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Hükômetimiz, Büyük Britanya 
hiikômetini protesto etti 

''REFAH,, şehitleri için 
dün iki ihtifal yapıldı 

280 kazazededen 260 ı kurtarıldı ve 
çıkarıldı 

Vatan uğruna lıagatlarını veren 
kahramanlarımız için denize çelenk 

atıldı ve Jıatıraları taziz edildi hepsi de Antalgaga 

Nutkun 

hariçteki 

aklslerl 

B .. vekilin nutkunun, tahmi· 
nimiz veçbile, hariçte iyi le· 

airler btraJdıjlna dair haberler 
gelniiye b8.flamıtbr. Dün Berlin 
'Ve Romadan çekilen tel&raflar 
nutkun oralarda bilhaaaa mem· 
nuniyeti mucip olduğu bildiril
mektedir. 

Refik Saydamın nutkunun 
batlıca meziyet ve huausiyeli bu 
ıaileli ve badireli zamand.t bü· 
tün dünyayı al~adar ve met1rul 
eden meselelerin hepsini birer 
birer tetkik nuannclan seçirerek 
laepai bak.kanda söylenecek söa
leri açık ve samimi ifadelerle 
sÖylemit obnMsclll'. 

Halbuki bu metelelerin birço· 
h ..- .e hatti. çok vahimdir. 
H • 1 ı.&ıain meeal rieali w,.1e 
zamanlarda ve w,.1e ...aziyetler
de elueriyetle miibhem .e k~· 
m.kb mütalealarla İfİa içinden 
çıkmays tercih ederler. 

Cümhuriyet hükümeti iH, için· 
4e bulundutumuz but.in zuhuru 
ıünündenberi açık ·ye temiz bir 
Iİyuet takibine ba,lamıf. bunun 
ıı.eticesi olarak da hükiımeti ida
re eden zat daima açık konut· 
rnut. söylenmesi lazım ıelen biç 
ltir feyi söylemekten çekinme· 
mittir. Bucünkii kuvvetli vaziye
timizi, bilbaısa aağımızda, ıolu
mmlda mütemadiyen fırtınalar 
kopmuma rajmen .. ilam bir 
sulh muhafaza etmemizi hep bu 
dürüst ve temiz ıİyuete medya· 
auz. 

Batvekil, Almanlarla yaptığı
mız clost1uk misakının lüzum ve 
ehemmiyetini anlatırken hakkı· 
ln&Zda daima teveccüh ıöatermİf 
elan M. Hitlere tetekkiir ettiii 
silM, keza son nutkunda Tiirki-
7eclen aitayifle bahaetmİf olan 
M. MUMOliniye de Meclis kiinü· 
.anden alenen tefekkür etmeyi 
•az.İfe laildijini de ilaYe eylemİf· 
tir. 

M. Muuolininin 1928 misakı· 
.. ulclak kalnut olmuı ve bun· 
4an IOIU'a ela o misakın çerçeve
li içinde yürüyeceğini temin et· 
lbİf bulunmuı, prlun aulhü na• 
lnına memnuniyeti mucip idi. Bu 
memnuniyetin Türkiye namına 
lleamİ ve meıul bir aiızdan ifa· 
ele edilmesi- ele Iİyui nazildiğin 
lıiç ftiplaer.İa icaplanndandı. 

Mumafih Batvekil bu IİyHİ 
lniicamele va. ·ıeaini tereddütsüz 
Japamn, di~cr taraftan da, me· 
aela «uarlar 1 · nben bürrivetleri 
İçin kan dökmiit olan Balkan 
lhilletlerinin iatildallerinin muba· 
faza edileceii» hakkındaki ümi
'9ini de izhar eylemİftİr, ki bu da 
Türki,.enin, barWn doiurduğu 
~yui vaziyetler n• oluna olsan 
lcendi emniyet aabasma teD\u 
-.:len hayati meselelere hiç de 
laka,rt kalımy~ timdiden 
laildinaeU demektir. 

Nutuk baklancla INtaraf mem
leket pzetelerinin ne ,ibi müta
lea larda buluncluiuna dair lleaib 
l.aber al111111am&fbr. Maamafib 
L.a mütalHlann da lehte " nik· 
l.İnane olacaimlıla hiç fipbe et• 
lllemek limnd... Bitaraf memle· 
~let-in hepli de lmİm sibi be
teriyet bnmm dereler halinde 
~ta olmuandan amtarİptİr• 
... w...-. ki hımrizliii her 

TASvtRt EFKAR 
(DMattM MI, İ/ fi 1 atıt.Mft 1 dt) 

Ankara, 7 (A.A.) - Haber aldığımiza göre geçen 
cumartesi günü Fransız bandırası altında seyretmekte o 
lan Saint - Didier vapum, Türk suları haricinde İngiliz 
tayyarelerinin hücumlarına maruz kalmış ve Antalya 
limanına geldiği vakit tayyarelerden atılan iki torpille 
berhava edilmiştir. 

Bu vapurda 205 er. 34 erbaıj. 25 suba) \ e 16 sı va
pur mürettebatı olarak mevcut bulunan 280 kisiden 260 ı 
kurtarılarak sahile çıkarılmış, fakat bunlarda~ beı:i öl· 
müş \ e 15 j de raralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. 

Tayyarelerjlen atılan torpillerle Antalya limanı te
sisatında bazı hpsar \ 'ukua gelmişse de nüfusça zayiat 
olmamıstır . Türk hükfımeti ,karasularında vukuhulan bu 
hadiseden dolayı İngiltere hükümetini ,protesto etmi -- - - -

.., y Alman taarruzu •. 
.. ~ Stalın hattı h 
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Alman . tebliği 

Almanlar 
Stalin hattını 
yardılar 

Fin cephesindeki 
Sovyet müdafaa 
hattı da yarıldı 

Çernovlç ı,gal edlldl. 
Ruslar taraflndan 
ate• e varllen f&hlr 

hlll yanmaktadır 
JJcrllıı, 7 (A .A.) Almıın oıdu-

ları Başkuınandıııılıg ııın tebliği: 
Be arabyada Alınan ve Rumen kt· 

taları dO~mamn mukııbıl taııı ruzlu. 
rıı ı ta rdcttikteıı oııra ileı lemn e de· 
VJt etırıekt.ed ı er. 
Bukovına mıntaka 111da Rumen la 

talM ı 'e bu mıntakauııı şımıılı gaı
bıflnde .Macar kıtnlnrı Dııi)estcr 
nehrinin yukarı ıııccrııımııı varmış· 
Jııı dıı. Çecnoviç ışgal cdllnılştıı . 

Galiçyada Serethlıı ilcı i><iıııleki 
cephede düşmanııı takibine dı•vaııı 
edilmektediı·. Pı ipet batııklıklaı ımıı 
şlmaliııde Alman ordu uııuıı 'Ulı-lık. 
lcı i ilerlemekte, Dııiyeı,er \ e llvlııa. 
nm rukıırı mecrası i tikametlnıle u. 
zanan cephede çaı pıı:ımaktadıı laı . 

{Dtvam sııh 'fe 5 ıf rn ı ıle) 

Sovyet tebliği 

Müthiş 

çarpışmalar 

oluyor 
Amerika sefareti 
M oskovayı terk 
etmek emrini aldı --
Rueya, Japonyaye 
bir not• vererek, 
v•zlyatlnln katlyetle 

tasrlhlnl letedl 
Moskova 7 ( A.A .) - Sov· 

yet İstihbara t b ürosu tarafından 
bu sabah ilk saatlerde ne\lred ilen 
Sovyet tebliği : 

6 temmuz gün u, motörlii cÜ· 
zütamlar arasında m uharebe Os
trov, l.epel ve Novograd • Vo
linsk bölgelerinde büyük bir sıd -
detle devam e tmittir. · 

(...'.ok ııodetu çarpışmalara aahne olan mıntakalarla Staha 
hat tını .... Alınan taarruzlarının latikametlal gaaterlr laarita 

( Askeri Vaziyet ) 1 
Ostrov bölıeainde, dütım na 

kartı yapılan enerjik nıukabil hü
cumlar düşmana ağır zayia t ver· 

Almanlar ni~in 
harekete geçtiler? 
H•r6in 1111111u mııntılı - Kaoeetli bil Bolıeflik 

Ra•g•gı •ur111•k l4zım••· en min•ap 
••11111n, 611 sene itli. 

Yazan: General Ali lhaan sABIS 

dirmiıt1t ir. 
( D•va rıı 11cı1'ife S But n 4 df) 

Mi 11 i 
Piyango 
40.000 Lirayı 

161619 
ESKJ ORDU Kl lılAı'HJA'l\'/,A.IUNDAN k d 

Sovyet Ruaya ile 1939 eııctn ugu - ları ve zaruretJeri tetkik edelim: 

1 

ftUm8r8 8Z8n 1 
tolunda akciedilmit doııUuk miııakrna 1918 felaketine düımemeal vo lnıi- • ., 
raimea Almanlar, neden 22 ay son- !iz ablukasının tesirini izale veya tah (Ka%ant1n dıger nıı1J1ar11lcr 
ra BelteViklere aaldırdılarf. Bugiln fil lçın Almanyanın, kend; nup ve .tüneii stılıi/emizd~dir) 
dııt Almanya CJhet.bıdea a skeri ~llp- (Dev•mı uyf• S, ılltun 7 dı) 

Diin, Kaumpqaoa J•pılan meruımden ı, iatlbe 

23 hazinrn gece yıırt ı, Mersin .ıı· 
Ç1klarnıda batan Refah -vapurunda
ki uba), C>rb:ış ve erlerden hl du. 
!f nleı iıı hıatıı alarmı yıad ~ n, düıı 
şehrimizde iki ihtılal yapılmıştır. 

Rıı ihtifalleıd,.n bırı Ka ımpaııa-

da Deniz Komutanlığı cm6ııdc, dıteıı 
de Sn ı ıyerde icra edlhrıişllr 

Kn ımpıı ada, Denız Komutanlıgı. 
n ıı b h nd 1apılan merasimde 
j anbul Kara Komutanı, Deniz Ko
mutııııı. Merkez Komutam, Amiral 

Hu nu GOkden z, Emnlye Mudl rc.ı 
Salihattin Arslan Kurkud ve d r 
a lı:crı vıı mulki erkaı , ehitlcrı al. 
Jel rl hazır bulaıtm ı ve kıta r lt
tirak etmııJe.ı'Clır. 

(Dt1ıoaw •alai/t , tiii -' ıl•) 

Gramer komisyonu1811'ekiliıiıil •• 
Her tarafta 

faaliyete başladı Tiıemnuniget 
uyandırdı 

Ameli Türk gramerinin 
edilecek 

tedbirlerle 
esasları tespit 

Aııkıua, 7 (Hu,.usi nıuhab rımız ,l ı N ~ e vnı ıl ma111 içın hıııı.uıalı ca 
den telefonla) - Gr•ııwr Komı yo- ! lı nıa\a ba lannııı tcl.lıf oluıımı ,. 
ııu buxun ilk toplantısını Mıııaı f t ur . 
Vekili Hmıaıı Ali YCicelin rı~a tın. Mıınrıf \ l'kıl! dl· bu mütalealıııa 
de > apmuıtıı'. Alı Yilcclln 

Ahmet Cl , at Emre, grııınn nıe· teki fı üzerıne gtaıner terıınleriııin 
tı\dunda biı' inkılap )":ıpılması lizını· t .a 1 ı ha rlarnak uzere bır ko 
gcldiginc dair kıymetli b!r tez tıcn- ını t e t lril olunn uştur. 
ve sül"llıüş, fakat Ragıp Ozrlenı, Ah· J:uııdan sonra umuını komı yon 
met Kud11i Necar, P eyami Safıı ve taıııı frnılan yatın abahtaıı it.ibaren 
Hakkı Tarık Us taı afından verilen okul gıııınerierlnin 11~aslarını tayine 
cevaplarda akademik münakaşalaı a bu lıııııak üzere faaliyete geçılmesi
girleilmiycrek mu bet ve aml'li bır ne karar verilmıştlr. 

Dünya gazete ve 
radyoları, Türkiyenia 
dürüst siyasetini 
tebarüz ettiriyorlar 

Batvck 1 ı>vktoı Refik Saydauu11 
j~uJ(Ur Mıllet Meclıııınde öyledıfi 
nutuk, lıer t ııa1'tıı memnunı3etle 
karşılıaıımıştır. Rıltün ıtunya matbıl 
atı ve radyoları nutukla al•kadlll' 
olmaktadırlar. 

(Df a Mhl e 6 llMttlH t d~) . ................................................................................................................................................. . 
Amerika 
lzlandaya 

asker çıkardı 
Roo•et1ılit, deniz münakale 
gollarının emnigeti için 

bu tedbir alınmıştrr, diyor 
Nc\ york, 7 (A.A. ) - Roo evelt, 

koııgıcye bır meqıtj gondcrl'r<•k iz· 
landa Ba vekilı ile ~aptığı biı an· 
laşıua mucibince Amerikan kttaları
nın bugün İzlaııdayll nıuva atat <'t 
tikleı ini bildirmiştir. Amerikan de. 
ııiz silahendaz kıtaları İngiliz kuv • 
vetlerini tamaınlıyacak veya bunla· 
nn )Cı ine ikame edileceklerdir. 

Roosevelt gonderdıti mesajda dı
yor ki: 

Garp yarım küresine luartl Y"pıl
maaı muhtemel bir hücumda aevlcul
ceye bakımından bava veya dt'nıZ 
üsKil olarak kullanılmaya müHıt nok 
tıı.ların Almanya tıı.ı afından itcal e
dilnıe!inl Amcı ika kabul edemez. A
meıika şimdiki halde bu toprakların 
hükümranlığında degişlldik yapmak 

( Dr,van sBhif e 5 ınıt m '! de) 

ikdam refikimiz 
mu"akkaten kapallldı 

Jkdam relilumiz bugunden itaba. 
n H )-etı Veoklle karıırile muvak· 
b .eı a il e im lr. 

Okullarımızın gramer kitabı 

M AARlF Vekılliğinin An· 
karada topladığı G r • 

rncr Komisyonunda, d ün, ı ~e 
başladık . Bu iş, kLIMl çizgilerı · 
le, şudur: Okullar için yazdı· 
rılacak Türk Dili Gramerinin 
esaslarını hazırlamak. 

Bırkaç günden f,,zla çal..
nı ıyacak olan bu komisyonuıı 
ıayesi, Türkçenin bütun çap· 
raıık meaelele rine bir aihirbaa 
deineği indirerek onlann to· 
punu birden halletmek değil· 
dir : Umumi liaan. ıramer. im · 
ıa. terim davalarına s irmlyo· 
t'UZ. 

Ya~ 
Maksadımız, bir zamanlar 

b u fekilde benim de yana ya· 
kıla özlemif olduğum pbi, 
okullarımızı grameraiz bırak
mamak için, akademik müna
kafalardan kaçarak, liaammı· 
zın bugün yaft)'an kullanıf1na 
en uygun, T ürk çocuğunun 
muhtaç olduiu gnmer b ilgisi· 
ne e n elverifli eaaela n ortaya 
ko) mak. 

D aha kıtaaı· Makıadımız 

nazllrİ degil, ameli. 
Ankara Dil ve Tarıh, CuK· 

Hfya Fakültesi Türle dili do
çenti Tahsin Banguoğlunun 
grameri üu.rine yapılan anke 
te gelmif 4 00 e yakın tenlıcıt 
ve itiraz cevabının buliaaları
nı eled ikten aonra, kendi mü
talealanmızı da k a tara k , bu 
esaaları hazırJıyacağlz. 

Yine evvelce bu ıütunda 
özlemİf olduğum gibi, komia· 
yonda, bu mevzu ile alakalan 
herke.çe malum liaancılarımı· 
zın ve gramercilcrimizin c,;otu 
var. 

T amanı ile ameli ve müıbet 
h ir gayeniD pefİndeyiz. Hazır
hyacaiımız esulan n, ileride. 
Türkçenin ani ve umumi me• 
~elerini halletmiye yarar te· 
mel tatlan kıymetinde olması· 
nı dilerken mii8bet net.ıcefer 
vereceiinden fiiphe etmeci•• 
iim b u tetebbüee. Dibayet •• 8 1 

rittiii için Maarif Vekillii•~ 
aleni tetekküı'ieriau bildır
mekten de ....-ı .. ir bahti· 
yarlık du)'UYO ura 
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.!.~?..: ... ~.~~~~~~ Hiç güzünden]Ref ah şehitleri için 

Enver Paşa, Moskovada bir lranl
1 bir gtira/ama d•• •k• 0 ht•f 1 ld 

Fı:~~:~:~:ı .. ~arsça ders alıyordu 13 yaşında bir ÇOCUk un ı ı 1 ı a yapı 1 

li 

Hala gözler imin önünd ecl.i.t : tramvay biletçisini 
ö mrü cenk meydanıannda zeç- Vatan uğrunJa canlarını veren 

Peynirlerin 
satış f igatı 

T opta~cılar, peyniri 
75 kuruşa satmak 

miş, disiplin aşığı yiğit asker F~ ağır surette yaraladı kahramanlarımız iç;n denize çelenkler 
rettin Paşa bir anda sapsarı ke- ETVelki gün Kurtuluş _ Beyazıt M urakabe K omisyonu dün 
ıHdi ve hiçhu şeyi gö:mıemek ia- tramvaymda bilet{! ile kavga. eden atı/Jı fle h.Q.tıra[arı taziz edildi mıntaka ticaret müdürlüğünde 

istiyorlar 

ter gibi gözlerini yumarak : 13 yaşında lıir ~u' kavgadan 4 toplanarak p eynir toptancılannı 
- Haydi... Gidelim... d edi. saat sonra tekrar kaTŞılaştığı bilet- dinlemiş ve bunların komisyona 

A:ılcamı:z.a bile bakmadan, hızlı çiyi bıçakla ağır surette yaralamış- '(B irinci ad.ijedn .tn..) 1 nü huzurunuzda an1atmıya kelime verdiği maliyet fiyatlarını tetkik 
hızlı oradan uzaklaştık. tır. Saat 10.30 d& kotnutanlar, bahçe- bulanuyorum. . · 

ı · d İddia"'a 0 Öre l:ıidise • öy1e olmuş- ele mevki -1-ı .. olan 1u•~1arı teftiş Zira kauıbınuz "Ok bü~u'"ktür. Te- etmıştır. Rusyanın birçok yer i!:tm c, ., • .,, ........ ~ ...., ., " ,, T ta 1 ·c1_ıı·asına 
0

öre 
tur: etmişlerdir. Tefti•ten sonra, deniz es,<ıüriimüz de tabiidir ki bu nisbette op ncı ann ı cı .. tl • bele Tu··rL!stan gı'bı.' Buhara gibi .. b l t k "t f'ya arı ıı;ı Kurtuluşta Şahin !Okağmda 18 bandosunun çaldığ'ı İstiklal marşile bD~iik ola(aktır. Aramızdan ayrıldık- u yı • ene e ve su 1 Uzak k.o. ~-lenn· de ı· .. e bu çe"İt (fır d N •-<- 13 "h' - "·t d y"kselmı'" ve ~ v• " nwnaralı eY e oturan ur.uUM meı·asim başlamıştır. !\larş, heyecan- lanna hali inanamadığımız temiz ve mu ım m.uı;. ar a u v 

.ka kumandanlan) nm, yahut otu yaşındaki oğlu Kemal evvelki sabah la dinlenildikten sonra, denizaltı ge. cesur Türk denizcilerini mllletimiz bundan başka nakliye iicretleri 
zunda, kırkında fakat basit ame- Beyoğluna gitmek istemiş ve Kur- dikli eı•başların~n Fazıl Erman hi- daima kalbuıde ~;aşatacaktır. artını~ ve daha bazı amiller pey· 
lelikten, arabacıhktan, hamallık- tuluş - Beyaz.ıt tramvayına binmiş- tabede bullJDDIUŞ ve demi~tir ki: Şehit yij!itforimizin ailelerine Türk rur maliyet fiyatlarını yükselt-
tan yetişmi{I cahil. haşin, sarho, tir. Gedikli Erb•t Fazılın n utku U(•nizclleriııin büyük ve bôliinmez te· mistir. 
ve ne oldum delis.i olmu.'j haydut Hıncahınç do1u olaıı tramvayın · essürleriııi, taziyı.>tlerini de burada 

8
· u ı'tı'barla toptancılar bu yıl 

512 numaralı blletçiai Adil, Kemali - Arkadaşlar; bugün bm·ada ni- bildirmek Merim. kılıklı - mevki sahibi- o.damlann · k tl t l d h b · 1 · 70 75 e ka~r 
kolundan tutup: çın, ne ma sa a op an ıgımız e- y ttiine te.:ellimiz bu Türk ~O<'ulc- eya~ pe!r:ıı erm - v ... -astıg· ı astık, kestig-i kestikti. pin11z için ma!Um bulunmaktad1t·. 

1 
yn rlerını de 120 125 kurusa 

c- Yer yok, görmüyor musun?> Iluvu"n cıı·~oı·•ıın·, zı'ra bugun 1 nıı'l- arının vatan ui'urunda_ vazüelel'ini pe ı n - ~ Çarlık idaresinde iken bile ba- <> ' yaparken ~ehit düşmliş olıııalarnlır.> satılması istemişlerdir. 
şı dik yaşamış olan Türkistanlı Diyerek itmi~, çocuk ta mukave- yon Tüı·kün kalbinde açılan Te tc- Fazıl Erman bundan soma nutku. Komisyon toptancılardan al-

ı l h •. 1 met edince daha sert muamele eden davi~i imkansız biiyük varnııın tam ı 
Türk, bu ha e naııı ta ammu e· ~ . K 1• k 1 · d' •şt· " ııu kahraman. şe.hitlerimiz_i.n manev. i d•;;ı fiyatları tetkik ettikten soı:r ı L biletçı ema ı te '1YlPY e ın ırmı ır. on dördüncü gunüdür. "" 
debilirdD Dışaı'1da kalan Kemal, son dere- Aı kadaşlaı !. Türk donanmasına h_uw.r~rında ıhtıramla t:~ilert'k bı - Til peynir istihasl mmtakaların-
Vakıa aklı ba:;-ında ;.(orunen l r. .... r P••anın 329 da ce sinirli bir vaziyette rvlne dön - iltJhak etmek üzere İngilterı.>den u-e- tıı mı~tır. dan malumat istemiye karar ver-

b ~- .. · 1 d bu h ı· lı ~- ..,. ul " Bıı nutku d<>niz ıi~tteğnwnlerinden . . azı s:omunıst er e a 1 oş Edı"-•d-n bab .. •ıaa mfü;tiir. 4 saat sonra Kurt uştan tİI'ilr.w•i nıırkarı·er bulunan "emı'le- mıstır 
u.. ... - · "" ,., Sermet Kiperin ateşli ve heyecanla ~ · . A .. görmüyorlar ve (bu, böyle de- gönderdiği reıtml Baruthaneye gidı.>n yolun üzerincle rimizi almak için 23 haziranda Mer- dolu sözleri lııkip etıniş ve üstteğme- Alına~ak. resmı mal~mata g~-

vam etmez .•• Bu buhran °ecer) biletçi ile karşı kal'şıya ge1en Kemal şinden ''ola "ıkarak İskenderiye,:e . . hitl f tları yenıden te•bıt 
"' F )' d k 'ki" l -' ~ -' ninuz azıı şe erimh:in namlaı·ını re. peynır ıya ~ dıye kendi kendilerini teselli edi- r:naanlınkele ın. ed i hı Iım er .:a9{n :ini bil' hareketle sustalı bıçağını çe- gitmekte o!an Refah vapuru ce~uı· tebril ederek hiitıralaı ına hürmeten edilecektir. 

yorlardı, Bunlar, bütün bu mü- ~uks:em ~ lıl en~ _e d- e e .0h ~l~nilıı;Ü kerek, hiçbir ~eyden lıaberi olmıyan ve asil milletimizin güı;ide deniz ve hazınınu bir dakıka sUküta davet 1 Diğer taraftan gerek İstanbul-
na!lebetsizlikleri (teferruat) sa- 1 ım ansı;ı,n .a~ ıçın e- J ti ~ elr Adilin göğı!ilnek lsaplabı:ılıştı.r. fKanldaı· hava subaylarını, tıılebelerini, erbaş- etmiştir. da ve gerek istihsal mıntakala~ 

l ,_ çıka ı_ b h ali d içinde yere yı ·ı an ı etçı, eı·ya a !arını. erlel'ini haınil bulwıuvordu. 1 Yıyorıar V • her'-•ae 
1
-omu"nist İ& rma& gı 1 ay - er peşın e ı· .. Bando mızıka dil matem havası d kA r· d d t k t ... .,......, .,. d - başlam~. etraftan yetişenler Kenıa ı Fakat henüz :Mersinden 45 mil yol ' • rın a a ı erece e s o mevcu 

nazariyelerini bellemeyi, Bolşe- koşBUfUnha ne em~lı?bil ı_ bıçağile yakıdry-arak polise te.<;lim alarak gecenin zulmeti içinde yoluna çalarken h.az.ırun ve kıt:lar ~avnş. olduğundan hiçbir zaman \'e hiç 
ki. ı .. · u u~nısta vene eceıı; tek 1 dl Yaralı B -1 ... t yavaş denıı; kenanna yurümuslel', . . d lı~ 

2 vi ıöin ası ve esasını orenmeyı etmi" er r. eyog u .. as ane- devanı eden vapur•ın saat ""·' radde- • 1 hır suretle pe'--nır ar gı mev uu "' h"k" d En P b ·• ' "''' burada subavlıırımız denize iki ihti- J tavswe ediyorlardı. Artık bir u um şu ur: ver aşa u sine kaldırılmıştır. !erinde ma.lıiyeti m""hul bir infilak · b - ı. - d • 'ld'r 
·; h 11 L 1 'b' -· ·· -.. ram çelengi bırakırlıll'ken, bir müf- ClllŞ eg1 ı . (Kitabı mukaddes) sayılamıyan aya ~r~ ~apı .. m~ gı ı gorune- netice~inde battığı ve taliin bir cil- ı·eı.e tarafından havaya üç el ate!J e. =============== 

(sermaye) yi hatrrietmemi1 olan- relı; gozunu TuYlrnıtandan a3m- Musiki Sanatkarları ve~i olal'ak da bıı denizci ve havacı dılmi~tir. Maarifteı 
lar gijnahkaı, Bo4evildiği öğren- mıy~rd~ . . kardeşlerimizden ekı;eriı<inin h:ıyata Bn suretle Kuımpaşadaki mera· 
memiş olanlar cahil sayılıyordu. Bır gun yakınlanndan hm ona Cemiyetinin iyi ebediyPn göılel'ini kapadıklarını te- sim sona ermiştir. 

Hatta meshu:ı komünist lider- sormuştu: essür ve göz yaşlarile öğrenmi, bu- • Sarıyarde 
Z · ld B L• - Mısırda, C ezairde, Twıus~ bir teşebbüsü lunuyoruz. Hangi vıcdansız ve na-

Jerinden inoviev yo aş aıı.u· mert elin yaptığı malüm olmıvan bu 
Sarıyerde de, cfüıı saball hazin bir 

Akşam Ticaret 
Okulları 

daki büyük kongrede aynen şöy- ta, Fas.ta, Suriyede, T xab lusta Geçen ayın son haftasında yapıl- caniyane hareketten dolayı - bütün 
le diyoydu: yalnız Arapça kon~lur. Siz ne- ması icap eden, fakat bazı ~ebeplerle Türk milleti büyük mateme bürün-

- T anınmıs Tü-rk d iplomat- d en Farsça ders alıyonunu2 ) tehir edilen Musiki $;lnatkarları Cc- müştür. Kahpece, bayağıca işlenilen 
1 d b. · · T'. k ır.- ı·- .. .. Enver Paşa bir müddet dalgın mi-tinin konseri bu ay i ... inde Bel- bu cinayet.ten cıvanmerd Türk mil-arm an Jnne, ur oy usunun .r~ , 

(Bolşevik, kelimesind en ne an- dalgın düşündükten sonra , zora- vü alafranga kısmında yapı.lacaktır. leti asla yılmıyacaktır. (Şiddetli a1-

)aclıgw1nı •oı:duguv m zaman (biz ki bir gülümseyişle işi şakaya Bu konsere Münir Nurettin, Mu- kışlar). Bu kıymetli ve ruıil arkadaş-

meıasim yapılmıştır. Bu merasimde Akşam Ticaret OkuUarımn 
de, askeri ve mülki erkan ve halk müfredat programı bazırlanmı-:ı, 
hazır btılunnıuş, candan ~öylenen nu Vekalete yofianmı~tıY. Yakında 
tuklarla büyük afilllu tebarüz etti - faaliyete geçecek olan Akşam 
rilerek aziz şehitlerimizin hatıralan T' QL 11 .. subeye a--1. 
t bc ·ı d'J · · B d d d i ıcaret ıo;.U an uç . y ı u e ·1 e ı mı~tır. ura ıı a en ze H b 'ki 'I d ,, -'- · · b il" S f' S di 'b· mJ k tin laı·ımızı kaybetmekle Türk denizcili-umumiyetle İngiltere ile harp vurm- ıs.teIIll{I ve tıu ceva ı ver- a "• a ı,-e, a gı ı me e e 

· · en tamnDU• sanatkarları iştirak e- ğinin duyduğu ıztırabın büyüklüği.l. 
ihtfram çelengi atılmış ve merasim rnıştır, er şu e ı .. smı. 1 1 ~· 
nihayet bulmuştu1• j Bu okullarda Turkçe, antme-halinde bulunan ve bize yardım mJŞtı: .. 

B , ___ _,L d · ) b - Cemal Pat a ile konuşabil- decektir. 
edenlere o~vuı. enz ceva ,. Mu..-,iki Sanat.ki.darı Cemiyeti, bu 
nl - 1dım ··e tekrar eordum: mek için! 

cu • E Af · d dil konserin güzel olması için bütün ha 
( 'l'u-rL '-o"ytus·· u·· .• Bolşevı'Llenn vet, ganıstan a resmi · . 

11. .. .. zırlıklart ikmal etmek üzeredır. 
yalnız İngiltere ile değil fakat Farsçadır. Fuat haritaya bakar- Kon:.erden elde edilecek hasılat ile 
Rus zengini, batta Türk ze~nı sanız Kabile -giden yolun Türkis- fakir ve muhtaç ~anatkarlars yar -
ile de boğuşmakta oldu.ğunu ha- tandan geçtiğini ve Türkistana dım edilecektir. Bu gibi konserler 
her aldığı zaman ne düşünüT?) komşu olan memleketlerde Fars- her ay sonunda tekrar edilecektir. 
Türk diplomatı bu sualime cevap ça konuşulduğunu anlarsınız. 

h l ·ı 1 k' Hem; zaten aylaknmış ve vermedi ve her a ı e an attı ı 
Tütlt. köylüııü bu işten bir şey an- müstevliye karşı eilaha sanlını~ 
lamamaktadır. kosk~a Türkistan dururken, 

F J• 0 lt · Af -k + SAHTE Ni'IFUS KULLAN -Zin. · oviev yold,.,., 0 gün hizden ransa ve ngı erenın rı a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•·••••••••••••••••11:.._ ........... ........ . 

1 ki altın madeni Etibank 
tarafından işletilecek 

İktısat Vekaleti, bu imtiyazların, ecnebi 
şirketlerden geri alınması ıçın icap 

eden teşebbüslere geçti ...,. .. 1 '- l · d B } ''- 'b .ll/Ş - Ahmet adında birisi, Şükrü 
bahseden So .. zlerı'nı· s,öyle bitir- mustem eK.e erın e o şevııı; ı -

tüalleri rılr.armalı: .,ibi olmıyacalr. adındaki bir arkadaşının nüfus ka· İktı•at Vek .. etı', Çanakkale mifti: 
- cBuna rağmen biz bugün

kü Türkiyedek i milli mücadeleyi 
himaye ediyoruz. Türkler bugün 
hakiki menfaatlerinin ne olduğ.ı
nu anlayamamışlarsa, yarın an
layacaklardır. İşte o güne, yani 
Türkiyede hakiki bir halk ihtilali 
patlak verinceye kadar onlara 

,. • ğ111ile Bakırköy Bez Fabl'!kasma gir. ., aı imtiyazı verilmişti. 
~ler pe~inde koşmak neden? mek istemiş, yakalanarak f..sliye Se- civannda bulunan iki simli altın Fakat bu madenlere el koyan-

yardım etmeliyiz.> . 
O gün; Lenin de, Troçkı de, 

Radek. de, Çiçerin de... Bütün 
komüniat rüesası ayni fikird e idi
ler. 

Esasen Enver Paşa komünist- kizinci Cez.a Mahkemesi tarafından madeninin imtiyaz mukavelderi- lar aradan 30 sene kadar geçme
liği kabul etmiş değildi. Bilakis 3 gün müddetle hapse mahkum edil· run feshi ile her iki madenin de sine rağmen ·mad.nler için hiç 
Baltu kongresindeki n u tk unda ıniştir. Etibank tarafından isletilmesiru bir şey yapmamıtlar, hatta mü-
açıltça şöyle demişti: + SAHTE MEMUR - Mehmet Başvekaletin tasvibine. arzetmı~ dür bile tayin etmemişlerdir. 

- Biz, millet lerin kendi ken- adında biriı<i, kımdisine inzıbat TIE'· tir. Bu sebep le işlemiye müsait 
dilerini İstedikleri gibi idare et- feri ve sivil tahani memuru süsü Çanakkalenin Kartalkaya mev görülen bu güm~ü altın maden
mek hakları üzerinde ısrarla du- vererek yolda bir gedikli t.alebe:;ini kii ve Ortaca köyünde bulunan !erine ait imtiyazların feshi lazım 

eevinniş, sahteli(i anlaşılarak ya -
ruyonız. • kalanmıştır. Bilibare mahkemece ak- bu ik i zengin simli altın madeni- geldiği nelıcesine varılmış ve İk-

Enver Paşanın Baku kongre- lından şüphe edilen Mehmedin hiç için 1328 senesind e Padi~h he~ tısat Vekaleti 608 numaralı ka
sinden döndükten sonra Mosk o- bir hastalığı olmatlığı anlaşılmış ve şinci Mehm ed Re?.ddan a!ınan nuna uygun olarak bunu Ba~ve
vada sık ınk temas ettiği insanlar iki buçuk ay hapse mahkum edilmiş- bir fe rmanla ik i ecnebiye ifletme kilete bildirmiştir. 
arasında bilhassa Türkiatan ve tir. =============== 
Buhara Sefirleri de vardı. + ALiVRE SATIŞLAR - Yeni 

t ik , ticaret aritmetiği, bürnko-
mersiyal, coğrafya, ekonomik 
coğrafya, emtia, yabancı dil, mu
haberat, daktilogTafi dersleri o
kutulacaktır. 

Leylt meccani 
ahnacak talebelerln 
müsaba ka imtihanı 
Ortaokul ve liselere leyli meccani 

taleb<! ıı:lınacaktn" Kız ve Eı·kek Öğ
retmen okullarına alınacak le~·li mı.>c 

cani talebelerde ııu şartlar aranmak
tadıı: 

Yaşı 21 i geçmiş olmamak, ortao
kuldan pek iyi derece ile mezun ol
mak, clıger sınıflardan gelenlerin de 
sınıflarını pek iyi veya iyi derecede 
geçmiş olmaları. 

İknıa le kalanların müracaatları 
kabul edilmiyecektiT. 
Diğer mektepler için mli"abaka 

ve müracaat tarlhl-a de peyderpey 
nl'Şl'ed ileccktir. 

Tatil kanlan 

lltmale kad ar talebele ri yetiş
tirmek üzere açılacak olan tatil 
kunlarına kayıt m uamelesi .le -
vam etmekted ir. O halde komün ist nazarında 

h alis muhlis (emperyalist) yani 
düsman ıayılan Enver "~ Cemal 
Paplan, yine biz:r:at komüni~tler, 
hem de başlarında ta~ıyacak de
recede neden e) üstünde tutuyor, 
bas aedire otmtuyorlardı ) Mese
le gayet basittir: Bolşevikler En
y er -.e Cemal Pa'8lan islam a le
m i üzerinde nüfuz ııahibi görd ük
lerind en oralarda emperyalistlere 
ltarşı yapılacak. kıyam ve ihlılal
leri hazırlamak vazifesi ile mü
ke11ef kılıyorlardı . 

Afrika müstemlekelerinde ib- mahsul keten tohumu üzerinden a
tilaller çıkarmak istiyen b ir ada- lıvre satışlar yapılmıya başlamıştıı·. 
mın bu (Sefir) )erle dostluk te- İlk olarak 30 ton 32 - 33 kuru~tan 
sis etmesin.in sebebi ne olab ilir- saWmıştır. 

Kanlı bir 
vaka 

4\ Kayıtlar ayın 1 O na kad ar d e
vam ed ecek , mek tep müd ürlen 

Doktorun teşhisini d e m aarif müd ürü Tevfik K utun 
riyasetinde toplanarak k urs pro -

Y ok.sa; Patalann R usya dahi
lindeki işlere karışmıya k.ılkış
malan h iç d e Bol~eviklerin i~ne 
gelmezd i. 

d") + KÜSBE GELİYOR - Anado-
ı.Bütün bunlan; Enver Paşanın lunun bir çok mıntakalarından mü. 

Türk istandaki ihtilal hareketinin him miktarda küsbt! gelmiye başla-
m11tır. Bunlar umumi mağazalarda 

başına geçm ek için hazırlandığını muhafaza edilecektir. 
belirtebilmek İçin kaydediyo- + VALJ, Yil LQl7AYA GİTTi -

Birgenç, metresini 
ağır surette yaraladı 

mm. Vali ve Belediye Rt-i~i Doktor Lütfi Dün Galatada bil' ağır yaulama 
Şimdi, o günlerdeki Türk ista- Kırdar dün !<abah Yalovaya ırilmlş. vakası olmuştuı:. 

nın 'ne hald e olduğunu anlata b il- tir. Vali, Yalovada bir ka~ gün ka- Galatada Kemeraltında otura.n 
mek maksadile Enver Paşanın lal'ak burasınin imarı işi etrafında 

Şerife ile uzun zaman metres haya. 
aştığı Hazer yolunu, ondan pek meşgul olacakhr. tı yaşadığı, Ga1atnlı döknıed Meh -
az evvel geçip de Türkistan hu- * TERFi EDE.V ŞUBE MÜ- met arasında dün bi1• kı~kançltk mü
duduna ayak bastığım zaman DURLERl - Konservatuar Müdü- nakaşusı çıkmış, neticede kafası kı-
A k d R B d ( 1 ), rü Yu:ıuf Ziya, Belediye Zabıt ve zan l\khmet, bıçağını çı-kerck Şeri-

n ara a n ecep ey en Muamelat Müclüı·ü Zühtü Çubukçu-
ld w b' k .. · h feyi sağ kaburgasıııdan tehlikeli !'U-a ıgım ır me tup uzerıne a- oı:.lu, İtfai"e :\.!üdu"rü İhsan ve Be-

d H k ,.. • rette yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu zırlayıp gön erdiğim ve a İ- ledlyenin Muhasebe l'ılüdiir Muavini J 1 hastanesine kaldırı mı,, suç u yaka-
miyeti Milüye) nin 25 K anunu- birer derece terfi etmişlerdir. lanmıştır. 
evvel 922 tarihli nüshasında çı- + IZMi R MAARlP MÜDÜRLÜ------------ - 
kan yazımı bir tarihi vesika gibi G[f - 1\-Iünhal bulunan İımir Maıı.. Pollate ı 
buraya alıyorum: rif l\Iüdürlüğüne, Üçüncü Umumi 

c Türkistan yolcularile dolan llüfettişlik Maarif :'ofüşavirl Reoit 
tren, ikindi vakti Türlcistanın Tarakçıoğlu terfian tayin edilmiş -
Bahrihazer kıyı!ındaki iskelesı tir. 
Krasnavosk 'dan hareket etti + SATILACAK .l!ESCİTLER-

ı. Evkaf Umum ::\tüdürlüğü, eı;ki ve 
Metruk, sessiz, sadasız bir sahil harap bir halde bulunan mescitler-

Apartımanın 
balkonundan 
düşerek öldü 

bir gTamını havrl ıyacaklaTdır. tanımı yan 
sıhhiye memuru 
Biı· kariimizden aşnkı<laki mek

tubu aldık. Arııen neşred:yoruz: 

«13.VI.9'41 J!Ünli rahatsız bulu
nan oğlynıu kaza hükumet dokto
runa muayene ettirerek lıastalı

iın sıtma oldu~unu örl'endiı:ı ve 
doktor tarafından (Sıtma )Iüca· 
dele) dispan~erine kınin \erilmesi 
için yazılan kağıtla .ayui yünde 
müracaat eyledimse ,le, dispan
serde sıhhiye memuru olan ~Ius
tafa Ozan tar:ıfnıdaıı, - pcukta 
sıtma yok, ben kinin vere nem -
gibi cidden hayret "e teeı;sür lev
lit eden bir cevapla karşıla~tını. 
Resmi bir doktorun te,lıi-; ettiKi 
bir hastalığın, netice itib:.rile va. 
zifesi hast:ıya kinin vermek ve 
kayıt tutmaktan ibaret olan bir 
sıhhiye memuru tarafından ceı·hi 
ne dereceye karar doğr\ldur. 

ı· Kursla r 16 temmuzd an 23 
tenımuza kadar d evam ~decek 
ve bu müdd e t içinde he r gün 
9,30 d an 13 e kadar faaliyetle 

1 
bulunacaklardır. 

Öğrendiğimize göre, bazı mek 
teplerde k urslar için kayı t mua
melesi açılmamıştır. Bu mekte!J· 
Terin talebeleri başka okullard a 
kurslara devam mecburiyetind e 
kalmışlardır. 

Adliyede& 

1700 lira çalan bir 
hizmetçi 

Taksimde oturan Doktor Safaetti
nin yanırıda hizmetçi Fethiye adında 
bir zenci kadını, bir kaç gün evvel 
evde kimse olmadığı zaman çekme
eeden 1700 Hra çalmış, kaçmıştır. 

Zabıtanın sıkı takibi neticesinde 
dün yakalanan Fethiye adliyeye tes

8 Temmuz . ... . , ..... . 
SiYASi -VAZIYET 

•• ·\ı,. •• ' ..... : ...... • 

Harp ve Ural 
dağlan 

Garbe kartı Sovyetler Birliği 
arazisini müdafaa için •Ü

cude get.irilmif üç hattan ikisini 
yaraa Ahm onhJan, ,imdi 
Staliq mistalılrem hattım zorla· 
maktadular. Bu bat Sovyetlerin 
son imidi w son müdafaa hat· 
bdır. H udutlara yakın ve m uva
~ olmayıp Rusyamn A vrupa 
kısmon ikiye ayıran bu. tahkimat 
Sovyetleriııa harp sanayii m er kezi 
ve Çalık Rmyasmm payitahtı 
( Leningrad ) m yanı başında fjn 
kö rfninClek.i ( Narva) dan baş· 
l~ak timalde Pislıof ııölü • 
nü n hana cmuptan dökülen 
Y alaya nehrini ve cenupta 
Karadenizde Kının yamn ad.w· 
nın garbine kadar D niyeper na· 
rini takip etmektedir. 

Bu hattın sukutu ile Lenin
grad ve Moskova, Kiyef ve O· 
desa ve daha doğrusu RusyanıP 
A~i lmmınm üçte ikisi 
Almanlarla müttefikleri Finlerin, 
Macarların ve Rumenlerin eline 
geçmiş olacaktır. 

BuDdan sonra Sovyet hüku
meti ve Knılordu V olga nehri
nin ark•sındaki fİmal Türkleri 
cümhuriyetlerine çekilmek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Ba takdirde Sovyet hükiımeti 
Baltık denizi ile Karadeni::ıden 
tamamile uzaklaıtınJmış olacl\k 
ve şimal Kutup O kyanusile Bah
rihazer arasında arkasını Ural 
silsilesine ve ayni isimdeki neh• 
re vererek son bir mukavemet 
teşebbüsünde bulunacaktır. 

Bundan son ra Sov yetlere 
~ost kalan bir iki sefaretin de 
M oskovad an Sverd lovisk iye çe
kileceji tahmin o lunuyor. Ural 
dağ silsilesinin t imalinde olup 
eski ismi İkaterinhmıı olaa bu 
~ir Uralm ba,lıca demir ma
denlerinin bulundaiu mmtab
dadır. Esas itibarile timal Tark· 
lerine ait olan bu muıtakaya mu
ahhuen milyonlarca Rus ame.leu 
yerlq.tiril~tir. Sovyet biilmme
ti bu ameleye istinat etmek iste
mektedir. 

Fakat b u mmtakanm etrafr 
asırlardanberi Ruslardan iyi mu• 
amele 1rörrniyen halk la meakürt 
bulunduğundan Rusların bura· 
daki müdafaası da siyasi nokta• 
dan sağlam görünmemektedir. 

Diğer taraftan Kızılorda ve 
Sovyet hükumeti Ural dağlarına 
çekilınekle bat ka bir tehlikeye 
maruz kalatakbr. Japonya baı
be pdiği takdirde Moskovada 
akdolunan son ani~ üzerine 
tark i ve ııarbi Sibe ryadak i Ktz1J
ordunun külli kwnı &eri alınmıt 
b ulunmasmdan dolayı Japo n or
d uhm ciddi ve devamı. mukave
mete tesadüf e tmeksizin Ural 
dajlanna pek çab uk dayanacak
lar ve Almanlarla müttefiklerine 
kartı burada cephe tutan Kml
orduyu arkadan Vll!'acaklardtr. 

Bumm için Sovyet bülmmeti 

her ,eyden e,,...el Japonyadaa 
emin olmak İstemİJ ve ahirew 
Tokyoya gönderditi bir aota ile 
AhınaD - Sovyet harbi kaq.aKMia 
kati vaziyetini bildirmesini iate-
mi,tir. 

Japonya Mikiwnetinin Yerece

ği cenp belli değildir. Fakat laer 
halde kendi serbesti.sini bai ltya· 

cak Dir taahhüt altına sireceii 

beklenmemeldeclir. 
A &yada Sovyetlere yardım 

edecek baJk• bir hiilriımet de 
yoktur. Afıtaniıtan ve İran kati ' 
bir bitaraflık siyasetini tutuyor· 

lar. İagilterenin Hindiıtandan 
Afgan ar"a%İsİ iizerinden Tiirkia

tana ve oradan Ural haTalisine 

esliba ve m ühimmat &'Öndenne

sine Kahil hükumetinin müsaade 
etmiyeceii artık tahakkuk elnaİf-

tir. 
Muharrem Feyzi TOGA Y 
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Enver Pasa da, Cem al Paşa 
d a bunu b ildiklerinden o cihet· 
lere biç yanaşmıyorlardı. Cemal 
P af& AfganUıtanda çalışıyot, 
Enver Paııa da Moskovada Krem 
lin sarayt~ın karşısında 11abık bir 
Rus zengininin zaptedilmiş ko
nağında oturuyor, bir yandan 
bir İranlı ahunddan Farsça ders 
alıyor, bir taraftan da T rubni
l:ovsk i sokağında yerle~miş olan 
Halil Pa,a, doktor Nazım vesa.ir 
samimi dostlarile ba,başa vere· 
relı: Cezairli, Faslı, Tunualu, 
Hi~tli, Trabluıılu, Suriyeli, Mı
sırlı ihtiliıkilerle kurmuş olduk
ları islim İttihat Fırkasını kuv
vetlen dirmiye çalı,ıyordu. 

biT müddet takip ettikten sonra den tarihi kıymeti olmıyanlan satı
bir çöle girdik. Bu yolda büyü- lıga çıkarmıya ba,ıamıııtır. 
cek istasyonlar vahaJardır Ce· Satışlara bugün başlanacaktır. 
bel istasyonunda biraz fazla dur
duk. Ayaklarında kısa konçlu 
çizmeleri, başlarında k oyun pos
tundan kocaman kalpakları, sırt
larında kırmızı, uzun hırkala
n ile ak sakallılar hareketsiz, 
sakin, istasyonun parmaklıkları
na dayanmışlar, yolculara bakı

Bil' hufta evvel Bakırköy haııtane
ııindC'n çıkan Mehmet isminde biri 
evvelki gün Lalelideki apartmıanının 
taı·acasında otururken biı deııblre a
yağa kalkarak ~okukt.a gönlü~ii bir 
ahbabına ııeslerımek üzere parmak -
lıklardan sarkmıştır. 

Merclinin nazarı dikkatine ..,r. 
zmı derin hüı·metlerimle rica ede
rim. Say~ılar. 

İ11lıi•n.rla.r id({r,.11i llındek 

lim olunmu~ ve Üçüncü Sulh Ceza Hayatın fırtın•lı p n· 
nınhkerne~i tarafın<lan tevkif edil - leri; ıyı pn, kara ~ün 
miştir. 

Fethiye eorgusunda, 1700 linyı do•tlarını ayırmıya yardım 

Cemal Pa~anm Afganistanda 
Emir Amanullah Hanın yanında 
A fgan ordusunu ıslah ve tensik 
için çalL,masına bir teY dene
mez. Bu cidden lüzumlu, fayda
lı, hayırlı bir t*bbüstü. Fakat 
Enver Pa{lanın galip İngiltere ve 

itizar 
Fırtına p;eee:::i tefrlkamm yazımı

zın çokluğundan dola11 bogün nq
:rf'm~dik. 

Okuyu ularımlldan özür dilem . 

yorlar. 
Bunların gözlerinden başka 

işliyen h içbir tarafları yok. O 
kadar mıhlanmış gibi, donmuş 
gibi duruyorlar. Gençler grup 
grup toplanmışlar, trenden inip 
dolaşan yeni insanların kimbilir 
nelerini ruhaf bularak gülü~e gü
l üşe sohbet ediyorlar. 

- - ----(Dev,amı ı·nr) 

(1) O R'f.1"(lda (Hôkimit/fti Milliı1e) 

, 
Toptan ••Y• 

flyatlarında görülen 
artı' 

1940 senesi ııon ayına kadar 
toptan eşya Iiyatları endeksi Ti
caret Odası tarafından hazırlan
mıştır. Endekse göı·e daha ziya
de hububat ile zahire ve menşei 
nebati olan gıda maddeleri top· 
tan fiyatları artmıştır. Kahve ve 
çay fiyatlarında da yükseliş var
dır. Madenlerin topt.arı fiyat ar
tışı daha ziyadediı-. 

Endeks tablosu ithalat madde
leri toptan fiyatlannın ihı·acat 
mallarma nazaran daha ziyade 
artmış olduğunu göstcnnektedir. 

ui Rerep I'Bker idare ed~ordu. ... _____________ .:: 

Bu eısnada muvazenesini kaybeden 
Mehmet 20 metre yükı;eklikteıı pa!'
kelerc dü~erek derhal ölnıi.iştür. 
. Adliye ve zabıta tahkikata i!I koy
muşt\lr, 

Kiracı kadın ' b i r odunda 
y ere aer d i 

Büyükd!'rede KP!dlköyü mevkiin
rle 20 numaralı evinde oturan A hınet 
kiracısı Fatma ile dün bir st·bepten 
dolayı kavgaya luLuşmuş ve netice· 
de z:ıvallı kadının başınrı vuı·duğu 
bir odunla onu tehlikeli surette ya
ralamış ve yere sermiştir. 

Fııtma Beyoğlu h:ıstanesine kal -
dırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

M iuJı,,./iığii lrn~ ı~tij~·"i 
Celcil~ttin A lriiıi, 

----------------------• Yağları toptancılar 
mı topluyor ? 

doktorun kendisine hediye ( 1) etti- eder. n• 
ğini söylemiştir, Hayatın fırtınalı rünH!ri, in•a-
2 s.ne ırill"gön u mı l'elmiş? nın yalnız dostlanm tanınıasına 

değil, her şeyden önce kenrlini ta-
Nişadır ihtikarından 2 sene sür - nımasına yardım eder. Onun bu-

güıı ve 500 lira paı·a cezasına mah. tün maddi ve manevi kuvvetleri-
kfım olduğu halde tekrar kalay ihti- ni ~eferbeı· ederek fırtına ile di-

Yağ sntışlarile mevcutları etra - karı ~·ap:ırak yakalanan ve Asliye di'"""!'İni temin ettikten başka ta 
ikinci. Ccna m:ıhJ,cıııe~ince tevkif e- .,, __ 

fmıla murakabe teşı.ılfı.tı tE'tkiklerine ılilen taciı· l\'farko Pardonun rnuha- yatta edindiği dostların hakiki 
1 t kt <l. ş· -'! k ı de"'erini anlamas1nı kolnylaştuır. ı t•vam e nıe · e ır. • ıın•ı ye aı ar a- keıne5ine dün de devam olunmuş, ıo; 
lıııan neticelerden baı.ı biiyiik sernıa- uıüddciuınuml muavini mütuleasını Bu anlama sayesinde insan dost 

· diye ayu·dığı, ayn ~vgi ile kar-yeılaı lu ı ın bir çok mm takalardan ı ı;öyli~·erek teczıye~ıni istemiştir . .Mu-
h k k k ı ,ıladığı in:sanları ö1çer, tartar ve 

topladıkları y:ığfarı buzhane ,.e de- 11 ·eme arara a ıııışlır. ıloslta aradığı meziyetlerin ne ol-
polanla saklaılıkları ve fiyatlarrn bu ı TARAÇADAN DÜŞTÜ <luKuııu anlıyarak. hem kcmdıni 
,\'iiı:dcn m:ıAh:ıJ!erinde 120 den 1'0 . ..,. . h 1J d terbiye eder hem başkalarına iyı 
. k 1 1 ..... ı Beşıktaşta ı enıma a e c olurnn, örnek olur. kuruşa çı tığı an aşı mıi!'tır. ıuura - :'rlardiros oiifo Fdç, evinin tal'3ça-

b k 1 · · "' Hüner, hayatın fırtınalarını 
lrn e te~ i atı bu yağlaı1n sahlplen ~•rıda oynarken bıılıçeye düşerek a- biiyük bir f1rsat bilip bu inkişaia 
v~ maliyctlcrile miktan hakkında tct ğ'ır surette yaralanmış ve Şişli Ço.. ermekt ir. · 
kik,ıt yapmnktarlır. 1 cuk hrıstanesine kaldırılmıştır. 1ıı1;.;..;.;~-----------.. 



li hir R-ı 
Ya --ıraz vey• Ada teneuühü 
"' Ptrıtya imkan olmazdı. Hangi 
1 Pur~ hins.eni2t ellerinde ıitar-
6~ bir .~afil~ye ~aqeJirdiaia " ;, 
li h. ar ~oyle'dilden t arkllarla miJ
te ~1.ernnizi rencide ederlerdi. 6 
rn~nıe-.velaen ıonra, bu örfe ve 
~· duygulara söğer gibi temiz 
i.. •ı. havasına 'kirleten niralan 
-,.ıtıneı. old k T " -•-· d 00 

ları u •·• a. •. e-ı upnan 
ınıı.Ja dost oluncıya kadar. 

••• 
~iistimal edilen dostlıılı 

d itiraf etmeli ki bir zamanlar bu 
rn° ' Uuk da haddinden fula istis
~-ıu- edildi. Beyoi luoan bütün iç· 
k~ Yerlerinde )atama havalan bi 
k ''i:· olrnıya batladı.. . Buna mu
dil al dost memleketlerin hiçbirin 
~e umumi yerlerde bir tek türlı:çe 
h tir.ı söylenmediğini o zaman bil-
..... '-rak ederek öirenmİflik. 

••• 
Eğlenenler• ne m•U"' 

" Gençlerin gezmesini, JJJÜfterek 
~ e .toplu eğlenceler tertip etmele
tl~ı , n~teli. p rkilar söylemelerini 

uet ısteru. 

t Ancak , unu da bilhaua ifld'et 
b.lllek li.zım k~ nete demek, ter
ci 'Yesizlik demek değildir. N~ 
.., emek, kötü cinaslar, terbiyesiz 
cf e _kaba nükte yapmak demek 
~dir. Ve itiraf etmeli ki; dün 
b la hislerimiu ıağar gelen ya· 
d 'ilin tarJnlarınaı mukabil, bugÜn 

1 e. kendi e•liıtlanmız, ahlaki h is· 
e~ ayldn olan acaip sesler 

Ç• -.,yorlar. 

d Geçen hah&ı bir ~da vapurun-
... ~ höyle bir hadiseye bizzat biz 
ı..,.. · b ıt olduk. Vapur o kadar kala-
d llfakb ki, bu sarbof naralarını an
ı ıra.. tarkılardan, açık ıaçık söz
~rden biz.ar olanlar, kaçacak yer 
~. llladıimdan mecburen kepazeli
f1rt tahidi olmak ıztırarınıda k•· 
1Y°"1ardı. 

••• 
!:!..erkes ıik4getçi 

:y l>ünkü Vakit refikimizde Ba
t ili\ Şük\ıfe Nihal de ayni derde 

1 ~tna, ederek acı acı fİkiyette bu
t'ruru.ı 'dadır. İçtimai yafAY•!! t a r-

~1.na intıbak etmek mecburiyetin· 
've olduğumuzu unutmamalıyız. 
.. •.~urda hele pazar günleri gü1ü
f~lur de, ei lenilir de, tarkı da 

0 >1enir, hatta neıeli bir "afile va
l>Urdı-ki diğer yolculann da mem 
~Uniyet ve nefesini arttırır. Fakat 
dl'. neıelenmenin edep ve erkan 
•ıreıinde olma11 da farthr. 

••• 
içtimai bir dert 

il!! _ı 

............. _.. __ . _____ ~~~-

Pasif korunma ekiplerinin 
teftişi ipodromda yapıldı --·-----

.layısı 2.000 e varan ekipler 
çok muvaffak oldular 

Edirnede bulunan 
definenin hikAyesi 

--------
Defineyi bulan A :i, paralar, n bir kısmını 
derhal eriterek altın külçe haline koymuş 

Edirne, (Husu il - Evinde bul. 1 rilmiş olan bir miktal' altın, vaka
duğu defineden elıle ettiği altınlar· nın yeı·ı olması itibarile istanbul 
dan bir kı~mını satmak lızerc istan- :'ıftiddeiunıumiliğinden Edirne Cüm
bula ka~an Ali Mastori, İstaııbulda huriyet Müddeiumumiliğine gönde_ 
Y•kalanmış ve elden çıkaı·dı •ı 149 ıılınıştir. 
adet tarihi lııymt>ti haiz altın para- ı Şehrimiz müddeiumumiliğince tah 
larla eritilmiş ve külçe haline gcti- kikata devam edilmektl'dir. 

Dahiliyede 
yeni tayinler 

Emniyet Umum 
MUdUrlUğUne Osman 
Sabri Adal tayin edlldl 

An karada bir 
mahkumiyet kararı 

Dil, Tarih, coğra/ya 
Jakültesi mütearrızı 2 
senege malıkiım oldu 
Ank ara 7 ( H ususi muhabiıi· 

mizden telefonla) - iki ay ka
dar e\·vel burada Dil, Tcirih, 
Coğtafya Fakültesine taarruz e
d e re k kapı camlarını kırdıktan 
sonra D ikmen caddesi istibnıe
tinde k açarken k endisini yakola
mak istiyenlerden m a halle Lck 
çisi Murtazayı tabanca kur!lunu 
ile yaralamaktan suçlu Sad~ttin 
H a7erin muha k emesi bugün A n · 
k ara ağır ceza mahkemesinde bi
tirildi. \( ) Mütareke ıenelerincle milli tar-

ı llntnuı özliyen bizler, bugün u
~'-'~i bir liübalilik halinde gitgi
li e sırayet dairesini geni~leten İç· 
)..~i bir dert ile karsıla,mıya 
-tladlk. 

Ank ara 7 (Hususi muhabiri
mizden telefonla) Münhal 
bulunan Emniyet Umum Mıidür· 
lüğüne A fyon Karah isar Valisi 
O sman S abri Ada l, Afyon K nra
hisar Valiliğine d e D a h ili) e Ve
kaleti müsteşar muavını Şefik 
Bicioğlu tayin e d ilmislerdir. Bun
dan başka Üçüncü U~umi rniifet
tişlik emniyet müşaviri Y a kup, 
D ördüncü Umum i Müfettişl ;k 
emniyet müşavirl iğine, Üçüncü 
Umu mi Müfettişlik emniyet mii
savir muavini Z e k eriya Trakya 
Umumi Müfettişl ik emniyet fılÜ
ııavir muavinliğine, M udanya 
kaymakamı R amiz, Birinci Umu
mi Müfettişlik emniyet mü~avir 
muavinl iğine, ikinc i sını f emniyet 
müfettislerinde n Yunus Vehbi 
D ö rdün"cii Umumi M üfettir-l ik 
emniyet müşavir muav inliğine 
nakledlimişlerdir. 

Suçlu müdafaasında yaralamak 
ve öldürm e k k asdile harekı-t et
mediğin i sadece sırtında asker 
e lbisesi olduğu için k endisin i ta· 
kip eden halkın eline b u e lbise 
ile düşmek iste m c d igindcn gelisi 
güzel a teş ettiğini ve bekçin in t~
sadüfe n yaralandığını, esasen 
k endisin i tanımadığını hı-yan e t 
ti, 

--------

b" Bu hal devam ederse. baska 
~ Yazımda vatand .. lardan ·bu 
~ıha kendini bilmezleri ve umumi 
, eı hiye seviyemizin düfük olduiu 
1tallıllatini uyandıracak tarzda ha
t ' ket edenleri, derhal polise ver
ll'lelerini istiyeceğim. 
1 I Urnumi yerler, cemiyet ve top
ku llk kayıtlarından uzak ya~1yan, 
I •kfaları inkİf&f etmemit ve inıan 
1 camW.sına girrniye ehil olrn•· 
~lf tnablôkabn batı bot othyaca· 
ti Yer değildir. C. B. 

Not: -
1 

«Dünkü yazımda cyegiine 
erncnnimiz, bu tıbbi hatanın 

1 ~ hkikat neticesinde t a h akk uk 
eııncme~idir> cüınle!!indeki et· 
~crnesidir sözü cetmesidir:ı> sek 
i:~~~ çı~arak cümlenin v e h~tta 
lıtun fıkranın manasını b erba t 

etmiştir. Sık sık tek errür e d e n bu 
~anlı şlardan dolayı o k uyucula-
1llı dan özür d ilerim. 

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

~ediyedet 
ihale edilen yollar 
l<oska - Beyazıt yolu nun inşa· 

'
1 d·· D · • E f Q un aımı ncümen tara ın-

.... an 31 bin liraya müteahhide 
1 

alc edilmiştir. 
'b Bundan başka Beşiktaı;ta Bar · 
b?roa türb esi yanındaki karakol 
•hrı~sı nın yıkılma!l ı işi de müte -

hıde i hale edilmiştir. 
l(•dınlar için paıif korunma 

karaları 

~1,K.adınlarımızın p as if korunm a 
t)) tınde alacakları vazifelerd e 
!\\ lı\'affak o labilmelerini temin 
rt}~aadile, Yardımscv~nler Ce
tı 1~eti tarafından kurslar açılnıa-

a rarlaştınlmı,tır. 

'i llu kuralar yakında Halltevle

rlde fa.Uyete başlıyacaktır. 

Evine giderken Mahk eme uzun mÜ7akercd ı:tl 
öldUrUldU s~n ra .. suçluy u iki sene, iki ay se-

Edirne, ( Hususi) - Sıı·p ~ı~~ıi{ı 
1 
kı z g un h a p se m a hkum dti. 

nahivesine baı;l ı Karapulut koyun -
den ~Iehmet <>ifln Fcı hat, Jt(·çen gece gidon Cümhuriyct ::'ıliiddeiumumiıniı. 
evine giderken bir şahıs taı afından 1ı ,~şir Aksu. _yaptı~ı tahkıkn t nelkP
ölıliirülmilştür sındP katılı tesbıt etnılş ve katil 

Bu sa.b:ıh derh:ıl vaka mahalline )fehmet tevkif eılilnıiştiı· 

l\lilli Piy:ını;;onun 6 ncı tertip 3 
üncü çekilişi ılüıı Eskişehir Stadyu
munrın saat 17.30 da çf'ldlmiş ve hıı 
çeldli,I kalabalık blı· halk kütlesi 
takip etmiştir. 

HÜKÜM=: Fcrflnt Ç • M f f S "f Fer.drlk ' te n 0Vlf8R : US a a eri • rf= YANLIŞ 

Sağ tarafındaki ııınsada oı ta ynş. O halde? l\adm, kendısini delikanlının kol-
lı bir zat renkli fotoğrnfileı ıl••n hah- Demek ki bC'ni seviyor, diye ılii- Jaı ma bmıknııştı. Başı onun omuzu. 
sc:divordu. Heyecan ve saliıhiyı>tle şüııdu. Bir aralık aşk denilen şeyin na sukmış bir haldeydi. Nefesll!rl 
kon~~an bu adamı evvela bir fotr•ğ- l'açma ve budalaca bir şey olduğunu biıilıidııe çarpıyordu. Ara sırn snr. 
rafçı zannetmişti. Sonradan bunun ılüşünerek daldı. Fakat nz sonl'a bu sılarak yanaklarının da bıl'ibıne ya. 
üniven;ite profesöı-lcrinden biri ııl- yakışıklı delikanlının siyah, yuınu- pıştıı;ını his~cdiyor ve gıilüşuyorlar
ıhığunu anlaınıştı. Kibar ve 7.::ırif hır 1 şak saçlarını okşamanın derin bir ıh. 
adamdı. haz olacağını ve hntta yanağını ııza- G k d bi. 1 it· 

k ı · ı · t k b · k d" . ıPnç a ııı ı ara ı . 
Sol tarafında i mnsaı a ı~e ııı• I ara· u ~encın en ısınl öpmesine . . .. . 

genç v:ırdı. Yalnızdı. Gözleriııi kcn- pııiisaade edeceğini ıliişünılü. Diiti:n - Sız.ınle. gorulccek hır hcsabmı 
disindt!n ayırmıyordu. Faknt çok bunlardan derin bir heyecan clııymı- ı vaı·, ~edı. Bıraz hıraçaya çıkalım. 
mahcuptu. Farkma ,·arılılığ'ını lıis- ya başlamıştı. . D?lıkanlı korkmuş, bembeyaz kt:-
sC'dlnce kulaklarına kadar kızarıyor. Delikanlı hem yiyor; hem bakı- sılınışti. 

Delikanlının büsbütiln IJ•Vlrdığı 
belliyrli. Gözkri parl:ıclı. 

- Cevap ver"rnize... Yemekte 
gözlcrınizi benden ayırrnndınız. Ne
ılcn?. .. H erhal<te bir düşündürfıııiiz 
\'ar? 

- Bir şey yok ... Affınızı rica e<le. 
rlm. 

- Siz koc:ıman bir beheksiniz .. 
Hem aptal bir bebek ... Yalan söyle
meyin, benden mutlaka bir şey isti
yorsunuz ... 

- ı-;vet, doğru ... Sizden bir ricam 
du. yordu. Boğazını ihmal etmediği de - Fakat korkmayınız ... O kadar 

Genç kadın kendi ini . büyük bir belliydi. Fakat, ne zararı var? Bir k<>rkulac:ık bir şey değil. .. Birer si- var. 
alil.ka ile tetkik eden bu genci, hatır- az daha kilo alııııya ihtl~·acı vardı. gara içelıın ... Biraz temiz hava ala- - Korkmaym, söyleyin! ..• 
Jnvanıadığı lıir yerde ~ormüştıı. Boyunbağını iyi bağlamamıştı. Si- lıın... - Ilelki siz de vaziyetten ha-
H~ttfı tıınıştıklaı mı bıle hntı ı ladı. yalı saçlarını dikkatle arkaya tara. Taraça çok gilzeldi. Milyonlarca bcrdusınız .. luhterem zevcıniz, \ e
Adınm Georgc olduğu ınuhakkatı.. mıştı. Beyaz bir teni vardı. Evet, yıldızın muhteşem manznr:ısı ve le)'- klıletin baş müşaviri sıf:ıtlle yemi 
Hem de doktordu ... Evet, doktordu. bir kadın kadar beyazdı. lükların kokuları insanı gaşyedlyur- tayin olunacak doktorlaı ı seçecektiı". 
Hayret cdielcek bir şey değil nıi? 1 ••• du. Den de namzetliğimi koymuş ... Yani 
He~üz 2.ı yaşlnıınıla olan bu güzel Y~mckten ııonıa sır~ dan~ g~l- - Bir sigara içmez misiniz? istidamı vermiştim ... 
delıkanlı doktordu. mfştı. Genç kadın b ır yfızlıaşıle - ·Teşekkür ederim, içmiyorum. O anda siyah bir bulut nyı Öl't-

Bir :ıralık delikanlının kentlisine d:ınsediyoniu. Fakal gözünün ucilc - Öksürürsünüz, diye korkuyor- müş, etraf karanlığa bürilnmuştü. 
baktığını hi:<sediııcc nazarlarını una delikanlıyı süzmeyi de lhına l etıııe- sunuz, değil mi? Genç kadın elindeki sigarayı fırlat. 
çevirdi. Nazarlar çarp?ştı ve gt•nç : mişti. Bir aı·alık, 1\tacal'laıxla adet Bu sözleri biraz manidar siiylc- tı. Bir kıvılcımın karaıılıkt.-ı hüyiik 
a<l:ım hC'nıcn gözlr.l'ini in<linli, Ya- olduğu veçhile, delikanlı bu dansı mi!)tİ. Genç kadın sigarasını ıçerkeıı bir kavis çızerek uçtuğıı glirıilılü . 
nakları kıpkırmızı olmuştu. Fakat yarıda keserek yüzbaşı önilnde derin dumanlarını delikanlıya dugrn iif!ii- Kocııma ~ıı.den bııhsedl'<'eğim. 
öteki bakmakta devam ediy•>ı· ve ha- bir re,·erans yaptı... Şimdi bı•rnber yordu. Öteki şaşkın hiı halde hare. - Arzı teşekkür ederim. 
fifçe gül!inı~üyorılu. Böylelikle <leli- dansediyorlardı. Genç katlııı sıcak bir ketsiz duruyordu. 1 - Size bir şey -:öyleyim ıııi? Az 
kanlıyı bir hayli cesnretleııdirmiyc elin çıplak arkasına yapışması üze- Taraçaıım kalı n , mermer rütunla- daha hakkınızda ~ anhş bir hüküm 
çalı.şıyordu. rine bütiin viicudunun sarsıldığını rından birine dayanarak sigı•rıtı!ını vcrecl'ktim ... 

Evet. Salon kalabalıktı. Bunca his .. etmişti. Fnkat, ılellkanlının eli içmekte olan genç kadın: Hafifçe gülümsedikten sonra ılave 
grnç kadın ve kız arasında bu de- yerini değiştirdi... Biraz aşngı~. - Soyleyiniz bakalım genç dclı- ett.i: 
likanlı kendisine bu kadar dı:ıin bir çıplak olmıyan bir YPre geldi ve o- kanlı; neden bıı.ııa o kadnr dikk tli - Ben sizi akıllı bir l!ent z:ınnı t. 
a laka ile bakıyordu. rada durdu... bakıyol'dunuı? diye ıoordu. mlştim.:. 

2.000 lira kazanan 
numaralar: 

Sunu 667 4 ile biten 30 bilet 
Sonu 7665 ile biten 30 bilet 

l.000 lira kazanan 
numaralar: 

Sonu 1727 il~ biten 30 bilet 
Sunu 9202 ile hitr.n 30 bilet 
Sonu !l228 ile biten ::ıo bilet 
Sonu 9u78 !le biten 30 bilet 

500 lira kazanan numaralar 
Son ıı 0589 ile biten 30 lıllet 
Sonu 191 l ile biten 80 bilet 
Sonu 3892 ile biten 30 bilet 
Sonu 03!17 ile biten 30 bilet 
Sonu 9778 ıle biten 30 bilet 

250 lira kazanan numaralar 
Sonu 0525 ile biten 30 bilet 
Sonu 3192 ile biten 30 bilet 
Sonu tl505 ile biten 30 bilet 
Sonu 6803 ile biten 30 bilet 
Sonu 7862 ile biten 30 bilet 
Sonu 8S75 ile biten 30 bilet 

100 lira kazanan numaralar 
Sonu 484 ıle biten 300 bilet 
Sonu 654 ile bıten 300 bilet 

50 lira kazanan numaralar 
Sonu 155 ile lıi ten :ıoo bilet 
Sonu 453 ile biten 300 bilet 

10 lira kazanan numaralar 
Sonu 59 ile biten 3000 bilet 

4 lira ka:tanan numaralar 
Sonu 6 fle biten 30.000 bilet ikra

mly kazanmışlardır. 

Kimlere isabet etti 
40.000 liranın bil' puçası Ad:ına 

hir parçası İstanbulda s:ıtılmıştu'. 
10.000 liralar Mardin, Kühta, Düz
ce ve t tanbulda satılmıştır. 5 000 
liralar lstanbul, Sueehrl, Gümuııha
ne, Dcmirdağ, Gazientcp ve Kayse
dde nulmıştır. 

2.000 llr:ılar 13 tnnesl Ankara, 13 
tanesi 1stnnbul, 5 tanesi İunir, 4 
tanesi Adarıa, 3 tanesi !\!ersin, 2 
tanesi Eskişehir, 2 ıanesi Gazian
tep, 2 tıır.csi Akhisar ve birer 'Pnr· 
ç? ı rl~ Ordu'. Akçaabat, Taı sus, 
Kny e!·ı, A rtvın, Edirne, iskenrle
run, Kastamonu, Rnrtın l\Iug"'•l Ç 

kk 1 N"~d ' a, a-
~a .a ~· i ıg. e, Antakya, H avza, 

cınıreı, 7.mıt, Pınarbaşı r.ın-
Snnısuıı, 'Malkara, Safranb ' 1 .._. as, 
gal C b l'b 0 u . .n.an-

' e c ı eı-eket, Trabzon, Malat-
yada satılmıştır. 
Dlğ~ ikramiye ka:zanan biletler 

de l'Uı dun muhtelif yerlerinde sa t ıl
nuştıı. 
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AsKeRi vAzi_vem 

AJmeDlar niçin 
"arekete 
ge~tUer? 
u _. •~ı/..ıe d•ı-«1t1 ) 

şark tar:afJannda harbe tut1.ı,.m. 1~
sı \"tı bu taı-a:flnrdaki menılekt>tlerın 

heT türlu ka~ naklarırıda n isUfrıdcyi 
temin etme.si liu.ımdı. İngiltere Vl' A
merika gibı dcniza~ırı de\ letlerlc ve 
bu devletlerin clilnln ularııın h:okim 
donanmnlıırı kıır ısında uzun bu 
harp ıcı·asına n c bur kalacak olan 
Almanyanın, kendi ine lazım ı:: n 
ham madddeı i ve yiy ceklcrı lı. ı ç
tcıı tedarik ccl.,hılm i ıçin, şark ve 
cenup kapı1nrının a{ık kıı.lmnsı 'e 
dost ellerde hulıınması uıı·uri ldı. 

Almanya, uzunca mudJet bu fik. 
rinde sebat ett.I ve Scv)·e• Rusvaılan 
istifade imkiııl nnı muhafazaya \e 
gl'nişletmiye çalıştı, Bolşe,·ikleı de 
Almanyanın bu \ azl~ etınden i"tıfade 
ederek kendlleı ine birçok faydalar te 
mln ettiler. Almanya kan dökcı·ek 
garpte boğuşuı·kC'ıı, Sovyeller ı;ilah 

p::ıtlatmndan, birçok ycı leri işgııl cy
Jeclıler. Alınanyanın hunlnıa tııhaın
mülü hep harp mnntıı;ının icapların
dan ileri geliyordu . 
Haıp mantığı ııedir? Herne paha· 

sına olursa ol un, hnrbi z:ıfcı le bi
tirmelc için l!izım ı;elen ı;areleri te
min etmek usulüdür. Bu mantık ne 
his, ne nblnk, ne , efa, ili' ısöq, ne 
ohit ve ne kin tanır. Yalnız hm bl 
zafere götürıııektcn başka b"r ey du
şilnmez. Bu mantık, harbin "n·f ken
disine mahsus \e hiçbir zamnn ş:ış
nınz mnntığıdıl'. Bunun icapıarıııa 

ı >mı~ anlar harbi kaybederler. l:ğer 
bu husustaki faaliyet, yalım: siy , et 
safllasmda kalırsa buna haı•p ıüyn

scti denir; <'i'rer askeri harekctl<.>r sa
hnsında giirüniirı:c ona o ıaınıın e,·_ 
k!ilccyş, yani harbi knzıınmak snn.ıtı 
denir. llcr ikh:inden bir arnda bah
setmek Jlizım gelirse harp mantığı 
olur. Bugiinkli harplerin topvekün 
harp şeklinde ~ npılması, ınuh:ıiip or
dular haricindt> ,Phir ve kciyleıde sa
kin masum halkın da bomb:ı vesaırc 
ile zarar görme"} hep bu harp man
tığının :z.arurt'tlerindendir. 

Bu mantık, yalnız şu son yanın a~
ra mahsus bir iş değildir. Dünyada 
ıknvgn) denilen şeyin hadis olmasın
danbcıi her znmıın mevcut olmuş b:r 
düşünce ,.e hareket taı'Zıdır. Yalnız 

teknik vasıtalarn ' 'e kavganın şfınııı
lune gore, harp mantığınııı ta•l "kı 
da muhtelif olmuştur. Bir ıfovl,.t, ha. 
yat ve nıeınat kavgasına ~rin<'c. :z. ı. 
fori tcminılcn başka hır şey düşüne. 
mez. Feı·tlcr nrasındaki kavgnlnrıla 
da lıu tabii s vk ek eriya lıftkim <'l
muşt.ur; ve buna nefsi müdafaa z.ı.. 

nıreti namı verilerek çirkinllğıni iz 
le veya tahfif etmiye çalışılmaktadır. 
.ieseli bir kalenin muhasara 'ile mü
dafaasında şehir ahalisinin r.arar gör 
me l harp mantığı icabındandır. !::ıın 
senclCl de h rıı mantıicının ilcasılc 
ynpılmış fcnalıklartlan birl:nç mi :ıl 
go termek liizım gt'lir e -:urılar zik
rolunabllir: 

1 - Her harpte veya harpten ev
vel ve sonra halkın hicı ete mecbur 
eclilınesl ; 

2 - Dilşmanııı mukavemetini kır
mak için deniz vı: kara nbluka!arı 

yaparak muharip ordulaı d ııı ha l.a 
koca memkkctll'r ahalisinin nçlıg"l vt1 
sıkıntıya maruz bırakılma!ı; gerek 
geçen Cihan HarhindP, gcı-.?k bu de
fakl Avrupa harbinde tatbik edilmiş 
ve edılnıektc olnn ablukalar; 

3 - 1940 en~lnde Merselkebir ve 
Dakar'da Franııız harp gemilerine ta 
nı·ruz; 

4 - Düşman memleketin hallttnı 
kendi hükünıctı aleyhine icvaııa tcır 
vik ve propaııanda harbi: 

6 - 1940 ve 19.fl de No •eç, l):ı. 
nlmarka, Holandıı, Belçika "e Yuna. 
nist.ana taarruz; 

6 - 1941 de Suriycye tnal'l'uz .. 
Tlu mi allcr de gösteriyor ki h:ırp 

mantığı, hiçbir engel, dilşllnce ve ha]\ 
tanımıynrak her uıııan, her yerde ve 
her muharip tJırafmdan tntbik olun .. 
muştur. 

İşte Alnınnya, hl\rl> mant•L:ının i
caplarını göz!>nline getircı'('k oted<'n· 
beri mezhep farkı licasile dü mnn te. 
liikkl edilen Bolşe~ iklere el uıo:ııtrııv 
ve onunla dost olmuştu: ayni icnp nr 
te inle bu do tluğu d"v:ım ett'T111°\"e 
ve kendi Mihver ortakları olan İt.ı.1-
:ıra ve Japonya lle Sovyet Ru yanın 
aralaı'lnı bulmı~ a çalışıyordıı; fakat 
bütiln bu talışmalar, yem bir düta 
man ~ıkarmaınak ve billıkis onıfa• 
ham madde, yiyecek vesair» lıu~•t"l.111 
da istifnde etmek içindi. ı;;ğ r Bol
şevikler Alman'.:aya crznk 'e ham 
mad<le vermt>ktc ta:ılliil gösteı·i.·lerse, 
yine harp m:ıntığ'ının icabilc bu hali, 
her çareye başvurarak sulh VC) a 
hnrp yolilo iznlc dnıek llizııııdı. Al
manya 1941 nisanına kadar bu h.ırp 
siyasetinde devam etmişti: f kut bu 
arada, Bolşevlkleıde ve'li bir dü ün· 
<ıe \'eyıı gizli bir fiı,ir nı .d ıın ı;ık
tı: Her t.arnftn galip olan Alm 
hır glln Sovyct nu~yaya do ıe 
cihangirlik arzusile ona la tn. 
edcrEc .•• O znmnn Bolşcv!kleı·in Al. 
m,:ınyaya muka\'emeUeri ~arı ınmr.ı . 
kun olacaktı. O ha:de şimdi vılan 0 • 

fakken başını ezmek .. bu duşünce <iy
lc bir silsilenin mukaddı!mc~idir ki 
sonu asın gelmez. Bugün Alnınrıynyı 
ezeı·ek galip gelecek Sovvct Hu vanın 
başını yarın başkası ezı~•'k i .c:ı:; ç lrı 
kü onlar <la cıhana hakim oh1111lt i~tı
yen bir Rusyaya tnlınmmül edcmC'z. 
ler: ve hu silsile mUtemad:,. n tevali 
e<l!p gider. 

Sovyct Ru yanın bu duşllncesi doğ 
rlı değfldi. Alman-' adan kenJısin~ fe
nalık gelmedikçe onunla doedutıı d""
vam etmek ve bu doşilukta aamlr.ıl 

(D•tıe»N telli/• 6 ..,.,. I "-J 
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Yazan : Ziy Ş kir ................... ................ ..... ... .. ... . 
Sultan Azize ihtişamda rakip olmak 
isti yen adam: Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa 

Bu cemfyeU, \Tabıp Aı:(h efon
dlJ denilen adam ele vermlşt1 ı. .. nu 
adrını evvelii, ""mb din lid rl Kır
lantiye ve onun en mühim muavini 
olan Aziz beye ve hatta konıilu iş 

lerll fiilen alUkadar olan {X ık~i
fcnd) kalfaya karşı bO~ Ok bir cela
det göstererek Sultıın Hanıldı öl
dürmek işini deruhte etmiş e de; 
-her ne sebebe mebni ise- bu fıkrıni 
değiştirerek, komitanın mevcudJye
tlni Zaptiye Nnzırı Mehnıed Paş:ıya 

haber vermf,t.ir. Fakat bu ihanet, 
kendisine hiçbir !ayda temin cyle
memiştir. O da, arkadaşları gibi 
sürgüne gitmiş ... Rıza beyin hatıra
tında (mazluman) denflmesfnc nıu:a
ran, bir hayli ıztuap çekerek vefat 
etmiştir. 

Fakat bu komita ele geçnıl!!eydi, 
bir iş görebilecek miydi?... ~ultan 

Hamidi ya öldürerek \·eyahut i kat 
ederek, Sultan l\luradı ikinci defo 
olarak tahta geçirebilecek nıiydiT ..• 
Bunn, kati bir cevap veıınek müm· 
kün değildir. Ancak, bu konııta 
hakkında tesadüfün katlyet.le bize 
öğrettiği hakikat, yakın tarihin giz
li blr sırrının anlaşılmasmı tcnun 
etmiştir. 

••• 
Movımumuzln alakalı gördüt;riimüz 

bu bnh e burada hitam verlYoruz .. . 
Artık, ynkın tarihte tetekldll etmiş 
olan ııiyast Cemiyet ve Fırk l nn 
başlıca liderlerinin portrclerino ge. 
çlyoruz. 

bir ıstfkbale nail oluyor. Rındiid va
pur Bc~iktaş önll'rıne g-elıııcı.: , muh
telif ,;nhillerdcıı g(lmbftr "ümbüı top 
lar atılıyor. 

O e..c;nnda İ tanbulda buhıuau ve 
KıındJllideki ynlısırıda oturan Musta. 
fn Faztl Pn~a. yalının pcucercslııden 
bu hal! serr"dcrkcn derin bir teel!"ilr 
hissediyor. Çehrc .. ı, haset ve istirknp 
ile gerilerek ildctn bnl gınlıklnr ge. 
çiriyor. Bll nada, karşısında otu
ran (llnfız Ömcı· Efendi) (1), ;\.fuı;. 
tnfn l•'azıl Paşanın o andaki ıztıra
bını tamnmile anlıyor. Onu birnz tc 
kin ve teselli edebilmek için hemen 
ellerini emııyıı kııldıı ıyor. •iılyn, kcn 
di kendine sö~ lenlyornıuş b-ibl: 

- Ey Rabbim ! .. Bu kadar knlfet, 
bu kııdnr teşrifat. hep ıu dört snnt-

................................... 
~HİK A VE~ .................................. 

Köpeklerin başına gelenler •• 
Çok eski ı:amanlardn idi. bir 

çok hayvanlar &'lbi köpt klc:r. 
kediler, fareler biribirlerılc l.:ar· 
deş kardeş geçinıyorlardı. 

Bir gün köpelderın en ihtıy m 
bütün köpekleri topladı. cE,•lat-

kaldılar. hasta oldular. Herkes 
kışın şiddetinden açlıktan şikayet t 
~ttiği halde yalnı:r. fareler hic;hir t'.,,E:.~ .... • • ., ............ ıli!W 
!;'eye aldırmıyorlar. her kes za· • 
:} ıfladığı halde onlara hiçbir şey\ Merak edıp . 
olmamı~. hatta şişmanlamışlardı. ,:i~iz feyleri [T ASVIRİ 

KAR J çocuk yazıcısına sorunuz. 
Size bu •Ütunlarda ce•ap vere
cektir. Her arkadafınıu da yer 
kalması için suallerinizi üçten 
fazla sormayınız. 

Yahya ERAL: Balıkesir. 
Sefil kadın romanının müe!Hfi 

Mehmet Celalecidindir. Basılmı~ı 
vardır. Diğer sorduğunuz roma· 
nın muharririni Öğrenmek kabil t 
olamamı tır. 

Naciye CÖMERT Yazılar 
ve resimler küçük kariler için ça
l~şan bir heyet ta rafından hazır· 

!arım. dedi, burada oturo otura ı Aradan birkaç sene geçti. Kö- lanıyor. Hangi stnıfta ve kac; ya-
,., ~;ında olduğunuzu biJd;rirseniz o dünyadan haberimiz olmuyor. pekler memleketlerine dönoüle r. 

8 Temmuz 

1 MEMLEKETiN ıç· 
~-------------------------

un de o 
fazla 

Zonguldakta 
geçtik ten sonra 

kömür ocakları devlete 
faaliyet ve verim arttı , .,.. 

1 1 Zonguldak Halkevinin faaliyeti 

kadar okuyabile<:eğiniz gazeteyi 
Kalkıp bir dünya seyahatine c;;ı- Kedilerle beraber bütün hayvan· l p · 

ı.öyleriz. z .. ,.gıılrlak Halkısvi lıir Wm re irfa:ıı mii~~esesi o m11ştur. artı 1ie 
kalım. Ben gençliğimde çok do· lar toplanarak kö peklt:re holJ H nlkım Başkanı A !mut Gürelin, bi&t uıı •nn7ısılc, memleket ocııçlerlı ı 
la~tım. İstiyorum ki siz d~ her geldin ziyafeti c;cktiler. Köpekler Kemal KAVUKÇU, Tar~us: bilgi ve sccii/elerini yukscltmek hırsıı 61ınaa. ratışma1.·«ı. ol~uii ı kemali 

1 
yeri görüp dünyayı öğrenesiniz.> seyahatlerinde gördüklerini duy- Küc;ük manzumeniz aüzel. Biraz tiikronla göriilrrıiıştür. Bil cümleden olarak ınıkartdakı f'eıtımde gımıldı • 

Bütün köpekler bu teklifi ae· duklarını anlattılar. Hep beraber daha çalışırsanız daha güzel ~ey- ğıi gibi Bnn zaıııaıılarda çiçekç1lik ku nunda muııaffak olan kızlanmı.o 
·ı.;nçle kabul ettiler. Hepsi uzun eğlendiler. ler yazabileceksiniz. diplon a tet•.:i tdilıııekttıdir. 
uzun alluş!adı •. Y almz küçiik fino 

1 
Ziyafetten ıonra köpekler ke· ................................................ Zongulclak, (Tasviri Efknr} -, \unmuş olma ına m bni d~ir~ lşltrl-

bu umumı sevınce uymadan du· dilerin evlerine giderek emanet 2 -:: Zonguldak koınilrlcı·i birleştikten son ne g""sterdiği !!Ürat \C ıntızamd::ı~ 
ru.>:or~u. .. eşyalarını istediler. Kedilı•ıin e· 

8 
... 
1
.LMECE' ~ fj.~( .. ,.,,.~. ~;··. ı"tl ciddi çalışmalar neUccsinde kö- başk-a müteaddıt ocaklar. yorulnı k 

lhtıyar kopek b~.n~ ~ordu: anetçi başısı mahzenm paslı v nıür hıh alütı günd bin ton nrt _ bllmcksiz.in her ı:fiıı kontrol 'e tef Ş 
- Yavrum ne duşunu}'orsun~ annhlannı çıkardı. Mahzeni nç- mı ur. H:wznnın bir çok )erlerinde tmek gibi ~uk ·k aU.k.a ı Hu'uı 1 

B.. '"k b ba seyahat çok .•·nınlan '"'eni tc isnt blı·leşmedcn işlerin saat . "bı muttaııt \"C munta - uyu a • tı fakat bir de ne görsün ..• Kö- -• ~ i 1 ı d b uk t 1 r 
l b" • b k d ' &oııı·n vücude rctırılnıi1 ve bu ııuret- ımm " enıt ıııc e u~ • 11 

MUSTAFA F AZiL PAŞA 
Tepesi dar, alnı geni~ (At.iz.iye} 

denilen knlıptan çıkmış l :fesinin 
altında, koyu si~ah ve hafif kıvırcık 
ccınber sahnll çercevclenmi ahlak-

güze fey ama, ızım. u .. a ~r peklerin ne kadar e-?yası, ne ka· İmmnlarla hayvanların konuş. le lantlıman lınli hnzıı claki noksan ~nıntm, ktndır. \mel nın ın ' ı, ıh-
1 eşyamız, aenlerdenberı bırıkmış dar kitabı. ne kadar kağıtlan tukları devirde imiş. Afıika ç(-;l. nıulz,•me~c r:ı!tmcn gunde bin ton bat durumları goz n ı ~ n uz k 1 u. 
ı kıymetli kitaplarımız var. bunla- varsa hepsi didık didik didiklcn· lerinin sultanı, ülkesindeki insan- fnzlıı ist ıh nlut. temin etmek gıbi bir londurulnııya;ak .her tu1rlu ıhti} ç-
n ne .yapaca .. ğız. miş. parçalanmı", ycnnıicı .. Hep- 1 k d h 1 d · l (ark «östernııı1tir Ynpılıın yeni tc- lnr temin edılın<'ktcdır. te bu c nı· 

ı k d ., ar a ar ayvan ara a emır er e- • • • 1 • "h 

Bu keşmirı çehredeki kalın k !!· M111rh Maıtafa Fazıl Paıa 
lann ve düşiik göz kapaklarının al-

ça bir çehre... ı 

tında, daima kıvılcımlı birer kor ta- lik farktan mı ileri gellyoı? 
nesi pırıldıyan iki siyah &liz... o· . 

ıyor. 
?ıluntazıım bir şekilde iki tarafa 

aynlan hıyıklıırm tamamlle kapa- . ~!ustafa Fazıl Paşa, derhal kendi
tamadığı kalınca iki dudaktan mü· sını toparlıyor. İhtiras hislerini if 
rckkep muntazam bir ağız... ettiğinden dolayı adeta utanıyor: 

Kor gibi pnnldıyan gözleı in mıığ- - Vakıa, orası öyle... Öyle am-
ruranc sil~ülüşündc.. ve, bıyıkların ma." eter o fark olmasaydı, bi;ı; de 
tıı.nınmile knpatanmdığ-ı kahnc:ı du- siıa kazanamazdık. 
daklı n.i;;"Zın dnima manalı bir e~:ille Diye, zarifane bir cevapla ınuka· 
btizülüş{lnde derin blr U d var... bele ediyor. 
Hem tuliin h:ıksızlı~ına kn"ı içten ••• 
gelen blr infial ve hem de tatmin MnHinı olnn bir hakikat varsa, 
edilemiyen gizli bir ihtir s ifşa eden • ıu tafa Fazıl Pıtıanın kalbindeki bu 
çok derin miınalı bir ifade. ihtiras at~ini, hiçbir şey öndfireml. 

Şimdi bu ç<'hrcye, bir hu~usiyet ~'Or. (Hıdiv) olamamak ıztırabı, ha. 
daha ilave etmek lllrım. O ela, bütün yatının ııon gününe kadar devam e. 
vo!asızların gözlerinden ve dudak- dl}•or. H ııttii, malik olduğu beş nıil
lımndan hiç eksile olmıynn sakin ve yon İngiliz altını bile ona hakiki bir 
kayıtsız bir tebessilm ..• İşte; 1ı ır- t1?Selli veremiyor. 
1ı Mustafa Fnzıl Paşanın, rııhuna Ekseri lısırblar gibi, bu zatın da 
ve tahnssusatma rnfıkes olnn cıızip gençliği lstanbulda geçiyor. Hnttiı 
ve ahenktar cehre i. bir arnlık, - devlet hizmetinde bulun-

1828.1244 sen inin bir son\li\hıı.r mak {ll'l"t'fini kaunm k için • ma
günu, Ehramlar lıcldcııiııln en m!i. 1 bıiili - Sadaret Dairesi - l\Iektubi ka
kellef bir sarayında dünyayll geldi. lemi) ne devam edi~·or. Bu ararla illı-

Pederl {Mısır vnllsi İbı·ahim Pa- sıra gidip geliyor .. ve nihayet, ha
e:ı) ya müjde götürdükleri zaman lıısı (Zeynep Hanımcföndi) ile cnış
(Knvalalınm oiı;lu), neşt'll b ı tc- tesl Yu uf Kamil _Paşa~ın deliiletile 
bcssümle galüm cdi : Sultan Azlzc takd ım cdıliyor. 

_ Ne mc ut gun. Dört t fası- Sultan Aziz, kendisini beğeniyor: 

lu ile, iki doğum oldu. d dı. - Du, kafalı blı- aclıımn hcnzıyor. 
Mı ırın Hidiviyet tahtının bı r nam Diyor ... Hem, halaııı Zeynep Hıı· 

zet dııh:ı kazandı •ına sevindi. Fakat nıma ve hem de bny!ik biraderi Hı
bu dört saat fn ıln, Hidiv ibrahmı d v İsmail Pac;;ayn bi r cemil olsun 
P.n ımın dorduı eli oğluna - )ani di)·e, Mustafa Fazıl Paşııvn L\Iaarif 
(Prens Mu tafo Fazıl) a _ bulıııı ya. Nnzırhğı) makamını veriyor. P'1ıt sa 
adıgı mnddct uırfında ihtiru ıztı- at fnrkınılan dolayı (Hidiviyr t ) tah-
rabı çektirdi. Çunkü, kendi inden tına gcçcmi) en l\lısır Prensi, bö\·l<'
dört saat cvv l doğan hlrnd rı Us- ce Osmanlı İmparatorluğunun (Vil
mntl Paş:ı) nın )"erinde ol nydı, Hi- kelü) sı zümresine giriyor. 
diviyet tahtına cçecekti. Ve şahane (Devamı ııar) 
saltanat sürecekti. Fakat tali, ken-
di inden bu lilt:fu diriğ etU. 

Şöyle bir vııka naklederler •• İs
mail Paşa, evvelli M1S1r valili i pos
tuna vo sonra da (Hldh•i)et) tahtı
na oturduktan sonra, - kendisine bu 
l tufüın bahş"den - Sultan Azize 
ş(lkrnnlnrını ar:ı:ctmek 1.çin İ11tanbu· 
lıı geliyor. Ve tabiidir ki muht~ m 

(1) Bu zıtt :ek6sı, ı:cırafeti ve bU· 
haBSfl 1fiıkteli 11üzleril11 iftihar etmiş
ti. O devrin .ıı 11ükstık erkanı, bir an 
büc knıdisini 11anlanndan c.uıroıak 
istemezlerdi. Rotı.aklaruıda. t:e 11alı.la. 
nnda ona tlaiTeltır tahis •Jerl•r •• 
,ııecliılırdtı •örledlüi hlkü11elttri bii
rük bir :evle 116 lt.ı:elt• din/l!r[,,,·di. 

LAR 

Büyük ca u.- rom nı: &e · ······································· ....... . 

htıyar kope eevnp ver ı: si bir vığın süprüntü haline ı,:cl- b"l" U h 1 i nuıı lüzumlu iıliıt ve edevatın, leden olarak P an ' proJC' ı ı uır 
- avrum, on arı uşunme. · , . . I . k !" I . Avrupanııı g•'Ç•r 18 • ., g - " •.. Y l d .. •. .; veie ı ryormuş. çan ctyvan nr· ı ' . dil' ... '·u u· nkU buh cdllcıı vn ilk fır utta tn a ına ba .ı-

hepsl"nı· karde•lerı"m'ız keJı'lere mış. · · aan "crgı top ama azım 6e mış. d lıı'"ısı" le celn ve E>n strıle edile- nncıık olaıı 285 edik ıımclc koyu, Av. 
emanet bırakın~. Köpekler bunu görür aörmeL, B.unlardan biri itiraz etmiş: ~Be- ı ;::mı 0iııden nncak bu kndnr ihmal rupn maclrnlcılndc çalışan nın le 

Bunun üzerine seyahat hazır- fena halde canları sıkılmı~ ve ke- nım kanatlarıma aldanmayın, ben ~cdlleınıyecl•k derecede yükselmesi, ça koylerindrn. dahn fi tün konforlu o
dilerle büyük bir kavgaya g:riş- uçamam, ancak koşarım> demiş. Jı marı ve çalıştırmayı pek iyi bilen lacnğıruı hıç "urhc bırnkmamak -

lıg·ı ba ladı. Köpekler bütün eş- d A nmand:ı ~şanlan muhim mişler. Bu kavga kedilere ('ok Bakmışlar hayvan haklı. kudretli Türk ınühendi lerlne ve ır. z z _ . . 
Yalarını, kitaplarını, kağıtlarını L , •. l' · ı ı - ül ı••e Jfı k b ok zararlı olmuş. Onlar da kendile- Aradan zaman geçmis, ko!l,an Bedri B.:klroğlumın gece i günuuz u ve eıt ı t•n gor m / ı~ ı · ır ç. 
her •eylerı"n·ı kedilere götürüp · 1 ı d 1 ı 1 1 aı·dıı ki ıııs~n bu e"erlerın "' rile köpeklerin arasının açılması- hayvanlardan cfa vergi almak j. ı c ııı ııın :ın çıı ısınaınnn ınec yunı ur. ••«er l'r '" h 't d'.'. -•· k 
teslim ettiler. Bunları iyice sak· I h . . .. 1 Bedri Hckiroğlunun memur ve nm<'- kaışısıııcla a~ re c ıışm~tcn ur-
lamalarınl dile<liler. na sebep o an farelere ücum cap etm.ış. Aynı hayvan tek~ar ıtı- le üzerinde bıraktığı s<'mpatlsiniıı a- 1 tU'tamaz. Hn\'Za bıılc~tikt<'n sonrn 

Kediler köpek kardeşlerinin etmişler.•· r~z etmış: cNaaıl olur, deınış, be-
1
1 mil olduğu fişlkür bir hakikattir. bir ı;cnt' zarf·nd.a a~.000 ton fnzla 

emanetlerini ambarlarına yerleş· İşte o zamandanberi bu yüz- nım kanatlarım var. Ben uçarlar Bcılri r.ckin,:lu, herkese hüsnü mu- 1 tihsali.t, iltidckı ünuUcıi kuvvetlen 
tirdiler. den köpekler kedilere, kediler de sınıfına mensubum. Üsteliic !smim ! amdc ve gü;r.el idar«!i!ile umumi mu- ı dirmckte, gün?en güne tııhnıink;in 

K kl farelere düşman kesilmiştir. de bunu isbat eder.:. Hayvanın h:ıbbeti kazanmış, yaln!z dUşüncesi fcvkiııclıo 'lnkişııflnr bckkn~ğinıı 
Hazırlıklar bitti. öpe ·.er se- O d b . b 1 ı_ itirazını yine haklı bulmuşlar . lstihsalitı arltınrıaktan ibaret bu. hiç şüphe bırakmamaktadır. 
Köpekler şeyahatte iken kö- ga hali devam eder. Nerede bir Vcrgı al.arı;ıamışlar. Acaba bu hay ~ 

yahate çıktılar. zaman an en aş ıyan ,.av- • ı 

peklerin memleketinde hir sene köpek kedi görse kovalar. nere· ıvan ne ımış;ı... . . . K d d dOkUm&Clllk 
büyük bir kış oldu. Bütün hay~ de bir kedi fare görse üzerine k81.u~u dbula.bı·lıi~ebn~zl,_khallcb~ıl~;ş 80 ıra 8 

1 k k t kt ·ı ""r saldırır. ı,e mı a resınız e ır ı te ır ıca- • f d• 
van ar ço ıı ın ı çe 

1 
c:r. ·"",. ğ~da yazınız. Zarfın üzerine de SÜratle İDklŞ8 e tyOr 

B d •ık b "'d SPOR bılmece kuponunu yapıştırınız. ursa a 1 ug ay ............ Zarfı aç.ık yollarsanız ( 1) kuruş-
mahsu}Ü lstanbul aHetlzm luk pul ile her yerden elimize ge-

blrlnclllkl.rl lir. Doğru halledenlerden : ~ 
Bursa, (Husus1) - "Bursa Zahire 

Borsasına mevtıimin ilk buğJııy nıulı- J 1 inciye bir auluboya takımı ile 

Kazada açılan dokuma kursu, yakında 
25 mezun daha veriyor 

sfaııbııf R6lgetti Atlett:m A;"ıuılı- b" b Jb'" ·· snlü gelmlye ha~lamı~tır. Yeni buğ- ğııtdrın: ır oyama a umu, 
day 12 • 14 kuruş arasında satılmak- 2 ne iye: Bir şişe kolonya, 
tadır. Külli}•ctli miktarda buğdayın G/7/ı941 tarihinde yapılma 1 mu- 3 üncüye: İpekli bir mcndıl. 

f h · karrer bulunan İstanbul atletizm bı. temmuz sonlarında geleoc!; t.ı. nıın 4 üncüye: Boyalı kalem takı-
olunmaktadır. Yeni mnhsul henı ~ok rincilikleri seçme müsabakaları ha- mı, 

vanın fenalığınılan dolayı 12/7 /ll ı ı 
cu:ı:ei, hem de boldur. tarihine tesadüf eclcıı cunıartesl gü- 5 inciye: Bir re im defteri, 

E dlrne Tapu nn aal 14 tc Fcnerbahçc tadında Onuncuya kadar: içinde 25 a-
MUdUrlUöU )npılacaktıı•. Bu itibarla 3 üncü, 4 det pul bulunan birer zarf. 

üncü kntegoı i atletler 10/ 7 / Hl41 2 5 inciye kadnr: Birer çocuk 
Edirne, (Hususi) - \'illiyet Ta- perşembe günü ıık~anıına kadaı kıı- romanı verilecektir. 

pu l\füdilrfi Eşref Tlizüner, Erzurum yıllnnnı yaptmnalnrı ıien olunur. 
Tapu l\lürliirlüğüne Uı~rın edilmesi Tanla blrlnclllkl rl 
\lzerine şchrimızd<'n ayrılmıştır Mu-
ınaıleyh şehrimizde l!evilmlş değerlı 
bir tapucudur. 
Bursada do umacıhk 

kursları 
Bursa, (Hususi) - Ycııi~cnir ka

zasile Keles nahiyesinde ~·apılaıı tet
kikler neticesinde huralnrdn dokuma 
cıhğın çok ilerilemiş bulundultu na
zarı dikkate alinarnk birer (lıoku
nıacılar Kooperatifi) kurulmnsına 
karar vei·ilcrek icap eden hazırlıkla
ra başlanmıştır. 

Çayda boğuldu 
Edime, (Hususi) - Korucu kiiyü 

çayına yıkanmak üzere giren kiiy 
halknıdan .48 yaşlal'ında İbrııhim, 
yüzme bilmediğinden boğulmuştur 

Tenis Aiaıılıü ıııdaıı : 

1 - Bolgemlzin 941 ) ılı tenıs 'bi
rincilik tnü"abakalarınn ın temmuz 
cumartf'si gOııü başlnnııenk ve mü
saLakular lıölı:c koı tlnı ında :uıpılıı -
caktır. 

2 - Ahvali ha:ı:ırn dolayısile küfi 
miktarda tenis topu bul unnmadı ,., 
cihetle bu nıüsabnkıılara ancak ajan
lıkça ayrılacak teııiııçileı iştirak c _ 
dehllecrklerdir. 

a - Yapılacak nıüsab kıtlar: 

- Tek kndııılar 

b - Tek erkekler 
c - Çift kadınlar 
d - Çift erkekler 
s - l1uhtelit. 

• •• 
1 O haziran 1940 tarihli bilme

ceınizin çözülmüş sekli: 
Camide seyyahlardan 1 O kuruş 

alan çocuk dışarı çıkıyor. uçar 
cinsten bir balon ile yorgıtn ipliği 
alıyor. ipliği balona ba~lıdır. Ba· ı 
!onu kubbeye !!alıyor. Tepeden ye 
re değen ipliğin boyunu ölçüyor. 
Böylece kubbenin yüksekliği mf' / • 
dana çıkıyor. 

Kazananların listesi 6 ncı ~mhi
femizdedir. 

rTasviri Efkir - İstanbul,,, 
Bilmece Kuponu 

L J 

Kandırada 
balkın 

tu"ab 
röıl eraiti 

Kaııdıra (Hususi) - Üç ay evvel 
İkl1 at Vekaletinin emrile açılan 
dokumacılık kursu yakında karı:ına-

crıktır. Ba knrsta 26 talebe mevcu
du vardır. Fakat halihazırda elde 

- Bu vesikal~rı da size bulup çıkarmak va-
-.,~ .. -.,.---'!-.~~~~' :r.ifeaile mükellefim ..• 

- ..... . 
ve ertesi gün de sanki Himınlerden ona cevap 
geliyormuş gibi, bir telgraf göndereceğim dedi. 
Şifreler elimizde ••• Postane de elimizde ... 

Mim 

- Ve nihayet Alman işgalini de kolaylaştır· 
mıık için burada teşkilat yapmıya mecburuz. Bu
nu giı.liden gizliye ben idare edeceğim. Rumen 
kuvvetlerinin mukavemet derecelerini ölçmek, 
bu mukavemeti iıerden kırmak için uğraşmak 
vazifeleriıni.1; meyanındadrr. 

- Bunları ne suretle yapacağınıza dair si:.ı::e 
direktif verildi mn 

iki saat sonra, Ritter beni telefonda aradı: 

- Tahminin doğru imiş dedi. Şimdi telgraf 
elimde .•• Sana okuyayım ... 

Alman ordulan Genel Kunn yı 
BafkıınlıCına 

tn·tll roera•lmtnöe 
bilyök alika 

buıııı mukabil 8 dokuma ter.gabı bu
lunmnktndır. VeklUeUn Kocaeli vi
Jiiyetlııe ver 'ği direktife göre en 
külliyetli keten ve dokumacılık io· 
teri Kandırıı kaza ında inki~af' n 
terakki etmiş bulundutundan Veki
leUn viliiycilmiı.e gönderdiğı 2ot 
tczgiıhtan knznmız.a 80 tane i mn
nasip gorillmiiştil. 

llu kere vilAl "'ttcn Kandıra do
kuma kıırııu namına veı il n n ıx-n u 
tczgfıhlnrın 11ayısı 60 dır. Halbt ki 
Vekulctln Kandıra hcsnbma t hit 
ettigi 80 tczgiih Uzcriııe "eıicle k -
lan 20 t~.zgih dahn Kandıra kaz:ı ı 
emrine \"eı·ilmesi ltızım gelm l:t ıllr. 

Dokumacılık kursunda tal<'be nde· 
di buna gihe tesbit <'dilmiştt. . 

ilave ettim: 
- Biliyor musunuz. bir alay teşkil ed ecek 

kadar İngiliz nskerleri de sivil olarak Rumanyadn 
bulunuyorlar. 

- Onunla da tanışmak ve onun i~lerine nü
fuz etmek liizım. Ve eğer o s.izin tarafınızdan ta
nınmış olduğunu bilmiyor.sn tanışmanız vesile 
bulmak, ve onu kıskıvrak bağlamak ••• 

- Verildi. 
- Her gün si.Linle temas edeceğim, Tama-

nıile serbest çalıf<!cağım ve icap ettikçe siz baııa 
kolaylıklar göstereceksiniz ••• 

Dün bir Yunanlı gazeteci sıfatile bir kadın 
beni görmek istedi ve Herr Himmler'in imzasını 
taşıyan bir mekttıplıı müracaat etti. 

Bizim Gestapo ile alakamız olmadığından ve 
bu neviden hususi bir mektupln ilk defa bir mü
racaatla karşılaşmış bulunduğumdan halinden 
şüphelendim. Evvda bu hususun tavzihini ve bir 
İngiliz oyununa düşmememizi rica ederim. 

Kur talcl>cleri isk>nıien şeklide 
ve muntnzam bir fandıı çalıemnk· 
t:ıdıı lnr. Öyle denllcbilır ki Kandır ı 
dokum eılık sahasmda buyük TUr
kil eye örnek tc~kıl edecek knd P 

ileri gitnı"ştir. Evlerde hususi şckıl· 
do kendi e ki tczgahlarile dl'ku}'an· 
lar dn dokumncıhgı oldukça ınkl,:ıf 

- Bunu bılmiyorum. 
- Bunlar da Sovyet Rusya tarafından meıfı· 

lekete sokuluyorla:r. - ..... . 
- Vazifem bunlan tesbit etmek, hüviyetle

rini ve şahısl.ırını size bildirmektir. 
- Mi.ıkemmell 
- Dahası var ... 

- Burada İngilizlerin Ritter isminde bir 
lan var. Tanır mısın&Z onu. 

- Tabıil. 

jan· 

- Bu zor bir iş. 

- O evvelce teşebbüs etıni~. fakat muvaffak 
olamamış, İngiltcrcden gayti memnun bir adam 
sıfatile yanınıza sokulmak, istihbarat yapmak ve 
ai.zi yanlış yollara sürüklemek istiyormuş t ••• 

- ..... . 
- Sovyet Rusya Bcs:ırabyayı ele geçirmek 

için çalışıyormuş. Birçok ajanlar huduttan içeri 
girmişler ••• Bunların elinde Rusya ile İngilterenin 
gizlice anlaşmış olduğunn d ir vesikalar Yarmış. 

- ..... . 

- Şu halde?. 
- Şu halde ben şimdi gideceğim, ne yapmak 

lazım geldiğini y ;ına .lcndar dü~ünelim. Yarın 
size gelir izahat veririm. 

Ayrıldık, evime gittim, ve derhal Ritter'i te
lefonla vaziyetten haberdar ettim. 

- Şimdi dedim, Ata.şemiliter olani Liteni 
Berlinden soracak ve cevap da a1acaktır. O za
man bütün tedbirlerimiz iflila edecek: 

Ritter güldü. 
- Onun çekeceği şifreyi ben ele geçireceğim 

Saniyen kadının hal ve tavrı emniyet telkin 
edici olmakla beraber hadisata iyi nüfuz etmemiş 
bulunması, ve Rumanyadnki faaliyeti~iıı çok 
mahrem ve ynlnız benim tara fımdnn bilinme ini 
arzu etmesi de şüphe etmeme sebep oldu. 

Kadının eşkalini tarif ediycmım. Gizlice res
mini çektirdim, resmi de yann postaya veriyo
TUm. Eşkali 

(Devamı vsr) 

1

1 ettiımişleı:dlr. 
Evlerde bez dokuyan bu tezgah

ı ara Dfizcn tiıbir edılm ktedir. Bun· 
hırdan elde edılen 'erim, \'ek l t 
tnı afındıın verilen modern tez ıı.lı
lara nazaran fovkaliidc duşiıktur. 
l\Ioıkrn lezgliblnrdn günde \ atı 

olaı ak elde edilen bez 40 met dir. 
Düzen denilen tezgahlnıda tcıe a:romı 
7 metredir. Bu ar daki hfilo"lık fark 
modern tezg:'Lhın kıymetini g t r 
nıektcdlr. 



• !2!!!!! • 
Nutkun 

hariçteki 

•klleerl 
(B.,..olNMM.,. ...._, 

dn biraz daha artaa bu kıtalin, 
eaaab ve dev...a. bir ıulbe sö
tiren yolu olınachimdan onlar 
... bizim kadu emi.dirler. 

Buıiin bin"birleriai tamamile 
iaJaa makMdile Mrbe hlt ........ 
olan biyiik ma1letl..in lıııepei ele 
bu fedakirlıklan hürriyeti kur
tarmak .. medeniyeti yiilaelt
a.ek için yaptddanm iddia et· 
•ektedirler. Bu feci manzaraya 
tahit olan bizler, beferiyetin ifti-
1.ar vesilesi olmua 1izam ıelen 
llledeniyetin .. kan 4eryalan 
İçinde nual kurulacaima, nuıl 
1'ibelecejini ba:rretlerle kendi 
kendimize aormaktayız. Garp 
IDedeniyeti biç fÜpbe yok, ki yo
lunu fllfU1llJf ve muvazenesini 
kaybebnİftİr. Çabuk ve çok 
zengin olanl•nn bazan servetle
rini nasıl sarfedecelderini bilemi· 
Jerek mecnunane İsrafata dal
ınalan kabilinden garp medeni
yeti de, son zamanlara elde el· 
tiği maddi terakkiyab hasmede
ıniyerek onu böyle suiistimal el· 
lhİye baflamlfbr. BuPıı bütün 
dünyanın çekmekte olduğu mih
Detin. batlıca sebeplerinden biri 
İfte bUdur, yani maddi terakki
yatm ta,km bir bale gelmesidir. 

Manevi meziyetlerimizi, insa• 
ni hislerim.izi, etrahmm sannlf 
olan muzır örneklere rağmen as· 
la bybetmemif olan biz Y-mkler 
prp ileminin kendi kendini 
lııöyle pdaba sürüklemesini el· 
het büyük ibretle tetnafB etmek· 
teyiz. Bu biile lıUf1SU1a lıf'ncli
mizi PflrmJYarak herhangi bir 
maceradan uzak durmamız ve 
..ıhümüzü, oynak hir siyasetle 
değil, fakat erkek bir siyasetle 
IDUbafazaya çahpnamaz hep ma· 

laeVt buletlerimisia ~··inden ileri ıeliJor. 8-pekilin aut· 
lna İfle ba milli MCİye n .akan 
hakkile tebarüz ettircliii içindir, 
ki onun laer ~ takdirlerle 
ka"'danmuua beklemek hakkı
audar. 

T ASvtRI EFKAR 
"A/~;-;.··;;;;i"ijf .................... .. 

Alıaılar Stalia 
~attıni ıirdiler 

(1 iKd aoJıifedeıı det10,K) 
Alman - Finlandiya lutalarının 

harokitı pliin mucibince devam et
mektedir. 

Alman tayyarı:leri pazar günü 
düşmanın bir çok tanklarını, zırhlı 
kamyonlarını imha etmif)er, Sovyet 
bataryalarını ite yaraını)'9C&k bir 
hale getinnlşler, bir çok trenleri, 
701lan, cephane depolannı tahrip et 
mitlerdir. 

Bundan baoJca Ukraynada ricat e
dl'!n latalara ve düımanın müstah -
kem mevzilerine karşı da hava ta· 
anuzları yapılmııtır. 

Diğer birlikler Smolens'k mıntaka
aında ve Peipur cöHlniin prltında 
tlilıman kıtalarıaı bombardıman et
aiılerdir. 
Bombardıman tayyarelerlle pike 

lııombardnnan tayyareleri Finlandi -
78 - Sovyet lıududu civarında Bahk
~ılar yanmadaınnda kara oı·dusunun 
ilerlemesine yardım etmiıler ve 
nıuhtclif çııpta bombalarla düşma. 
nın müstahkem menilerini dövmüt
lerdir. 

Diiıı Sovyetler 204 tayyare kay -
lletmlflerdir. Bunludan yöz altısı 
laava muharebeleri esnasında, kırk 
biri yerde ,.. üııi mayin gemileri 
tarafından tahrip edilmioür. 10 Al
man tayyaresi kayıptır. 

Baltık denizinin şark kısmında Al 
man mayin ~lleri dört Sovyet 
muhribine tesadiif etmişler ve bir 
saat deva111 eden muharebe netice· 
11inde atılan top memıilerlle muh -
riplerden birinin hasara ~raınau 
üzerine düşman ccldlmiıtir. 

Ayni Alman mayin gemileri düt
•anın yedi bombardıman tayynesi 
•in hücumunu geri piisküı·terek üç 
Sovyet tayyareai diifürraütlerdlr. 
Stalin hatb birkaç yerden delindi 

Berlin 7 (A.A.) - Voliıı.t
den çekilen Bolşevikler yeni mü· 
dafaa hattına, Stalin hattının mo· 
dern .istihkamlarına varmıya te
tebbüs ediyorlar. 

D .N.B nin öirendiiine göre, 
Alman kuvvetleri dü,man hatla· 
nnı yardıktan sonra bu istihkam
lar sistemine J.arşı mücadeleye 
başlamışlardu. Ço'k kuvvetli mü
dafaa ailihlarile mücehhez birkaç 
kalenin alınmasını müteakip, hat 
müteaddit noktad. delinmiştir. 
Alman lutalarmın ileri hareketi 
devam etmektedjr, 

ı..-ı edilea beton ~aklar 
Berlin 7 (A.A.) - D .N .B nin 

öğrendiğine göre, Alman zımlı 
kuvvetleri mağlup Boltıevik be
ltayaeınan tuttuğu müdafaa hat· 
bnt delmiye dün de d evam et
ınişlerdir. Çok çetin harplerden 
11onra en son sistem 20 beton sı· 
iınak İşgal edilmifir. 

Bu Alman ilerleyişinde 15 4 
.. Vaf '\l"e ke,if tankı ile ağır ve 
orta çapta J 00 top iğtinam edil· 
tniftir. 

lmU Ye iğtinam edilen 
Rus tanklan 

Bedin 7 (A.A.) - D.N.B nin 

- - -· -

M A · L'? i C i M .~~ ~ [E [(1 l le il 
BaıvetHiııılziı ıllkıl s u R 1 y E 

Mit~is Cl'-'lllllr Her tarafta 
memnuniyet 
uyandırdı 

(1 tıed Nlli/Nn tJ....,,U 

laaiterecle 
Londra radyosu nutuktan bahse

derken, Türkiyenin taahhütlerine sa. 
dık kaldığını ve İngiliz milletinin 
cent.ilmenliğine olan itimadın sarsıl
madıtı hakkındaki bıııımlar üzerinde 
durmu~tW'. 

Almaa)'ada 
Alman g&Rtelerl de Başvekilimi

zin nutkunu gayet mfisajt surette 
karşılıyarak nutku ve Türk-Alman 
anla§ması hakkındaki notaların tas
dikine ait tafsilatı ilk sahifclerlnde 
neşretmişlerdir. 

Sovyet Ruayada 
Sovyetleıin Taııs ajanıı, Ankara· 

dan çektiği bir telgrafta Rus.Alman 
barblnde Türkh·cnin bitaraf kalmak 
hususundaki k~rarını tebarüz eWr· 
miıı ve nutuk hakkmda hiçbir müta
leada bulunmamıştır. 

balyada 
Başveküimizin nutku lt:ılyaıla da 

memnuniyetle kaışılanmı~tır. İtnl. 
y11n ra<lyosu, bugünkü ahval 
karşısında Türkiycııin gorüııü ve ı·e
:ılist ifadcsile nutkun mühim bir ve
sika teşkil ettiğini \'e Türkiyenin 
:\lihveı·e karşı olan dostluğunun bil· 
yuk memnuniyet uyıındndığını teba· 
rüz ettiı ıniştir. 

Rııdyo hulasa olarak şunları söy
lemlştlr: 

cTürkiyenin siyasC't1, tekrar ede. 
lim ki Romada memnuniyet uyan -
clırmııktaılır. RC'fik Saydamın söz.il!· 
ri sempati ile karşılanmıştır.> 

Macaristanda 
Macar radyo ve gazeteleri Doktor 

Refik Saydamın nutkunu büyük bir 
memnuniyet ve sempati ile kaı'fıla
mışlardı r. Biitün gazeteler birinci 
ııahifclcrindı• mıtuktnn parçalar neş
retmlşlcl·diı·. 

Bulgariatanda 
Bulgar nılyosu, nutkun D. N. B. 

ajansı tarafından ;neşredilen bir met 
ninl raymı~tır. Bulgar radyosu bu 
hususta bilhassa Alman - Tiirk dost. 
luğunu tebarüz ettirmiştir. (Radyo 
gazell'lli). 

hareketi 
lngilizler, Humus 

ve Beyrut üzerine 
7ürüyorlar 

ııırır -, ............ ,..,. ..... , 
Bütün gün, Visna bölgesinde, 

çok tidd~tli çarpıtmalar cereyan 
etmiftir. Öğleden sonra tank hü· 
cumlarına maruz kalım düşman 
motörlü kıt.alan, tedafüi ''aziye• 

_...,.... 11 te geçm.İye mecbur pırakılmı~ır. 

llitte/ikler. Da.. I' Bor~v bölgesinde, kıtalan
Mlırinl afiıl.,, ulail• mız, d\lflllan motörlü cüzütam• 

iJU • l Ia nna kalfl taanuza geçmiştir 
• • pu Jllllllllll" l Öğleden aonra bu bölgede tid~ 

ol•gor detli çarpıtmalaı cereyan etmi,. 

1 
tir. 

Jrudihı, 7 (A.A.) - mparatorluk • •. • 
kuvvetleri pişdarlannın Damur neh· Bob~ak bolgeamde, .lutalan· 
rini aımaıı Beyrutun zaptı için mti- mız, duşmanın Dniyeperi geç· 
hlm bir muharebe safbası açmıştır. mek için yaptığı birçok teşebbüs. 
Nehir Suraldan Damur körfezine ka !eri tardetmiştir. Düşman bu 
dar düşmanın ~tidafaa c~phesln~~ bölgede vukua gelen muha~ebe-
esas hattını teşkıl etmektedıı; Sahılı !erde ağır kayıp) - t 
takip eden yolun üzerindckı köprü ara ugramış ır. 
harbin ilk günlerinde dinamitle her. No~ograd • Volinsk bölgesin-
hava edilmiş olduğu için bn nehrin de duşman rnotör]ü cüzütnmlan 
İngiliz kıtaları tarafından geçilmesi hücumlarda bulunmustur. Anu
iki ihtimali ortaya atmakt:ıdır: dane mukavemet ed~n kıtaları-

Ya Vichy lngilizlerin bu mıntaka- mız düşmanı durdurmuştur 
ya kadar ilerlediklerinden haberdar C h . · 
değildi veya bu mıntnkanın karadan ep enın Besarabya bölgesin-
ve denizden ingillz.lerln top ateşine ~e, kıt~!annnz, Beltzi iııtikame
maruz bulunması aolayısile Vichy kı· tınde hucum eden düşman piya
talarınm mukavemeti ha1iflemiıtir. .desi ve cüzütamlan ile şiddetle 

laırtllzler Humuaa'a çarpışmaktadır. 
40 kilometre meaafecle Cephenin diğer bölge ve mın· 

Kahire, 7 (A.A.) - Reutcr ajan- takalannda, kıtalanmızın vazi· 
sının verdığl malumata göre, mütte. yeti değişmeııllt olarak kalmak· 
fik kuvvetler Humusa 40 kilometre tadır. 

mesafede bir noktaya gelmişlerdir. Hava kuvvetlerimiz, faalive-
Ayni ajansa göre büyük 1ngı1iz kuv- d " 
vetJeri sahil mıntakasında seri te - tini üşman motörlü cüzütamları 
rakkiler kaydetmektedir. üzerinde temerküz ettirmış ve 

Pazar günü akıamı İngillı: tana- bu auretle kıtalarımızın harelca
relel'i Beyrut mıntakasındaki petrol tına muzaheret etmittir. ilk ra
depolarile askerf tahtidatı bombar • porlara göre S temmuzda hava 
dıman etmişlerdır. iki Vicby tayya- kuvvetlerimiz 28 düflllan tayya
resi clüıürülmüıtür. resi tahrip etmittı'r. Bı"zı-m kayı· ................................................ 

bımız 6 tayyaredir. 

Şiddetli hafla 
hücumları 

mıntakaların· 
köylülerden 
bütün buğ
ihtiyaçlarını 

FranNda Şlmall garbi Alman 
Lyon, 7 (A.A.) - Ofi : 

Metgu) Sovyet 
da Alman kıtaları 
haead mahsulleıini 
day. patates Ye et 
almaktadır. 

Meşgul nuntakalar kövlü· 
leri düşmanın kendi mahsu ll~rİn· 
den en küçük bir kısmını alması· 
na mani olmak için bütün tedbir
leri ittihaz etmektedir. Köylüler 
saman yığınlannı yakmakta, bu~
dayı, zarzavatları yemi~ler; tah· 
rip etmekte ve

1 

l'ehirl~re ateş 

Le Tenıps gazetL'!!i, bn1111akalesin- ••hlrlerlne b U J U k 
ile diyor ki: ta 1 d 

Doktor Refik Saydamın Büyük arruz ar 8Valll 
l\lillet Meclisi huzul'undaki beyanatı, 9d1 J O r 
Türkiyenin vazi;>Ptlni tam surette Londra 7 (AA) _ İngiliz 
aydınlatmaktadıı·. Benoist Meclıinin 
Ankarada Fransız menfaatleri için hava kuvvetlerinin tebliği: 
büyilk ehemmiyette bir vazlfr ifa İngiliz hava kuvvetlerine men· 
etmiş olduğu şu d11kik11da, Türkiye· sup birçok tayyarelerden mü· vermektedir. · 

nin . hattıhar~k~tinde. v~ bilhas~a rekkep bir grup dünkü pazar gÜ· Kızılordu ile geri çekilmiye 
Bcnoıst Mechının 'mzıfe 1 dolayısılc nü Almanyanın şimali garbi kıs- muvaffak olamıyan köylüler çe· 
Td ürtkll ~k·en~ ı. "Frl a~c:aya ıroF"sterdJği 1 mma birçok bombalar atı:rııştır. lelere iltihak tılmektediıler. Bü-

oe ti ~ÇLantn• erıne' 'Ye t'anııız - M·· • .. . .. · · . 
Tüık muaheıle:o!nin nıcriyette bulun· . u~er de bazi hede~er~ ye· tun. b~nlar ıaşe uslerıle ırtıbatı 
duğunun teyidine kar~1 dikkatli bu. nıden !·~~etle taarruz edıl~uf ve lkesıl~" .. ola~. ~iman kıtalıırını 
lunmakhğımız pek tabiidir. pek buyuk yanımlar çıktıgı sa- en buyuk guçluklere uğratmak-

Türk Baş\'eklllnln sözlerinden, rahatle KÖrülmü,ıür. tadir. Rumen nu1leti hunlara 
An.kara hükfimctinin imzaladığı muh Ruhr ve Rhin endüstri mınta· karşı harp yapmak istemiyor. 
telıf munhedcl~r aı-a.sında hiçbir te- kalarına çok miktarda yangın Rumenlerin fafist zimamdar-
zat bulunmadıgı manası çıkmakta- b b 1 "k k · f'I "k k 1 · b 
d "f 'tt T" k' . om a arı ve yu se ın ı a a· arının hır eyanatına ııa:taran 
ır. n uayyen ~l'ı-aı e ur ıyf'nın b'I' 1. b b l ) _ 

harbe müdahale ini düşünenler ı ıy~t 1 om a ar atı mıştı~. memlekette kutle halinde asker-
Türk zimamdarlarının hakiki niyet~ . Dusseldorf, Kolonya, Emden den kaçmak hareketi görülrnek
lerini iyi bilmemiş ve bu ıurctle lımanı ve Rotterdam doklarına tedir. Birçok bölgelerde binler
bunların siyasi hesaplan yanlıı çık. I da nisbeten hafif taarruzlar ya· ce kitıi seferberlik emrinden kaç-
mıştır. Çiinkii Türkiye, milli arazisi pılmı,tır. mıtlardır. 
dofrudan dotruya hücuma atı-ama· Zuyderzee üzerinde cereyan ı 5 t uzd.n evvel d 
dığı takdirde, silaha sarılmamıya eden bir muharebe ean ... nda . . emm firarile .. or uya 
kat'f surette azmetmiş bulunuyoı·du. y nk 88 . . d . iltıhak edecek r açın umu-

Türk _ fngiliz muahedesi, Tlirk - d"~ .. 7 .. .. bpın e bu tayyare mi af çıkaulmlfbr. Fakat bu ted· 
Rus dostluk •e bitaraflık muahede- uşuru mu,tur.. . • bir de neticesiz kalDUftır. Fir.ui· 
ııi, Tfirk - Alman dMtluk mııahede· Fransanın tımala aarbı mınta- ler ormanlarda gizlenmekte ve 
11i, bütün bu diplomatik ve~kalar kasına Bre9t deniz üaaü batlK:a Rumen Alman kıtalarana muka
Tiirk emniyetinin tefkl1 ettiği esas bedef ittihaz edilmiftir. Alman vemet ~tmekteclir. 
prensip bakımınrlıın nazarı dikkate barp aemilerinin bulunduğu dok- Soııryet hü' 'seti. J..,_. 
a~ınmalıdır. Her.hal4ie ıu cihet ma- lar şiddetle bombardıman edil- llir ;;I. Yerdi ,.,. 
nıdar ki Batvekil, Almanya ile olan mİftİr Brea limanı a - r au· A.A ) 
paktın bundan böyle Ankara hflkü- • _ ll&I :Mo.kova 7 ( · - Sovyet 
metinin daimi siyasetinin eaa11h bir rette huara ugramlfhr. • . bükümeti Japoayaya bir nota ve-
unsurunu teşkil ettiğini tebarüz et- Bu hareketlerden 6 İngihz: tay. rerek Alman • Sovyet ihtilifın· 
tirmiş ve Alman - Sovyet anlaşmaz- yareai üasüne dinmemiftir. dalti vaziyetini kati surette tas-

l~ı karoı ında Türki!e, der~I Ber Çı·n • Japon barbı• rih etmiye davet etmiftir. 
im ve Moskonya bıtaraflıgını bil- Ameril elçiiii Mo.k d 
dfrrnJ~tir. beşinci seneye girdi an ynby OTII an 

Bu suretle harbin bütün hudutları a Ol' 

civarında bü1riim aıirdüğü bir za. Tokyo, 7 (A.A.) - Japonya bükü- Amerikadan verilen bir h•be-
ınanda dahi, Türkiye CümhurJyeti. met!, Çin - Japon harbinin beoiacl re söre, Amerikan hükumeti, 
nin hal]> dıftnda kalmak az.mi, yfilc_ senesi baılarken, yüksek askel"i ma. Moskovadaki Elçiliğine bu şe· 
sek bir tal'zda tı-yit edilmiş bulun - kanılarda mQhim deti§iklikler yap· hirden aynlmak emrini vermif
mııktadır. mıştır. tir. Haberde bunun sırf bir ıhti-

Eıciimle Ci!nubi Çindeki seferi kuv yat tedbiri olduğu ili.ve edilmek
vetler başkumandanı Gt>neral Uşiro· öğrendiğine göre, 2 temmuzdan 

6 temmuza kadar geçen 72 saat 
zarfında, '8tk cephesinde yeni
den 345 tank, 291 top, birçok 
zırhlı tTen ve sayılamıyacak ka
dar her tiırlü silah ve techizat 
alınmış ve tahrip edilmiştir. 

Sovyet kuvvetleri alelicele 
çekiliyorlar 

Berlin, 7 (A.A.) Bcıikid 1lc 
Pript>t arasında mağlup edilen Rol
şevikler de Stalin hattına doğru alel
icele çekilmiYc çalışıyorlar. 

D. N. B. nln öirendiğine göre Al· 
man lutalannın tazyikine ve Alman 
hava ku\•vetlerinin mütemadi taar
ru:ıılarına binaen bu Sovyet kıtalan. 
nın ancak az ebe.mınlyetli kısımları 
müstahkem kattn vnrahilecektir. 

Alman • F"m kıt.lan Rus 
midafaa hattını yardılar 

Haber verndfğine göre, Kareli 
berzahında ilerliyen Alınan - Fin kı
tnlan Ruı müdafaa hatlannı yara. 
rak, Leningl'Bda bir miktar daha 
yaklaşmışlardır. (Ankara radyosu) 
l>niyeper n Dniyester ..hirleri 

bir90k noldalard.a pçikli 
Haber verildiğine göre, Alman -

Rumen kıtaatı Dniyeper nehrini bir 
çok noktalardan geçmişlerdir. Diğer 
taraftan Macaıistandan kalkan kuv 
vetler de Dniyeııter nehrini afnllf -
lu4ır. (Ankara rad)'08U) 

ku, General ftagakinln yerine Çin tedir. (Ankara radyosu) 
!!('feri !tun-etleri Kunnny reisliğine Sovyet hükUmeti ba.fka bir 
tayin edilmiıtir. General ltagakt ise, tebre naklediliyor 
Yüksek Aııkeri Şura izalıiına tayin 
edilen General Nakamura yerine MaCllr radyosunun verdiği 
Kore ordusu kumandanlığına eetiril- bir habere göre, Sovyet hükume
miştir. ti başka bir tehre nakledilmek 

Yüksek Askeri Şut'& laaıından üzeredir. Ya Uralda Sverdlovaki 
General Okamura me:zkür ŞOra iza. veyahut da Moskovadan 400 lci
lığına tayin edilen General Tadanın lometre içeride Gor1c.i şehrine ta-
yerine şimalt Çindekt seferi kuvvet· k 
ler Baokumandanlığına tayin olun- şınacaktır. (An ara radyosu) 

t Ruslar Çemoviçi atete verdiler muş ur. 
Bismarck Rodneyı·de Stefani aj11ıı~ın1n verdiği habere 

gore, Ruslar Çeı novlçten ricat eder-

yaralamı• }erken bu şehri ateşe vermişlerdir. 
Y Şehir bili ) anmaktadır. (Ankara 

Berlin, 7 (A.A.) - Rodnev 11affı. 
harp gemisinin Bismarck z"ırhlısile 
yapttiı muharebede aldığı yaraların 
evveli sannedildiğinden daha ehem
miyetli olduğu dikkatli bir muavene 
ve tetkikten sonra anlaşılmıfttr: 

Amerikan 111ühendlsledne göre 
Rodneyin tamiratı iki iiç ay kadar 
sfirecektir. 

Lenİngrada 147 kilometre kaldı 
Stokholm, 7 (A.A.> - Stokholm 

Tldningen ~zetesinin bildirdiğine 
göre Alman kıtaları Lcningrada 147 
kilometrelik bir me11afede bulunmak
tadırlar. Fin • Alman kuvvetleri 
Murmanslc istikametinde yürüyöfle
rlni tacil etmişlerdir. 

D6n Finlandiya üzerinde ilç So•· 
7et tanareai dtııiirtilmilıtür. 

radyosu). 

Tebip edilen reımi 
Sovyet tebliii 

BOkre~. 7 (A.A.) - Resmi mah
filler, Sovyet tayyarelerinin Ploesti
yi bombardıman ettikleri hakkında, 
resmi Sovvet tebliğinin iddiasını kati 
bir surett

0

e tekzip etmektedir. Sov
yet tayyarelı-ri gerek şehir üzerine, 
gerek!K' Ploesti petrol nııntakasına, 
hiçbir bomba atmamışlardır. 

Almanlar Stalin batbna sirdiler 

Gelen haberlere göre, Stalin tıat
tınn ta arı uz eden Alman kuvvetleri 
bu h11tda yüzden fazla istinat nokta· 
11ını ele eeçiJ mi,lerdır. (Anka•a rad
yosu). 

Sahife: 5 !I 

Harp kar,ısında 
Almanlar niçin 

Dünya harbi 1 

Türkiye 
ve Japonya 

Aaiceri 1H1sigel l 
harekete geçtiler? ~,-7-7----... -

<B.,tero.f• I w..-Mli/ede) 
ise Mihver politibaıu iltlbak eylıe-

H er iki de v,I et j D mek li.zıındı; çünkü dost •eya mlt
te!tk Almanyadan zarar ı-e]mek ihti. 

alacağı vaziyet 
Fransada merakı 
mucip olmaktadır 
Vichy, 7 (A.A.) - Bana • Oflnhı 

aiyast Jauharriri yasıyor: 
Siyasi malıafilin dikkat auarlan 

hilen Japonya ve Tiirki1e üzerine 
çekilmiı bulunmaktadır. 1939 harbi 
bidayetinde Tokyo, Berlin 'fe Roma
ya, Ankara, Londra1a mfiteveeclb 
bulunurken bu iki devletin vaziyeti 
harp aahalan lwldilerlne yUl&Jt.ık
ça müfil<üll..:ımiıtir. 
Alnızuıya ve İtalya De antikonıin

tem paktını imza etmiş olan Japon· 
ya, bilahare bu iki devletle, şarki 
Asyada kendisine müstesna bir va
ziyet bahoeden 6çlfi paktı imzala -
mı~ır. 

Uçlü yıaktın mfimzOeri bundan 
maada kendilerinden herhangi biri
nin har~ hentiz girmemiş olan bir 
devletin taarruzuna uğradığı takdir
de kendh<ine yardımı taahhüt eyle -
mekteydiler. 

!'aktın bu maddw, So-vyet Rusya 
harbe girecek olduğu takdlı·de Tok
yoya teminat bahşediyordu. 

Bili.hare Hariciye Nazın Matsu
okanın yapmış oldu~u 11eyahat üze. 
ı·ine Tokyo ile :Moskova arasında bir 
bitarafllk ve ademi tecavüz muahe
desi imzalanmıştır. Bu muahede mu
cibince akitlerden herbiri diğerinin 
arazisinin tamamiyetine riayeti ta
ahhüt eyliyordu. 

Binaenaleyh bu muahede mucibin· 
ce Japonyanın Alman • Sovyet mu· 
harebesi karşıvnda bitanıflığını mu 
ha!aza etmesi lazımgelmektedir. Fa· 
kat İngiltere ,.e Birleşik Amerika, 
Sovyet Rusyaya yardım vaadinde 
bulunduklnnndan dolayı ve üçlü 
pakttan doian taahhüdatı mucibin
ce Almanyaya yardım etmek mecbu.. 
riyetinde bulunduğundan, Japonya -
nın vaziyeti müşkülletmektedir. 

lJu !harbin başlangıcında İngilte
renin müUefiki bulunan Ankara.ya 
gelince, bu memleket 24 martta 
Sovyet Rus)'& ile mfifte.ttlc bir \le
yanname imzalamıştır. Bu beyanna
me mucibince taraflardan biri bir 
harbe sürüklendi~.; takdirde Türk!· 
ye ve Sov·yet Rusya bitaraf kalacak
Jannı taahhüt et11ütJerdi. Fakat 18 
tıaziranda Türkiye, Alman)·a ile bir 
dostluk muahede-~i imzalamıştıı-. 

Türkiye, Jngiltettnin müttefiki
dir. A~nl zamanda Almanyanın da 
doııtuılur. Tt>rıızinin 1br~lnin hangi 
tarafa doğı u mutevecclh bulunaca
ğı bilinmcme.ktedir. 

lngilterenin 
lrana ait 
niyetleri 

Beri inin siyasi 
mahfilleri, buna 
dair h a b er 1 e r 1 e 

mali, diifman lıir Almaııyadan gele
ceği muhakkak zarardan herhalde da 
hn u end~ldlr. Bolşevik!erin, ge
cen sene Rumanyada Antonesco'ya 
karşı vuku bulan kıyamı ~vik et.. 
tikleri, 1949 eeaeei ilk aylanııda Dııl
ıarlstan n lıoiazlar 'haklunda bazı 
emeller izhar etmeleri, mart 110Randa 
Yugoslavyada hükiimet darbes:ni tet
vik eylemeleri, İngilterenln lloskova 
sefirile aılu temaalarda bulunmaları 
Ahnanyada pek tabii olarak endişe 
ile brşılanmııtı. Almanya, artık Sov 
yet Rasyanın ttnglni r.arih olarak 
belli etımeBl Jbnn geldiği kanaatine 
varmı~tı: Tekmil Avrupa11, Aııyayı 
ve Afrikayı sanmakta olan ve Arne
rikada da teairleri rfu"iilen bu bü;yilk 
kasırgada Sovyetler, Almanya ile 
dostluklarında samimi iseler bunu ı:ı.. 
kıca bağlamak ve perçinlemek için 
Mihvere iltihak eylemeleri ve onunla 
birlikte İngilter<'.rc karşı harbe gir· 
melt>ri lazımdır. Eğer bundan hııliı 
içtinap edh orlnsa o halde onlar şfip
heli bir do t, yarın dlişman olması 
muhtemel maskeli bir bitanıftırlar 
SO'\'Yct Rusya, on, on ~ milyonluk 
ktiçiik bir devlet ol•aydı, bu tfipheli 
vazi\'etinin ehemmiyeti yoktu; fakat 
yann İngiltere ile Ameıika Avrupa. 
nın kara !kıta ına asker ç1kanp Al
man) a ile çarpışmıya kalkışırsa ve o 
zaman Rusya da Almanyanm arka· 
sından kılıç çekerse Almanyn için Ö· 

llim muhakkak olur; ve l~te o zaman 
Napol&ı:n'un akıbeti tekerrilr ede~. 
Bunun için Almanya art.ık ıüphrli 
glirdüğü Sovyct Rus~ ayı ya mtittefik 
olaıak kcndisile beraber harbe surük 
lemiye veyahut şftpheli dostı1 ileride 
kendisine kn~ı kılıç çelcmekten men 
için bugün duıman addebnlye mP.C

bur kalmıştır. 
Japonya ile 13 nı~anda akclcdilen 

pakta kadar birill('l yolda çalışan Al
manya, ondan sonra Bolıevikledn 
muhtelif bahanelerle bilhassa ılkb:ı
har nıane\'ralaıı perdesi altında k'·D· 
dislne kartı harbe hazırlandıjını his
sedince ikinci şıkkı ihtiyara mecbur 
olmuştur. Bu hareket, bugftnkil dos
ta, köprüyti geçtikten sonra, dfinkü 
sıfatını tekrar yüz.üne •uranık her 
türlü ahdi ve mink1 ayale altına al
mak def,rildir; harp manllğırtın icabı
dır; sevktilceyş zaruretidir. 

Oran, Daear ve Suıi~e hidiselen
ne nisbetle harp mantığının daha dl)ğ 
ı u bir icabı, sevkulcey 1n ılaha mnk
bul bir zaı uretid ır; çunkü kuvvetli 
bir Bolşcvık Jhı yayı vuı ınıık IKzım· 
sa bu sene en muna ip zamandır. 

Arni harp mantığının icabıle, ln
glltere ve Aıncı ika dahi, dü nıa!lınll
.zın duşmanı b'zim dortnmuzdur dh·~
rek Rolşevildere el uzatmı lar ,.e de
molcra i ne komünistlik yanyana 
bir safa ginniştır. Eğ r lngiltne. 
Bolşevikleri tahrik etmiş e, kendisi 
Alman)·aya aldıracak bir bale gelme 
tlen Kızılordnlan )'alnız başlarına 
duşman knrşıtııııa tıkarmak scvkul. 
Ct')"Şe mugayir bir h:ıı-ekctlir. 

Dığcr tanı ftan A vrupada yPTii ııi. 
um, yeni dl'vlet l<'şckkü11eı l ve hu· 
dutları tatbik etmek istlyen Almanya 
Sovyet Ru:;yayı harp harici bıraka. 

IA k d } maz.dı. Yarınki Avrupa nizamını be. 
8 a 8 81 0 UfOr 

1 

raber tanzim ve tatbik itıtt onunla 
o - l' 7 (AA ) _ y • yanyana harbetmek veyahut onu mu. 
ocr ın • . an rf!S _ _, . k bf · · 

• b ' bad b 'ld " T haldet nıemıır·ece r vuıye.te getır. 
mı ·~ me~ an 1 • 'n ıyor: . mek lazımdı. Bu da haı-p ınaııtığınm 

lngılterenın hana aıt bazı nı· ve sevkület.')'fin icabı idi. 
yetleri hakkında ecnebi merale- E k" O d K d 1 d 

ı 1 L _ l · b- s ı r u uman an ann aa 
ket erde yayı an haoer enn u- Em ki · C l 
yük bir al.a~a ile kal"f11~ndığı A~· ALI İ~ANenSAms 
man 1-tarıcıye Nezaretınde teyıt •••••••••••••••••••• ........................... . 
edilmektedir. CabelOttartlcbl lllr 

lnglllz ftlosu toplandt Haric iye Nezareti mahfillerin· 
den bildirildiğine göre. 1ngiltere-
nin Ortaprka ait emelleri hak- Lalinea 7 (AA.) - Ofi: 
kında diğer birçok haberler gel· Pek yakında kafile halinde ha-
mektedir. reket edecek olan 32 ticaret ae-

Berlin aiyasi mahfillerinin ka- mi.i, Cebelütt•nlı: koyunda de
naatine göre, bu haberlerin mU.. mir atnıış vaziyette bulunınakta
bet vwalara istinat edip etme· dır. Bu vapurlann eksen.inde 
diği hakkında henüz bir ~y aöy- hafif toplar ,.e hava dafi batar
lemek kabil değildir. Hariciye yalan vardır. Ark-Royal tayyare 
Nezaretinde İngiliz propagand<t· ı gemiai, Lrenow~ zırhlı•~: 5 de~· 
sının bazı siyasi sergüzeftlere tc- troyer ve 3 denızaltı, dun yenı· 
şebbüs etmeden evvel yalan ha- den askeri limanın muhtelif men
berler yaymak itiyadında olduğu direkleri civarında d.emir atmış· 
tebarüz ettirilmekte ve bu vesıle l lardır. 
ile Suriyede Alman aeyyahl:m Dün hemen bütün gtİ:ı Cebe
bulmnduğuna dair çakarılmıf olan lüttarık müstahkem mevkii cüzü
haberler h:ıtırlatılmaktadır. Ma· tamları he.va müdaf- ma::ıevra· 
lüm olduğu üzere bu haberlerin lan yapmıtlardır. Birçok tayyare 
İngiliz membalanndan ipe edil- dağ üzerinde uçmu~ "'e aatlerce 
diği iııbat edilmit bulunmakta- büyük çapta obüslerin infilak 
dır. 1t1t"sleri ititilmittir. 

lnglllz tebllll 
Londra, 7 (A.A.) - Ortqark teb

:liti : 
Sur1yede Hindlı kıtaat Terkoçeyin 

30 kilometre garbında bir mevkii i .. 
gal etmiolerdir. :Brltanya motörlü 
kıtaatı au tizerine Deri hareketine 
devam etmektedir. Keı·kes mıntaka· 
amda Britanya kuvvetleri Ceaiııin 
şimalinde müstahkem meYkiler ele 
geçirmiflerdir. Sahilde Avustralya 
kıtaatı Damur nehrini geçtikten 
110nra Vichy kıtaatının başlıca mev
r.ilerile temasa gelmiflerdir. 

Llbyada ve Habqlstanda iı'ara 
değer bir şey yoktur. 

Alman lebUll 
Berlin 7 (A.A.) - Alman ordu

lan B~tkumandanlıtının tebliğin
den: 

İngı1iz limanlan açıklarına ma. 
yin dökülmesine devam edilmişti~. 

Yakalanan bir ticaret kafilesın -
den 10.000 tonluk dllşman gemisi 
batırılmıetır. 1ngiliz tayyareleri dlln 
gece garbi Almanyada mllteadd t 
yerlere infılfık ve )angın bombalan 
atmışlardır. Siviller arasında Olü 'e 
yaralı vardır. 

Fransa üzerine yaptıklan hücum· 
lnrda da bazı yangınlar çıkmıştır. 
Bn hareketler esnasında 8 İngiUz 
tayyaresi düşürülmüştür. 3 - 6 tem
muz arasında gı lngıliz tayyal"t' ı 
düşür<ilmüştür. 'Bu devre zarfında 
1ngUtcreye kar~ı 'l:SJ)llan Alman ta
arruzlarında ancak 9 Alman tayya· 
resi kllybolmustur. 

ttalyan tebllll 
Roma, 7 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi karargahının 397 numa· 
ralı tebliği: 

Şimali Afrikada 1tnkan top(uııu 
Tobruk cepbe"lnde du:man silahlı 
arabalarını ve piyade müfrcı.elerlnl 
bombardıman etmiftir. 

Alman ve İtalyan tayyareleri Tob
ruktaki tlüıman mevzilen1e batarya. 
}arına pike hücumlarda bulunmuş· 
]ardır. Diğer ta)-yarelerlmiıı: Sidi 
Barranlnln cenubu garbiaindelti mo
t~riu naltil vasıtalarını 'bombardı
man etmifle.rdir. 
Düıman Blngazl üzerine gece akı-

nı yapmıftır. 
Şarki Afrikada Gondar mmtaka-

11ında şiddetli topçu faaliyeti olmut
tur. 

Dün öğleden ııonra düıman tana· 
releri Balemıoya taarruz etmifler
d ir. Limanda bir miktar basar var. 
dır. Sivll halktan iJç kiıi ölmüı ,.e 
20 kiti ) aralanmışbr. 

FranS1z tebllil 
Vich}'. 7 (A.A.) - Suriye lıaTe

katı hakkında dün akşam neşredilen 
Fuınsız tebliği: 

f ngılız. ku"'·eUeri, bugün, bflhal a 
sahilde muhhn gayretler sarfetnı ş
lt>rdir. 

Suriye çölune ve Suriyenln şlmali 
şarkt bölgesine gjm1iş olan zırhlı •e 
mot.öı·lii kollann ekleriıi, Fransız 
hava kuvvetlerinin durmıyaa hncam 
ları ve Fransız kıtalannın ınukave. 
met.i Hycsinde, Tudraür, Deyrizor 
ve Telallo~:u henüz gecıememiftir. 
Yalnız bir kaç müfreze, daba ileriye 
yürumiye muvaffak olmuıtur. 

Sahilde, İngiliz kuvveUerl. ıafakla 
beraber, Damurdaki Fransız mevıı:i
leıine bücum etmtılerdir. Bu hlicum 
dan ev\'el. bilUln ıtece, Jiddetli tep· 
çu bombardımanı olmuı ve bombar. 
ılımana İngmz fil015U ela lftirak et
mi~tir. Şiddetli 111uluarebeler denm 
emıcl..'tedit. 

Diker 'bNgelerde kayda deler mO
tıim bir ~y yolrt'ltr. 

Be~nıt, gece, İn~llz ha,.. bvvet
leri tarafından flç defa tıkama nta-
1·uz kalmıştır. Madd1 huar ehemmi· 
yetsizdir. 

Fransız hava kuvvetleri, cephenin 
büciin bölgelerinde enerjik surette 
faaliyetine devam etmif ve bllhassa 
Deyıizor mıntakasındalü İngiliz kol
larını boıubalamı~tır. 4 t.emmuüa 
iki Blenbt>iın ve 5 teııunuzda iki 
Surtlı düşürülmftştilr. 

Amerika lzlandaya 
asker çıkardı 

(1 ind aahif~d'n de ·anı) 
niretinde değildir. Bu adaların Al -
man\•a tarafından işgali, İngiltere) e 
yapıİnn iaşe ve harp malzemeat ıııe•-
1kivatını haleldar edecek bir mahh et 
~terebfür. Binaenaleyh ordunUll 
Ilaşkumand:ını sıfatile İzlanda ile 
Amerıka ve Ameı ika ile büiimuıa 
sevkulceye noktaları aragındaki • 
nız munakale ~oll:ınnın emniyeti• 
teınln etmesi ı~il! li.zımgelen tedbir. 
ltı•i alııııu;ını donanmaya emrettim. 

Asker ailelerin e 
Belediye, asker d İkinclkiının a-

ailelel'ine yardım y a r 1 m yındau may:ıa ca. ıçın, zengin va· )e&İne kadar .as-
tandaşlııı ın hami- ker ailelerine ) ar 
yetine bir kere dım için, Beledı)e 
daha müracaat c- halktan 600 bin 
deccktlr. ----------------------------ura tahsilat vap-

Şelıirdeki 'esa· N11kil uasıtalarına gapılan uun, Jı.11iz Ankaraca mış, aynea • 20I 
iti nakliyenin bi· • d"J • bi ı. pi ;J!l • bin lira da tram. 
rinci mevkilerine t • Stllp e 1 "'emlf ve 1' "anana ra eıu lftelf'IJI uy idaresinden a 

ufak bir zamla oldağu için B•ledige, geçen sene oldafa ıibi nnı alarak, aa-
asker ailelerine • .. ' ker ailelerinin lla-
yardını için lazım zeng rn vatatla,lorın hamiyetin• muracaat ed.ce/c ziran nihayetıae 
olan parayı trdn- kadar olan ihd-
rik etmek üzl're Beledwen ın veıdigi proje hakkında ya~ını karşılanıııtı. Temmuz ve aiuatotı ihtiyacı ieia 
heniız hlr kaınr alınamamış ve Dahıll)c Vekaleti de, lazım olan tahaisattaıı ödenmek üzere, temmuz ve ._ 
bulunan u ulün be.men t11t bıkı içın musaade vermemiş ğu tos aylan içinde yine tramvay idaresinden bir •• 
bulunduğundan, projenin kanuniyet kl' bc>tnıc i için vans almak, proje kanuniyet kesbetnıediğinden mev-
Mecli11ten geçmesi lizımgel ınişti. Bu io zarnana mille. .zuubaha olamıyacağı için, refahı yerinde Tatanclaolarm 
vakkıf olduğundan, geçecek muddet zarfında, tahnıı· bu ilti ayhlt ihti1acı kal"fılıyaeak bir oeldlcle prdım
aen temmus •e atustoa aylarının Jhtlyacını karııla-
mak ti.ere ~-en sefer ununu :nıahsu ~a müreffeh lanna mlracaat olunacaktır. Temmm ,.. ataatos ıh. 
aunflardan yapılıaıı olu t ahsi.liun telu arlanmaııına ti~ aeı, tramvay idarulnden alıam11 olaa -" av&ailıa 
lüam sörülmiftiir. 1 da kapatıl~ IUtJ1e tıakrlbm 411 itin liradır. 



8 Temmuı 

Salih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Yakıfhaı karıısııda şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde şubesi yoktur. 

1 inci: Bir Türk bayrağı: ı 
SALI, /711941 Adres: B. Salahattin İnal. C.a.ı: 

7,80 Program ve memleket ııaBl hane cad. No. 4 Çankırı. 
a~·nı-ı. ~,35 Müzik: }{afif program 2 nci: Bir resim albümü: Ad· 
(Pi.). 7,45 Ajans habcrlerı. 8,00 res, 8. Fusun Batu, Halıcıoğlu 
Müzik: Senfonik parçalal' (Pi.). Şekcrkuyu So. No. 1 O 
8,30/8,45 Evin saati. 3 üncü : Bir şişe lcolony.{, Ad· 

12,30 Program ve memleket ııaal res: B Halit Baysan. Vilayet 
ayan. 12,33 Müzik: Turkçe pllikl~r. makam polisi No. 1609 lııtanbul 
12,45 .Aja~s lınberlen. 18,00 Miizık: 4 üncü: Bir Tiirlı:iye haritası. 
Tüıkçe plııklar progrnmının deva· Ad B p "h T k A , i k reıı: n. crı an ırış an y · 
ıııu. 13,15 14,00 ,.j(jz k: Karışı pro- A~ l S N 
cram · • 42 lııtanbul 

• 
• 

(pl) l
vansaray gaç ı çeşme o . ı o. 

18,ilO Pl'Ogram ve memleket saııt 5 . . s· . 
ayarı. 18,03 Müzik: Radyo 11alon 1 ınc.ı: ır renldı boya,lı kalem Soltlan sağa. 1·e 71ııkarıda11 aıcığı: 
orkestrası (Viyolonist Necip A"kın) !Adre:: _Bayan Ferhan !;>ehzade· 1 A k ı ı " b ı.;: 1 k 2 I - vu at ar cem yeti • 1.;aye. 
1 - Albeııiz: Caprlcho Cotalan 2 - aşı .Je ımpa~a yo uşu k o . s· 

b 1 2 Bizi yiiı-üten uzvumuz - Vilayet 
Kozmal·: \'lvıına hayatı. l' ,30 Ku· tan u iiıniri. 3-Göz (kütüphırnenin). Bir 
ııuşma: Ak~leket posta ı. 18,40: 25 çefit pul kazananlar notn-fngiliz edibi Şcksplrin blı· tra· 
Radyo salon irkestrası programının 1 - B. Cevdet Alııııay jcdisinin adı (iki kelimeden ikincisi), 
dcvau11. a. Azzont: .'.\Iclodi. 4. Stol1.: Bahçekapıda berber İstanbul. 4-Yayın çektiği - Hediye. Su. 5 -
Viyıınada ilkbahar. &. Bruch: Kol 2 - B. M. Eraoy. Hamidiye l1;ildiği uman dumıuı çıkaran bir iç
Nıdrci. G Siede: Sigaracı kız (i':n- mahallesi Inceminare k.arsısı No. ki. G - Bu kadar, (yalnız hundan .. ) 
ternıezzo). 19,00 Konu~l'l\8 (Yuvrı 25 Konya · derken. 7 - Bir blnıt - Evliya olan 
eııatl). 19,15 Müzik: .Rııdyo ıw'on 3 _ Bayan Füru.Lan Sındırnc; için denir • Ermekten C'miı:. 8 
orkestrnsı programının son kısmı. 7. Spor cad No. l 2Z Maçka • la- Mülk - r~ygir - Bir peygaınlıcı (lıı-
Debu55y: Dans, 8. Pachemegg · b 1 · ıistiyımlat·ın), 9 - Feci • Tccssiır. 
Lnndleı, 9 Schieder: Dinle, kcmoıı tan u . . ... 10 ~ Yüz kuru~. E~;lence, ı.evk ııuı·. 
neler anlatı)oı·: 19,30 Mımıleket sıı- , ~ - _B .• Bekır Sa~ıı l,;apar. ıne. 
at ayan \"e Ajans haber'cıi. Jtı,45 \ ftbrcamı crvarmda tuccar Fat
Müzik: Fasıl azı. 20,15 Radyo gn- ma Çapar elile Adana 
:.ı.etesl. 20,45 Muzik: Choplıı'dcn 1 5 - B. Abdurrahman Alaiye 
müntehııp parçalar (Pi.). 21,00 Zi· j Validebağ Maarif sanatoryomu 
mat Tnkvlnıi ve Topı11k Mah ulleri Haydarpaşa - lstanbul 
Borsası. 21,10 l\füzlk: Hafif fusıl 6 - Dırah~an Arün Vefa A-
şıırkılaıı. 21,.<lO KonUtnıa. 21,1r; tatürk cad. N~. 186 1 lstanbııl 
füz!k : KlıUk progıam Şef: Me ut 7 _ Bayan Emine Emip fi-
Cemıl. 22,30 Memleket ~at :~y n caret Odam vaıııtasjle - Kütahya 
Ajans habcırleTI; Eııhım1 - J ııhvı!At- 8 _ B O h Ülk"". D ft • 

· N k B (F" t) . r an u . e er K:ımbıyl - ll ·ut orsa!Sl • ıyn , d k B k 
22,45 llluzik: Cazbant (Pi.). 22,55' ar yo uşu atarya so ·ak Ma-
23,00 Yarınki program 'e kapanış. nap Ap, No. 6 Tophane - lstan· 

bul. 
ÇARŞAMBA, 9/7/1!J41 9 - B. Altan Bileke Çatşıkn-

7,30 Program ve memleket snal pı Kökçüler sokak No. 4 İstanbul 
ayan. 7,83 Müzik: Hafif pıı.rçnlar l O - B. Modu CiyeL. S . .Zeki 

9 
- -ı---ı---ı 

(Pi.). 7,4G Ajans habcrlel'i. 8,00 Ap. No. 3 Kazancıçeşme sokak R • K E R A M İ • A 
Müzik: Hıı.fif parçalar pr~gramının No. 22 Taksim - lstanbul 11 E .-
devamı (Pi.) 8,30/84u Evın sıı.ıı.tı. Birer çocuk romanı kazananlar ~ 

12,30 Program 1'G memleket saat B H ld N 'k wı c w 1 -------------
ayarı. 12,33 Müzik: Peşrev ve suı: wl . 

11 
kunl SaAzı ·~)~:! ag~ i 

13.00 Mfizık: Solo şarkılar. ı:ı.Hi/ B. Hıkme ~aga~_r: Acıbadcın Dr. Hafız c - mal 
emaileri. 12,45 Ajans hnberlerı. og u ort?o ·u u • · stnn u 1 

14,00 l\tüzik: Kanşık program (Pi.) yolu ı o. 39 Kadıkoy. ~ 
18,00 Pı·ogram ve memleket SL\at Bayan Nevin Doğançay; Bii· LOKMAN HEKİM 

0

aya,.ı. 18,03 l\tuzlk: Dıın havnlaıı yük Reşitpaşa cad. Karadeniz 
(Pi.). JS,15 Konuşma: .l\fenıleket Ap. kat 3 No. 5 4 Reyazıt • htcırı- Dahiliye MiitehHınıı 

JIO tası. 18,26 Konuşma: (Dış poli- bul. Dlnnyolu 104 1 
tika hlıdi elerl). 1 ,45 Çocuk l!l.ıatı. B. Bahaettin Odaba~; l,:ifıe-
19,30 l\fcmlekct ııaat ayıırı ve a; ns merdiven mahallesi sokak No. Muayene saatleri: Pazar harıç , ı her gün 2,5. Tel: 23898 
haberle.ri. 19,45 Müzik: Kadın :ır 360 ev No. 9 Konya 
faslı: 20,16 Rııdro ı;nz~~e.i. nw2ıl,4.:> B. Sabih ÖL.er. Beylerbeyi~~~~~~~~~~~~~ 
Mfizık: Bir Halk Turkusu o:;ı'<'nl- Küplike cad. No. 58 kö<ıkte lstanbul Aslı"ye Yedı"ncı" Hu-
yoruz Haftanın Turk!isu: K - . Ç . ' R . 
LEDEN KALEYE. 21,00 Zirnnt . Bayan Melıke ~vıkt'~; dı· k uk Hakimliğinden: 
Takvimı ve Torınık Maluıullerı l?or- kıye Eşrefl~r cııd. No 6 Bursa lstanbul Milli EmlilL: 1üdür-
ııası. 21,10 Müzik: Saz eserleri. B. Methı Halıcı: lstanbul cad. w.. . . 
21,25 Müzik: Riya etlciınıhur b:ın- No 63 halıcı Sabri oğlu Konya lugune ızafetle malıye muhakt': 
dosu: (Şef: İhsıın KunçerL ı. Nı•- B. Fikri Çağlar: Cimdoğdu mat müdürlüğünün Bey oğlunda 
eil K"zım Akscs: Marş, 2. A. Schrc.. mahallesi Fidan sokağı No. 1 Taksim Feridiye caddesinde 61 
iner: Yakın nahlar (2 klimet için) Ankara nuramada Hidayet Dağdeviren 
S. Schubert : Rosamunde (Uvertür), B. Ertuğrul Çırağan; Fırat, . _ · • . . 
4 Francl Casadtsus: Mlstral'in cad. No. 9 Malatya aleyhınt': ac;tıgı ecrı mı~ıl davası· 
,arkısı, 5. J. S. Bach: T~ta ve R. Mıızaffcr Gönen ; uncu M. nın yapılan açık duru masında; 
1"ugae. 22,10 Müzik: Solo şark~lar. Gönen oğlu Ödemiş müddeialeyhe dava arzuhali ve 
22,30 Memleket o:ıt ay rı, aJııns B O h ç w Ah ı: 30 6 ı · lı bcrl ·• E h T h ·1· K . r an ıragan; met ı· 941 pazartesı günü saat 

a en. s am - ıı vı ut, am- t rı M 1 t 
blyo • Nukut Borsası (Fiyat). 22,45 ra B~ •

0
e • 0 a 5Y.~l h I lh 14 de mahkemede bulunmasını 

... -zik C b t (Pl) .,,., r:,,1,.,0 fi~ • ogan u c; arzu acı • d d . 
LYJ.U : az an . . . .. .. ,.,u ...... lu s··ı w·l D L: z 1- tıı:zammun e en aveyıte adreııi-
Yarınlci program ve kJıpanı~. sıın u e og u. evre - .ongu . h ı· . . .. 

dak nın meç u ıyetıne bınaen ılanen 

PERŞEMBE, 10/7/19/ıl B. ismet Ülkü; Bo!tancı ı 'o. tebliğ edilmiş ve mezkur ı::ün ve 
7,80 Program; 7.38 Müzik; 7,46 16 Orta sokak. ıaatte Hidayetin mahkemede ha-

Habcıler; 8.00 Müzik; 8.30-S.4.6 E- B. Kemal Uygur: Hastane zır bulunmadığı ve tarafından 
Yırı aatl. lcad. No. 88 Ayvalık vekil de göndermemiş olduğun· 

12,30 Program, 12.82 .Jfü:ik, 12.45 B. Celadet Ata: Muha,ebe dan bu kere davacı vekili tara-
H~~rleı-; 13.00 l'rlfizik: 13.15-14.00 müdürii Sıvııs. fından ibraz edilen ve kendi,ııiııe 
ltuzık. Bayan Şule Erdoğu ; Serence- iımat olunan zabıt varakası kav-

18.00 Program, 18.03 Miidk, 18.nO bey yokuşu Çitlembik sokak No. makamlık tezkeresi ve ıcsbit k~
Konuşma, 18.40 ?ı!ilıfik. 19.00 :Ko. 2. rarından bahsile H . U, M. K. 
ııuşma, 19.16 Müzık, 19.30 l\femlc- B. Rıdvan Akil : Or, lbrahim nun 402 nci maddesi mucibin~e 
ket aat aynn, haberler! 19.45 Mu- Zati Ap. No. 2 1 kat 2 muameleli gıya kararı tebliw İn 
zik, 20,16 Radyo gaz.~tcsı, 20.45 ?rfü- ..... . . . ......... ........... .................. .. bl...... P.. .. g e 
tik, 21.00 Ziraat takvimi ve Toprak L ve te ıgın 25 gun muddetle ili
Mahsulleri Boısns, 21.10 Müzik, ASKERLİK 1 nen yapılmasına ve zabıt V•Ua· 
21.25 Konn11mıı, 21AO Müzik, 22.30 k~s~ suretinin gıyap kararı ile 
l!aberler, 22.45 füzik, 22.55. 2.'i.QO 311! . . . bırlıkte müddeialeyhe tebliğine 
'\ ıırınld prognım ve knpanııı. • .atıh Askerlık tubesınd.ın : ,.e imzasını inkarı halinde istik-

CU.MA, ll/1/tP41 S. 5. H .WMe. Dursun oğlu Ah- t~p .v~ tat?ikatı talep edildiğin"n 

7 
•o p ., ..,., l\l ., , .,

5 
H met Topdag ( 1878) çok acele bıldınlmesıne ve gelmedigvi tdk-

,., rogrnın, '""' u:ı:ııı:, ı... il b ·· t ·ı· J d" d · · 
b 1 8 00 , 1( ık 8 

.,0 4
• Evi şu eye murııcaa ı ı ıın o un ur. ır e urtıktaptan kaçmıs addedi-

er er, . ız , .. -"> ı n ıw:~tı'- w. ' 

sıınti • lecegıne ve duru~manın 8 9 / 
· Y d Piyadr. T eğ Kamber oğ- 94 l · ·· ·· 1 d 12.30 Progı um, 12.!{'! M ızık. 12.45 • . . . . • .. pazartesı gunu sa,ıt 4 e 

Hnberleı· ; 1&.00 Müzik, 13.15 • 14.00 lu Ferıt •. ( 49 395_). çok acele ~ıı· talıkıne ve gıyap kararının bır 
Müzik, 1 beye muracaatı alan olunur. nüsha~ının mahkeme divanhane· 

JR.00 Program, 18.03 l\luzık, 18.~0 ( l ~ine tal!kine karar verilmiş oldu-

ve 
Sağlam 

•• 
Güze 1 

O 1 Ş LE R LE, 
Sağlam ve güzel 

O 1 Ş L E R de 

SAN İN 
Diş Macunu 

ile tem.in edilir. 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz. 
Ba.ı:an en üatad doktorların bile ıebep menşeini bulamadıldan 1 

bir hastalığın, di!) iltihabınd.m ileri geldiğiı,i. pek çok tecriibelerle • 
anlatııl mıttır. 

Sabah, Ogle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçalamak ve daima 

Herbert N. CASSON'un 
iŞ va HAY AT KIT APLARI 

INSA:\'I.ARf . İDARE SANA Ti . Ömer Rıza Doğrul 
HAYAITA iLERLE. ve ILERLET: Ömer Rı .... Doğrul 
KREDi TEMİNi ve VERESİYE SATIŞ: 

Z. Cenwl Bakiçelebi 

SATIŞ SANA Ti ve TE.ZCAH l"ARLIK: i. F. Sertelli 
i\lODERN iŞ METODLARI > 

GÜÇLÜKLERlS '\ \SiL MÜCADELE EDİLiR: > 
PARA NASIL K \/~NIUR: > 
TiCARETİN SlRRI » 

50 fer kuru,. 

lNKILA P KİTABEVİ - İST ANBUL 

Türkiye Cumhuriyeti ' ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş brlhı 1888 - Sernı11ycıri: 100,000,000 Ttil"k Jiıası 

Şube ve Aj:ıns adedi: 265. 
ZIRAt ve TİCAHİ HER NEVİ P.ANKA l\flJAMgLET.l';Rt. 

Paı a birıktirt'llleı·e 28.800 lira ikrıımiyl' verıyoı uz. 

"' r· . 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ,.e kumbarasız tasarruf heu.})- A 
lımnda '11 az 60 lirası buluna !ara sened'.! 4 defa çekilc<"elı; kur'a 1 
ile aşağıdaki plana gör" ikramiye dağıtılacaktn : .. 

4 aılet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 6 000 Jlıa 
4 > ı;oo > 2,000 > ı20 > 40 > 4.soo > 
4 , 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 , 100 > 4,000 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralaı bir aene içiıtrle 60 liradan 
aşa ı düşmiyenleıe ikramiye çıktığı tııkdird ""o 20 r.ııu ile verile

CPkUr. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eyliıl, l Birincikaııun, 1 .'.\1ıırt 
ve 1 Huziran taı ihlerinde çekilecektir. 

Cağaloğlu Cittesaraylar bahçesinde 
10 t emmuz perşembe g ünü akşamı 

kıymetli üstat 

Münir Nureddin 
•e arkadaılarının 
e.erlerini büyük 
kaçırmayınız. 

klillk halk türküleri u yeni 
bir te•kle diDİemek fır .. tını 

Bahç~miı içkisizdir müt terll• rimizin 

rahat lan t •mln e d ilece ktir . 

Çanakkale Belediyesinden : 

üti-

F.lektı-lk ve u makinelerinin senelik ihtiyacı cılun 10 t.oıı vakum nıa· 
kiııt' yağı )7 7/ !141 güııil aat 1ll te atık eksiltme uretile atın :ılııın· 
caktır. 

Kilosuııa 45 kuru:t t.ahmin edilen vakum yagı mubayaa ve tedıye 
şartlıııını gör ml'k i .. tiycnledn Ileled ıre ıııuhasebc,.ine mtirııc:ılltlaıı. l~k
silt meyı• gi recC'kleıiıı ~:35 liralık nıu vnkka l tcıninal veya banka nıektu· 
b!lu birlikte 24!!0 sn,·ılı knııurıun 4 iınrü nııuldı....ılndc yıızılı l)('lırelrıle 
nıünakn•a gfıııu ani Hı te Beledıyedlki konıi ~oııa mıırar.aatları. 

(5541) 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadmlar 

Gençhkl ı ııe ıııuğıur olııl"nk guzellıkleriııin temadi!!ini 
ınUınkün kılacak ol:ın yuz tuvaletine bigune kalmış
laı dır. Kadında dlkkı:ıt edilmesi pek ınüh!ın olan nokta: 
C.lılin incelik ve taravetini ebediyen muhafazndır. 
Seneler, binbiı vazife içinde çnhşan ve yorulan genç 
kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedent ve dımağı 
~ orgunlukln rın neticesi guddeler elastikiyetini kaybe
drıler ve cilılde (Leke') dire tavsif cdilC'n nvrırızı 
( Rıizgir ve b"Üneşln de ksirilc) hu ule getiı"ırler. İşte 
bu gibi h51iıttn ve bu gibı avarıza karşı KREM PER
TEV; terkibinin kuvvet ve kudreti sayesinde cildı bes
leı ve hıırabideıı kul'la rır. 

Yuz bınlcrce kadıııın tecı übc cttigı ve sevdiklerine tavsıye
dl·n hııli kıılmnılıgı Krem P crtt"V ile günde yopılııcak 3 - 5 da
kikalık blı ma ajın ne gıbl hnrikalar >·arattığını pt'k kısa bir 
uımanda siz de mulcı if oloenkımuz. Krem Pertevin yarım asır
lık beynehnilei şöhı·et i a<ııls ız değildıı. Ondıı.n istifade ediniz. 

Çanakkale Belediyesinden : 
Elektıık ve su makinelerinin senelik ihtiyacı olan 100 ton maı.ot 

ı; /7 /941 gfi nü nat 15 te açık eksiltme 11uret1le s:ıtın alınacaktır. 
Kilo una 14.4G kuruş tahmin edilen mazotun mübayaa ve tediye 

şartlarını görınek lstiyeıılerin Belediye muhnsebesine mtiracaaUaıı. Elt.
Hiltmeyc gireceklerin 108.37 liralık ı.nuvakkııt teınlnot veya banka mck
tublle b irlikte 2490 sayılı kanunun 4. fincu nıfl(Jdeslnde yazılı bclgclctle 
münwtı:ı glinü saat 16 le Belediye deki koml"'rona müracnaUan. 

(6540) 

: · a n\ti\ı" 1 Be 1 e d i y esi . i 1an1 ar ı 
ttfab·e deniz motÖl'Ü için kaptnn, makinist ve yağcı tılınac ıklı\. 

Yaşı 25 - 45 arasında olan taliplerin mevcut vesaik ile İtfaiye mıiılurı-
yetine muracııat etme1eı1 ilwn olunur. (55ö ) 

Çanakkale Belediyesinden : 
Elt•ktrik "'" su makineleri11in senelik ihtiyacı olan 100 ton uııınga! 

.kurniirli ı 7 /7 /!141 günü sııat 15 te açık eksiltme sureti le satın cılııı -
enktıı·. Kilosuna 4,6 kuruş tahmin edilen mangal kömürilnün ruüba)atl 
ve te<liye şnrtla1ını görmek iı;tiyenlcrin Belediye mubasebe3ine murıuı
Atlnl'ı. Eksiltmeye gireceklerin 337.50 liralık muvıı.kkat teminat VOfa lı:ın~ 
kn mektubile birlikte 2490 sayılı ki\ ııurıun 4 üncü madde. inde yıı~ılı bc1· 
gelcrle 1nünaka. a günü saat 16 tc Bclcolyedeld konıl yona miı111cn1t • 
lnn. (5fi42ı 

r Ahmet Ateş ~ 
ı Karyola ve mobilye satışevi 1 

fiyat la buracfaa tedarik eclebilln inls .•• !Konuımıı, 18.40 Müzik, l!l.00 Kvnuş- B o R s A ~u teh!ı~ makamına kaim olmak 
ırıa, 19.lU Milzik, 19.30 Memleket 118_ u..r.ere ılan olunur. (941-150) 
ataprı, ~berlu: 19A5 Muzi~ 7 _ 7 9ü 1 ı =~~~~~~~~~~~~~~~~=,~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I
.~ Her nni karyola Ye mobily• lhttyaeıDıll •• eı.na 

ı __________________ .. Adre•: lstanbul, Nuruo•manlye 

20.15 Radyo gnzctcsi, 20.4u Müzik; - maaıae H ı•stanbul 
21.00 Zıraat Takvimi ve Toprak Le• h 1 Steril• S. 24 Gümrükleri Başmüdürlügünden: 
Mahsulleri Borsası. 21.JO Temsil. Ne...,..n lM De lar 130. 02SO 5 
22.00 Muzik 22.30 l\lenıleket ı;aat a. c-nre ıto t F' attf Müdürlüğünde Kapalı Zarf Usulile 
yan, haberler; 22.45 l'ltüdl!'., 2l!.55 ••· fit 2'. 6175 
Yıınnld progrnm v~ kapanış. lıla41r.. tto P .... a 12. 937!5 Eıya Satılıyor 1 

1 Yekelt&. lN Yıa t IJ7S 
CUMARTESi, ıt/'l/1941 1 i tekbol. iM :,,.., lr.r sı. 0051 Marka. No. Kıl11 gram 

7~0Pmgrnm.~MMiluk,7A5~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-·~~~-
~rler, 8.00 lüzık, 8.80-8.45 E\·ın 856 

T t'nıitttJotı 
Lfro Kr. //ı Kr. E~yu ciıı11i 

% 20 kadar ipeği havi p!imuk 
Natl. ESHAM VE TAHViLAT LKA1' 58 

57 
669 oou !H22 52 685 00 mensucat 

13.30 Program, 13.33 Muzik, l!l.-15 lkraalyell ,.tlııdıS l9S3Erraat -.- EFC 1/2 
Haberler, 14.00 Müzik, 14.46 lıHir.ık, '" ouu 5594 lW 420 00 % 20 kadar ipeldi pamuk men-
u.oo !tüzık". Erıaal ytlsde5 llr.r .. ıyıll tM -.-

18 00 P it••• • lnura• 1 -.-. rogram, 18.03 Müzik, Hl.80 
Konuşma, 18.4-0 Müzik, 10.00 Konuş- " " 2 

-.-
ma, 19.15 .Müzik. 19.30 l\leıuleket 88• • • S -.-
at iyarı, h herler, 19.45 Müzik, 20.15 • • 4 

Radyo gazete11!, 20.4G l'llOzık, 21.00 • • 1 

Zfraat Tak-vimi ve Toprak Mahsu]. • • ' 
~ i Borsası. 21.10 lllüzık !?1.40 Ko.. " " 1 
nuşma, 21.55 l'rfilzik, %2.30 Haberler, Aaadolu 11• Yolu flıdı 60 
22.45 Müzik, 22.5u Yarınki tırogr·arn T, C. llerk u Baakatt 
W kapanı,. Şark Dejirmea lerl 

-.--.--.--.--.--.--.--
Avrupadan diplomalı 

terzi ve kürkçii 
SAAD ET 

Beyoğlu, istiklal caddesi, 
Karltnan mağazası yanında 

Telefon: 41492 

Borsa harici altm fi atı 
Rqadlyı 

Ka h a Betlbhlll& 
Klllçe altıa ır•-

21 Lira 95 Kfo 
104 .. 00 .. 

s . 12 .. 

HCO 

ABB 

EW 

ACG 
LFF 
il s 

HW 

7781 
86 

1100393 
97 

104/306 

141G -17 
1982 -1-2 

46 

000 8'62 

436 600 53&7 

116 000 6426 

813 500 6033 

600 000 11738 

104 000 6256 

" &.'i5 00 

7» 402 00 

11 00 

17 46.C 00 

88 881 

20 395 eo 

sucat 
% 20 kadar ipC'ği havi pamuk 
mensucat 
Sun'i ipek ipi.iti (tura fi.) 

Boyalı pamuk perdelik tül mcu. 
ıucat. 

% 70 ~n ae lpefi haVi yün 
kadife 
İpekli yünliı nıımsucat % ı o 
ipcj;'i havi 
% 20 den 50 ye kadar ipekli 
yünlü mensucat 

6/7/941 günlü TC'C~ gazeteııilc. ilan cdıldiği üzere yukarıda u·safı ynzılı eşya 21, 22, 23/7 /1941 gfin
~erinde san~ 13.30 da Sırkecl Reşadıye caddesi llnlı antreposu dahilindeki satış müdül'lüğünde 1549 sayılı 

anun mucıblnce ve 2490 sayılı kanun hfi'kümleri dai~siııde kapalı zarf U!'!ulilc satılacııktır Şaı-tnnmclcr 
~nalan gümrükten par~sız .v~rllir. İsteklilerin ııcy akı;- l('ıinl ıhalcı günleri öğleye kııdııı vezr;l'Ye yatırma_ 
arı ve teklif melctuplanle bırlıkte pey akçrl<'rinın ı k ıuzlnrını ve 24!!0 sayılı karı unda ~azılı H' ikalarını 

saat 12 ye kadar l!llltıo ınüdı.ıılügüue ~t>nneleıi laıamdıı. TelC'fon: 23219 · • (555':) 

Çuhacı han karfı•ında 

Çanakkale Belediye•indea : 
Elektrk 3U mak\nelerinin sen el ilı: ihtiyacı olan 400 teneke bcıızlıı 

17/7/:141 günü saat 15 tc açık eksiltme sureLile satın alınııcııktır. 
Tenekesi -4.85 kuruş tahnıin edilen benzin mübayaa ve tediye şartla

rını görmek istiycnler Belediye Mu hascbe.tlne müracaatları. Eksiltmeye 
brireceklerin 145.60 liralık muvakkat teminat veya banka mektubile bir. 
likte 2490 aayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı belgclcr'le milna-
kasa günü ı:ııat JG te Belooiyedcld komi yona mflracaatları. <5539) 

Temmuz t lab 

U60 H.1 Cemasle 
l hlr 
13 

Gıt.: \1i9 
8 

VMitlet t.ı:al\ 
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