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Ocret P•flndlr . 
QDnO ge9en aayı•r 

10 kuru,tur 1 ••rn.., .... - SAYISI 2 KURUŞTUR 
;;=; as 

Almtınga 

tekzip ediqor 
Türkiyeye b~r ta 
arruz hakkında 

ki Rus v ~s·kalan 
yalan 

Berline gö-O.sarraf bonoları her ta
,.af ta görülmemiş bir 

ş . rağbet ka:zandı 
ehtinıiz Ziraat Bankasında dün bin -

ıe de kati za 
fer çoK.gakın 

Bir kaç güne ka 
dar mühim haber 

ler ve il.eeek Bedin 28 A.A.- Al· 
man ı•jansı bildiriyor: 

Bir Tür/' erinden 
Milli Şef lllönüne: 

Lozaı1ı1ı yıldöniimü mü
nasebetile Ali Temel 
1 Üı k E,·inin asil duqgu · 

s ıı n ll un l ol ı yor 
lstanhulda Ciimüşsuyu 

hastnncsindc tcdaYi edil· 
nwkte olan Ali ~ahap Te 
mel adlı bir Tiirk l'.. rİ Tiir 
idin halfıs berat: olan Lo 
zanın 18 nci yıldüııiinıii 

m üııasehetile lstanbuldıı 

~·ıkun · \utan,, arkddnşımı 
l'.a bir nwktup göndermiş 
lir. kahraman Türk ordu 
. una lerceman olan ve~) 1-
li ~efe hit.nbedcn bu mck 
tup şudur: 

Millli Şef lnönii! Sa 
na hain güz.le bakan hu ı· 
gi bir millet vars:ı zulmet 
i~inde b ığulsun, kahrol 
suıı, dunyalnr durduk~ı 

dul' sen . ismet lnöııii. Bii
tiin dünyada Türklüğii yiik 
selten sevgili kardeşin 

hana emelini. Senin i~in 

dua <.>der şanlı Tiirkiin ~e 
lini. Yaşatıyorsun hliı' ve 
. erbest Tüt'k ilini. Biıke 
mc:t. lıu diinya4a hic; hir 
kuvvet Tiirkiin bükiilnıez 

k o 1 u n u, yu
şasm millet. yaş·1sı \ Ciim 
hüriycl, yaşasın Yavuz is
met lııi>nü .... 

Ciirniişsuyu \skı,ri l las
tnhnnesinde Hahıni oğlu 
Ali :.?ahap Temel 

IVli/li Şefi-
miz le 

Ec• c bi D vlt t 
Rei~l ' i arası da 

\nkar.ı 28 .\. \.-ı\· 
ıntrikunın 4 temmuz mil 
li haynımı. Fraıısaıım 14 
temmuz ve ispanyanın 18 
temmuz bayramları nıün a 
. cbetile Cünıhurreisin.i1. 

.Milli ~cf lsmct lnöııü 
ile .. bu ,, ım·mleket 
Cümhurreislcri \'C 

J)cvlel adamları anısında 
samimi tehrik lelgr.ıfl un 
teali edilmiştir. 
FHA:\S,\~L\ ~H>SKOVA 

ELÇISl 

Berlin 28 A. A: -
Hesmi tebliğ : 

~lurm:.msk rnıntukasın 

d:ıki harp kati zaferle ne
ti<:elenmek üzeredir. Düş -
rnanın muhasarada bulu 
nan kıtaatını lrnrtarmak 
i<;in yaptığı butiin teşebbüs 
Jer akim kal nnştll'. Fidan 
diya cephesinde düşma~ın 
anudanc mukavemetıııe 
rağmen arazi kazandık. 
Vek yaV-ında kati zafer 
haberleri verik-cektir. 

Son giinlerde İngiliz 
tayyarelerinin ı\lmaıı şe 
hirlerine yaptığı hava :ıkın 
larına mislile mukabele ol 
muk üzere diin gece tay
yarelerimiz Londra •uzeri 
ne ağır bir hiicum yapmış 
l:ırdır. BUyük yangınlar 
\'ıkarıln.ış ve Tayınis nmn 
snbımla bir geı~i tahrip 
edil ııı iştir. 

Ru." tebıiği-
•• 

ııP gore 
Rir Alman fırkası 

i.rh ı~"'ediıdi 
•• 

~1oskova 28 ı\ . A. -
Hus tebliği: 

~a::-ıs Ajansı Alman kı 
lalarının Türkiyeye kar · 
şı bir taarruza geçmek 
niyeliı•i beslediğine ve bu· 
na dair olan plan ve pgiz· 
U ves' kahr l.mlundt.ğuna 
dair Mr takım haberler 
neşret• nişli r. 

Berlin siyast mehafili 
bu haberlerin baştan aşa· 
ğı uydurma olduğunu be · 
yan etmektedir. Almanya 
da böyle bir vesik:ı yol~ 
tur. Husları 1 iddia ettı · 
ği bu vesikalnr tamaınile · 
hayal mahsulüdür· 

YENl BIH At LA~ V1A 

Londra 29 A. A. -
Donıci ı\jınsı bildi
dyor : llindiı;ini hakkın • 
da Japon - Fransız an • 
laşmasına ilave olarak bir 
de itiliinhmC ~mz:t edil· 
miştir. 

<:_:arşaınba günii sabah 
leyin m iiz.:ıkeresine başla· 
nılan itilafname ayni gün 
ınat 20 de ve bir dostluk 
hnvmıı ic:indc imza edilmiş 
tir. 

Smolensk. Zitoınir VH Kiev bntırmışlardır. Cephede bir 
istik ımctlerindc şiddetli Alnınn fırkası da imha edil 
inııh:ırehcler bu giin ve nıiş. bu fı rkadan 40 .lO a\· 
ll .t.111 <le üevam etmiştir. · · ··1duğ·- 31100 mnn nskermın o u, t;) 

I Java kuvvetleriııiz diişma kişinin de yaralunarak el~· 
mı kar~ı miicadclcde kara mize gcc:tıği ve mütebakı· 
kt.ıvvetlerina yardım eyl•) 

8
:11·n firar eylediği teshil 

miştir. llava nnıhnrt>he e • olunmuştur. Bunlardan baş· 
rinde tli'ın 104 Alınan tay lrn yirmi tank topu, yirmi 
varcsi hhrip edllnıiştir . 1 \ · · · h oltın 
J • torpil ına oncsı un a • 
Hizirıı zayıat1mız 12 layya 1 't ır ı lav·t kuvvetleri· 
l'vllİI'. llav \ ku\'Vetleriıniz m~ış Lt .. · t • . bombaı·dı 

mız ~os enceyı Baltıkla dıişmanın mahrn- · 
. · d m rn ı_!lın işti r. k.tt yiiklü iki gcmis:nı e 

. so~ D~KIKA , 

Cebe/üttarıka I 
BIH HÜCU~l lll'l'IMA LI 

VAH~llDlH'! 

-----
mek mümkündür. Yeniden 
hir çok s'lah gelmiştir. 
Hunların i<;inde henüz gö 
riilmemiş yeni tipleri de 
VJrdtr. 

\tatürkii ehediyete terket 
tik, onun bıraktığı sevgi 
nin eşi sensin, Tlirkün gii 
vendiği hir tel\ baş:sın! 
\ iizyıllardır kupalı gözler 
deki perdeyi açtın, ciımhu 
riyet gUnoşin! yurdun her 
~·anına saçtın. Türki.in yur 
dunu giiz <likeıılcrn bir ko 
c.ı dnğsın, IWışmunları av 
lıyacak koca hiı· arslansm. 
t\lilletinin uğ"runda canını 
PSirgemiyen kahr .. mansın . 
Cece gündi.il'. uğraştın , nç
tı ·: bu vatana hi.iriyct yo 
hınu. . lnönünde kırdın 
cliişmanın kolunu, tuttun 
L<lzan yolunu, sevindirdin 
kahraman Ti.irk oğlunu ... 
BaŞardın Ciim\ıuriyetin te· 
nıelini, gö terdin bütün ci· 

Kars 28 ı\ . A. -
Frunsnnın \loskova hiiyiik :

1 clc:i~i Berj ro ile hvmhı.! 
rincleki 45 kişilik kofilc 
bu gün şehriıni1 . .den g~ 
miş ve istasyonda harici 
ye mcmul'lan tarnfından 
karşılnmırak üğurlnnmışltr. 

Londra 29 ı\.A.-Höy 
ter t\j:urnının hususi nıuha 
biri Cehelütlartkhn bildi· 
riyor: 

,. ~<Hl günlerde Ccbelüt 
tankta hiiyiik hir fualiyt•l 
crijze çarprnaktadır. 1 lcr 
taraft. 11 galen kıtalar dur 
ınadnıı talim ediyorlar Bun 
ları her gün şehirde gör· 

. imdi pek mlihim bir , 
kan~l sekenesi inşası için 
ge<'C gündüz <;ahşılm~k~tt· 
dır. Hinler<'.e ~sk'"r ıstmh 
cdet·ek ve üı_: katlı kışla· 
ıar, bir elektrik santralı ya 
pılmış ve yer altına kiilli· 
vetli miktarda erzak yer : 
leştirilmişlir. 



Siyasal Bi/ .. Yıldırım har-• 
giler okuluna bi mııvafık 

imtihanla para· olmamış 
51z talebe alınacak 

~nkara • iymad Hilgi· 
ler okuluna miisabaka ile 
pnrnsız yatılı talehe alına 

~aktır. Kabul \'ı! mih~a· 

baka \ ilay<:t l\lnal'if l\lü 
diirlliğüıw gelmiş bulun 
maktadır. lsliyenlcl' \lii 

düriyete miiı·ac·mıt ~dt'hile 

<"eklerdiı'. 

250 hftkimin f erfi 
liste~n hazırlardı 

~taliye Vekfth•ti. terfia 
miishıhnk 250 katlar ha
kim ve miiddeiumuminin 
listesini har.ı rlam ıştır. Bu 
liste arasında 'ı nylmlağ 
mi.idclPiurnnmisi Ft•vzi Bo 
rnıı ilt> Heyhmıiye nıiidci 

umumi muavini l\lustafa 
Gültekin d<! oııurn·u dere
ı·pden 9 uıwu dcre(·cye 
terfi edt.><·cklerdir. 

176 ÇU'll(ll 
Kahve geldi 
'ehrinıize 176 \'UVal 

knlıve dalın gelrniştil'. ı:s 
kiden fllewu<l 3) ~·uval ile 
kahve stoku 2 ,0 \tınılı 
ge{'nwklt.ıdir ki hu miktar 
şelıl'imiziıı ve civaı· köyl\'
rin bir seneli~ ihtiy:ı\'ınt 
teşkil etmektedir. 

Kl!..l'l•.K Fi \Ti .AHI 
Haber aldığımızı glim 

şimdi~e kadar 3,5 kuruş ı 
s • lılmakt:ı olan kcpl!k hu 

• giiııdon itibnmn rııuarııclc 

\ ergbilo birlikle 5,5 kum· 
şa satılacaktır. 

Suriyed~n kaçan 
F rausız tayyar~ 1 eri 

Vişi 28 - ::'iuriyc mulw 
l't•bc ine İŞt° ak <'lmiR oları . . 
1· rnnı::?z harp t.ıy ~· a rclt•ı·i 
~uriycden <liinerck ~:mali 
\frikaya vasıl olmuşlardır 
Filulan Ceıwral \ <•ygam.1 1 

teftiş etmiştir. 

Bir Siyam kunso 
losunu b . yanllt 
~ingapur 28 . \. -

Siyanıııı l':ıyl:ııı Başl\on. o 
lrısıı Hoylt•r \ j,ınsına be 
~aııall .1 bulun.ır,ık czdirn 
le dem işli ı· I< i: 

u-Japoııhıl' ığı>ı' l\ın· 
lez) a ve Birıııırny:ı~ ı i~~ı\ 
le karar veı·irh•ı'. ., lmıııın 
Tuylmı ii1.eı ind"ıı yapılal'a 
ğını hi~: zaıınetmiynnıın. 
Bir defa bu yol dalın uzun 
dur VP Taylanın 3 ~ 0 bi 1. 

kişilik motürize hir ordıı 
su ile biiyiik ihtiyat ku\'Yet 
teri vardır. 

Burada ı;arpışmnk .la· 
ı ırıl ıı· i~·iıı hoş hirşey leş 
kil Plnw:t.. ~lulezy:ıya la· 

arr111. Saygım koyundan 
daha iyi neliı·e vcrehilıl'. 

1 ngiliere ile Taylan a 
sıııda bir do..;lluk rııııahe 

desi ı ıl nıanıakla beralıel' 

·ı nyJan lngiltereye itiıııau 

t'llekte<lir.)) 

Sovye t lstih ba 
.-at Reisi böyle 

diyor 

J\loslrnva 28 A .A .
Sovyet istihbarat Heisi Lo 
zofs~ i Höyter ajansı·muhu· 
birine beyanatta buluna 
rak dcrnişUr ki: 

·'- Muharebe vaziyeti 
hakkında size şimdi tafsi· 
Hit veremem Bunu yakın 
da yapacağım. Şurasını 

bey m etmek •isterim ki, 
'm >lenskteki meydan mu 

hardlesi tarihte bUyük bir 
yrn· işgal ede<·ektir. Hurada 
\!manian mağlUp ettik. 
~lu .ızzam hazırlıklarla baş 
lıyıuı yıldırım harbi muvaf 
fak olamamıştır.Bizim' i~in 
bazı toprak zayıatmm hiç 
bir kıymeti yoktur. Bunu 
telfifi edebiliriz.» 

~hılıubir Homanyndaki 
petrol depolarının ve bilhas 
~a plüesti nehl'inin bom• 
haı·chnıan edilip edilmedi· 
ğini sornm·a Lozofski şu 
ccı ahı vermiştir: 

·'Plüesti mi, al'lık böy 
le bir şehir yoktur:yalnız is 
n ı kalmıştır.,, 

Londraya ş•ddetli 
bir hava akını 

Londra 28 ı\ A. -
Dün ge<·e Londra üzerine 
ı.lii~nıan luyyarelori ş~del 
li hir akm yapmıştır. 
Bu akına büyük miktarda 
tuyyun~ i~tiruk etmemekte 
· li. Gece avcıları lıiiyük 

faaliyet s. ıfctmiş Ü\' Almun 
u va resi d iişiirm iişlerdir. 

i· rcınsa la Alınan 
aleyht~rlağ1 

Londra 28 A. A. -
_,~y!i 1\leyl gazetesinin 
ı\ladrid muhabiri bildiriyor: 

lı-jgal altında bulunma 
yarı l• ransaduki Alman a
leyhtarlığı okadar şiddet
lenmiştir ki Darlan V,! ar· 
küdaşları mevkilerini kuy· 
lmdtıeekleriııclen endişeye 

başlamışlardır. Kabine 
diin fevkalade bir toplantı 
yaparıı k vaziyeti görüşmüş 
tiir. 

Rus çetelt: İnin 
faalıyeti 

.\loskovu 28 A. A. -
'ov yet islihharat .-servisi 

!;)efi Lozof ski, !{us çeteleri 
nin ı·pphc gerisinde Alman 
lam nı ühim darbeler indi
rerek taciz ettiğini ve bu 
~·<·lch•rin - Almanları ~·ok 
müşkül mevkie <lüşürdü

ğ mü Alınanlar tarafından 
yakala•ıan ~etelerin koı· -
kun~· i ·ke·welcrlc öi<lilrül· 
rnckte olduğunu söyhmıiş 
tır. 

Almanlar 
Çok güçlükte iter 

Iiyorlar 
Zürih 29 A. A. -

Alman kıtaatmın şark cep· 
besindeki tavakkufunu giz· 
lernek i~·in Alman propa· 
gandası buralarda karşıla 
şılan gfiçlüklere işaret et· 
mektedir. Bir alman gaze· 
lesinin ya7.dığına göre: 
Alman askerleri ağır tec 
hi1..::ıt altıuda soluyarak ve 
kiifürler savurarak ilerl~ 

rnekterdir. Ge\ilen yerlerde 
ne yol, n~ otomobil, ne de 
motosiklet vardır. Cecelel'i 
son derece soğuk ve rütu · 
betli olmasına rağmen as
kerler battan:yeleriııi gende 
bırakmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Gündüzleri ise 
müthiş bir sıcak 'altınd siv 
ri sineklerle mücadele edi · 
yorlar. 

Bir lsveçre gazetesinin 
yazdığına göre de, orman 
Jardan geçmek isteyen al 
man askerleri buralara 
. aklanmış olan Hus \elele 
ri tarafından mütemadiyen 
taciz edilmektedir. Dığer 
taraftan Rus istihkamları 

araziye çok mükemmel su 
rette uydurulmuş olduğun 
dan hiç görülmemektedir. 
(;azele buna misal olarak 
diyorki ki: "bir çiftlikten 
ateş uçan Hus askerlerinin 
üzerine yiirüyen Alınan as
kerleri az sonra bir istih 

kaın.l uı a\!ılaıı şidd ~rn 
bir mitralyöz kurşunu yağ 
murile karşılaşmışlardır. 

Bir .gedik a\maya muvaf· 
fak oldukları bu istihkuma 
girdikleri zaman burasıuın 

ü~· kcitlı ve miikemmel 
techiz edi imiş olduğunu 
görmüşlerdir.,, 

ı\lACc\H FAAU ~ ETl 
Herlin 29 A. ı\. - A· 

ııadoln Ajansının Hus -
ı\lacar <'ephesiıı<lcki husui 
muhabıri IJiJdil'iyor : 

\lacar tebliğlerinin kı
salığına rağmen ı\laear 
cephesi \ok cheınıniyelli -
dir. ~:linki.i burada ı\latar
lar {'enul>u ş ırkideki Al -
man ve Hoıncn kuvvetle 
riııin yunlanııa Hus askeı· 
lerinin sarkmasına mani 
oluyorlar. 

Çetin muh:Hdbe 

ler d~ vam ediyor 
Zürih 29 A.A.- Bnzler 

l\uhrihtcn ga1..etesinin yar. 
dığına göre Şark cep 
hesinin merkez kısmınd<ı 
~·etin ve şiddetli meydan mu 
harel>eleri devam elmekte 

dir. ~imdi Alınanlar mu· 
kabil Sovyet hücumlarına 
karşı koyal>il rllf- k ıçın 

siperler kazmakta ve bek 
lemekle<lirler. 

Neşriyat Mü·Jürü 
Selim ~ELEN< 

C:H. P.Mıtbaası Antakya 

Japonya 
Kuvvetli devletlet
ler le harbe girmek 

tense rücati ter 
tercih edecek 

Londra: 28 \.\. -
Höyter ajansının Çin siya· 
si mehafilinden öğrendi 
ğinegfüe '~Japonya ku\'vetli 
bir hi.ikumetle hurlıl' o·ir 

ı=> 

mektense rüeati tercih ede· 
eektir . .Japonyamıı, fngil· 
tere ve ı\ ınerika il<' ara
sında bir harp <:ıkmak ih· 
timalı doğru değildiri. 

Diğer taraftan ve (s-in 
kaynaklarından bildirildi • 
ğine göre .Japonya Sovyet 
Husya hududuna 500 kilo 
metre mesafede <;ok mii 
him kuvYetlcr tahşid et· 
mişlir. Bliyiik .Japon ktı\' 
vetleri de Formoz Ye~Jlay· 
nan adalarında toplanmak 
tadır. 

Japony2d?ki İn 
giliz alacakları 
Tokyo 29 A.A.- ln

gilteredeki Japon alae1kla 
ı mm bloke edilmiş oldu· 
ğuna dair gelen raporlar 
Pzerinc Japonlar da lııgil
lerenin Japonyad ıki ala 
ı•aklarını bloke etmek i~·iıı 

t<~dhirler almıştır. 
FH \:-\'IlZ - .JAPON \i\

L \Ş\1 \Si TASTlK EDİLDi 
Tokyo 28 \. c\ . -

Hindi\ininin müşterek mii 
dafaasına dair Fransa ile 
akdedilen anlaşma Japon 
meclisi ve İmparator tara 
fından tilstik edilmiştir. 

NOVOCH \ lJ DC:?\l ED1 
Stokholm 28 A. \ . -

Leningrad \'e l\o\'ogradın 
düştüğüne dair \iman mc 
hafilinden c.:ıkan haberler 
doğl'U değildir. Her iki 
şehir de hfi.lfı füısların elin 
dedir. 

Ç1 nin in giltered 
deki alacikra .. ı 

bloke edıldi 
Londra 29 .ı\.A.-Dün 

resmen lcyi<l mlildiğirn~ 
göre (,:in lıiiklırncti lugil 
temdeki alacaklarının hlo· 
kc edilmesini lulcp clnıi~· 
tir. Buna sebep olarak la 
L>uzı <,:in Topraklarımn .Ju-

poııyaııın işgali allıııtLl bulu ıı 
ınasından dolayı Jap,mla 
rııı lncrilterc ile ticari mii· o 
nasel>at tesisi i<;in a~·ık ka 
µı bulunına:sıdır. 

\:in Hükumeti ayni ta· 
lebi aıneril..::aya <la y.ıp

mıştır. 

8lllAl ZAFEH h;l ~ 
llerlin 29 ı\.A.- Di>y 

çe ı\lgınanya çııytung 
gazetesi yazdığı IJir mnka 
lede ezcümle dıyor ki: 

1\ilıai zafere vımtbil
mJk iıtiı IJ:iy,ik ıu•yJw 
m ulınrehelcri vermek hl
:1.ınıdır. 

GÜNOUZüE 1 
ilu <;ünden itibaren iki film· 1 

birden IJ:ı~ Kahramanları ve 
Tiren korsanlan IJ riııci kısım 1 

HALKTA 
Hin Ti.1 Tin k.ıhramaıı 

KöpJk Fır:ialı ka<;ırıııayııııı 

Amerik~ 
lugiltereye sO, 
değil, filen f' 

dım ediY''' 
Londra 28 \. ~ 

Amerika CümhurJ'C 
11 veltiıı hususi ıııtı . ıı' 

olarak JncriltereY1 
ı-. u~efl!' 

gel nı iş oları Ho< , \ 
yanalla lmtunarıık 

" kan 111 I ngi 1 tereye tıı. 
ğ'il filen yardınJfl 

11 olduıruntı bir uÇtl ,... ' • e:P 
niıı lıir sernpalı 1 

1 
den daha ~·ol' ım~ 
duğunu. \ tla~ Jıflt. 

. ·c 
tının artık cnın 1}iıfl 
bulunduğunu ~; 
yardım işinin dtı . 

'!;tı(· 
tacağını söyJenıı.. J 

Mosko 11 . 
• df 

VtJ Lentflb r 
d .. ,sı! l 
uşe .. ,, ,,, 

Hunun hatP . . ııe 
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