Belediye Relsindm bu söndürülmüştür. Yangın netice- istlyen okuyucularımıza tavııiyc ede- pu - izdihama maha l kalm amak 23,00 Yarınki program ve kapanış. 
eüprüntfilerin kaldırttınlarak oranın sinde malciniat Saim e llerinden 1 riz. üzere bi letler gündüz 16 dan iti· Sahibi: z. T. EBUZZll' A 
ltir çocuk bahçesi haline aoktılması- ve yüzünd en ha fifçe yaralanmış- ı Fiyatı 20 kuruştur. Butiiıı kıtup- haren t iyatro gişesinden temin o- ~~rlyat Müdtirü: c. Bt{n,1.V DİKKAT: 
111 istemektedirler. •-========tı=r·==============='==== çılarda bulunur. l Iual>ilir. Ba~ıldığı yer: Matbaai Elli'ZZIY.t Dercoluumıyan M"Hk iRd• ohuımu. 

===-===============================-========-~~======:::;;:==-==============~~ _...__.._ _ -~-=-

b Ş .ti 1 Tlrldr• H srlJ A one eraı iti• ~ 

S.Oa!l.k •••••••••••• 1.00 .k.r. 2700 ıc .. 
AUı arlık ...... ... ••• 711 • 1'60 • 
Üc a7lık • •• ••• • ••••• 400 > 800 > 
Uir a7lık •• • • ........ ll50 • J'OkWı. 

üı ~ısındadır. Bas !J yerde şubesi yoktur. 


