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Fransa harbı lngilizler, 2 Alman şe~- Almanlara Qöre Sov •et 
ile Rusva harbı rini tahrip ettiler cephesinde vaziuet 
Arasındaki 
Farklar 

ŞEVKET BİLGİN 

Miinster ve Ah-
yen A iman şe
)1 irleri harabe 
haliııe 2eldi 

!6 ~ünde 312 Al-
• • man tayyaresı 
ve 66 vapuru 
tahrip edildi 

~-

"Smolensk'' de 
harekat plan 
muc~bince in
kişaf ediyor 

Esrarengiz bir· 
ordu zamanı 
~elince hare
kete ~eçecek 

TOrtiıreden asker geçir
mek telliflıri il ıar? 

• 
Mih\fer, Ineilte-
re ve Rusya kar

ı şısındaki va· 
ziyetimiz? 

-<>--

~ 1 'l'aymls, 2'Urlıiyenın bi· 
taraf fıalrnalı azmini 
lıaydedlyor ve şayanı 

dfldıat haberler veriyor 

Ballıkta 11 Al-
man nakli}'e , .. e 
1 petrol ~emi

si bahrıldı 

v• • 
gı me .... mu zayı· 
at ne kadar? 

uBrenner" de bir 
mülakat dala 
yapılacak 

Bolivya, Alman 
sefirini .top
raklanndan 
çıkarıyor 

---0--

Bolivya, ZO (A.A) - Naziler taıaflil. 
dan huırlanmış bir hüktimet tlull •wa. 
keşfi iberine bütün memlekette irll ..._ 
re ilin edilmiştir. 

Alman bllyük elçisi çarçabuk ......_ 
keti terke davet edilmiştir. 

Hariciye nazın Royter • ......_ 
'beyanatında kabinenin fevblW8 ._,. 
mamdan sonra Alowı el(hinin ...., 
harici edilmesine karar vnlMilbd terlt 
etmiştir. 

Örfi idare muvakkat bir teainlr
iık tahkikat kin ewh anket ,...-b 4 
tır. iyi haber alan mahfillerde WldlriWl
fine ıöre Alman elçisi Nazi JlllGI ,_.., 
dası vesaikini taşunak n Almu,.._.. 
Bolivyahlardan buraya mektup •il liJ"I 
~etinnek busumnda kurye ~-
lmDaımuştır. Bu vesikalardan ~ 
daki Bolivyahlarm bir hükümet ...... 
si hazırladıklan anlaşılmıştır. Melnle
kette slikCin hiiküm sürmektedir. 
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Üç yddönümü bir arada 
-------~-~ ....... --------~~ 

Baltacının Prut zaferi, 
Kaynarca muahedesi ve 
Montrö Boğazlar zaferi 

lfontrö malıOPeleslne glSPe sallı oe laGJ1p zaman.. 
larında BoğcaıJarıa POZfyeti nedJr? Harp gemi· 

ıerı Boğazlardan ne zaman g~er, ne 
zaman gec:emez? .. 

" YAZAN: tSMAlL 1LRAN 

21 Temmuz, Türk tarihinde üç yıl d<>- bulmazsa ve eğer muahedeyi imzalamış 
nDmilnUn birl1!1tiği bir gUndUr. 'Oç 21 devletlerin ekseriyeti de ayni fikirde ise, 
Temmuzda imzalanan üç siyasi: vesika, Türkiye ittihu ettiği tedbirleri kaldır-

ŞERİR HABERLERİ 
Defterdarlar 
arasında yeni 

tayinler 

Maarif Velıdletinin • 
yenı kararları 

Lise ve Orta okullar 
son sınıflarında ikma
le kalanların hakları 

--~--~--""Nt-~------

lmtlllon flalılGPmm fıay IJedlldt;JI ııazlyelter 
ııaıet~e yeniden tasrih olundu.. 

Türk tanhl ve mukadderatı üzerinde mai!a mecburdur. Uıe ve ort• okul oon 11nıflarında ka- )ar keza dört imtihan hakkından tkiılni 
büyük tesirler icra etmiştir. Harp zamanındaki boğular rejimi i şte ------- naat notu ile ikmale kaldığı için devlet kaybetml• oavılaı:&ldardır. 

Varidat müdUl'U Def .. 
terdar mııa11ını oldu 
İzmir varidat nıildüril Talat Tekeli 

İzmir Defterdar muavi.nCğine, Aydın 
Defterdarı Silleyman Ertlirk Gümüşha
ne De.fterı:larlıAına, Muş Defterdarı $a· 
!>an İnnn Muğlaya, Muğla Defterdıu'ı 
Inayet Budayıcı oğlu Aydına, Denizli 
Defterdarı Hakkı Ayaşlı oğlu Vaıı def
terdarlığına tayin edilmiştir. 

Bundan 230 sene evvel. Baltacı Meh· bu ahltAını ihtiva ebnelı:tedlr. Bay S("<lat Oikmen orta okul ve lioe bitirme imtihanlarına AKSAM SANAT OX\JLLARINDA 
met paşa lrumandasıııclakl Tl1rk ordu- Verdiğimiz bu lı:ısa izahat bile, Mon- •ylülde ba,lıyan talebe ile liee bitirme HASTALANANLAR 
lan, llloslı:of çarı bUyUlı: Pet?Oyu ve or- trö mukavelesinin ehemmiyet ve ştimul Şehrimiz Emlik ve Evtam bankası ve devlet orta okul Jmtı'hanlarına glrmı'- Ak 
d Pr ....t..-l-d b ed1- d • · ·· le • '-""di şam sanat okullarına devam eden usunu ut n"'1nll e mu asara erecesını gos rmege '""' r. müdürü bay Sedat Dikmen yaz tatilini ve lıak lcazanıpta o yıl glrcmeyı'p erteaı' 1 nf KAYNARCA MUAHEDESİ tl' ebt-nin prevantoryom ve sanator .. 
yo u. gecirmek üzere mezunen !stanbula git- vıl oirmelr. 11· tiyenl·rı'n ı'mtı'han hakları- ı d 

Çann ordusunun kurtulması im 21 T da imza} lan di" • ~ yom ar a tedavileri hakkında Maulf ve - emmuz anmış O ger ınistir. nın ne ıuretle hesan cdil~e"'I bazı okul-
,_. __ , _ _.1 Ya esir olacalı:lar veya imha b' sik g lin Osman! i to ıu •vA -••ft ~ -~ K vekill•ti müdürler •nrümeni yeni bir ka-~ · ır ve aya e ce, 1 mpara r- IO"l't\ ,.,..., UM'llHA !ardan aorulmaktadır. 
edlleceklerdL FaL.t bilyük Petronun luğunun izrnihlllini luızırlıyan en ağır I rar vermiştir. Bu karara göro Akıam 
gllzel karısı bu mııhakkak tehlikeyi at- vesikalardan biri hiç şüphe yok ki Kay- YEN TEBERRVf.ER Maairf v•killiiil bu meael•yc dair ye- aanat okullarına devam eden ve yaş) n 
!atmış, Baltacı Mehmet paşanın çadın- narca muahedesidir. Bu muahede a.vni Aydında un tüccarı İ."1?Ulil Çakıcının ni bir tamim ne.retmi tir. Bu tamimde ozami tahıil çağı olan 20 ya,tan faı:la 
na gitmiş, onun gaflet ve belki de hiya- zamanda Moskof çarlığınııı ihtişamıııı vasiyeti il7.erine çocukları tarafından '•ildirildi\ii vechile imtihan talimatna- olmıyan bekar ve yardıma muhtaç tal.,.. 
netinden istifade ederek koca.suıı da, temin eden siyasl bir hüccettir. Kaynar- 100 lira; Sivrihisarda Hortu köyü halkı mc inin 2 inci bendinde imtihan başlan- heden prevantorye>m ve ıanatoryomd~ 
ordusunu da, Rusyayı da kurtarmıştır. ca muahedesi Osmanlı imparatorluğu ile tarafından da 40 lira Türk hava kuru- <?ıcı ders yılı •onu olarak gö•terllml• hu- tedavilerine heyeti 11hhiye raporu ile 
Osmanlı imparatorluğunun muazzam Çar Rusyası arasında açılan ve tam altı muna teberril edilın'stir. lundu~una ıı:öre eylülde imtihanlara bat- liizum gösterilenler de diiior talebenin 
bir zaferini hiçe indiren ve sonradan ba- sene silren bir sava~ın sonunda yapıl- OtOPC!V ~fculiığunda 1•yanlar dört imtihan hakkından birini, tabi olduğu tartlar dahilinde bu müeo-
ıına büyük fel§ketler gelmesine yol mıstır. ~rteoi yıl haziran devreainde ba~ıyan· oesolerde tedovi olunabilec•klerd'r. bir ZOPlulı.. ' 
açan bu muahede, 21Temmuz17U de Kaynarca muahede•inin iyice öğrenil- Jn.a ı'lı'zler, •kı· Alman B / 
lmzalanmıştır. Nitekim, 63 sene oonra, mesi için Osmanlı tarihlncle 1182 seCerl Aldığımız bir mektupta Tireden 10.25 "' • itaraf arın Alman-
Prut nehri kenarlarında mahvolması diye anılan 1768 harbinin nasıl baslayıp otorayı ile yolculuk etmekteki mü•kil· şehrı·nı· tahrı"p ettı"/er 
mukadderken kurtulan Rus çarlığı, o,._ nasıl devam ettil!inl gözden geçirmek !attan bahsedilmektedir. - fara SÖ )1'ediğine göre 
Manlı imparatorluğunun çökmesinde gerektir. O tarihte Osmanlı d~vleti ma- Kariiınlze ıöre ufacık otoravda ayak- --<>---
&mil olan bir zafer kazanmış, bunu tes- il, askeri, siyası ve idari cephelerde ya- ta duracak yer hile kalınııdığı halde • BA$TARAFJ 1 İNCi SAntFEDE _ --o.--

bil t lı b . · nl d tt d' • h • RA8TARı\FI 1 tNCt SAft ......... OE -bit eden kaynarca muahedesi 21 Tem- man bir anarşi geçiriyordu. Buna mu- e • D ıııeınıve er e mevcu ur, ıger er hanııl bir kısım ha• rdan kur- · '"'~· 
muz 1174 de imzalanmıştır. kabil Rusyayı idare eden Çariçe Kote- Sonra ~eden bilet almak ta bir mesele tulmuş değildir. Yangınlarda bliyük MOSKOVA BOMBALANMADI 

te kil t kt " .. t J '-~Ih tahr'ba im Ncvyork, 20 (A.A) - Kolombiya rad-Kaynarca muahedesi ile buna t .. kad- rin, kendi devktinl yilbel!• yoluna ro- ş e me e, gucu ye en er = aroı ı t o uııtur. Bir çok mahalleler 
• k bil t Jd "- h Jd dah eJ h ı d 1 yosunun Moskova muhabiri verdi"" ma-dilm eden harp hakkındaki malO.matı kuyordu. yarara e a 1><• a e a evv arap o muş, cad e erde delikler açılmıs "" 

1 J b lmk•- b ı ktad tel f h !O.matta Moskovnın bombalandı"'nı ya-karilerlmlı biraz a•1lltıda bulacaklardır. Kat rin, Poloııyanın - Rusya, Avus- ge en er una "'' u amama ır. e on, su, ava illi tesisatı tahr!p edil· '" 
K il iz t 1 rtt l nl hr lanlamıı ve MOBkovada bir ka~ dakika MONTRÖ ZAFERİ turya ve Prusya ara.•ında • bölüşillm.,.i- ar m 0 oYav arın a ırı ma•ınt, 1 ştir. Se in merkezinde belediye, hil- v 

b 1 1 -b'l • · ı k d b'I • kil d ı mkların söndlirüldü"Unü, fakat hiç bir 21 Temmuzda vuku bulan üçüncü hR- ni kararlastırmıstı . Bu paylaşma dolayı- un arın a ... 1 ecegı YO cu a ar ı e, met aire eriyle antrepolar, ti11111rha- " 
rlı ini bil t 1 ini d i dl 1 tayyare görülmedi~'-! silyleml ... ir. dise ise, Tilrk cUmlıuriyetlnin kauındı"ı •ile Avwıtu-ayı rı:ıemnun ve bitaraf ve mes • e verme S n e 2 • n" er vo mııJtazalar ba tan ba•a hasara ~,., "' 

~ '' ha d k 1 d Ahi t - • l\fACARLARIN' BULUNDUÖU parlak zaferlerden birinin beynelmilPı lcolmai'a mecbur ettikten sonra Osman- ma mey an a ma an sıraya t U· ur,ramıştır. CEPHEDE 
sekilde tevsik edilme•idir. Filhakika 21 ' ı la rın başına bir ~rap örecekti. tu)m;o.,nı rica ctrnektf'dir. IHÜNSTERDEKİ HASAR · ,. f E ~ M Budaııt.te, 20 (A.A) - $ark eephesi-
Temmuzda, Tilrk milletinin tam istikla- Ruslar, Polonyaya asker soktular, G R t1l ti Pi ün~terde de ayni derece hasar var- nin Alınan, Macar kuvvetlerinin bulun-
linin dUnya mikyasında tasdik hUceet; '<ral. intihabına sil~hla müdahale etti- Emni et ..ı:om· ... ıı·q·i.. dır. Nitekim Alman radyosu da nesriya-

U' d h ciuğu kımunda son gUnlerde düşman 
olan Montrö ve boğazlar mukavele•i ler. Bahdlli, bu hareketi derhal protesto tın a unu ifade etmekte ve Münster dümdarlan ile Y. apılan mUııııd melerden 
imza edilmiştir. ttl. ÇünkU Lehı..tan üzerinde Osmanlı Aydın baş komiserlPrinden Halit Ye· için •Bedbaht Belde• tabirini kullan-

a. I t • - · li"i t fi k d ve hava hareketlerinden baska ~ok «e-Montrö mukaveles; Lozan sulh mu- ievletinin bir nevi himave hakkı bulu- ner ıre•un emn ye ıınıır "ne er an ma ta ır. Son bir kaç akında mahalle- ' "' 
~ ta · ı t ı n's mikva>ta hic bir hareket olmamıştır. 

ahedesinl itmam ve tarsin ed•n bir zafor nuyordu. Bir kısım Lehlilor de tstanbu- yın " unm us ur. er, büyük fabrikalar, evler harap ol- DANİMARKA GÖNÜLLÜLERİ 
olmuştur. Boğazlarda Türk hakimiyet; 'a mektuplar yollıyarak Ruslara karşı tırbaros pl!!ları.. mUitur. Yalnız bir altır bomba altı bin YOLDA 
bu mukavele ile bütiln dünva tarafın- vurtlarının mildafaa edilmesini L•tivor- Haber aldğıımıza göre yeni Barbaros metre murabbaında bir 111hAyı tahrip et- Kopenhag, 20 ( A.A) _ D. N. B. ajan-
(lan tanınmıştır. Yine bu mukavele i!P.. !ardı . Bu hadise, nihayet harbı doğur- pulları temmuz nihayetinde ı;atışa çıka- miştir. Dll!er bir ağır bomba da buna sından : İlk Danimarka ııönilllU taburu 
dlr ki sulh zamanında ba~ka dovlet ha- lu. tik ••ne içinde Ruslar büyUk mu- nlabilecektir. Bu serinin 17.5 kuru•luk benzer tesir yırıımıs, bes hin metrelik b • ' " ' b h ul(ün şark ceohesin hareket etmiş ve 
gemilerinin ~a%1ardan geçmesi kayıt- veffakıyetler kazandılar. Bu~dan ile Be- oullarında Barbarosun 6 renkli J>Ortresi ir ~a a iizer!nde tahribata v ile ol· binlerce kişi tarafından garda teşyi edil-
lar altına alınmıştır. •arabva ve Ulah h•yliklerlnl ly<'al etti- bulunacaktır. mustur. miştir. 

Harp zamanlarına gelince, Tilrkiyenin !er. Ayni zamanda K ron•tatta hazırla- --- ------- ---- Hava nezaretinin l.~ti nra servısı ıs- ---,-~--
kendisi harp halinde olmadığı takdirde >tıltları donanmayı _ Bir İngiliz amirAli- kanın (21 Temmuz) da Ü>manlılara İm· kclet halinde kalan duvarlllrın resimleri· J I h f 
harp gemileri boğazlardan, sulh zama- niıı yardımile - Akdenin geçirdiler, •a ettirilmesinin srbebl. Rus Carı biiv iik ni aokaklarlvle beraber ne,.,.etmektedl:r. nrri jz .ÜCUffl QTt fe. 
nındakl kayıt ve sartlara tevfikan . er- Ce!ftne önlerinde Osmanlı donanmasını Petronun vaktlle «Prob ta Baltacı Mclı- Mareşal Görinıt evvelce Alman top· • • • k d 
b••tce gE"Çmek hakkını haizdir. (Madd• vaktılar ve M•l'ayı ayaklPndırdılar. met pa5Q tarafından ihata edilmesi tize- raklarına bomba düşmivecc~lni, fah' rle IHTlnf ÇO artır l 
19) Fakat ıu iki bal mllstesnadır: Sadrazam Muhsinzade Mehmet pa!!8, rlne im,.lama~a mecbur oldu1'u mna- •1lvlemisti. Bu iddia bosa çıkmış, Çör· ---o----

1 - Milletler cemiyeti nluımnamesi- "rduya çekldUztn vermlye çalısırken h•d•nin de o tarHıtA yazılım• nhnaoıdır. çilin vildi yerine ııetlrilrnlstlr. Alm11nlar • BASTARı\FI ı tNCt SAHlFF.OE • 
nin 25 ine! maddesinin tatbiki halinde. ltmlar ııeneral Dolg~roukl kumanda.•ın- Ruslar, veni mıı•h•ıl•vi ( 21 T•mmuz ) başka meıokke lierdekl h rbın kondi hayın tayyareleri 300 bin tonilatoluk 

2 - Milletler cemiyeti paktının Ç!'r<;E'· ~aki ordu ile Kırımı i gale baslamışlar- ..ıa im••lahralo: 1711 de vuku hulon mail- topraklarına ııetir:lmi' olduğunu ıcör- dü~mnn ticaret ııemisl batırmışlar .v• 
d 1 1 h 11 k mii !erdir. Vt'SI içinde akit ve n.,,,.Pdilnrl• bir kar- ı. O.bivet •rinin ntırosını ı; me ·~ı~mi... ayni mikd'lrda diismıın gemisini de ha-

ıılıklı vardım muahedesile Tiirkiyeye Çariçe Katerin. kazandı~• zaferlerin Jerı1ir. Mllzahr" lein Kaynarcanın ~··11- İNGİLİZ RESMi TlmLİ~İ sara u~afmıqJardır . 
balllı bir devlet taarruza tı~dı~ tak- o\vusturyayı kl.'lkandıracaitını, Lehistan me•i d• orı11:l.a bir Rm l'•neral;nın o... Londra. 26 IRadvo S. 21.lO) - Hava NF. ZAn1A.N SULH OLABİLİR7 
rurne. ona yardım etmek icln. '•lerlnln de Avrupavı huylondırar•~•nı m•nlı kur-unlle ölm~<inc! 0n do1Ayıdır. nezııretinin tebliği: İngiliz bombardıman Hitlerln sulh tekli.fi ihtimallerini ba-

Fakat. bir mııharlo devletin harp ge- hesaplıyarak Oınıanlılara ınılh teklifin- Ve bıı ölUv• ~ vttı gösterilmek ar:nısıın- tayyareleri Alman arazisine Yanlıkları his mevzuu eden Sinkler yatıştırma za-
rnilerlnln bo~.,lordan ge mesl sıı. şart- ~e bulundu. LAk!n çok aJ!ır sartlar ko'I- don il• ri r•lm;.t;r. akınlarda mühim hasarlar yukua getir- manmın gectiğine işaret ederek Hitler 

mi•ler, bilhassa Ahycn ile Münsterin Jarl• menedilebillr: •u. Fakat Osmanlılar harbe devam etti. Ru•lar. K?vnarra muahedo•ilP Oı;- ve zilmreo;I ile hic bir uzlaıırna yapılmı-
Uçte h'ri tahrip edllmlstir. Gene yukarıki iki lı•lin vukuundo Tuna boyunda pek kanlı corp1'malar man1ılarden Yenik"1P , Kore. K•lbı••n" yacağ'ını söylemi~ ve ancak Nazizm kan· 

bı"'ruza ui(nyan bir devlete yardım ieiı• •ereyan etil. O•manlı oadi•ahı 'OrUnoU Azıık m•vl<il•rinl aldıbr. il•rd ilhak de~: ~~:~,:ı~~=\:ı:::ziye de 126 seri Avruııanın bilnveolnden atıldıktan 
bollazlardan """ecek harp l'e"1il•ri !1111" "fustafanın bu sırada ölmeslle tahta çı· •+mek fih;ı, Kırıma Mi1d~l ver~;rdi1•• Lo d sonra sulh ve rnilsalemet devresinin ,. .. , n ra 20 (A.A) - Hava nezareti is-
~arnanındakl kavıt ve ııartlara tAhl ol- '<an Birinci AbdUlhamlt te muharebeye T<oraden;,.ı~ ~~narma bulundurmak tihbarat servisi tarafından verilen ma- baclıyahilecel'ini iHlve etınistir. 
maksttm ""cebilirler. Sulh zamanında\-• devam etti. Ru•çuk ve Slll•tre muha•ara hoı.ı,•nı kazandılar. 1,. 36 GÜNLtlK ALMAN ZAYİATI 

b' umata göre, Almanyada Achen ile 
kayıt ve şartlar, boliazlardon ge~cek •ltına dUştUkten sonra Moskof ordulan Mtıahedeovl lmz~lıvan O•m~nlı murah- Munster şehirleri İMiliz hava bombar· Londra. 20 (A.A) - Son S6 l(\in için-

Fransa harbı 
ile Rusva ha 
Arasındaki 
Farklar 
• llA TARAFl l İNÇi SAHiı>F.D 

miyetli olmıyan ikinci bir rnüşah 
Kızılların halt! Moskovayı kaybe 
ihtimallne ltarşı haurlıklarda bulu 
!arıdır. Söylendiğine göre, Moskova 
likeye dü. rse hllkUmft merk~ıi 
na nakledilecek ve muakvemet (! 
~d.,,,ektir. Yani Mos\ova Rıaya ha 
de bir son merhale ıl<iildir. Buraya 
mıkla harp ne iddotlni, n d h 
yetini k ybet.miyecektir, Kııılları 
sıya bir ınUcadeloı•e ovkeden Am 
Unhe edilemeı ki Fransızlarınki 

daha elıommiyeUidir, Fran a t sllm 
kabul ederken aşaj!ı yukarı bul{ 
•iyıı 1 varlığını muhafaza e'Cleeell 
emin bulunuyordu. Bu mü!Ahaıa, d 
veya yanlış, Fraıuızların sonuna k 
milcadeled devanı etme111elerlnd 
e. lr bir Amil olmuıtur. Sovyetler h 
itine gelince, onun için, vazlyft hl 
b~yle del!ildir. Kızıl ordunun d ~ıl 
l{iln, Sovyet rPJiminden hi bir fOY a 
ta durama•. Hele bu rejimin ön sııfı 
bulu~anlar kin ?ayat . ıona ermtı 
mektir, Kenılılenneo mısafiret hah 
cek bir yer bulamazlar. Bu prtlar 
hiliııdP, her ıeyi kayb tmok pahaı 
yapılan bir aavasta Sovyet .dirljanları 
en küçUk bir zaaf ve c~tsizlik 
tormiy.,.ek mUcadele kudretl~rinln 
haddine kadar mukavemeti dev 
dü ilnmeleri kada.? tabii bir ıey ola 
Bu sebeple biz Rusya harbının çok ç 
.Mfhalar arzedeceğin .. ve tahmin edil 
ğinden çok daha uzun •ilN!ceğine k 
bulunuyoruz. 

,SEVKEr 11. t 
~nun ·ın·Hı•r · ıaıuuuuu•uiı: 111111111111111 

Halkeuinde llAgiin 
;wapıl alı mePasime 
laep lıes da11etıı.. 

§ Bugün Montrö Bol\azlar mukavele
§ namesinin lmzalandıi'ı serefli günün 
§ yıldönümUdiir. BugiinU tebcil et
;:mrk lçln Hail-evi bahcesinde saat 18 
§do bir tören vapılaeaktır.. Törene 
! hUfUn yurddaşlar davetlidirler. 
-ınıı•,.••ın 1 1r11 •ııııııou•fl r" uı•1•1 r ınuno't 

ZAlllTAHı\ 

ŞAKAPllN FENA.Si 
Ke~c'lero İımıirli Mehmet o 

Hüsnü Samurlar, ait oğlu İbrahim 
Meriçle 'aka! ırk ıı mumaileyhin s 
elini 1181'1\'l•l!ınd n bıoııkla yırnladıilı 
dan tutulmuştur, 

İklçeşmelikte ail~ evinde Elmas o 1 
Ahmet Ege kendisini bilmlyecelı: der 
cede sarhoşken rezalet çıkıırdıl!ı lddiıı 
le pollşçe y~kalannııştır. 

Münafıu.cı d l'lıen 
münazaa •• 
Corııkkapıdn Tevfik oj!lu Ahmet Cey 

!An seb~psU: olarak cıkıın bir mUnaka 
neticesinde Ru.,cn oğlu JJUseyin Öznu 
luları jilet bıçaJ!lyle boynundan h 
surette yaraladıJ!ı ve kendiııini takl 
eden Hüseyini. korkutmak rı:ıaksad'le · 
el silfıh ııttığı sikSyet cdildl!\inden polis 
~ yıı.kalannuştır. 

İKİ YVZL'U KAHA 
Çor11klaıpıda Jlu n oitlu D•vut Avt:l 

oğlunun üzerinde iki yilzlU bir kllm 
bulunmuı, r.ahıtııca .mU.d re olunmut' 
tur. 

gemilerin tonaiını, tinini, sayısını ve p.r- lfacıol'lu pazarcılhna dollru sarktı, nl- ho•hrınılan R. 0 •mt J\ hmet •fendi hu si- d 1 de 312 Alınan tayyaresi düşilrülmiiş, ce-
ıınan an neticesinde huk ile yeksan ol- Ki., •cA 

çi<:ini tahdit eden ve bazı <artlara bağlı- 'ıayet &•kumandan Va7.lfe•I ı;ıören Sad- yşgi fari•vı k•""l Pdi indeki iztırarı fU mustıır. (Alman şehirlerine bir tek düş- man 300 bin tonilltoluk 66 dileman n- ._,.. .. . . . . . .. . Yan h;r takım hükümlerdir. •azam Mıınlwnzıule Mehmet pa•a or- ••kil~. l••h ediyor: b h puru batırılmıştır. man om ası düsmiyecektir) iddiasında 
TUrklve harba ııirdil!I takdirde Mon· 1ıısile birlikte muha•ara altına girdi. c Etraftan hor tHrlil peri<"nlıklar zu- bulunan Mareşal fMring'ln vereceği ce- ___ ,_ - -- Pad" ah IJ lı f im'"' 

trö mııahedesın;n 20 inci madclesi, bo- Bunun Uztrine Ruslara mUraoaat eıUl· buru d•n b~·\-· So~ra•Pm dPhi """"flp vap mucibi meraktır. Tu" • ıı~P-~8111 a' r npn,'r. Ya.!!: EC~Cl ~ı·MA~ KAK~f 
j!ozlardan ecn•bl haro l!emllerinin mii- ~I. mUtareke teklifinde bulunuldu. Rıu- hasta o1ııo trifl,lre m•ral kalmndı. Orıl>ı R r f' ,, 
rııru hakkındnkl b!Hiln kayıt ve •Rrtlor• lar muullhayı kabul edeceklerlnl, !Akln ve SRhibl devl•t mnhasara altında idi. y f k t kl"fl • i Ilı 
llea etmektedir. Türkiye dileni~i pibı mUtarekeve ra7.I olamıyacaklarını bil- t•lE'T bu hevttte ikPn ve mnha.•matı,, err PleŞPfyaf me e 1 erı m var f Ma-.J bu ya, vaktin 1111di"8hının balfl 
harP\:ettP tamamile serbesttir. İstediğini -llrdiler. Ba•kumandan 'ıııter lotemez va- 1?, inr; niinii mu,..hhaslor (Sı•mnu) dan • • • • • • • • • • • kelml'!. Kavuk altında kellik ~örUrunl• 
ger;rir, istemPdi<!ini p,eçirmez. •iyeli kabul etti. KethUda..ı R'!Smt Ah- ~ıkıo Jl.1'ore<al y•nına - Rus ha<knman- l'VB.C İ~J. AM . --<>-- yor, vezirleri hile hilmlyornıus .. Yalnı• 

21 inci madd•ve J!Öre, Türkive. yakm -net efendi ile Reisülküttap Münip Ah- danı Rn,,waneof'ıın y•n'"' dem•k l•tl- • ' 4 
- Rı\ıııtTARIUl"f 1 tNC't RAntVV.OF. - berberi bu l!!e vakıfmı• .. Be.her yara• 

bir baro t•hdidi kaf"«ınd• kaldığı tok- -net efendiyi Tunay~ dört, b .. 111at me- vor _vardılar. Bıı ınır•tle Mar-1 her ne ANSİKLOPEDİSİ tNGtLtZLll:R TORKLERDEN EMtN dılı.s itibariyle çok ketum oldu~doO 
dirde de 20 inci madde ahHmını tatb;- "llfPde bulunan kUçUk Kavnarca kHyUne •eklif eders .. muhalefete 111eeal olmavın 16 mcı sayısı çıkmıştır. Bu ııayı.ı;ında Taymis Türkiyonin Almanya ile Yııı>- padisahın kelliği şayi olmamış .. 
ko mezundur. Böyle bir hal yuknund• volladı. Moskofların murahhası Osman- ı,.mln nam1na ne kadar a\:ce ı.t•l'R• ba.4lıca Ömer Nasuhi, Hıfzı Timı.ır, Ta- tıl!ı anle•moda h>klı oldut,unu l.sb3t et- Glinün birinde berber !ilUyor, oj!lıl 
Ti!rkivı- muahedeyi imzalayan devlet- 1ı murahhularile uzun boylu mUnaka- te.llmd•n care yo1ctu. :R'attA S•hlbi hir Oll!llll, Ömer Rize Dol(rul. M. Şakir tikten onrıı •öyle diyor: padl'18hın berberi oluyor, traş takımla• 
terle MilletlPr c~miyeti UIT'uml katipJ;ı:.: ••ya glrl.smedl, y•di saatlik bir muhave- ~evl•t ISadranm dPmektir\ murohhR5- Ü'lkü Tasır. profesör Kftmil Mirsa, pro- tngilU: milleti Tür~iyenin bul(Unkil rını hazırlıyor. Bir de ne görslln, padi• 
ne vaziyeti bildirir: eğer Mllletler cemi- re 10nunda hazırladııtı mUaveddeyl im· tara kırk bin k•se ako.ava kadar ruhsat fesör İsmail Hakkı İmıirli ile profoıör hal .ve vaziyPtini tamamile müdriktir ve ""hın ha"' kel! .. Babasının bunca senr 
yeti kon•Pvi üçte iki ni.sbetinde bir ek•e- ,aJattı. (21 Temmuz 1174). vermiş ve evvel rmirde yirmi binden doktor Sehil Ünver imzalı kıymettar TUrklerin asalet ve seciyesind•n tama- dlr l>u isi naeıl evde oövlemedii!'nl dt1• 
rivel1° Tilrkiven;n bu hareketini hHklı Kaynarca muahodos; denllen bu vesi- aoa&ı sÖ'1. sö.,-l•m•m•"i tPnhih •tmiotil.> yazılan ihtiva etm<'ktedir. wen emindir, stlnUrken pad!,,Rhın tra~ını hitırml• .. 
~=-.--,....,,.,.,.,.-.=,........,,....,,.,,...~"'!"'~-~,,..,,.,.,..--.,.,.......,.~-~=====...,--.,,,,====~::"'!~-'""!!"""=---.... --..,..,.,.!il!!!,......,..,,.. ..... ,... _____ .,.. __ ,,.....,. _____ Tam sıhhatler, Afiyetler olsun derkel' 

1
---...------------------------:----''' Ak~am Uzerl, limana inen ihtiyar kap-

İ r aç ünlük ikaye mek oldu. Evet iskeleye yakın bir yerde 

' 

B K G H 
1 l tanın Ilk işi, ml.•afirlnln g~mloinl gör-

dernlrlemt, dar, u%un, üç direkli, fakat 
..---------------·--------------- her halde yollu bir "emi ldL Boyaları 

TUGYfl N ... 
-3-

Anni babasını yatırdı. dikkatle tlzeri
nl örttll. bir çocuk uyutınuş gibi, genç 
kız kapıdan çıkarken bir daha babasına 
baktı ve : 

- Sana temin ederim lı:i korkacak hiç 
bir sey yoktur! dedi. 

Anni odasında uyuyamadı .. Pençere
sini açtı ve geceyi dalgın gözlerle saat
lerce seyn,tU, durdu .. 

* Ertesi dabah, ihtiyar kaptan uyandıj!ı 
vakit, kızını bahcede. mutat islerle meş
gul buldu. Bugün, camQır günü idi. 

Valter, vemek odasına ancak ~leye 
doğru indi.. ihtiyar kaptanla muhabbe
ti kızı.tınnak !cin bir çok ııevlerden 
bahsetti; fakat C<>nnl aııkın bir suratla 
bunlara va bir kelime ile cevap verdi. 

vabtıt ta ııumnakla mukabelede bulun
du. Ve nihayet Valter bahçeye çıkmağa 
mecbur kaldı.. 

Aradan epeyce bir zaman geçti ve 
ihtiyar kaptan birden bire kızının şarkı 
aöylediğini duydu .. 

Anni şarkı söylesin?.. Bu nasıl işti 
böyle?. Annesinin ö!Umilnden, yani dört 
uzun seneden beri. Annlnln a~nı aça
rak b!r defa olsun şarkı söylediği yoktu. 

Yemekte ihtiyar kaptan : 
- Bugün şüphesiz köyde kendine bir 

oda bulumın! .. Dedi.. Anlıyorsun ya ... 
Burada <eni urun zaman tutnmayız .. 

Fakat bu sualin cevabını Annl verdi; 
- Bir karyolamız daha oldt•l!una gtl

re Valterin köyde oda aramasına hiç bir 
IUzu!lı yoktur. Dedi. 

yeni. gUverta temmlz idi. 
İhtiyar deniz kurdu icendl kendisine• 
- Bu gemiyi 8 adamla idare müm

kün mildür? diye dUşündU. 
İhtiyar bir balıkçı beri taraftaıı: 
- GUzel bir remi dejil mi? Hem de 

lı:ızıııın adını taşıyor ... dedi. 
- Ne dedin? 
- Görm!yor mu.sun? Bu cernlnill adı 

Anni'dirl 
Kaptan Cenni o alqam evve g~ dön.. 

dil. 
Llmba ve ocak sönmü' !dl 
Kaı>tan Cenııf bu akşam, mutaddan 

çok fazla lçml' idi. tç ııkınh"1ndan altla
mak hevesine dll•ttı. Evlendli(I günden 
beri, evini bu ak•Am karanlık ve oca
ğını .ılnük buluyordu. 

Bahçeye çıktı. 
Evin ark• tara!ınrla onlttı kucaklaş. 

mı' ,ılrdU. Ko!'tan bu h•lde kınnı ta. 
nımakta mlltlı:UlAt ~kti a~k ve hırs, ,U
zel Annlye ı...ka bir hal vermı.ti. Ve. 
ihtiyar kaptan, bu me(hul detıkanhırıı 
~ kalıim !e :llllwne~ bir khs1ıı. kabar-

dıiiını hissetti. 
Tekrar eve girdi ve boltuk bir .eşle: 
- Annl, Annl! diye seslendi. 
Fakat hiç bir cevap alamadı ve tek-

rar daha kuvvetli bir •esle: 
- Anni! diye bağırdı. 
- Geliyorum bab~. rellyorum! .. 
Ve, bu ses sanki başka ve çok uzak 

bir yerden geliyor gibi ldl. 

* Kaptan Cenni için dört istıraplı ııün 
böyleee geçti, Anbean bir hAdise, bir f&
llk<'t ~ıkacak ııanıyor V<' bekliyordu, 

Annl çok me•ut idi. Sabahtan ak ma 
kadar bir bUlbül gibi prkı •öylivordu; 
Rı.ıhu ıcibl vUcudu da ıııınki kanatlanmı' 
iıli! Kııptan, kızının, Valterin g'ôzl<'rlle 
k"'lılapn gö'1Prlnden nurlar ııaçıldığını 
ıstırapla (örüyordu, 

Nihayrt, o kadar l<:orktu hAdiM pat
lak verdi: 

Bir .sabah, Anni, kahvM!nl verdikten 
sonra, koltuğun kol dayayacak yerine 
oturdu, Ve l:ıabaoının beyaz .uçlannı ok
~ıyarak neşe ve !&adet do1u bir sesle: 

- Baba ... d dl beıı. Valt rln UY eııl 
olmı!ta lı:erar verdim. 

tlıtly1r kaptan, kn:ına :korku ile alo
tı: 

- Ne? Ke dl Oftl1ltl l<HMl! 

du. Yani beni bırakıp gitmek mi l.tl
yorsun? 

- Hayır,., şeni valnız bırakmıyaea
ğım ... Komsumıız S:ıra Goden ile ani••· 
tım, senin btltlin ı.ler1nl o görecek. İyi 
ve nnmu<lu bir kadındır, 

- Ya ... Demek ki köyümüzfin bu ka
dar delikanlıhrını reddettikten sonra ... 
Bir yshancı ile ... 

- Yah~nrı rı~ım, burada doğmuş, o 
da kövün cocııjiudur. 

- Evet, faknt hliyUk annesi bir bilyU
eli kadındır Bu ha~r !carşışında h•lk 
ne dly rk1 

Annl güldU: 
- Bab~. un"" bunun ~öıUnden bana 

ne? Bu g.,nçJP. ben me.ımt olaca~ım. onu 
seviyorum, o da beni seviyor. Bu kadan 
bana yeter. 
Heın burada kRlacak del!iliz ki uzak

lara gideceğlı. DUnyanın tA beriki ucu-
na ... 

- Pekli&... Fakai. baban ne diyor, 
dinle! Daha ilk i.ske1eleı .ı.. son derece 
p!,man ol eakıın ... 

Gt!11ç k11 ,,.ö,lerinl babasının ,;<özlerine 
dikU v~ r.Ul rek: 

- Baha ... ömrllmiln sonuna t..1dar 
senin yanında kaldı/tırnı mı i•tiyor••ın 

padl<ahın kavuıtuııu giyerek •Bu berbe
ri idam ediniz• diyor .. Zavalh berbel' 
<•salıyor, •aman padi~ım• diyor. p,... 
d'<ah •Sen benim hasımın kel olduj!ıl• 
nu gördlin, baban gibi ketum olmadı!!•" 
için söyliyeccksin, her k19 duvacı>tc. 
seni ondan idem ettiriyorum• diyor .. 

Zavallı berber yalvanyor, dlvor !d 1 

aNe vakit söylerrem o zaman idam edJ• 
niz .. • 

Padişah acıyor ve •Peki• diyor. llil 
ay, bir sene, iki s~ne ı;ıecivor. Berbet" 
den ses sada yok .. &rber bakıyor Jd if 
unutuldu, fakat sövlese idam var, ,p/' 
lemese geveze olduğu icin irini kurt vl• 
vor Nihavet bir kuyuya ~diyor ve Jcıl' 
yudan icerlve ba~ırıyor .. •Padi!!Bhın ıı-• 
01 kPldlr• diye baıtırdıkra rahnt ediyol'• 
Oh ılivor.. t• 

Ma'!Bl hu ya, kuyunun iclnd<'n fı•~ı!l 
mıs kamışlar vannıs. be~b.,,.in bu ııo 
kamı<ların lcind .. mahfuz knlıvor ve.ff!; 
nlln birinde crıcuklar bu kılmı•l~ ··tv 
ılüdllk vnnıvorlar. ~arsılarda bu dUıltıdl• 
leri üfledikee dUdUklerln ieind<n. P" r' 
snhın ba"1 keldlr. teraneler• öll\vor. 13• 
her ııeveıelillinden idam edilivor. •' 

Yerin kulaih vardır sC!zlinUn b\l "'I>' 
•ala milvazi ııiden bir mena"1 var. ""~
vana sivrisinek saz. an1amıyana bU 
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SIRBAl'KOSB•f Glbdln AnsUılopedld Alman iıgali altıntla-

Ai~~~:R~~ barbında adı _ BAST~:::'~:~:A:oo,E _ 
m~dı? çok geçen iki nehir ~tı~a~jd.let~ıdıh~';:ü ~er:~ 

•••••••••••••• 
Ya, içmiş ol-

Londra, 20 (A.A) - Düşman işgali 

· ---.,------ 1 demiştir ki : 
Vakayi yazan gazetede okumuş ol- _ 11 - • (V) işareti Nazi istibdadını bck-

k i G 1 buld liyen Akibetln remzidir.• 8a;~ğr:~~at ~~klll ~:k.~:i~n:T.nnd: Dlaye,,... ,......., tlll'llde lıl rolü Pe Baltllı denizi· ESRARENGİZ SPİKERİN HİTABI 
\1%Un boylu on bir buçuğa kadar çakış- ne açılan su yolu • DlnyesteP ne..... İngiliz radyosunun neşiyatında (V) 
Clırtıktan sonra caddede giderken zikzak YAZAN: iSMAtL İLHAN ordusu teşkilAbnm müşevviki olan es-

.. d b _ı__._ b ha- rarcngiz spiker albay Birlon demiştir yurü üiünU gören lr e~ onun a Alınan - Rus harbı münasebetile adı den •onra yeniden Karadenize kadar ki linl içicinin dokunduğuna baınleder. hn 
Kendisine yardım etmek maksadiyle ko geçen iki nehir kkında karilerimize küçük gemilerin iılemeıine müsait bir • - Gece saat 24 .... Çörçilin mesajiy-

b bl .kısa rnalOmat veriyoruz: hal alır. le geldim .. Simdi 20 temmuza ~ lun. u tutmak isterse de bayan u r n9u-l Oinueper Sovyet Rıı...,anın Volgadan 
fa tar -v -~ Oinyeper kayalar araıından kurtul- oluyoruz.. c V • işareti Alman ~gali al-rnaralı erk~i f.rlabr, bir tara •-~:ıc. • - sonra ,..,. c}11emmı'yetll nehridir Bu nehir 

r ·u ralı bir er .. ~e çar- ..... · duktan sonra ovaya inmiş bulunur ve tındaki memleketler iradesinin bir tim-
az sonra llu numa . ·· inde ar- Avrupa nehirleri arasında Volga ve Tu- cenubi gatbiye dönerek geniı bir ağızla salldir ve Nazi istibdadını bckl!yen Aki-~ar, 0 d~ ~~dı.lk:l:!~mek ~er- nadan sonra gelmek üzere UçüncüdUr. Knradenize dökülür. betin bir remzidir. Madam ki Avru1)8. 

k ım etm d ';Ikı'; elindeki kadın çanta- Dlnyepere eski Türkler (özü), Romalı- 'Ozerindeki manialara rağmen Dinyc- milletleri Almanya ile iş birliği yapmak.
ııi~~e 

0

:~nr: silleyle, tekmeyle pataklar. lar (Dd ~pdi.~~ Y~~d (Boryste- per nehri tarihte pek mühim roller oy- tan imt:na ediyorlar, şu halde Nazl is
Derken, iiç numaralı bir erkek, galiba ncs) ekr1ıer. d u neVırlg ail ayDyuany asne-ı- namıştır. Herodot bu nehri Nile muadil tibdadının mahvolacağı muhakkaktır .. • 
le d' • · deki b d d k nın ete erın en ve 0 a e a eddederdi. Orta asyadan gelen rnuhte- Esrarenstiz spiker sözlerine devamla 'd~~ ;~ e~~ k ... ayank ak d~:.Uı ye- hirlerlnin menbalarına yakın bir yerden 1!f Türk akınları Oinyeper kıyılannı ta- demiştir ki : 

.ı .;· der Sgın ·~ a ta b: üç~:- cıkar ve 527,000 kilometre murabbaı kiben Balkanlara ve Karpatlardan orta - Size tekrar söyliyorum : Mu8Z7.8m 
sıne ı az e ... er: . ayın ayan . . - ~Usatinde bir sahanın sularını boşnltır. Avrupa yollanna varmıştı. Bizanslılar ıV• seferberliği başlamıştır. Su Anda maralı erkegı ıki numaralının üzerıne E lA D g'b. nubu garbiye do"- h f da V li 

'k' l . bi d d" k 1 vve a una ı ı ce ıs bu yoldan k~ Rusyaya kadar sokul- Avruparun er tara ın , • • ga P ge-yatırıp ı ıs nı . r en over en on ar ru akar ve Smoleruık'ten geçer. Be~·az k d h tilrlU il d l te-
lı b '- '- d " muelar ve lskandinavlar bu nehri taki- !inceye a ar er m ca e eye sıfbi ta.Hh. alz dört numara lr erıı;eıı; •- Rusyaya girdikt-- sonra Orsha'da cenu- Ul edilmist' H ta fta d 1ara 

L b B d k kl k k dö- ~.. ben Karadeniz sahillerine inmielerdi. vess ır. er ra uvar · ııa clırır. u a er e erln so a ta ba döner buranın idare merkezi olan DlNYESTER knpılara, nakil vasıtalarına vazılmış mil-
vülmesine itiraz edince sayın bayan onu Mohileft,:.. de geçer sağdan R'ıruık ba- 1r V h fi a" "1 ektedir 

k ~.. ' Avrupa kıtasının cenubu şarkisinde yon ca • • ar ~oru m . ~a ötekilerin üzerine yatırır ve {iç er c- taklıklarmdan gelen Pn'pet kolunu alır. K 1 k · d bi fı t vermekte-
- çıkan miihim bir nehirdir. 1500 kilomet- aran ı sıze e r rsa 
el birden döver... le b' 550 kilometre tulü üzerinde ancak 46 re tulunde olan Dinvester Cekoslovrik- dir. Bu muazzam ordunun ferdi sıfatiy-

Bir kadının tek başına olara . ır er- metrelik bir meyli olan bu kol, durgun yada Karpat dağlannın şimal eteklerin- le siz de bu harfi vazınız .. HattA jliln-keği fırlahp atbktan •onra Uç tan.esi.ni sularla dolu dUz bı'r ovadan yavas yavaş 1 · d di ' ,1 li oltınu• MU 
de bfribfri ÜZf!rfne yahraraıı; nepıfnı ır- aknr ı::. lin b rd Ö 1 ha •- '- b · de do"ar ve Karadcnize döküldüğü ye- dUz erı e yazınız, sını n ... -
' h d k " re kadıır Ukrayna Sovyct Sosyalist cUm- nasip uımanı gc ce u o u Y e -
Clen dövmesi doğrusu pek 0'8 gi ece R~r burada bir çok kanallar acarak hurlyeti ile eski Romanya arasında hu- rcket edecektir ki Almanlar bir şey ya-
bir eeydlr. Birde kadınlar kuvvetalz araziyi kurutma~a çal~ışlar ve u~um dut teşkil eder. paınıyacakl~Clır. _. 
olur, derler.. mesahası 9 milyon hektan bulan bu ba- ---

Vakıa, lcadınlann en çoğu erkeklere tnklıklardan 4 milyon hektar kactarını D!nycstcrin cereyanı çok .şiddetlidir, "'ONY A 'J'ICAREI' 
J k hatıl\ sulan azaldığı zarnaruarda bile sil- .n. niabetle kuvvetalz olur. imnaati yap- ziraate yarar bir hale getirmişlerdir. rall di~cr Rusya nehirlerlnkine kıyas MUDCIRtJ DE~İ,'J'İ 

salar bile. kollarındaki ve bacaklannda- Prlpet kolu ile Niyemen ve Bug ne- edilirse ziyadedir. Edime (Hususi) _ Mıntaka ticaret 
ki adaleler erkekleri dövecek kadar kuv birleri arasında da kolayca kanallar Dinyester nehri Odesanın bir kaç kt- müdürU B. Mesut Sarman Konya mın
vetll ve bUyük olamaz. Buna eebep, ada açılmıştır. Bu suretle Dlnyeper ile Bal- lomef.:re cenubu garblsinde az derin ba- takası ticaret müdilrlUğUne tayin edil-
Jelere kuvvet veren, onları inki4af etti- tık denizi arasında bir su yolu meydn- b k i · 
ren böbrekler üatilndcld guddelerin ka- na P.elirilmi§tir. taklık sahada ir ço kollara ayrılarak miş ve yeni vazifesine gitm ştir. 
dınlarda. erkeklerdeki kadar iılek ol- Dinyeper nehri Kivere varmadan ev- den!ze d<lkUlUr ve biri ŞUbatta veya 
mamaaıdır. Bu guddeler it\ek olmayınca vcl ~·oldan, orta yayllinın sularını bocıal- martta buzların çözülmesiyle, diğeri ha-

"' ziranda karpatlar Ü7.erindcki karlarm bir kadının erkek gib~ kuvvetli olması tan Desna kolunu alır ve saMan solctan erimesiyle yılda ilci defa kabarır. 
mümkün deiildir. ~elen biltUn tabii vollar burada birbir- _ 

Fakat bllireiniz ki, hormon çıkaran lerlni kesmiş olur. ·KJye(i eeçUkten son
guddelerin itleri herkeste bir örnek ol- ra nehir Ukraynanın Kilst teoe1erine 
mu. Kadınlann en çoğunda. böbrekler rastgelir ve bunların etrafını dolaşma
üzerlndeki guddeler az ieledilclerl hal- ğa mecbur kalarak cenubu şarkive dö
Cle, bazılannda çok ieler, o vakit kadın ner. Nehir burada sa~ 'kıymndaki dik 
Cla erkek kadar hatta ondan ziyade kuv- yarlan kemirio parçnlıyarok yavaş yıı
vetll olur. Gazetenin anlatbğı o gece va- vaş starba no.ıtru mecracıını deı;icıflrme
ka11 da honnonlann cilvesine pek can· ğc çalışır. BilAkis sol sahillndl'. fevc7.an 
lı bir misaldir. O vakanın kahramanı znmanlarında düz ovalara yavılarak bn
olan tayın bayanın, gazetenin de tarif zan ]3 kilometre bir genisJlk kazanır. 
ettiği gibi, uzun boylu ve genle omuzlu Dneprepetrovsk (eski ndı Yekaterinos
olmaıı bu vakanın asıl sebebi böbrekler lav) ta, Knrpatların son uclan nehrin 
lh~erindeki guddelerin hormonu olduğu- öniine çıkar Artık kuvvetli bir ncltlr 
ııu pek fyf anlabyor. halini alan Dinyeper granit kavalardan 

GAZlAN!'EPTE 
Sun'i loelı sanayii 
fnJıqaf ediyor_ ---Gazantep (Hususi) - Vilayet dahi

linde imal edilen sun'! ipek mamulôtım 
inkişaf ettirmek ve kacak kumaş sürU
müne mfini olmnk maksadiyle Ticaret 
vekaletinden Jtelcn emir üzerine Tica~ 
ret odasına bağlı bir sanayi bürosu teş
kiline başlanmıştır. 

O gece davak yiyen erkekler hormon- mürekkep olan bu nnzayı kUr>ük se11\
!ann işlerini bilselerdi, öyle uzun boylu leler ve şiddetli nkmtılnr te!!kil ederek 
"e geniı omuzlu bayanın mutlaka ÇAbuk ntlamağa çalışır. 66 kilometre mesafl'de 
~fkelendiğinl kavga etmeyi scvdiı:ini 9 mUhim akıntı vardır. Bu arızalann 
bilirler ve onun yumruğuna, ekmelerine şelale şek1inde olanlarına Poroghi ve 
yakın olmaktan lcaçnurlardL Babrekler Zabori derler. 

Gecen senelerde Kilis kazası dahil!n
de hayli inkişaf etmis olan ipekli men
sucat dokumacılıJ:.'1, Kilisin hudut üze
rinde bulunması dolavısiyle, inek ku
maş kacakçılığmı arttırmıs ve bu yüz
den Kiliste mensucat imali menedilmiş
ti. Son zamanlarda vilayet merlıcezind 
havli inklsaf eden bu sanatın böyle bir 
Akibete dUc:ar olmam8SI ve kaçakçılı~n 
önlenmesi icin hUküme~ alınan bu te<L 
bir çok yerinde olacakbr. Sanayi büro
sunun teS<'kkülilnU müteakip ipekli do
kuma imalatı bu büronun kontrolü al
tında yapılncak ve ineklller satışa dam
galı olarnk çıkarılacaktır. 

il:z.erindeki guddeler çok itlek olduklan RU8yanın en zenıı:in ve en knlabalık 
"akit bir marifetleri do: kendilerinin sa- yerlerinden geçen Dinyeper nehri Smo
•• lbi olan kişiyi öfkeci ve kavgacı yap- le'nsk He Dneprepetrovsk aroıında sey
ınalndır. rll sefere müsait oldustu halde arızalar 

Böbrekler Uzerindeki guddelerin faz- :ıebeblyle buradan itibaren 90 kiJomet
la folediğinl g8steren - uzun boylu ve rclJlc bir saha Üzerinde aeyrü sefer kabf
Renfo omuzlu olmaktan başka _ ala- Jiyetini kaybeder ve ancak Zaforozkl' -
metler de vardır. Fakat bunlann haz.ıla
ıı bayanlarda tuvalet vıuıtalatlyJe kay
bolduğu gibi. bazılan da elbiaenln üze
rinden carülemiyeceğl için onları say
rnıyaca$hm. Y alnrz, bir bayanın uzun 
boylu ve geniJ ommlu olması onun öf
kelenmesinden herkcsl lcorlcutmıya ye
tirir. 

Böyle uzun boyh: ve geniş omuzlu 
bir bayanın içmi, olmuı. kendisini 8f
lcelendirenler kin iyi bir talih eseridir. 
İçki insanı daha çebuk öfkelendirirıe 
de adalelerin kuvvetini azaltır. Uzun 
boylu, geniş omuzlu bayan içmediği va
kit daha kuvvetli olur. 

O kıbalda bayanlardan ikisini bilirim. 

Sün~erbank Yerli mal
lar pazarları lzmir ma
ğazasından: 

Manifatura ve kumaş tüccarlarının 31 ana• 
yıs 1941 tarihinde hitam bulmuş olan mtlraca• 
at müddeti Pazrlar m ildtirltlğtlnden alclıit• 
mız talimat mucibince 31 Temmuz 941 tarihi• 
ne kadar temdit edilmlstir.;. .. Alakadarların 
mezkilr tarihe kadar muracaat etmeleri UAn 
olunur_ 21 - 23 - 25 

Biri bizim evdeydi, adına da Ho kadem 
bacı derdik. Bir gece eve Rİren üç erkek 
hırsm, tele baeına olarak üçünü birden 
iplerle baalavıp tulumbanın alhnda ısla
tıp cezalarını verirken, ev hallcı ancak 
tulumbanm eeainden uvanabilml,tl. Öte
ki de uzak bir yerdeki çlftli~ine, tabii 
çok zaman oluyor, giren d8rt eşkıyayı 
tek başına ve yalnı7 bh türeğiyle korkut
mu, ve hepsini bağlıyarak jandarmalara ~-· 
teslim etmieti.... $ BELSAMITOL 

Uzun boylu ve genie omuzlu bayan
lardan korkmalı ve onlara daima hür-
rnet IZ'Östermeli. G. A. 

~--

Eğitmen namzetle•i· 
nln IJfıe f edalı tir lığı 
Balıkesir (Hususi) - Savaş tepede 

acılan e~itmcn kursunun 20 klş!lik iki 
ekibi kurs inşaat sahasında çalışırlarken 
beş kilometre uzaktaki ba~lar mevkiin
de yangın ~ıktıi:ını ~örmüşler ve o me
safeyi koşarak l4 dakikada yangın yeri
ne yetişmişlerdir. Su olmadıltı için eğit
men namzetleri hendek kazıp buradan 
aldıkları topraklan ve yaş otlarla kes
tik lcrl dallan ateşe atarak yangını bir 
saat on beş dakikda söndilrmilşler ve 
btıvUvUp oradaki ekin tarlalarında ve 
onnanda fazla hasnrat yapmasının önü
ne J?c~işlerdir. 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BEI.SOÔUKLUCU, idrar :r.orlu~. aıes&· 
ne ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere, böbrek rahatsızlıklarına kar1' 
en mükemmel bir ilaç BELSAMİTOL'dur. BEISAMlTOL kullananlar yu
karıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelede bulunur. 

Satış deposu : Sami Aksu. Bahçekapı iş Bankası arkasında 
Rahvancılar '!Okak No s-... =---am-••"' 

Doyçe Oryent 
J)l?ESI>NER BANK 

t Z M 1 R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi: H~kUN 

Almanyada 175 $Ubesl mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Ra:whsmarıı 
TUrkivedt- şubeleri : ISTANHUL ve IZMIR 

Ml5U'da ~uheleri : KAHllUt: VE lSKENl)lo;KIYE 
Heı türlü banka nıuamelihm lfa ve kahuJ eder. 

. ........................................ -: 
: AM~~~A l!AD~OSU : 
• • 
: n t ı r. (l N K t~ P R O G R -' M r ·......... ----- ........ . 
7 .30 Program ve memleket saat ~yan, 
7.33 MUzik pl. 7.45 Ajans haberlerı 8.00 
Müzik pl. 8.30 - 8.45 E'rin saaU. 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
MUzik : Fasıl sarkıları 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 MUzik : Fasıl şarkılan 13. 
15 _ ]4.00 Müzik pl, 18 00 ProJ?ram ve 
memleket saat ayan 18.03 MUzik pl. 
18.30 Konuşma : Memleket oostası 18.40 
Müzik : Trio - Haydn 19.00 Konusm~ .. 
(Mehmcdin saati) 19.15 Müzik : Koy 
havalan 19.30 Memleket saat ayan ve 
afans haberleri 19.45 Müzik : Fasıl he
veti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : 
Bir halk türküsü öğreniyoruz .. 

Öyledir yar övledir 
21.00 Zirnat takvimi ve toprnk mahsul
leri borsası 21.10 Milzlk : Solo sarkılar 
21.25 Konuşma (Hotbee) 21.45 MUzik : 
ı)I. 22.30 Memleket saat avan. ataruı ha
berler!. borsalar flatlerl 22.45 Müzik : 
pi. 22.55 - 23.00 Yarınki program ve ka
panış .. 

t7.MtR BELEDtYEStNDEN: 
Münhal bulunan bcfodiye zabıta me

murlukları için 2ın /1941 gllnil mUsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

Orta mektep, veya muadili derecede 
tnhstl görmüş ve nskerli~inf ynpmış bu
lunan tsıllolerin imUhen ~UnU vesi~a
ları ile birlikte zabıtn mUdUrJilr;Hne mU-
racaaUarı. 16, 19, 21 (1577) 

tc HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

DP. 'J'eufllı Raıtı Uysal 
Ber gün Hasta kabul eder. 

Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 

Pastacı fınm yanında 
TELEFON:4360 

~ :.ı ımm 11111111111111111111111ıı11111111111111111111111 : 

~ Kiralık depo ~ 
E Alsancak Mesudiye caddesi 1471 § 
§inci sokak 7 numaralı han dahilinde ~ 
El ve 2 numaralı lkJ depo kiralıktır. E 
§Arzu edenlerin Kemeraltında Hacı § 
§Hasan Kraethanesinde Dan~ Abidin § 
:ol?luna müracaatları. E 
:"·1111111il11111il111111111111111111111111111il1111111111 r: = 

M ..... 1 
:······················································· ... ı ••••··············· .. ·•····· 

i Devlf?t Demir Y ol~arıntkm i 
··················································~ .....••.............••......••.•.. : 

15 AOastoa '4ı ,.,.,,,,"'-'• Hllıll atl ... 
1 - Banliyö yolcu tarifeleri ile ıalV,re tarifesi ~ç ..Mm•k •ere. denıir 

yollan eeaa tarif elerinln 6 olan ernaalt ,..,11.lt'İl iilcr~rinf! 'l'h~llati 'bhna1t ve tari
fe vahitleri ile hasıl zarbından çıkaca>. santim kesirleri sal\\İıtlıe iblağ edilmek 
oartiyle 6, 3 e çıka nlacaktu. 

2-Anahat tarifelerinden: b. D. 9, 10, 11.14, IS.16, 17, 18, 19, tO 
102, 109, 112. 20 ı. 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211. 212. 213,. 21 s. 217, 
220, 222, 223. 224, 225, 226. 227. 228. 229, UO, .2'1, 2'2. 2H, 234, M•kta 
ücretlere ait 111 cü kısmı : 236, 2'7,2'8, 239, 240, 24,, 241, 243, 244, 
245. 246, 247, 250, 251. 252, 254, 255, 256, 25 7, 258, 2S9 

Mudanya, Buna tarifelerinden: M. B. 1. 3, 4, 5, 
Sam.un Cartambe tarilelerinden: S. S 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Erzurum hudul tarifelerinden: 19, 20, 21 
Numaralı huausi •e tenzilli tarifelere rröre her mesafe için tahakkuk edecek 

nakil Ücretlerin % 5 :zam yapılacakhr. 

Fazla tafailAt l<,:in istasyonlara müracaat edilmesi. 16 21 27 2691 (1572) 

.lanat OJıula Mödtbalüjünden : 
1 Ağustos 1941 tarihinden itibaren Maarif vekaleti heaabana inoaat uıta 

okullanna ve Millt Müdafaa vrklleti hrsabına da aanat okulbnnli bu aene ah
r.acalc leylt meccant h~lebe namzet ka,·dına batlsnmı,tır. En az tam devreli 
ilk okuldan diplomalı 13 • 1 7 yat :\fasında Türk tabiiyetinde olmak earttır. 
Her vilayet merkezinde 20 Ağustos~l yapılacak müsabaka imtilıanına girmek 
istlyenler bir dilekçe ile vilayet makamına, nehari girmek istlyenler vesaiki Jle 
mektebe müracaat etmeleri ilan olunur. 2 770 ( 161 1) 

BORSADA EHCtlMEN IH'J'İRABI 

'l'leaet lıorsan intihap Encümeninden : 
İzmir ticaret ve zahire borB&1ında enc.ümen intihabının 25 /7 /941 tarihinde 

Vf" aaat 1 O da icra edileceği: 
Seçmek ve seçilmek hakkını haiz: olanlann isimlerini ihtiva eden cedvellerin 

Roraa ealonlanna aaıldığı ilan. Seçmek ve eeçllmek hakkını haiz olanlarm rey
lerini kullanmak üzere 25 /7 /941 tarihinde ve saat 1 O da lütfen xahire aalo
nunda hazır bulunmalan rica olunur. 

jzrn1p Defterdarlıtından: 
1 - Maliye mealek mektebi için hariçten liae Ye orta mektep mezuna 

olanlardan müsabaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Uae ve orta mektep mczunlan tahriri ve Pfabl olmak Uzere a)'ft 

ayn imtihana tAbi tutulacaktır. 
3 - Tahriri imtihan 28/Temmuz/941 pazarteai günü, tifahl imtihan 

30/temmuz/941 çaf111mha günü eaat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir gtlnde ikmal edilmezse imtihana müteakip günlerde faealum olark de
Yam olunacaktır. 

4 - lmtihan, hesap, tarih, coğrafya ve medeni bilgiletden yapılacak
br. 

S - MGsabakada kazananlardan evvell ortadan yUk9ek tahsili olanlar 
tercih olunacakhr. Bunların adedi altmışa baliğ olmadıjh taktirde orta t.ahır.11 
olanlardan veklletçe tesbit edilecek dereceyi almıt olanlar mektebe kayıt 
olunacaklardır. 

6 - lmtahana gireceklerin: 
a) 16 yaşından küçük ve 25 yaıından büyÜk olmamalan prtbr. 
b) Askerlik çağında olanlann askerliğini yapmış veya askerlikle allka

lan bulunmamıt olmak lhımdır. (Müeccel olanlar kabul edilemez
ler). 

7 - Orta tahsili olanlardan mektebi muvaffaltiyetle bitirenler (20) U
ra maa, veya ( 75) lira ücretle, Use tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
( 25) lira mallf veya ( 65) lira ilcretle maliye memuru tayin edilecekledi.T 

8 - Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebelere tedrisat ve staj müd
detince mektep yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalmaları
na störe yevmiye mukabili ayda 20 - 30 lira verilecektir. 

9 - Müsabaka imtahanında muvaffak olup ta mektebe kabullerine 
•elı:lletçe karar verilenlerin rapor, taahhOt senedi ve •ire gthl kendilerine 
bildirilecek evrakı baekaca defterdarlığa tevdi etmeleri )Azımdır, 

10 - Talip o1anlann 4, S X 6 eb'adında iki fotuğnıf, nüfuı hüviyet 
cUzdanlan, askerlik çağında olanlann askerllk durumunu g8sterir vesika, 
tahsil derecea!nl ~3sterir tasdikname veya ffthadetnameleri ne birlikte nlha· 
yet 2S/temmuz/941 cuma günü uat 17 ye kadar istida ile defterdar]ığa 
müracaat etmeleri 1AZ1mdır. Veaikalan nokıan olanlar veya bu tarihten son
ra mümcaat edenlerin talepleri kabul edilmiyecelctir. 

KeyAyet HAn olunur. 
7 1 O 1 S 21 22 23 24 25 Vll 2SIS (1519) 

sızı IS'2'1RAP2' AN 
KaPfaPı• 

ROMA TtZMA, BAŞ. D!Ş, SiNiR, 

ağrılan ve GRiP, NEZLE. SOôUK. 

ALGINLIKLARI, DERPt'.AN bfe. 
lerile derhal geçer. t~btnda günde 

1-3 Kqe alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

(Altınrüya) kolonyasının bir 
damlasında Sarı$lft a$k perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat v zevki ucU$1118ktathr. 

Hildl Eczanesinin Bu eseri. İzmire sembol olnn1t ve bilffln 

T&rldyenln sevkini kokusundan toplaouı bir sanat harikasıdır. 
Yanl?Jnın bir a~I köşesinde küçük bir 

çaban tarafından mıstr pişirmek için ya
kılan ateşten çıktı~ i>~nilmiştir. Eğ!t
;:;en namzetlerinin fedakarlıltı büyük 

cır_t_e.IA;k;e~ti;n~ö:·n~U~n:e~ge:;çm~işt~i~r ........ .:. .................................................. 11!1''!111 ........ .-.J ........................ ~7.-. ...................................................... ~ 
FOSFAR.'tOL. Kanın en hayati kımu olan lannm yuvarta?klan tazeliyerek ~o!alhr. ~fit itt.h tell'IİD edH. VOrucb fOSFARSOL 

KAN 
) KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

.:ıı_ ı ı·ı. d' l'k n·r S'ım·rıeri unlandırarak asabı buhl'1llllan, uykusuılul'u gıdf"rfr Muannid inlııhazlarda uevam J genç ı.. ~•ç ı ve . 
barsak tembellilinde Tifo. Grip. Zattlrrieye, Sıtma nekabatlerlnde, Bel revşeklili ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
tannı havret faideler temin eder. 
Fffl;FARSOI 'Un: Di!n bUtiln lmnef ~umplanndan Ostfinlfftft OF.V AMLI BiR SURETLE KAN, KUVVET. ISThlA 
TEMiN ETM~I ft ilk kullananlarda bile tesirini derhal ıtöstennesidlr. 

Sahhaf VeUJetinln resmi mOsaadeslnl baizdJr. Der eaanetle bulunur. • 



SAHiFE 4 

HAJ'IRALAR 
·--·-···· lngiliz hava akı3ları /tal yGn tebliği ~ 

Bir ln~iliz kru
ral Kazım Dirik vazörüııü batır .. 
ve eski eserleri dıklal"ını söy. 

Merhum C etle-
rn~iliz zayiatı 
il-iman kayıp
larının yarısın

dan da az 
Merhumun Trafıyada 

meydana çıfıardığı baş
lıca abidelerimiz •• 

insanlı!.; vasıflarıni kemaHvle asil ru
hLında toplaMJ!' olar genrra} Kazım Di
r!k eibi hır btiyiigümüzün ebedi kaybı
P<ı k?.rgı gun gıeı;tikce derinleş~n tee~sur
lr-rimi:1le onun bo~luğunu duyarak kıy
metli hat>ralanna ~anlını~ olmaktayız. 

Ben burada yalnız, ebediyete ufac;a.n 
n1rrhum K8zım 'Dirik'in ruhunda e$ki 
Vf' t.ırihi eserlere karşı durmadan )'&nan 
Vt" muhitindekileri de yakan derin aşkı, 
milli t-,;tetiğe ait bakunsız kalmış bir 
c;ok kıymetli san'at yadigiirlarının ko
runması ve ihyaM İçin gösterdiği candan 
.cı lSkayı belirteceğim: 

General K8.zım Diri1. çok sevdiği gü

re! İzmirimizi şüphsiz bir muhit varlığı 
ve zengiliği içinde medeni mamurelere 
büründürerek şenlendirdikten sonra her 
hucağı canlı bir tarih hazinesi olan Trak
yamtza gelmişti. Rumeli toprağı, Manas
hrlı Kizım Dirik'in gönlüne doğduğu 
vurdun temiz kokulannı duyurmuş ve 
1'indirmişti. Bu sebt"'ple Edirne ve Trak
iB1Tltzın koynunda yaşayan tarihi men
i ibelere büyük bir heyecanla sarılmıştı. 
General Kazım Dirik ilk iş olarak Mi
mar koca Sinan' ın şaheseri muhteşem 
Sclimiyenin kıymetli müştemilatını ihti
va eden eski Darüssuhyan medreseleri 
mükemmel bir şekilde tamir ettirerek 
cEtnoŞl'rafya müzeleri> yapmıştı. Ba
kımsızlıktan çöküntü halinde bulunan 
meşhur Selimiye Araetasıru yeni baştan 
Nmir ettirmek ıuret:iyle esas: durumunu 
meydana çıkararak kurtarmıştır. Edir
nede belli batlı sivil mimariye ait yüL.
sck eserlerden Çelebi Mehmet devrin
den kalma eski bedestanı, Koca Sinan 
)&pı.sı olan Rüstem paşa hanı ile Ali pa
sa çarşısını, birinci Ahmedin defterdarı 
Ekmekçi oğlu Ahmet paşa kervansara
yının - Bir çok hissedarların elinden 
kurtanp hükümete mal etmek suretiyle
Restcrasyon tamirlerini yapbrmış ve 
bunların san"at zinetlerini meydana çı
J.:armı~b. 

Mimar Sina'ın Edirnede, şehrin ihti
yacına karşı uzak qıenhalardan getirdiği 
suların tak.simi için inşa etmiş olduğu 
bi.r su hazinesi mevcu!: olup uzun yı1lar
danberi metrük ve bakımsız bir halde 
idi. Kanunt ümerasından Yahya beye 
ait olan bu tarihi au hazinesiyle beraber 
~ynca bir çeşmesini, keza Edirne • le
hlnhul yolu üz.erinde .. hası aed)i açık 
bir namazg&h halinde bulunan Hadım 
ağa ve Cezzar çeşmelerini, Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşanın mimari tipi iti
bariyle çok mükemmel iki büyük ÇCt

mesini, e9k.i eıerleri sevenler lc.urumu
nun tahsiastiy]e tamir ettirmiıti 

* Merhum general Kazım Dirilt T rak-
ya mıntakaaı dahilinde bulunan bir çok 
tarihi Türk hamamlarını da tamir ettir
miş ve işlek bir halde meydana çıkar
mıştır ki başlıcaları şunlardır: 

1 ) Babaeskide Sinanın eseri cCedit 
Ali paşa hamamı>, 

2) Vize'de Birinci Murat hamamı, 
3) Gelibolu da paşa hamamı ve Geli

bolunun Bolayır nahiyesinde Gazi Sü
leyman patanın (Kavak köyü) hama-
mı. 

4) Çanakkalenin Ezine kazasında 
Edirne fatihlerinden Saferşah hamamı. 

Edirnede koca Sinanın önemli eser
ı~rinden Sokullu Mehmet paşaya ait çif
te hamamların - tarafımdan tanzim kı
lınan rövele plinları ve keşifnamesi üze
rine - 1 2 bin liralık tahııisaı temin edil
miş, ayni zamanda Sokullu Mehme pa
şanın Havsa nahiyesiyle Lüleburgaz ka
z.\sındaki Sinan yapısı olan hamamları
nın da pl8n ve keşifnameleri mucibince 
tamirleri için müteaddit teoebbüslerde 
hulunmuşlardır. 

Omit ederiz ki bilhassa general Ka-
1 tm Diriki çok seven Lüleburgaz halkı 
Sokullu Mehmet paşa camiinin mimari 
•İlesine dahil olan hu kıymetli hamamı 
belediyelerinin yardımı ile ihya ederek 
kurtanrlar ve K&.zım Dirikin ruhunu da 
,adetmiş bulunurlar 

* General Kazım Diriltin bap.rıh him-
metleri yalnız eıki sanat eserleri üzerin
de kalmamıthr. Esk: Rumeli aavaşlann
da büyük zaferler temin eden büyük 
fürk serdarlarının menkihelerini yaşat
mak için onlann mezarlannı buldurmuş 
tHnzim ettirmiş ve terefli adlarına ahi· 
delrr vaptırmışhr. Ezcümle: 

1 ) Yıldırımın meşhur Niğbolu harbın 
~a cenah kumandanı olan pa$ayiğitin, 
Ke!'lan kazasında - adını taşıyan - pa~
yiğit köyüne civar olan cYıldıztcpe> 
üzerindeki mezannı çam ağaçlariyle 
ttiis]eyrrek yeşil saha haline getirmiş, 
;ıyrıca Ytldıztepeye muntazam yollar aç
t,rmı"' ve pa-sayiİ(ii. namına proje ve 
pit.lnlarım mucibince bir abide inşası 
i~in ~nrlf!re tilk-.im edilmek üzere tah
p•satını ayırmı..;t1r. 

2) Pındrhisarda , Vize ve Pınarhisar 
l"tihi kale di7darlorından (Bin bir oklu 
fthmet) in mevcut türbesi etrafını hin bir 
adet ai!e.c diktirme-k suretiyle güzel ye
~il !'ll\ha haline ifrağ etmi~Lir. Ayrıca 
Tiirk tarzında olan türbe!'İnin de tamiri
ı'.! K1r~ 1art<li vilavetin~ bildirmiştir. 

3) G<liboh• kar,,.ındaki Cardak sa
hıiinde (Art burnu şehitleri) abidc!'Iİ, 

Pehliv~n ve Jnce nahivelerinde ve Edir
Jlıt' HaıP:köyünde «Seh.itler abideleri> 
Khrm Dirikin kıvmetli tesebhüs1eri ese~ 

livorlar 
----O-

Roma, 20 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Maltaddki hava üsleri yeniden bom

bardıman edilmiştir. 
Simali Afrikada Tobruk cephesinde 

topcu faaliyeti görülmüstür. 
Tayyare kuvvctleriıniz bu mü tah

kem mevki y~kınında dört hin tonluk 
bir lngiliz kruvazörüne hücum edtrek 
kruvazörü batırmıştır. 

Dü .. man T r&b]u'J; ve Bingaziye karşı 
}.ava i\kınlan yapmı~br. 

Sarki Afrikada İngiliz tayyarel'cri 
C·ondarı bombardıman etmislerdir. 

Atlas okyanusta harekat icra eden 
Lir de"iz altımız üssüne dönmemi~tir. 
/, kdenizde denizalhlarımııdan biri bir 
İngiliz denizdltısını torpillemiş ve batır
rııştır. 

Ruslara flöre pek ş:J. 
detli harııler olu vor ----
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Hava kuvvetlerimiz geceleyin düş
man tank ve zırhlı cüzü tamlarının teh
rihine devam etmişlerdir. Katiyetle el
de edilen tafsilata göre tayyarelerimiz 
1 9 temmuzda cereyan eden hava mu
lıarehelerinde 71 düşman tayyaresini 
düşürmüşlerdir. ____ .,.,.,.. __ _ 

Rus yada bir tayin 

B. Stalin müda
faa halk komi
serli~ini aldı 

---0----

Moskova, 20 (A.A) - Sovyetler bir
liği yüksek riyaset divanı Halk komiser
ler reisi Jozef Visaryanoviç, Staliııi mü
dafaa halk komiserliğ:ne tayin etmiştir. 
Garp mıntakaları başkumandanı gene
ral Timoçenko d'a müdafaa halk komi
ser muavinliğine tayin olunmuştur. 

--<>---

Yeni İngiliz hücuml-Jrı 
hal?lıında Almanların 
söyledilı~er· : Pelı cclı 

hQi ar ~olı •• in~an zayia
tı ehemmi;ı.ıetsiz .• 

Londra, 20 (Radyo S. 21.10) - Hava 
neoarctinin tebliği : Son bir ay z:ufında 
Britanya avcı tayvaı·eleri Almanya üze
rine yaptıkları akınlar esnasında 301 
dü.şman avcı tayyaresi düsürmüşterdir .. 
Bu müddet zarfında 118 Britanya avcı 
tayyaresi kaybedilmisse de bunlardan 
17 sinin pilotu kurtulmuş ve diğer bazı 
pilotların da parasiltlerle isgal altında
ki Fran!":ız arazisine indikleri görülmüş
tür. 

YENİ İNGİJ,iz HÜCUMLARI 
Londra, 20 (A.A) - İnwliz hava ne

zaretinin tebliği : Dün l(ece İng'.liz ha
va kuvvetler:nin baslıca hedefini Ha
novr mıntakası teşkil etmiştir. 

DENİZDE 
Kuvvetlerimiz himayeli kafile halin

de seyreden düşman l(entiler!ne iki mu
vaffakıyetli taarruz yapmış ve düşma
nın sahil seyrisefainine ai!ır zayiat ver
dirmiştir. 18 bin tonillltoluk 8 gemi ha
sara uğrattlnuştır. 

İkinci taarruz da öğleden sonra gemi
lerden mürekkep kafile ile bunlara re
fakat eden tayyare dafi gemileri görül
müş ve Norderneli adası açıklarında 
kendilerine hücum edilmiştir. On hin 
tonluk bir petrol l(emisine isabetler ol
muş ve bunu alevler içinde bırakılmış
tır. 6000 tonluk diğer bir gemiye de isa
betler olmuş, köprüsü ve üst tabakası 
havaya uçan genti ateş almıştır. 10 bin 
tonluk diğer iki gemiye de isabetler ol
muş ve bunlar alev içinde bırakılmıştır. 
Bütün tayyarelerimiz dönmüştür. 

ALMANYA ÜZERİNDE 

Bombardıman tayyarelerimiz Garbi 
Almanya üzerine taarruzlarına devam 
etmişlerd!r. Bu taarruzlar Hanovr mın
takasına teksif edilntis. bilyük yangınlar 
çıkarılmıştır. Alman sahil civarında tay
yarelerimizin yolunu kesınei!e çalısan 
bir dilşman avcısı tahrip edilmiştir. İki 
bombardıman tayyaremiz kaYJpbr. 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin, 20 (A.A) - İngiliz tayyarele
ri Almanyanın şimali l(arbisinde bazı 
noktalara infilılk ve yangın bombaları at
mıslardır. Pek çok hasar yoktur. İnsan 
zayiatı ehemmiyetsizdir. Simdiye kadar 
l(ece avcıları tarafından bir dilşman sa
vas tavyaresi düşürülmüstilr. 

Berlin, 20 (.A) - İnıtiliz savaş tay
vareleri, dün l(ece avcılar refakatinde 
Fransa ve Belcika arazisine girmek te
sebbüsünde bulunmuşlar. fakat dafi toı:r 
!anınızın atesi ve avcı tayyarelerim!zin 
müessir mukabeleleri ile karşılaşmı.şlar
dır. 
Şimdiye kadar bir İnl(iliz bombardı

man tayvaresi ile dört Spitfayer tayya
resinin düsürüldüi!il tesbit edilmiştir .. 
Bizim zayiatımız yoktur. 

Bahriveye mensup topçumuz Hollan
da sahillerinde düşman tayyarelerine 
ateş açmış, bir kacı denize dUşürülmüş
tür. Diğer mütebaki tayyareler kaçnuş
lard.ır. 

ALMAN RESMi TEBLİ(ii 

Berlin, 20 (A.A) - Alman resmi teb-
ridir. !iği : Düşmanın Manş ve Norveç sahil-

Çanakkalenin Ezin~, Bayramiç ve )erinde l(ündüz vuku bulan hava hü
Biga kazalarında (Ahi) )erin ve Yeniçe- cuınlannda avcılarımız ve dafi batarya
n a.skerlik teşkilatmın Serdengeçti bö- !arımız yedi, donnma topçumuz iki, bir 
Jük ağalarından Had'1nin oğullarının karakol gemimiz bir tayyare düşürmfu;
kıymetli tarihi eseTlerinin ve mezarla- lerdlr. 

Dün l(ece İn<ti)iz savaş tayyareleri rinın mahallerinde hüsnü muhafazasını 
temin eden general Kazım Diriktir. l(arbi Almanyada bir sehre infi!Ak ve * yanQ'ın bombaları atm1"!ardır. Askeri ve 

lklısadi müesseselerde hasar yoktur. Ki.zım Diri1:, Mima koca Sinanın · · Gece avcılanmız bir Jngiliz tayyaresi 
Çorlu civarındaki sanatlı köprülerini düşürmüşlerdir. 
~saslı tekilde tamir ettirmiş ve Karıştı
randa bulunan harap •u bendlerini ıslah 
~ttirerek susuz mevküerde müteaddit 
c;:eşmeler vücuda getirmiş, bilha1111a Ka
rıştıran ve Havsa nahiyelerinde Sinanın 
harap camilerini aslına göre yenileşti
rerek hu eski sanat zinetlerinin ihyası 
hususunda büyük himmet sarfet:miştir. 

General Kazım Dirik eski ~erlerden 
nerede harao bir iz ve nişane bulup gör
!'f: derhal üzerinde durur ve ihyası te
~ebbüsüne girişir. muvaffak olurdu. 

Hatti ölümünden bir kaç gün evvel 
Edirnede Gülşenilere mahsus eski bir 
dergah yıkıntısından bakiye harap bir 
ıürhe görmüş. Bu türbede Türk şairle
rinden Gül,eni Hasan Sezainin damadı 
Civançe sahibi Müsellem efendi mcdfun 
hulunuyordu. Vatanı Beli{Tad olan Mü
tellem efendinin şu k.asidesi: 

«Hasret husun Belgrad ile her ,amü 
seher» 

«Tuna ve Sava gib" durmaz dü çeş
mim a~lar» 

Kazım Diıikin hassa• kalbine çok iş
lemiş ve derin hü7ünli.=. hislerini sarmış
t>. 

Türk büyüklerine, ecdat hatıralarına 
;ı.-.k]a sarılan Ki\zım Dir!k te nihayet top
Y.:t.klar altına girdi Or.a al1ahtan rah
metler dileriz. 

Trakya umumi müfettişliği Nafıa 
Mü,aviri muavin; yl\lc-.ek mimar 

Kemal Altan 

-------
Bulıollina ue llesarab· 
yaldal'a hitaben bir 

1Je~anname ne~redlldi 
Bükres 20 (A.A) - Rador ajansı bil

dirivor: Basvekil ve bas kumandan ge
neral Antonesko Besarabya ile Bukovi
na ahalisine bitaben hir bevanname nes
rederek kahraman Rumenlerle cessur 
ve müttefik Almanlann akıtılan lı:anı 
sa,1pcıinde dü~man1n ecdattan kalma top
rakler.lan tar.ıedilmiş olduihmu ve bu 
iki vilavetin hürrivet ve seref haklarını 
yeniden iktisao etmis bulunduğunu be
Y"" etmi<tir. General AntonP•ko hPr iki 
viH\yet ahalisini intizam ve di<iplinle ca
lı"8rak kelltınma yolunda yürümeğe da
vet etmiştir. 

-------
~,,., ... e:!c,- ..ı!.!ma~!'~~ıa 
Jıarşı r.e!cıtl~!'le dost 

01!l.)Of'ltJr •• 
Moskova, 20 (AA) - Hariciye ko

miser muavini ve Sovyet istihbarat dai
resi ikinci reic::i Lozoveski dün aksam 
vaotığı beyanatta Sovyetler birlii!inin 
Hitlere karsı yapılan umumi mücadele
ye i.tirak eden ve kendileriyle evvelce 
normal müna•ebetler idame edilmiş bu
lunan bütün memleketlerle yeniden si
vasi milnasebelter tesisine hazır bulun
duiiunu söylemiştir. 

·Rusyadaki harp 

• Rusların yenı 
hat tesisine 
çalıştıkları 

bildiriliyor 

ALMANLAR MÜHiM RUS KUV· 
VETLER'NI iHATA ETMiŞLER 

Stokholm, 20 (AA) - Smolensk 
c;vannda ~iddetH muharebeler cereyan 
rtmektedir. Stalin hattını yaran Alman 
luvvetleri burada mühim Rus kuvvet1e
rini ihata elm~~Jcrdir. 

Ruslar vaziyetlerini isliih etmek için 
mukabil taarruzlar yapmaktadır. Fakat 
hava kuvvetlerinin zayif bulunması yü
zünden Almanların h3.rekctlerini tard 
edememekte ve bu itibarla mühim ne
ticeler elde edememektedirler. Ruslar 
burada vakit kazanıp daha şarkta bir 
hat tesis etmeğe çalışmaktadırlar. 

-----<>-----

Mauerayi EY"dün Emiri 
fahri hava lıumandanı.. 

Amman, 20 (A.A) - Filistin fevkalıl.
de komiseri Mak Mikael yanında hava 
kumandanı Brovvn bulunduğu halde 
Maverayi Erdün Emiri Abdüllahı ziya
ret etmiş ve kendisine İnl(iliz kralı ta
rafından fahri hava kumandanı unvanı
tevcih edilmiş olduğunu tebliğ etmiş ve 
bunıı dair kralın göndermiş olduğu bir 
mektubu vermiştir. 

Alman hücumları 

ln~ilterede yal
nız iki 
bomba 

yere 
atıldı 

Londra, 20 (A.A) - Dün gece İngil
tere üzerinde düşman hava hücumu az 
olmuş, iki yere bom ha atılmıştır. İnsan
ca zayiat yoktur, hasar azdır. 

ALMAN RESM1 TEBLİÔİ 
Berlin, 20 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Alman savaş tayyarelerinin İngil
tere üzerindeki faaliyetleri devam etmiş, 
merkezi ve şarlı:t İnl(ilterede askeri he
dhller bombalanmışbr. ___ .,.,.,.. ___ _ 

21 Temmuz Pazartesi 

SC>N "·. tt:A.13E1' 
i , 

Mahsulün süratle kaldırılması 
. . 
ıçın 

~-----~----,.,..,.~-~--~-~~--

Trakya ya harman maki-
neleri gönderiliyor 
--------~x*x,-~~---~~-

Köylii mafıinelerden ucuzca istifade edece,,._ 
Edirne 20 (Yeni Asır) - Çiftçinin başlanmıştır. Bu makineler en çok '1İ 

harmanlarını kolaylıkla dövebilmesi ve yacı bulunan köylerin ortalarına kıırf' 
m~J~~ü.n en kısa bir zamanda elde lacak, çok ehven bir fiatle renc;$!ıİ 
edılınesı ıçın Trakyanın bir çok kazahı. mahsulü dövillecekfu. 
nna harman makineleri gönderilmeğe ..i 

il il 111 111ti1111111111 ti il ti ti ti 1111111111 il ıı' 111111111 ı 111111 11111111111111111111111111 111 ti ın 1 il 1111111111111111111 ıı• 

Adliye Vekiliııin beyanatı 

Çalışan mahkômlar 3 
binden 8 bine çıkarılacak 

İstanbul, 20 (Yeni Asır) - İki gün- tin tasavvurları arasındadır 
~en beri İmraii adasında tetkikat ve tef- Vekil beyanatına şu sur~tle nib•l 
tişlerde bulunan Adliye vekili B. Hasan vermiştir : 
Menemencioğlu bugün .şehrimize dön- M" ·· .. d.. " d 'tıtJ 

.. t.. V kil İmralid • kik - uessesenın mu urun e ve "ıo 
muş ur. e e yapbgı tet - memurlarda vazifelerine karşı gör<>"' 
]erden m~~u~yetini izhar ettikten ğüm bağlılık ve saygıyı burada meınıııı' 
sonraİmrdemaliı'ştir kı : . h .. "be niyetle tebarüz ettirmek isterim .. 

- ceza evı enuz tecru dev-
resini tamamlamamışbr İmra.lide ziraat B. BAHA ARIKANIN BEYANAT! 
vesaitini ve bin kişlyi barındırabilecek Vekille beraber İmraliye giden __ u 
binalar ve bir <;ok atelyeler vücuda ge- ve tevkif evleri umum müdürü .ı:sıı::ı 
tirilmiştir. Mahkfunların bazı hallerin- Arıkan da yeni ceza evlerimizle bUJl• 
de büyük bir salfilı göze çarpmaktadır. nn vasıl olmak istediği l(ayeler etraf~ 

Vekil müteakiben şunları da söyle- da beyanatta bulunmı.ıs, şimdiye kad"' 
miştir : muhtelif ceza evlerinde ve ezcümle zo# 

- Bu sene içinde adaYJ elektrikle ten- l(Ulclak ve Karabükte çalışan mabküı"' 
vir etmek, motörlü bir un değirmeni !arın üç hini bulduğunu ve bunların ı' 
vücuda getirmek ve alb yüz kişilik bir itiz bine çıkarılacağını söylemiştir. tJll' 
pansiyon daha inşa etmek programımı- ralide istihsal edilen buğday, arpa ve,~ 
za dahildir. Bu suretle ceza evi mevcu- ir hulıubatm mikdarı da günden gw-
du 1500 e çıkarılabilecektir. artmaktadır. 

İmralide bütün ceza evleri için müş- Adliye vekili çarşamba günü şeJıtl' 
terek bir sanatoryum inşası da vekfile- mizden hareket edecektir. ...ı 
il il 111111111111111111111111 ı 111111 ti 111111ilil1111111111ti1111ti1111111111111111111111111111111111111111111111111"" "'""' 

Ticaret Vekili dün Ankaraya döndü 
İstanbul; 20 (Yeni Asır) - Bir kaçj vekili Mümtaz Ökmen bu akşamki ıı" 

günden beri şehrimizde bulunan Ticaret ile Ankaraya avdet etmiştir - .~ 
il 111111111111 m ıı ııı ı 111 rıt1 il mı 111111111 ııı 1111111111111111ıırn11 ti ııı 111t1111 ııı ı il t1 ııı ı ıı 11ıııııı11111111111111 fi"' 

Atletizm birincilik mü-
sabakaları bitti 

rinin harp haberleri 
• İstanbul birinci, Ankara ikinci, İçel üçüncü, b

mir dördüne~ oldu-

Alman ordusu 
Stalin hattını 
nasıl yara bildi? 
Berlin, 20 (A.A) - Anadolu ajansının 

hususi muhabirinden : Cephenin şimali 
şark!si en fafil yer olm~. 

Geceli gündüzlü tayyare, tank, top ve 
piyadelerle harp olmaktadır. Almanlar 
burada muazzam gayret sarfına mecbur 
kalını.şiardır. Bazan üç gün hakiki bir 
istirahat yapmadan çarpışmışlardır. 

Sovyet kuvvetleri topraklarını adım 
adım müdafaa etmektedirler. Şimdi 
harp Leningrada yakın sahada cereyan 
ediyorsa da cephenin gerisinde Alman 
kuvvetleri arkasında mühim Rus müf
rezeleri vardır ve bunları birer birer te
mizlemek lazımdır. 

Bütün cephe boyunca yollar Ruslarm 
mühlınmat enkaziyle örtülüdür. Bir çok 
Sovyet avcı tayyareleri düşürülmüştür. 
Bu itibarla Rus tayyareleri yüksekten 
uçmağa başlamıştır. Riga altüst vaziyet
tedir. İstikbal baklanda kararsızlık var
sa da halk Sovyetlerden kurtuluşundan 
memnundur Bu memnuniyet bilhassa 
ticaret mahafilindedir. 

Estonyadaki Rus kuvvetleri muhasa
ra ediJın4tir, Alman hava kuvvetleri 
hunları havadan vurmakta ve piyadeler 
de çenberi daraltmaktadır. 

REVAL YANIYOR 
Reval iki günden beri yanmaktadır .. 

Ruslar şehirden küçük motörlerle uzak
laşınağa çalışmaktadırlar. Fakat bunlar
dan bazısı Alman- ştulı:a tayyareleri ta
rahncin batırılmaktadır .. 
STALİN HATfJNDA 
Peypus gölü yakınında Stalin hattına 

vardık. Hayrete düştük.. Çünkü hııt 
tahminden daha müh:mdir. Toprak hı.
zalarından te$kil edilmiş mllnialardan 
baska beton zikzaklı istihkfunlar l(özük
mekte, bunların aralarında mitralyöz 
yuvaları, kaleler ve irtibat tünelleri 
yeraltı kazamatları ve ağır toplar bu
lunmakta .. Gayet asikar ki Ruslar Ma
jinoyu taklit etmişlerdir. Fakat malze
meleri daha fakiranedir. Maamafih Al
man askerlerinin de itirafı vechile So\" 
yetler mevkilerini Fransızlardan daha 
iyi rnüdafaa .et:nisle:,dir. . . 
BİR ZABITIN SOYLEDIKLERI 
Bir hücum subayı muharebe hakkın· 

da verdilii tafsil5tta diyor ki : 
c- Alman motörlü kuvvetleri Stalin 

hattına gelince piyade ve ihtiyatın gel
mesini beklememiştir. Rus topcnsu bun
ları mütemadiyer. <löğmüştür. Fakat ta
arruz zamanı gelince Alman toocusu fa
sılasız üç gün ateş açmış ve Stuka tay-

Ankara 20 (Hususi) - Bugün 19 Ma- vanla İçel üçüncü, 35 puvanla ızııı' 
yıs stadyomunda yapılan Türkiye Atle- dördüncü ve beş puvanla da TrabıCI' 
timı birincilikleri çok heyecanlı olmuş bölgesi beşinci olmuşlardır. .._. 
ve iyi dereceler elde edilmiştir. Puvan Birinciliği lı:a••nan lstanbul bö1ge.9P"' 
tasnifinde 108 puvanla İstanbul bölgesi bir kupa ve derece alan atletlere de .,,. 
birinci, 64 puvanla Ankara ikinci, 36 pu- dalyalar verilmiştir. 
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Karacabeyde mahsul iyi 
Karacabey 20 (A.A) - Su haslı:ınla rına rağmen gerek kış ve gerek y~ 

mahsulleri çolı: iyidir. Kış mahsulü tam amile kaldırılmıştır. Yax ınahınıilerl I' 
kaldınlmaktadır. Köylü fiatten memnundur. 

Edirnede şidde~li sıcak var 
Edirne 20 (Yeni Asır) - Bir kaç gilnden beri burada hilktt.m sihen sıcakı.t 

ortalığı kasıp kavuruyor. ·_...ı 
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1 n g iliz hava ikınıarı Makineye 
Londra, 20 (A.A) - İngiliz hava ne

zareti bu akşam asağıdaki tebliği neş
retmiştir : Tayyarelerimiz Manş üzerin
de bugün de faaliyette bulunmuşlar ve 
avcı teşekküllerimiz şimal! Fransa üze
rinde uçınuşlardır. Maaınafih havanın 
müsait olmaması dolayısiyle geniş nis
bette hareketler vuku bulmamıştır. Av
cılarımız Fransız sahili açıklarında bir 
sarnıç gemislne topları ile taarruz et
mişler ve gemiyi ateşe vermişlerdir. Av
cılarımız bu vapura refakat eden hava 
dafl l(emisine de taarruz eylemişlerdir .. 
Avcılarımız ateş menziline giren tek bir 
düşman tayyaresi de düşürülmüştilr. 

Sonradan Blenheim bomba tayyarele
rimiz avcıların refakatinde olarak tek
rar mezk<ir sarnıç l(emisini bombardı
man etmişler ve isabetler kaydetmişler
dir. Bu hareketler neticesinde iki bom
ba tayynremi.z kaybolmuştur. Bugün İn
l(iltere üzerinde düşmanın hiç bir hava 
faaliyeti olmamıştır. 

yarelerile seksen sekiz Yunkers tipi tay
yareleri düsman mevzilerini tahrip et
mişlerdir. Alman keşif kolları iki hat 
arasında geçit noktalarını aramış ve bul
mu•lardır. 

Harp çok ağır geçmektedir. Büyilk 
blokha1lar Alman kuvvetleri tarafından 
dinamitlerle uçurulmaktadır. Garnizon
lardakiler hemen hemen k5milen ölü 
l,ulunmaktadır. Bu arada bir kadın ce
•edi de bulunmuştur. Nihayet zırhlı ka
l0Jere yaklaşılmıs ve aaır tanklarla bun
lara hücum edilmis. 35 sapt bombardı
mandan sonra bunlar da havay~ uçu
rulmu<::tur.> 

DA l!A 1LERIDE ... 
Şarka geçiyoruz. Yollar boyunca bin

lerce p<::ir arasında subay]ar da var. To7-
1u yollarda lı•p ayni vnziyet. Harap ol
'llUŞ otomobiller ve çürüm!l.ş cesetlerin 
kokusu. 

Verilirken 

Leningrad müdafaası 
hakkında bir mecmua-
nın verdiği maıomat 

Stokholm, 20 (AA) - Daglit ~ 
handa mecmuası Leningrad müdafPI" 
hakkında şu malfunatı vermektedir :~ 

Leningrad istihlı:Am!arı dünyanın 
kuvvetlilerinden biridir. Şehir e~ 
daki müstahkem arazi 30000 mil mUl""" 
baıdır ve nüfusu beş milyondur. Bu ~ 
zi Narva nehri Peypus gölü ve I.ik: ~ 
nehri Valdan dağları, Ladoga gö!U ~ 
Finlandiya körfeziyle muhattır. Bun _. 
başka istihkamlar Stalin hattı boyuP;, 
Pleskuaya kadar uzanmaktadır. 1939~11" 
imzalanan Rus - Estor.ya karşılıklı y~_ 
dun muahedesinden heri de bu ~ 
lar Estonya adalarına doğru Leninıır;;. 
dan 300 kilometre garbe kadar usa 
mıştır. 1940 tarihli Rus - Fin sulh '!'~ 
hedesiyle Hanl(o ile diğer küçük a~, 
bu müdafaa si..temine ithal edilin'•":;, 
Son on senede y.a?ılan m~~~. ııı-bll' 
kiln müdafaası ıçın 60 hın kışillk )liJ' 
garnizon ile yardımcı bir ordu üc. #. 
tayyare ve Baltık filosu tahsis eciıl._lı' 
tir. Finlandiya körfezi boyunca m~, 
kem arazi 80 kilometre derinliğiııd ~ 
Luga koyunda geçenlerde yapılan..JO"'. 
harp limanı vardır. Pleskaunun Y (,,. 
larmda iki bin tavvare için b'r hava,.şl" 
sü ve dif(er bir çok istinat nokfaları ,ıi.ı' 
dır. Simaldeki istihkll.mlarla Finla~ ~ 
hududu boyunca Kareli berzahı da .ı-1 
sağlamdır. Son haberlere ıt.ör_e ~~el' 
Peipus gölü etrafındaki arazlyı hA]111ııJ"' 
!erinde bulunduruyorlar. Fakat /'> 
lar Estonvanın simali garbisinde 
ıırada dol!Tu Polotskten :vol acm 


