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TiCARET VEKiLi ·sOYLIYOR 
Miistahsil nikbin 
olmalıdır 

Nazizmle 
uzlaşma 
yok! 

RUZVELT 
Kongreye yaptıftı 

mesajda 

l şcilere yemek 
ve . elbise 
SUmerbank, Kayserlde bir Çırak 
mektebi ve usta muavin kursu 

açıyor 

Ankara: 22 [Hususi muhabirimizden) - Sümer Bank Umum müdür· 
lüğü, fabrikaların muhtaç olduğu Kalisiye işci ve usta muavini yetiştir· 
mek üzere bir takım yeni tedbirler almaktadır. Muhtelif fabrikalarda 
mevcut kurslara ilaveten Kayseride bir Çırak mektebi ve usta muavini 
kursu açılmasına karar verilmiştir. Bu kurs ve mektep 1 eylülden itiba· 
ren faaliyete geçmiş olacaktır. 

--HUkOmet, ihracatı temin için lüzumlu tedbirler aldı; 
:===~!i!c;a~b~ın~d~a~. mUdahale mUbayaaları yapacak 

lzmir, 21- (Hususi) Ticaret Vekilimiz B. Müm· - HükOmet ihracatı temin için lüzumlu tedbir-

böyle dedi 
Vaşington 22 ( a.a. ) - Ruz 

velt kongreden 19 milyon dolar· 

r 
lık munzam tahsisat istemiştir. Bu 
para ile 4 sahil muhafaza iemısı 

Groenland ve civarlardaki sularda 
kullanılmak üzere bir buzkıran ge 

taz Ökmen bugün öğleden evvel ve öğleden sonra leri almıştır. Müstahsil nikbin olmalıdır. ihracat 
müstahsil, kooperatifçi ve tüccarlarla saatlerce sü- koıaylıklla mümkün olacaktır. Fiyatlar müstahsilin 

Umum müdürlük, diğer taraftan, fabrikalarda çalışmakta olan işci· 

lere yemek ve elbise verilmesi etrafında tedkikler yaptırmaktadır. Ônü· 
müzdeki günlerde bu tedkikler ikmal edilecek ve alınan kararların 
derhal tatbikine geçilecektir. ren hasbıhablierde bulumuştur. ihracat satış fiatları menfaetlerini koruyacaktır. icabında hükOmet veya 

ve umumi vaziyet etrafında tetkikler yapmıştır. b 
f 

· · 1 · T' t Od milli müesseseler tarafından müdahele mü ayaaları 
Ticaret Vekilimizin şere ine og eyın ıcare ası, 

P 
· f d b' · f t 'l · t' B yapılacaktır. Bı'naaneleyh müstahsil acele etme-

misi inşa edilecektir. 
Vaşington 22 ( a.a. ) - Ruz. 

velt kongreye, Çörçille ııörüşme· 

leri hakkında gönderdiği mesajda 
ezcümle diyor ki: 

letler üzerinde hakimiyet temin 
edecek bir dünya sulhun• temayül 
olduğv otomatik olarak kabul edil
meden, deklarasyonun hiç bir 
kısmına muhalefet edilemez. Böyle 
bir sulh muhakkaki Nazizme ordu· 
sunun nefes alması için ve kont· 
rolünü Avroıpa Asya ve hatta Ame
rika yarım küresine bile teşmil 
etmek gayesile yeni bir harbe ha· 
zırlanması için bir )Qtuf teşkil eder. 
Benim için Nazi hükOmetinin söz 
ve yazısının katiyen muteber ol
madığ üzerine bir kerre d a h a 
dikkat celbetmeğ, belki de ihtiyaç 
yoktur. Belki de benim için bu 
prensip beyanının dünyam dini 
hürriyet ve basın hürriyet ihtiya
cını tazammun ettiğini hatırlatmak 
da lüüzu •su1.dur.» 

Beden 
terbiyesi 

ve kadınlar 

akşam da artı tara ın an ır zıya e verı mış ır. . 
Mümtaz Ôkmek yarın Bandırma yoliyle lstanbul'a melidir, 
hareket edecek orada bir gece kaldıktan sonra An- Üzüm incir piyasası on on beş gün son açıla· 
ltarya gidecektir. caktır. müstahselde bundaki zaruret ve faydayı an. 

Ticaret vekili yaptığı beyanatta Ege,de ihtihsal lamıştır. Ayrıca iki üç ay sonra açılacak tütiln di-
ve ihraç işleriyle meşgul olanlakla temasta bulndu- yasası için şimdiden Ziaaat BankBsı.ıa Yerli Ürün-

« Bir haftadan fazla oluyor ki 
Britanya başvekilile denizde bir 
çok müzakerelerde lbulundum. Bu 
müzakereler neticesinde başvekil· 

le reisicümhur tarafından resmi 
bir deklarasyon yapılmıştır,» Me· 
sajın bir kısmında 15 ağustos dek 
larasyonunun metni verilmelcte ve 
mesaj şöyle devam etmektedir: 

gunu, mahsullerin ihracınd_a fayddalı . ot.labki!ecek ko-nu~malar yaptığını söylemış ve emış ır ı: ler ve Türk limite! şirketine emirler verilmiştir· 

Alman . Rus harbinin 
2 inci ayı 

Rus zayiatı -5 milyon - iki ay içinde Alman
lar 14000 tank, 14000 
top, 7 7000 den fazla 
tayyare imha veya 
iğtinam ettiler 

20 Leningrada 
kilometre kaldı 

-RADYO-
- Gazetesi -

« Kongre ve Reisicumburşim· 
diye kadar icar ve iare kanunile 
şarkta ve garpte dikdatörlüklere 
karşı harp eden demokrasilere yar
dım milli siyasetini kabul etmiş 

olduklarından bu toplantılarda ya
pılan askeri ve bahri görüşmeler 

bu yardımırı müessirliiini inkişaf 

ettirerek sarih bazı kazançlar te
min etmiştir. Bundan haşka, Baş

vekil ve ben, Sovyetler Birliğile, 
kendisine modern dünyanın başlı· 

ca mütecavizi Almanya tarafından 
yapılan taarruza karşı müdafaası

na yardım edebilmek için konfe· 
ranslar akdetmek üzere tedbirler 
almaktayız. Nihayet prensiplerin 

- bll.YJlllL bu z,amanda bizim ıııede· 
niyetimiz içın aranılmaya de1re! 

Bulgaristanın Sovyet 
Rusyaya kartı vaziyeti 

Sofya: 22 [a. a.J - D. N. B: 
Hükömet partisine mensup 

mebuslardan Janel bir makalesinde 
Bulgaristanın Sovyet Ruıyaya karşı 
olan vaziyetinden bahsetmektedir. 
Janef şöyle diyor: 

«Almanya ile Sovyet Rusya 
arasındaki münaoebetlerde vuku· 
bulan değişiklik üzerine Buliaris
tan S o v ye t 1 e r e k a r ş ı o 1 a n 

~2 .. ~ ta i ~aza. r ! nı da dcj~şt:r.: 

Ankara: 22 [Hususi muhabiri· 
mizden) - Beden terbiyesi genel 
direktörlüğü, genç kadın ve kız· 
!arın beden terbiyesi milkellefi· 
yetinden istisna edilmeleri bak· 
kında bir kara"rname ~azırlamıştır. 
Kararname Vekiller heyetinin tas· 
dikine iktiran etmiştir. 

GUretcl Bekir Tat iki 
galibiyet kazandı 
lzmir !narı güreş müsabakala· 

rı 11 bölgeden giden 38 güreşci· 
nin iştirakile evvelki giln yapılmış· 
tır. Güreşlere bölj'emizden iştirak 

eden. 66 kiloda Bekir Taş, Çorum 

lu Ragıha 5 dakika 55 saniyede 
••• - 1 • .....,., ,. 

dakikada tuşla galip gelmiştir. 
• Alman-Rus harbinin ikin· 

ci ayı bugün ( dün ) tama.m.landı. 
Bu münasebetle iki taraf ıkı ayın 
blinçosunu yapmakta, bir takım 
rakamlar vermekte fakat ayrı ayrı 
neticelere varmaktadır. 

ı~slar tarafından, terkedilmeden önce yakılan bir kasaba 

Uçak of 

bir hedef teşkil eder. 
Bu deklara•yon okadar açıktır 

ki Nazizmle bir uzlaşmaya veya 
Nazizme yenilmit b i r çok mil· 

Sovyetlerio Çörçil prensiplerine 
geçmeleriyla Sovyet Rusya milli 
birliğine muzir olabileceği ümidiyle 
Bulgar milletine karşı müstekreh 
bir kin seferine başlamıştır.» 

Ağırda meşhur Çoban Meh· 
met, Ankaralı Hüseyin lnanç'ı 58 
saniyede tuşla yenmiştir. 

Almanlara iÖre, Alman ordu· 
su hareket noktalarından 600 ila 
800 kilometre uzaktadır. 

Şimdiye kadar 14000 tank, 
14000 top ( tank dafi veya hava 
dafi topu dahildir ) 11000 den 
fazla tayyare imha veya iğtinam 
edilmiştir. Alınan esir mikdarı 1 
milyon 200 bini bulmuşt~r. Sovy~t 
zayiatının 5 milyon oldugu tahmın 
edilebilir. 

Bucıa mukabil Ruslar, iki ay 
içindeki Alman zayiati 2 milyon 
ukerdir, diyorlar. Bıınların yarısı· 
nin ölmüş olduğıı söylenmişse de 
yarısın ne olduğu bildirilmemiştir. 

lngilizler, Almanların Rus mu· 
kavemetini kırmadıklarını iddiada 
duruyorlar. Bunlara göre, Lenin
irat, Moskova ve Kiye! henüz 
işğal edilmemiştir. 

Almanların Leningrada 20 ki· 
lometreye kadar yaklaştıkları ha~
kıoda Bükreşten bir haber verıl· 
mişse de bu henüz teeyyüt etme-

miştir . 

lran radyosuna göre ise lran· 

daki Almanların adedi 600 den 
ibarettir. Buna mukabil 2600 lngi· 

liz mevcuttur. 
• Amerika Cumhurreisi Ruz-

velt, kongreye gönderdi&'i bir mek· 
tupta Çörçille yaptığı mülakat ve 
8 maddelik deklarasyon hakkında 
izahat vermiştir. 

Ruzvelt mektubunda, Nazi Al
manyasının Amerika için büyük 
bir tehlike teşkil etti&'ini, izale 
olunmazsa Amerikanın istilaya uf
rıyacağını bildirmiştir. 

Çörçil • Ruzvelt mülakatından, 
Amerikanın çok uzak olmıyan bir 
istikbalde harbe girceği manası 
çıkarılmaktadır. 

• Londranın verdiği bir ha· 
bere j'Öre, lngilterenin Vaşington 

büyük elçisi Lort Halifaks Lonra· 
ya gelmiştir. Bir ay Londrada ka· 
lacak, Harp kabinesinin içtimaları
na iştirik edecektir. 

• Avustralyanın bir kabine 
buhraoı geçirmekte olduğu gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. 

Amerika hükumeti ~on bir • kararla ihracat maddelerinin yüz· 
de 80 i kontrola tabi tutmuştur· 
Amerikanın müdafaası için yapılan 
hazırlıklar, dahildeki ham madde· 
nin muhafazasını icap ettirmektedir. 
Bu kontrol bilhassa Japonyayı mü
etHsir edecektir. 

• Londra radyosu, Voroşilof'un 
beyannamesinden anlaşıldığına gö 
re, Leninırad karı, şkarış müdafaa 
edilecektir, diyor, Leningrad ,Sin· 
ıapurdan sonra dünyanın en iyi 
tahkim edilmiş bir şehridir. Voro
şilol'un beyannamesine cevap ola· 
rak Almanlar, harp kaidelerini tat·!=============== 
bık etmemek mevkiinde kalacak- Suriyedeki Fransız 
tarını balkın k•rılacağını söyle· kuvvetlerine yapılan 
mektedirler. fena muamele 
• Berlinden gelen haberlere gö Vişi: 22 [a. a.) - D. N. B 
re Almanlar Dinyeper nehri üze· bildiriyor: 
rindeki koprü başlarını ele geçir- Selahiyetli Fransız mahfillerin-
meğ'e çalışmaktadırlar. den bildirildiğine göre, Fransanın 

Odesa henüz işgal edilmemiş Vaşington büyük elçisi Harry Ha-
sede ehemmiyetli surette bomba· ye, Suriyede kalan Fransız kuvvet· 
)anmıştır. Odesanın 70 kilometre !erine yapıldn muamele hakkında 
do&"usundaki Uçakof müstahkem Fransaoın lngiliz hükilmetine ver-
limaoı zaptedilmiştir. diği protestoyu Amerika hükOmetine 

• Rusyaya acele yardım ye· resmen bildirmiştir. 
tiştirilmesi planlariyle lrana yapı· Bu protestoda bilhassa general 
lan Rus • lngiliz tazyiki bir araya Katru'nun keyfi ve mütareke hü-
j'etirilirse, bu tazyikin lran üzerin- kümlerine aykırı hareketlerinden 
den bir muvasala temini için ya· bahsolunmakta ve lngilizlerdeo 
pıldı&"ı beticesine varılmaktadır. in· maaş alan bu generalin Suriyedeki 
j'ilİZ gazeteleri lran hakkındaki Fransız kıtalarını lngilizlerin hizme· 
neşriyatlarını şiddetlendirmişlerdir. tine vermek üzere kendi emri al· 
Bu iazetelere iÖre, !randa 3,000 olma11ndan şikiy•t edil· 

Alman Bulunmaktadır. 

zaptedildi 
Dlnyeper Uzerindekl 
Sovyet Usleri ele 
geçirildi 

Berlin 22 ( a.a ) Alman baş· 
kumandanlığının tebliği: 

Şarkta seferin iki ay devamın· 
"t dan sonra Alman ordusu ve mu • 

tefikleri kuvvetlerini tamamile ıııu· 
halaza etmiş oldukları halde düş· 
man arazisinde çok ileride bulun
maktadırlar. 

Cenubi Ukraynada Dinyep.er 
üzerindeki son düşman üsleri •!s: 
tematik bir surette alınmış ve duş 
mana en ağır zayiat verdirilıııiş!ir'. 

Kiyelin şimali garbisinde dllŞ 
man Dinyeperin ötesine çekil~elt 
tedir. Gomelin şarkında mai P 
edilen düşmanın takibine devam 
olunmaktadır. 

Leninj'rad önündeki cephede 
ve E.stonyada kıtalarımız çarpışa· 
rak ilerlemektedir. 

Ladoga gölünün iki tarafında 
hücumlarımız muvaffakiyetle tece~· 
li etmiştir. Bir seri ağır mağJubı· 
yetler . neticesinde Sovyet ord~su 
fevkalade kanlı zayiat vermiştır. 

Seferin bidayetinden beri 1 
milyon 250 binden fazla esir alın· 
mış, 14000 tank, 15000 top ya iğ· 
tinam veya tahrip edilmiştir. 
Sovyet hava kuvvetleri cemanl 1· 
bin 250 tayyare kaybetmiştir. 

Bunlardan 5633 ü yerde, di
ğerleri hava muharebelerinde ve 
yahut bava dafi bataryaları tara· 
fından tahrip edilmiştir . 
Berlin 22 (a.a) - D.N.B. nin öğ· 
rendiğine iÖre Bolşevikler için bir 
üs haline konan Uçakof kalesi zapt
edilmiştir. 

Bu kaleyi, Yunanistanda da 
muvffakiyet kazanan bir Alman 
tümeni ele geçirmiştir. 

Karabucak okaliptUs 
ormanında yangın 

Ta rsuı 22 ( Hususi ) Tarsusa 
bir saat mesafede Karabucak dev 
let okaliptüs ormanında yangto 
çıkmıştır. Yangına orman civarın 
da yakılan bir tarlanın sebep ol· 
duğu söyleniyor. Bildirildiğine göre 
elli bin kadar okaliptüs fidanı yan· 
mıştır. Tahkikata davam edilmek· 

tedir. 

ASKERi VA Z 1 Y ET 

Tehdit altına giren 
Sovyet şehirleri 

Büyük ve devamlı muharebe. Halbuki Almanların biç bir 
ler, yarmalar ve takibler arasın· şeyi dikkate almıyar&k veya her 
da mütearrız tarafın, semt semt şeyi göze alarak Moskova üzeri-

Fakat şimdi anlıyoruz ki bu 
Sovyet taarruzu Gomel ile ıima· 
!inde büyük bir Alman kuvvet 

ve zaman zaman bazı muvakkat ne alelamya yürümemiş olmaları tecemmüüne çarparak Pripet ba-
yavaşlama ve hatta duraklama· yukarıda dört maddede hulasa et· taklığınının hemen şimal şarkında 
ları vaki olabilir. Bunun sebeple· ti&"imiz ihtiyac ve zaruretlerden yeni ve büyük bir muharebe ol-
ri şunlardır: ileri gelmiştir. muş ve bunda, Alman tebli&'ine 

1 - Seri ilerlemeler, bozuk Bilhassa merkez Alman or- göre, piyade, ıüvari, zırhlı ve 
veya kaaden bozulan yollar. Ve dular grupunun fazla ilerilemiş motörlü 28 Sovyet tümeni imha 
uzayan menziller dolayısiyle güç· olması ve Peipus göliyle lımen veya esir edilmiştir. 
leşen geriyle muvasalayı ıslah gölü arasındaki Alman ordular Alınan esir, zırhlı araba vo 
etmek ve alınan araziyi düşman- grupiyle Kiye! önündeki Alman top sayıları, tebliğlerde iÖrille-
dan temizliyerek tanzim etmek kuvvetlerinin nispeten geride kal- ceği üzere pek büyüktür. 
ihtiyacı. mış bulunmaları da, bu iki cena· Şimdi Almanların Gomel ve 

2 - Zayiatın, V tı:iı.zAINJ şima 1 inde 
benzin e~ yaptıkları bu 

s~rfiyat::ınc~~;~e Emeklı·GeneralH.Emir Erkile yeni yarma· 
rıne konması za· dan ne ı..•u· 
rureti. - hın ilerilemelerine kadar, merkez r e t 1 e istifade edecekleri 

3 - Düşmanın müdafaa ve ordular grupunun, Smolensk'in bahis mevzuudur. Fikrimizce 
mukavemet imkan ve teşkilatının şarkında bir müddet beklemesi- bu yarma, inkişaf ettiği taktirde 
artması. ne, bir sebep daha teşkil etmiş· Kiyef'in şimal ve şimal doiudan 

4 - Düşılıanın iÖsterdiii ti. Bundan dolayı, biz, merkez ihatasiyle neticelenebilir. 
müdafaa ve mukavet tertibatına Alman ordular grupunun ehem· Sovyetler cenubi Ukraynada 
ve yahud tevcih ettiği mukabil miyetli bir kısmının Mohilol ce· Nikolayeften ıonra Kerson mev• 
taarruzlara nazan tirtip olunan nubunda toplanarak Gomel'in şi- kiini kaybettiler. Dinyeperin iar-
yeni taarruz planlarının tatbikı maliyle bizzat Gomel'de de cep- bindeki araziyi, külliyetli zayiatla 
için taarruz ordularının kesafet heyi yarıııası ve bu suretle Mos- tahliye eden Sovyet orduları, 
merkezlerine yer de&'iştirmek lü· kovayı koruyan merkez Sovyet Kerson'da Oinyeperin garp tara• 
zumu. ( Timnçenko ) ordular grupiyle lını muhafaza ederek bir köpril 

Bunlar dikkate alınmazsa ta- Kiyefi müdafaa eden Sovyet or- başı mevkii elde bırakmışlardı. 
arruz tarafının yarma, ilerleme dusunun arasına ıirmesi ihtimali- Şimdi kaybettikleri budur. 
ve takip hareketlerinde görülen ni bir kaç haftadanberi varid ve A 1 m a n J a r Kiye! ile 
bazı yavaşlama veya duraklama hatta lazım gererek bu keyfiyeti Dinyeperin d i r ı e ğ i arasında 
lara mana verilirken yanlış zan yazılarımızda tebarüz ettirmiştik. Cerkasi ile Kremencui' da iki köp· 
ve fikirlere saplanabilir. Nitekim Nitekim bu meyanda 20 ağus· rü başına zaten malik bulunduk· 
Almanların, bilhassa merkezde tos tarihli cumhuriyette dercettir· tarından bundan sonra onların bo• 
Smolensk'in 16 Temmuzda zap· diğim krolı.ide bilhassa Mohilof ral~rdan Dinyeperin ötelerine ieç· 
tındanberi bu şehrin 50-60 km. ile Gomel arasında Almanların meleri ve Kiyefi cenubdan ve ce· 
kadar şarkından ieçen bir hatta büyük bir kuvvet keaafeti topla· nub dorudan, aarmaları artık bek 
muvakkafen durmaları bazı kim· mış olmaları ihtimalini tebarüz len ebilir. fakat Alınanların, bu. 
selerce, münhasıran Sovyet ordu• nunla beraber, Nikopoldan Melit-
larının tecelli eden yeni ve şid- pol'a doğru yürüyerek aşa&"ı Din• 
detti mukavemetleri önünde onların y•p•rln cenub ve ıarkında bulu• 

kudretlerinin artık ıona Dcıtam• i1cü.ncü.d 
,.,...ı;P .... ıılt'!rJllllMi~ rlllııı-•ııllıiııhıtlili9illl .. ~.mı,. Tardır. 
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1 A~lkeırllölk ~~lhlh~>D<eırü 1 1 
Kög enstitülerine 

3000 talebe alınacak 

POLİTiKA 

İngiliz 
ablukasının 

baskısı 
En kuvvetli mü
dafaa: ricat! Enstitüde tahsillerini bitirenler 

köylere muallim tayin edilecek
le~; bunlara arazi de verilecek 

-- YAZAN 
A. Ş. 

Her iki tara 
fın da gizlemediği 

bir hakikathr ki 
Almanya 1939 harb --

------------------------------------------------------------- A nkara ( Hususi ) Maarif Vekaleti önümüzdeki ders yılında Köy ens
titülerine 3000 talebe almıya karar vermiştir. Enstitülere alınacak 

talebeler tam devreli köy ile mekteplerini bitirmiş sılıatli ve müsait bün 
yeli köylü çocuklarından kız, erkek çocukların yiyecek giyecek ve ya
tacak eşyaya ait ihtiyaçları köy enstitüleri idarelerince temin edile -
cektir. 

Esmer ini açarken, en zi-

Memleket içinde ricatin 
mana ve hedefi 

--------------------------------------------------------~ yade hava kuvvetine güvenmiş 

---
!Faydalar ve zararlar 
\ mukayese edilirse, muay

yen şartlar altında rical 
tabigesinin faydaları za
rarlarından daha bügük 
olduğu anlaşılır. En mü
him ue esas şart, geniş 
bir saha veya hiç olmazsa 
uzun bir ricat hattıdır. 
Bunun için böyle bir ta
bigege bilhassa müsait 
memleket Rusyadır. 

Bitaraf memleketlerdeki müşa· 

hitlere büyük dünya hadisele· 
rını anlamak ve hakikatı bitaraf 
bir gözle görmek vazifesi düşer. 
Birbirine meydan okuyan, biribirini 
tekzip eden haberler gürültü'IÜ, insanı 
sersemleştiren propaganda patırdı· 
sı karşısında sakin, soğukkanlı kal· 
mak gayet güçtür. 

Bunun için günlük hadiselere 
dair yazılan günlük makaleleri bir 
tarafa bırakacak, bize bu hiidise· 
lerin esaslarını aydınlatacak bir 
menba aramak lazımdır. 

işte bu maksatla me)jhur Prus
yalı general Cari Von Clausevit
zin bütün dünyaca tanınmış olan 
« Harbe dair » ismindeki kitabını 
elimi:r.e alabiliriz. Mübalağa etmek
sizin denilebilir ki geçen asrın ilk 
yarısında yaş&yan V. Clausevitz 
harp ilminin •belli başlı « klasik » 
idir. Onun eseri her memlekette 
erkanı harp zabitlerine mütalea et· 

tirilir. 
Bu kitapta Prusyalı general 

harp ilmini felsefi ve siyasi fikir
lerine, tarihi malumatına ve o za
manki harplerdeki tecrübelerine 

istinat ettirir. 11u eaerın, genış t<.us düzlü· 
ğüodeki muharebe hareketi bakı
mından ehemmiyetli olan fasılları 
tetkik edilirse, memleket dahiline 
doğru rical tabiyeııinin general 
Clausevitz'in etraflı araştırmalarına 
mevzu olduğu görülür. Böyle bir 
ricalin manası ve ehemmiyeti ne

dir? 
V. Clausevitz'in esas fikri, mü· 

dafaanıo, « muhasımı muhakkak 
surette yenmek için SevkOlceyş 
şekillerin daha kuvvetlisi » oldu
ğudur. Mütearrızıı karşı mukave· 
met şekilleri dört tanedir ki gene· 
ral onlardan en sonuncusu olarak 
meınleket dahiline doğru ricati 
göstermektedir. 

« Böyle bir iricatin hedefi şu
dur: Mütearrızı son derecede za
yıflatmak öyle ki bunun neticesi 
ya kendisi ilerleyişini durdurmak 
mecburiyetinde kalır, yahudda ken
disine yolunun sonunda gösterdi
ğimiz mukavemeti kıramaz. » Ge
nerale göre bu tabiyenin en aşikar 
faydası, müdafi arkasında bir ve
ya bir knç müstahkem mevzi bıra
kabildiği zaman temin edilir, zira 
mütearrız bunları zaptetmeğe ve
yahut kuşatmağa icbar edilir. 

Fakat müstahkem mevziler bu
lunmadığı takdirde dahi memleket 
dahiline doğru bir rical memleketi 
müdafaa eden orduya yavaş yavaş 
hudutta malik olmadığı müvazenyi 
ve yahut faikiyeti temin edebilir, 

çünkü SevkC'ılceyşi taarruzda her 
ilerleme gerek mutlak surette, ge
rek gittikçe lazım olan kuvvetleri
nin parçalanması ııeh«"biyle müte
arrızı zayıflatmaktadır. Tarifi ge-

çen ricat tabiyesinde bilhassa va
kit kazanmayı mühim bir fayda 
!!aymak ~zaruridir. 

En kuvvetli 

müdafaa: Ricat 
General V. Clausevitz, muka

vemet tarzlarının sonuncu olarak 
izah ettiği memleket dahilinde doğ· 
ru ricati aynı zamanda en kuvvet
li müdafaa telfıkki eder. Mesela 

eserinde şöyle yazmaktadır: 
« Tarif ettiğimiz dört surette 

memleketini müdafaa edenin, arazi
nin müsaitliğinden, müstahkem mev
kilerinden ve halkın müzaharetin· 
den istifade ettiii aşikardır. Bu 
laal amilin t11iri müdafaanın her 

kademesinde artar ve: bunlar bil
hassa dördüncü kademede, yani 
memleket dahiline doğru ricatta 

diişman kuvvetlerinin zayıflaması

na sebebiyet verir. Demek ki hP-r 
bir müdafaa kademesinde mukave· 

met, daha doğru'!u faikiyet, ve bu
nunla beraber mukabil taarruzun 
kuvveti artmaktadır. » 

• Tabii, bunula V. Clausevitz 
Passiv, mukavemetsiz bir 

müdafaa en iyi müdafaadır demek 
istemez. 

'' Mukavemet her basamakta 
zayıflamaz, mukavemet hareketi 

ancak daha müsait bir yere nak
ledilir. böyle bir ricale inkıtasız 

bir mukavemet refakat etmelidir. 
bu muharebelerde, muhaakkaktır 

ki, mütearrız en azı müdafi kadar 
zayiat verecektir. Çünkü müdafiin 

rical ederken önüne geçilmez su
rette ötede beride verdiği esirlere 

mukabil, arazi bakımından daima 
gayri müsait mevkide kalan müte· 

arrız muharebelerde daha fazla 
zayiat verir. 

Bu devamlı temasın neticesi 
her iki ordunun aşağı yukarı mü-

- Prusyah General 
Cal Yon Clause-
vitz'in fikirleri ................. _ ... 

savi derecede 
verdirmesidir. 

bir birine zayiat 

Çekilen ve takibeden 
ordular arasmdaki fark 

I• aşe bakımından çekilen ile iler
liyen aruında büyük bir fark 

vıır F: lc<ıl"fİv.:, r,.ı.:ı..... ı..,.ıı .. ı . :,: 
ae yaşar, ııerıiyen ise fıkdan için-

de sürünür. Çekilen ordu evvelce 
tedarik ettiği stoklarına doğru yü-
rür. Takip eden ordu ise ilerleme• 
sine de"'.a~ ett~kçe her şeyi geri
den yetıştırmege mecbur kalır ki, 
böyle bir teşebbüs en kısa mesafe. 
lerde bile sayısız müşkilata maruz 
kalır. Harp mıntakasının istihsal 
ettiklerini çekilen taraf toplar ve 
bitirir; ilerliyen taraf yalnız aç köy
ler ve şehirler, mahsulü kaldırıl-
mış ve yahut tahrip edilmiş tarlalar 
suyu içilemiyecek hale getirilmiş 
kuyular bulur. Miiteııarrız çok defa 
ilk gündenberi en iptidai zaruret· 
lerle mücadele etmek mecburiye-
tinde kalır. Düşmanın tedariklerine 
ümit bağlıyamaz, onlardan ancak 
tesadüfen ve yahut düşmanın ağır 
bir hatası neticesinde eline bir şey 
geçebilir. 

. Böyle, büyük vaziyetlerde, ya
nı kuvvetl~r ve mesafeler büyük 
olmak şartıyle, ve iki tarafın harp 

şartiyle böyle bir tabiyenin, memle· 
ketini müdafaa eden orduya hudut
ta olduğundan pek çok daha bü· 
yük bir muvaffakiyet ihtimalini ver
diği şüpheden aridir. Fakat yalnız 
muvaffakiyet ihtimali büyümez, ay
ni zamanda galibin vaziyeti de büs 
bütün değişir. Kendi meıoleketi 
hududunda bir meydan muharebe
sinde yenilmek ile düşman memle
ketinin ortasında yenilmek arasında 
ne çok fark vardır: Mütearrızın, 

yolunun sonundaki hali hazan öyle· 
dir ki kazandığı bir meydan muha
rebesi bile onu ricate teşvik ede
bilir, çünkü galebesini tamamlama· 
ga, ondan istifade etmeğe kuvvet
leri yetişmez, kaybettiği kuvvetlerin 
yerine yenisini de koyamaz, · Bunun 
için kat'i muharebenin başlangıçta 
ve yahut sonunda olması kat'i su· 
rette farkeder.,, 

• G eneral Von Clausevitz'in ki· 
tabından alınmış olan bu 

parçanın son cümlelerinden anlaşı· 
lır ki, böyle bir harbin dönüm nok
tası müdafaaya müsait amillerin 
sona erdiği, müdafaa kuvvetlerinin 
büyük ve kat'i bir mukabil taarru
za geçtiği, veya hiç olmazsa mu
annidane mukavemetiyle düşmanı 
ricale m~cbur ettiği andır. 

Rical tabiyesinin büyük fayd· 
alarına mukabil iki büyük zararı da 
vardır. Birinci!Iİ arazinin terkedil
mesidir ki bunun tesiri müdafaa 
için ancak bilvasıta ve uıun bir 
müddet sonra hissedilir. Memleket 
dahiline doğru ricatın ikinci büyük 
zararı mauevidir: Böyle bir ricatm 
intibaı, hükümet tarafından iyi ha
zırlanmış, halkın ve ordunun mane
viyatını bozabilir. 

Faydalar ve zararlar mukayese 

ediline. muayyen şartlar altında 

rical tabiyesinin faydaları zararla
rından daha büyük olduğu anlaşı-

Kabul edilen talebenin enstitüye gelme ve enstitüde iken izinli kö· 
ye gidip gelme yol masrafları talebeye ait olacaktır. Bunlardan enstitü
de tahsillerini bitirerek köylere muallim tayin edileceklere keşin aylık 
ücret, bir defaya mahsus olmak üzere 60 iira techiztt bedeli, vazife ma 
hal lerine gitmek için zaruri yol masrafı vekaletçe verilecektir. 

. ~u öğretmenlere, hastalandıkları takdirde ilgili kanun hükümleri 
dahılınde ücretlerini alacaklardır • 

Fili askerlik himetleri esnasında vazifelerinden kayıtları terkin olun· 
mıyacağı gibi kendilerine asteğmen veya askeri memur oluncıya kadar 
almakta oldukları ücretlerinin iiçte ikisi verilecektir. 

Bunlar seferberlik, talim ve manevra gibi sebeplerle silah altına 
alındıkları takdirde ücretlerini tam olarak alacaklardır. 
. . Bu öğretmenlere çalışacakları köylerde öğretmenin ve ailesinin g~

çımıne, okul talebesinin ders tatbikatına yetecek miktarda arazi tabsıs 
edilecektir. Ayrıca istihsale yarayıcı aletler, islah edilmiş tohum, çift ve 
işat .hayvanları, cins fidan gibi vasıtalar devletçe parasız olarak verile
cektır. Mahsul, hayvan ve binalar kuraklık, sel, yangın, çok lıasar ya· 
pan ne.bat ve hayvan hastalı~Jarı .ve bilu~u~ ~evvi h~diseler g.ibi sebep 
lerle zıyana uğranıkları takdırde ışletmeyı yemden tesıs maksadıyle Ma-
arif Vekilliği bütçesinden zamanında zarar ve ziyanı karşılıyacak bir 
yardım yapılacaktır. Bu tarlala~dan -~ld~. ~~ilecek hasılat öğretmene ait 
ol~ca~tır. Öğretmenin tayin ~dıl.ec~gı koyun o~ııl binası ve öğretmen 
evı koy kanununa tevfikan koy ıhtıyar heyetlerınce yaptırılacaktır. 

köy enstitüleri mezunlarından seçilecek liyakatliler köy entitüsü me· 
zunları için " köy öğretmenleri tekaüt sandığı " ve ayrıca " Köy öğ
retmenleri sağlık ve içtimai yardı~ sandığı., kıın_ılacaktır. Köylerde ça· 
lışan öğretmenlere ve aileler~~e koy o~ullarınd~kı tal~belere. meccanen 
bakmak üzere Maarif Vekilligınce hekımler tayın ~dılecektır. 

Köy öğretmenleri, öğretmenlerin işleri ve çocukları Maarif Vekilliği 
prevantoryum ve sanatoryomunda parasız tedavi edileceklerdir. 

Bütün bu haklardan istifade edecekleri isteklilere laleyi seçmeğe 
memur edilenler tarafından etraflıca anlatılacaktır. Çiftçilikle geçinen 
köylü aileİerinin çocuklarından sıhhat durumları bu işe müsait bulunan
lar talebeliğe kabul olunacaklardır. Alınacak talebeyi ilk tedrisat müfe-
ttişleri, gezi başmuallimler, nahiye ve köy başmuallim ve muallimleri 
seçeceklerdir Alınacak talebe sayısının üç misli namzet seçilecektir. 
Seçime ait fişler 10 Birinci teşri11 941 tarihinde vekalete gelmiş bulu-
nacaktır. 

Öğrendiğime göre, Seyhan Düziçi köy enstitüsune Seyhan, Maraş, 
Gaziantep, \çel ve Han yadan 40 ar kişi alınacaktır. 

Radyo paraziti bir cina-
e ldu 

lır. En mühim ve esas şart geniş ı~tanbul 22 { Husu.si ) - F e· kemeye başlanmıştır. Maznun Maz 
harın daima radyosuna parazit yap 
tığını ve bunu nispet olarak dai· 
ma tekrarladığını bu yüzden ara· 
larında münakaşa olduğunu, Maz· 
harın üzerine yürüyerek yakas•na 
sarıldığını, l...endi«1inin de daima 
yanında taşıdığ• tabancasını çek
tiğini ve tabanca'lın patladıktan 

bir saha veya hiç olmazsa uzun riköyünde, Türk bey sokağında Ha· 
bir ricat hattıdır. Bunun için böyle rikliyaya aid pansiyonda oturan 
bir tabiyeye bilhassa müsait olan Fuad, ayni pansiyonda ikamet 
memleket Rusyadır. Bundan başka eden Mazhar isminde birini öldür

müştür. 
General V. Clausevitz ricat tabiye M h az ar, Fuadın radyo dinle· 
sine müsait şu şartları sayıyor: mesine mani olmak için telleri bir 

" 1 ) Az mesklln ve arızalı birine sürterek parazit yaratmakta 
arazi ( dağlar, çöller, batııklıklar) bu da Fuadı sinirlendirmekte 

2 ) Cephe gerilerinde çeteler imiş. 
teşkil eden ve düşmanla mücaleye f.vvel~i gece de Mazharın ay 
devam eden, harpçi ve kendi va- nı hareketı tekrar ettiğini anlıyan 
tanına ve hükllmetine sadık kalan Fuad, Mcı.z~arın .odasına giderek 
bir halk: bu harc!ketıne nıhayet vermesini 

söyleıniş ve bu yüzden aralarıtlda 
3 ) Gayri müsait iklim ve me- kııa bir münakaşa olmuştur. 

vsim ( Rusyada kış ) : Fuad odasına döndüğü zaman 
4 ) lki muhasımın birbirinden Mazharın da arkasından :geldiğini 

pek rarklı olmayan maddi kuvveti.,. örınÜŞ ve odada kısa bır rııüna-
General Von Clausevetz'in bu- g a daha olmuş ve bu sırada lFu-:d tabancas_ını çekerek bir el ateş 

rada hüla111lsını okuduğumuz ricat tıniştir. Agır surette yaralanan 
tabiyesine dair nazariyesi bilhassa Mazhar biraz sonra ölmüştür. 
- fakat münhasıran değil - Na· Hadise, dün adliyeye intikal 

sonra Mazharın yere düştüğünü 
söylemiş ve şunları ilave etmiştir: ,,. 

« - Ben sinirli bir adamım 
tabancamı daima yanımJa taşırım. 
Tabancasız bir yere gidemem. Esa
san çok sinirli bir adamım. Bu yüz 
den beni mimarlık vazifemden çı
kardılar.» demiştir. 

Muhakeme, maznunun ceza 
ehliyeti olup l)lmadığını tahkik 
ve müşahede allına alınıp alınma· 
ması hakkında rapor verilmesi için 
adliye dok torluğuna sevkine ve 
bazı noktalardan tohkikatın tevsii 
için evrakı müddeiumumiliğe gön
derererek muhakemeyi tnlik et
miştir. 

l ngiltere de donanması tarafından 
kurulacak olan ablukanın ba!lkı
sına. Filhakika bunların birincisi 
yani hava kuvveti, şimdiye kadar 
tecrübe edilmemişti. Geçen harp 
te tayyare başlıca istikşaf ıçın 
kullanılmış, fakat 1939 harbinde 
oynımaya namzet olduğu rol, ge
çen harpte kendisinden beklen· 
memişti. 

Ablukaya gelince; 1914 har
binin itilafçılar tarafından kaza
nılmasında başlıca amil olan si· 
lahın abluka olduğuna şüph~ yok
tur. İptidai madde kaynaklarından 
ve gıda maddelerinden mahrum 
kalan Almanya, maddi mahrumi· 
yet içinde kıvrandı. Bu kıtlık ma
neviyatı sarstı. Her cephede bü
yük zaferler kazanan Almanya 
yavaş yavaş içinden çürüdü ve 
nihayet ansızın çöktü. lngilizler 
ayni tabiyeyi bu defa da tekrar 
etm~yi düşündüler. 

Acaba iki tarafın da bu nok 
tada ki ümitleri ne dereceye ka
dar tahakkuk etmiştir? Almanya 
tarafından güvenilen silahın neler 

başardığı meydandadır: Artık mü· 
tehassıslar tarafından teslim edi
len bir hakikattir ki hava !ilahı 
kara kuvvetiyle işbirliği halinde, 
kati netice temin edebilir. Alman
lar Polonyadaki, Norveç,teki ve 

nihayet Fransadaki zaferlerini bu· 
na borçludurlar. llk adımda kar
şısındaki düşmanın zayıf olan ha
va kuvvetlerini imha edip de ha
valara hakim olduktan sonrı. tay
yarelerin tanklarla ahenkli işbirli
ği, Almanyaya Avrupa kıtası ü
zerinde hakimiyet temin etmiştir. 

Ve gene hava kuvveti, deniz 
kuvvetiyle işbirliği halinde büyük 
zaferler temin edebil:r. lngilizler, 

Tarantoda ltalyan donanmasına 
bu tabiye ile ağır darbeler in
dirdiler. Mataban burnu muhare· 
besini kazandılar. Ve nihayet Bi! · 

mark zırhlısını batırdılar Fakat 
hava kuvveti yalnız başına, bir 
tethiş vasıtası olmaktan ba ka bir 
şeye varamamakUadır. Almanlar , 
yalnız hava kuvvetiyle İngiliz a· 

1 
dalarını işgal etmeie teşebb{i!I 

et~ikleri .za~an. Al~anların . anla
dıgı hakıkatı şımdı de lngılizler 
Almanya üzerine yaptıkları tay-
yare saldırışlarıyla anlamaktadır· 

lar. Demek ki Almanyanın güven· 
diği hava silahının neleri başarıp 
neh~ri başaramıyacağı görülmüş

tür. 
lngilterenin güvendiği ablu

ka nasıl bir netice veriyor?, Al
manlar hava kuvvetinin temin 
edebileceği neticede ne derece 

( Devamı Üçüncüde ) 
( Devamı üçüncüde) , etıniş ve birinci ağırcezada mulıa 
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kuvveti çok gayri müsavi olmamak 

Vaktile babası kır ortasındaki bu köş 
kü ne kadar aramış, onu kaybettiğine ne 
kadar üzülmüştü .. Halbuki kont dö Bolsberg 
Silvaniyada bundan çok daha mühim em 
lak bırakmıştı; Sen Veslasta büyük bir 
k'>nağı, tarihi bir şatosu, müteaddit vil
laları vardı. Fakat menfada ilı.en ne za
man vatanından bah!ete orman ortasın· 

daki bu küçücük köşkü hatırlardı. Çün· 
kü gençliğinin ve hayatının en güzel za· 
manını orada genç karısı ve mini mini 
Mariyasile orada geçirmişti. 

O zamandanberi köşkte epey tadilat 
yapılmıştı. Binayı yeniden boyamışlar, 
akar su, kalorifer ve elektrik tesi!latı yap· 
tırmışlardı. 

Bunları yaptıran tabii Taldekti ve 
Militza onun bu işte zevki selimle hareket 
ettiiini kabul etmek mecburiyetindeydi. 
Eski abajurlu lambalar elektrik lambasına 
tahvil edilmiş, kalorifer radyatörleri oy
ma tahtaların arkasına ıizleomişti, 

Hüliisa, köşk eski sevimliğini kaybet 
memişti. Hatta eski usul şömineler bile 
kalorifere rağmen yakılıyordu. 

Militza salonda yalnız başına oturur· 
ken bunları diişünmekteydi. Yağmurlu 
hava dolay11ile gezintiye çıkamamıştı. 
Bundan haş\ta esasen bir misafir de bek. 
lemckteydiler: 

Niki 2'elecekti, Militıa onun için, 

Şefin müsaade3İle bir ziyafet hazırlamış· 
tı . 

G k S f b · fet haberi enç ız, te anın u zıya 
· 1 · l e kabul nı nası sevınç e karşıladığını v 

ettiğini unutamıyacaktı. « Vahşi Talde~ » 

ne kadar değişmişti? 
- Militza, demişti - Artık ona hep 

böyle hitap ediyordu _ çocuğa acaba 
ne hazırlatsak? Ne Sever? Siz bunu ben 

den daha iyi bilirsiniz? 
Genç kız Jllasanın üzeridekileri gli. 

lümsiyerek tekrarlayıp: 
- Sütlü çay, çikilotalı krell'•ı reçel 

ve gatolarla davetlinizi menınun bırak· 
mak kabil olur, demişti. 

Taldek safiyetle sormuştu: 
- Kafi midir dersinizi? 
Militza gülmüştü: 

- Tabii kafidir Şef .. Çocuğun mide· 
sini bozmak istemiyoruz sanırım! 

- Puta ve reçelden mideyi bomak 
ha? Ahi küçükken böyle bir ha!talık 
tanısaydım!.. 

Bunu !Öylediğine pişman olmuş gibi 
birdenbire bahsi degiştirmişti: 

- Ben odama çıkıyorum Militza. 
Siz burada kalın. Niki gelince bana 

haber verirsiniz. 

Yalnn: kalınca, Militza, reçine ko· 
kulu odunların yandıiı şömine yanında 

bir koltuta oturmuştu. 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş J 
- Kendi evimde bulunuyorum! 
Etrafına bakıyor ve vaktile buranın 

ne vaziyette olduğunu hatırlamağa çalı· 
şıyordu. Fakat hatırlı yamıyordu; bura· 

dayken çok küçüktü. 
Lakin piyano .. 
Yavaş yavaş hafızasının sisleri ara

sından bazı tafsilat belirmeye ba)jladı. 
Piyanonun klaviyesi üstünde beyaz fani
ladan ve üzeri işlemeli bir örtü vardı: 
Şimdi dünkü ıibi hatırlamaktaydı; piyano 
dersi için piyanonun kapağı açıldığı za. 
man mini mini Mariya dersi unutur ve Ör 
tii ile oynamak isterdi. 

Ayağa kalktı. ipnotize edilmiş gibi 
ve ağır yürüyerek piyanoya yaklaştı. Ka
pağını açtı ve kalbi şiddetle çarpmağa 

başladı: Örtü oradaydı. 
Tabureye oturdu ve ellerini tuşlar 

üzerinde dolaştırdı. 

Uzun zaman kullanılmadığı için akor 
du bozulmuş olması icap ettiği halde pi· 
yano mükemmel ses veriyordu, harhalde 
yakında akord ettirilmişti; acaba kimin 
için ? ~ 

Mariya dö Bolsberg Mııriste 
ciddi bir musiki tahsili yapmıştı, 

piyano çal:ı.rdı. 

iken 
güzel 

Şimdi, çocuk şarkıları çalan sarışın 

bukleli: pembe roplu küçük kızın yerinde 
yirmi sene ıonra, üniformalı, çok ciddi 

tavırlı bir kadın oturmuş, Şopenin bir 
« noktüm »ünü çalıyordu. 

Militza, ayak seslerile musiki rüyasın
dan uyandı. Kabahat yaparken yakalan
mış gibi yanakları kıp kırmızı dönüp bak
tı. Gelen Taldek miydi? 

Hayır! Gelen bir hizmetçinin Jelale
tile küçük Nikiydi. Salonun kapısında du 
ruyordu. 

Sıkılmıştı, elindeki beresini evırıp 
çeviriyordu. Hamilerini ziyarete gelirken 
pazarlık elbiselerini giymişti: Ayakkabı· 

ları eski olmakla beraber tertemiz ve bo 
yalıydı, çorapları yamalı fakat temizdi, 
elbisesi eski fakat temiz ve iyi fırçalan

mıştı. 

Militza, Misafirinin yanına gitti: 
- Bonjur Niki! 
Çocuk yavaş sesle cevap verdi: 
- Bonjur madam. 
Geoç kız iğilerek şefkate haııret ço

cuğu yanaklarından Öptü. 
- Söyle bakalım Niki, bizi görmeğe 

geldiğin için memnun musun? 
- Ah evet madam . Çok memnu-

num" 

du 
Etrafına bakındı ve mııhcubane sor-

Mösyö burada yokınu? 
Şimdi ielecek .. çaiırayım. 

( Devamı var ) 

ıı 



23 so~sntv 1941 BUGÔN • 

__ ,,. -~. Hırvat 
• BUGÜN » Muhterem okuyucularına yeni bir hizmette buluou
yor. Bu sütunlarda, memleket gazeteleı'inde gördüğümüz yazıla

rın arasından en güzel ve en kuvvetlilerini seçerek iktibas edeceğiz. 

İRAN'IN 
CEVABI 
/ngiltere tarafından 
memnuniyetle telakki 
olanamıgacak mahi-

Odesa 
şiddetle -- hadisesi 

ltalgan kıtalaTL Dab
rovnik ve Ragusagı 
işgal ettiler 

Bu suretle, bütün Türk matbuatını günü ırününe takip etmek 

bombalandı imkinını ulamıyanlar bu sutünlarda tanınmı.ş imzaların seçme 
0

yazılarını okuyabileceklerdir. 

Kara gözlükler 

YAZAN 

VA-NO 

Çocukluğumuz -
da bir şarkı 

vardı: 
Mavi göz. 

lük takarım. 

Ben güzele bakarım 
Güzel bana bakarsa 
Bir temenna çakarım ... 
Bu kadarı komik bir çapkın· 

lık ... Arkası da gülünç bir biça· 
relik: 

Lal - ıaı - 11ı • Ii 
LAi • ıaı . ııı - li 
Ağlarım zari zari ... 
Aceba neslimizden evvelki bes 

tekir işık çipil miydi de, Güzele 
kusurunu göstermekten kaçınıyor· 

du? Yok•• meşhur operadaki Pal 
yaço gibi, hali, kağli tuhaf, yüre
ti ise kan revan içinde miydi ? 
Her neyse. , Belki o da zamanın 

modasına uymuştur.. . Filhakika, 
bundan yarım asır kadar evvel, 
mavi ve « dumani » camlı, ince 
bir altın zencirle ceketin yakasına 

iliştirilen, kelebek gözlükler, al
mış yüriimüştü. Şimdi bunlar şekil 
değiştirerek tekrar bütün dünyayı 

kapladılar. Onbeşinci, Onaltıncı 

Loui• modaları gibi nüksettiler. 

• • 
Bizim neslin gustosu yaz mev· 

simini serin gölgeliklerde, kuytu 
agaçların loşluğunda geçirmekti. 
Zamane gençleri cehennem gibi 
kaynayan sarı kumlar üzerinde kay· 
naşmayı tercih ediyor. Yeni tarz 
gözlükler, Suadiyemsi, Floryamsı 

plajlarla bunların diğer memleket· 
)erdeki emsalinin zaruri neticesi.. 
Karda ve çölde uzun zaman dola· 
şanlar, gözlerine zarar gelmesin 
diye sürme yahud göz kapaklarına 
kömür tozu sürerler. Ona muadil 
Şu devirde her moda su kenarla
rından dahillere doiru yayılıyor. 
Saodal ayakkabılar, kadın panlo
lonları, erkek örme ceketleri, ilh .. 
Bu da onlar arasında ... 

istifade edenler çok oldu: 
Evvela, miyop kadınlar ... Şim

diye kadar cari olao zevk öyley 
diki, bu zavallılara gözlük yakış
tıratrı ızdık ... Onlar da - adetl~ri 
erkek miyoplar derecesinde çok 
olmakla beraber - sırf bizlere 
hoş görüomek maksadile fedakar· 
lıkta bulunurlardı. Bulanık bir ci
han içinde, etrafı g-öremeden ge· 
zerlerdi. Şimdi, rengarenk gözlük
lerin moda oluşundan sonra, oh, 
basar nuruna kavuştular ... Her hal
de, kışın gözlüğün renksizini, ya· 
but hafif renklisini de kullansalar 
artık letaletlerinde kusur var sayıl· 
mıyacak. 

istifade edenlerin ikincisi de, 
tebdil gezm;ok İsleyenler ... 

Eskiden bu mazhariyet yalnız 
masallardaki padişahlara, Trabzon 
çarıaflı kadınlara, karnaval kılığın
dakilere müyesserdi.. Devrimizde, 
biri, görünmeksizin sokaklarda yü· 
rümek istedi mi çehrenin üıt yarı 
sını kaplayan o kocaman ve siyah 
cam maskeyi takıyor. Hele şapka 
sının eğik kısmına göre 1,ir kaldı
rım seçti mi, şeytanın sihirli küla· 
hını başına ıreçirmişçesine, eş dost 
tarafından görülmeksizin, gidec~

ği yere gidiyor. 
Şaştığım, bu kılıkta olanlar, 

insana arada sırada kala da tutu

yorlar: 
- Burun buruna geldik te 

yolda selam vermediniz ... 
Ben kendi hesabıma ahbapla

mın yarısından fazlasını tanıyamı· 

yorum. Hele gardroplarının muh· 
teviyatını ezberliyemediğim müref· 
leh sınıf mensuplarını... Vücudla· 
rında alelacayip çıkıııtılar olmıyan 
tendürüsleri ... 

Ancak, bizim kadınlar, umu
miyetle bu modada epeyce hokka 
altı oldular. Zira garplı ve şimalli 
Havva kızlarının yüzde doksan gü· 
zelliği vücııd hatlarındadır. Başta 

lstanbullular olmak üzere şarklılar 
çehrece temayüz ederler. Bilhassa 
gözlerde. Hatta darbımesel bile 
vardır; 

« Kaş, göz. kusuru söz 1 » 
Garplılar, bu modadan pek 

büyük bir şey kaybetmiş değiller· 

dir. Meşhur olmıyan bir uzuvlarını 
kara camlar arkasında örtüyorlar. 
BizimkilerH yaşmak devrinde da· 

hi açıkta kalan o sihirkô.r bakışları· 
nı, muharebe şehirleri gibi maske· 
iiyor, karartıyorlar. 

( Böyle söyliyerek, sinirime do
kunan şu kara gözlükler aleyhinde 
propaganda yapmış olayım. ) 

Bir de, « Dünyayı pembe göz-
lük ardından seyretmek ., tabiri 
nikbinliği, « kara gözlük » de bed 
binliği ifade eder. Sanki bu devir 
de, dünya ahvali yetişmiyormuş 
gibi, bir de bu sun'i ve zoraki si· 
yahlandırma ... 

Ahvali ruhiyeyi bozduğu mu· 
hakkaktır. 

- Akıarn'dan 

• Büyük Fikret 
hakkında 

YAZAN 
REFiK 
HALiT 

Tevfik Fikret'e 
öyle bir dünya 
lizımdır ki 1 ken· 
di şiirleri kadar 

itina ile, intizam ile kurulmuş olsun; 
hiçbir mısra aksamasın hiçbir ke· 
limesinde bozukluk göze çarpma· 
sın. istif, ahenk, reıık hıısuıunda 
manzumeleriyle el yazısı derece· 
sinde pürüzsüz, marifetli bir dünya 
ve kafiyeleri gibi mükemmel, öl· 
çülü tertemiz insanlar! Şüphe· yok 
ki, onun bu titizlikle vüeut vere· 
ceği dünya, imkan bulunsaydı, pek 
güzel, pek sanatlı olurdu; şiir mec
muasına dönerdi; mesut yaşar, me· 
sut ölürdük. 

.............. ,_ 
Lo~;rta~~2 fa. a.] lngiliz ga- Rus/ ar büyük 

zetelerinin diplomatik muharrirleri d 
bilhassa lranın lngiliz - Rus te· zayiat Ver il er 
şebbüslerine verdiği cevapla meş. 
gul almaktadır. Deyli telırrafın Almanlar Ukrayna 
diplomatik muharriri diyor ki: da 2500 Rus tan-

«lran cevabının mahiyeti hak· kı 1 3700 top imha 
kında Tahrandaki lngiliz elçisin- veya iğtinam ettiler 
den iptidai bir rapor alınmıştır. B ı· 22 ( ) D N B I er ın a.a - . . . 
Loodraya gelen bu rapor ran Dün Odesa Alman tayyareleri ta-
cevabının lngiliz hükumeti tara- rafından şiddetle bombalanmıştır. 
fından şayanı memnuniyet telakki Sovyetler rıhtımlar, antrepolar ve 
olunamıyacağını göstermektedir. askeri kıtalar üzerine isabet eden 

lngiltere ve Rusya, 1000 Al- darbelerden insanca ve malzeme-
man ajansının lrandan dışarı çıka. ce büyük zayiata uğramışlardır. 
rılması taleplerine «hayır» ile ce- 4 Sovyet vapuru hasara uğratıl· 
vap verilmesini kabul edemezler. mıştır. Bir çok bava dali topları 
Eğer lran'ın tahriri cevabı şayanı mevzilerine tam isabetler kayde-
memnuniyet olmazsa derhal yeni dilmiştir. 
tedbirler alıoacaktır. Dinyeper kavsinin şarkında 

Şu cihet münakaşa kabul et. trenlere ve Sovyet kollarına taar-
mez bir tarzda taayyün etmiştir ruz edilmiştir. Ayni mahalde 120 
ki lran, Ortaşarktaki beşinci ke>l kamyon imha _oluomuştur. 4 tren 
azası olan ve Iraktaki kargaşalık- hattan çıkmış, bir mühimmat treni 
ları çıkaran sabotajcı 2 ilii 3 berhava edilmiş ve bir hava dafi 

• L bataryası susturulmuştur. 
bin Alman casusunun umumı K.8· 

rargahı gibi kullanılmakta, buolar Nikolagefteki Sof/gel harp 
lranın bütün hayati merkezlerine ıemileri 
hücuma hazır bulunmaktadırlar.» 

k
. Moskova 22 ( a.a ) - Sovyet 

Deyli Herald diyor ı: 
«Müttefiklerin lran hakkında İstihbarat dairesi şefi lmuavini Lo-

alacakları önümüzdeki tedbirlerio •ofski Almanların Nikolayel de 

Y 1 inşası bitmemiş bir zırhlı ile baş. 
mahiyeti ifşa edilemez. a nız 
şurası biliomelidir ki bu tedbir ka Sovyet harp gemileri zaptetmiş 

k E • 1 oldukları iddiasını yalanlamış ve seri ve kati olaca tır. ger ran 
. , demiştir ki: 

harekete geçmekten imtına eaer. 
se lnrilizlerin ve Rusların vaziyeti « Sovyetler deniz tezgihlarile 

Berlin 22 ( a.a. ) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

ltalyao - Hırvat hadiseıi bak. 
kında Alman hariciye nezareti, 
bunun dahili bir mesele olduğu 

nu bildirmektedir. Balkan seferin 
den doğan askeri anlaşmalar mu 
cibince Hırvatistanda daima ltal
yan kıtaları bulunmuş ve ltalyan 
kıtaları Hırvatistanı hiç bir za
man tamamile terk eylememişti. 
O Halde ltalyan garnizoounun 
tedbiri bir dahili polis tedbiridir. 

Berlio 22 (a.a.) Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Alman hariciye oezaretiode 
ltalya ile Hırvatistao arasında 
zuhur eden ciddi hadiseler kar· 
şısmda vaziyet alınmaktan şimdi
lik imtina olunmakta ve yalnız 

halen bir taraftan ltalya ile Ka · 
radağ ve diğer taraftan Hırva
ti<tan arasında "hududun tespiti 
için müzakereler yapıldığı kayde 
dilmektedir. 

Bitaraf mahfillere gelen ha
berlere göre, ltalyan kıtaları 
Dubrovnik ve Raguza'yı lşıral 
etmiş ve Hırvat Karadağ-Sırp 

muvakkat hududunu geçmiştir. - Hadiseler hülasa edilecek olur
sa, şimdiye kadar Ukrayna'da ce· 
reyan eden muharebelerde Alman 
kuvvetleri 2500 de fazla tank ve 
3700 den fazla top imha veya iğ· 

Şairin tiryakiliği, kavgacılığı, 

heccavlığı, münzeviliği hep bu se
bepten, güzelliğ~ delicesine meftu· 
niyetinden ve çirkine hastalık de· 
rece sinde tahammülsüzlüğünden 
ileri geliyardu. 

olduğu gibi bırakacakları muhte. beraber inşası bitmemiş ve maki-

timan etmişlerdir. 

Sovyetlerin orduları ve 
zırhlı kuvetleri teknik 

bilhasıa 

bakımdan 

' 

ld 
neleri konmamış bir .. zırhhyı ve 1 

rMI deği ir.» 
. kruvazörü berhava etmişlerdir.» dünyanın en iyi teçhiz edilmiş or-

Bir dünya ki, üzerinde ne po
litika, ne servet ihtirasına; ne hak
sızlığa, cinayete, rüşvete ihtikara; 
ne dalkavukluğa, kabalığa ve ya
vanlığa yer veriyor ... işte müşkül· 
pesentliğin son haddi 1 

Fikret' in ruh yübekli,ii, insan
cıhgı, inkıl8pcılığı, kudretı, sanatı, 

hepsi bu noktada, güzelliğe ve «iyi» 
ye herkesten fazla bağlılıaındbdır. 

Hakiki hayata, realizme hiç taham
mülü, cesareti yoktu. 

Bundan dolayıdır ki, çirkin gö· 
rünenin yakından tahlil edildiği 
zaman ırüzel derecesinde ruhu kav· 
radığını, hususi bir neşe verdiğini 
bilemedi;. bedbin ve ümitsiz öldü. 

Onun hayatta daha fazla bir 
rolü, Namık Kemal gibi birkaç 
sergüzeşti ve büyük realiteler ıribi 
de kütlelerle teması olsaydı en 
ulvi sesle dertlerinden yaka silkti
ği çırkin dünyanın muhakkak le· 
selli verecek bir cihetini bulur, 
biraz olsun avunur, oyalanırdı. Ha· 
yat bir zehirdir, fakat panzehiri de 
yine kendisindedir. insana karışmak, 
halk ile aşılanmak! Dünyada en 
büyük teselli aldanmak değil, Cüm. 
hur ile kaynaşmaktır. 

- Taa'clan - 1 

Ali Nasibi 

E n kuvvetli mü- Sovget tebliği dosu olması için çok ihtiman ve 
Moskova 22 ( a.a ) _ Sav- büyük bir gayret sarfettikleri ma· 

dal aa: ricat r yet istihbarat büro•unun dün ak- lumdur. 
(Baştara/ı ikincide) şam neşrettiği tebliğ: Fakat tecrübe, bu gibi mo-

poleorıun 1812 deki Rusya seferi- 2l ağustos günü kıtalarımız dem silahlara yanlız malik olmak 
nin tecrübelerine istinat eder, Me- kafi gelmediğioi, fakat bunları 

bütün cephe boyunca düşmanla 
seli eserinio bir yerinde şöyle yaz- kullanmasını da bilmek icap et-

k d 
muaonidane harp etmiştir. Muhare 

ma ta ır: tiaini göstermiştir. 
"1812 f ' ' t t ·· · · l.Jclcr l.Jllluı.::1::.a Kfugl:.ol, Nuyvg• .. J • se erı rıca sra epsının Alman askerı teb11gıer1, .::>ovyec 

b .. ,.. k'll · · ı ve Gomel istikametlerinde çetin u un şe ı erını, şart arını ve te- kuvvetlerinin uğradığı kanlı ve 
sirlerini bir dev aynasında büyü olmuştur. Şiddetli muharebelerden h I 

G 
e emmiyet i zayiatı mütemadiyen 

tülmüş gibi gösteriyor. Rus ordu- sonra kıtalarımız omel'i tahliye 
1 d 

tebarüz ettirmiştir. 
su kendi arzusiyle çeki me iyse de, etmişlerdir. Henüz tamamlanmıyan 
ricalini tabiyevi bir ricat saymak· malQmata göre, 20 ağustosta ha- Sovyelerin Alman kıtalarına 
ta haklıyız. Eg-er Ruslar o zaman- va muharebeleri esouında 21 Al· terkettikleri esirlerle ölülerin ade-
ki muaaffakiyetin verdiii malil· man tayyaresi düşürülmüştür. Bi- di hesap edilecek olurs, 0 zaman 
matla bir daha ayni şartlar altın- zim zayiatımız 12 tayyaredir. yalınız m~lzeme değil büyük mi· 
da böyle bir ricati yapmaia mec- 20 ağustos günü öğleden son kdarda İnsanın da Alman ileri ha· 
bur olurlarsa, şüphe yok ki 1812 ra Moskova civarında avcılarım1t reketini durdurmağa muvaffa< ol· 
da çoğunu istemiyerek ve bilmi· evvelce bil~irildiği gibi 3 değil 5 amadığı görülür. 
yerek yaptıklarını o zaman arzula· Alman keşıl tayyaresi düşürmüş· Almao askeri, bütün cepheler 
riyle ve bir plan mucibince yapa· tür. de olduğu gibi, şark cebesinde de 
caklardır... Sovgei zayiatı hasımlarından münakaşa kabul et-

Büyük erkinı harp nazariyeci· mez üstünlüğünü O'Österrnı'ş ve şark Berlin; 22. a. a - D. N. B. 6 

si General V. Clausevizt'in zama- 1·h' cephesinde:de kendisine karşı koy-Ajansının se a ıyettar askeri meo-
nındanberi Rusyada ne kadar tak- mak istiyen insan kütlerine hakim balardan dünkü tebliğe ilave ola-
dir edildiği düşünülürse ve çok rak öğrendiğine göre, Ukrayna'da olmuştur. 
tanınmış olan Sovyet tarihçisi Ter- Alman yüksek kumandası da 

ki muharebel•r hakkında son 15 
le'nin oapoleon'nn hayatı hakkın· sovyetlerinkinden üıtün olduğunu 

gün zarfında n•şredilen askeri ha d 
daki eserinde oldug· u gibi 1812 şark cep hesin e göstermiştir. Gar 

berlere umumi bir bakış, bu ka- • 
seferinin ne kadar çok tetkik e· bi Ukranya nın terki, bunun aşi. 

dar aşikar bir surette hezı'mete d J'l'd dildiği göz önünde tutulursa, Sav· kar bir e ı ı ir. 
1 uğratılan Sovyetlerin bu mıntakada 

yellerin şimdiki ricali iyi düşünü· Ukrayna seferinden alınan 
· Polonya umumi valilig" ine bir taz. el ı b l müş ve itina ile hazırlanmış bır ers er un ardır. Bu dersler, Sov-

plin mucibince yaptığı belki akıl yik yapmak üzere bol teçhizatlı le- yet cephesinin diğer mıntakaların-
k d · · d h " .. -ı şekküllere malik olduklarını go"s· da d f ) ve mantı aıresın en arıç goru • a ası asıt ve mütemadi bir 

( Yağ camii yanında ) miyecektir. termektedir. ıurette teyit edilecektir. 
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Albay Knoks'un 
hayatı 

Birleşik Ameri
ka Bahriye Nazırı 
albay Knoks, meş

hur ve büyük bir 

gazete olan 
dir. 

«Chicago Daily Nevs» in Habibi 

Bahriye Nazırlığına gelir gelmez, ilk işi, 
seleflerinin kullandıkları rahat ve lüks otoma· 
bil yerine, bir Lockheed bombardıman tayya· 
resi edinmek olmuştur. 67 yaşında olan albay, 
vazife icabı gideceği yerlere bu tayyare ile 
gider. 

Frank Konks lskoçyalı bir baba ile lnıriliz 
bir anadan dünyaya gelmiştir. Pek genç yaşı
nda iken, 1898 senesmde ispanyaya karşı harp 
için ayaklanan Amerikan suvarileri arasına kat
ılmış, hiç bir şeyden yılmayan' gözü pek bir 
sporcu ol<luğou göstermişti. O sıraea, annesine 
yazdığı mektuplar. gazetede neşredilirdi. Bu 
gazetenin başmuhariri Knoks'u haftada iki lira 
ücretle muharrir olarak yanına aldı. 

Ertesi sene bu haftalık üç liraya çıkarıl
dı. Aradan iki sene geçmeden, renç muharrir, 
ırazete satış müdürlüğüne tayin edilmiş ve 
baskı adedini bir misline çıkarmağa muvaffak 
olmuştu. 

Ayni tarihle, Knoks, okuyucusu 
zetenin satlığa çıkarıldığıaı haber 

azbir ıra

almıı, ltir 

Gazete sahibi bir nazır 
yerden dört bin dolar borç para bularak ıra
zeteyi satın almıştı. 

On sene sonra, ayni ırazeteyi 65.000 do
lara devretti. 

Knoks orduya 
iltihak ediyor 

• Frank Knoks 
daha başka ırazete'. 
!eri de bu şekilda 
alıp satmak sureti. 

le karlı işlere girişmiş ve siyaset hayatına ırir· 
meğe hazırlanmıştı ki, 1914 harbi patlak ver· 
di. 

Knoks, Amerikanın harbe rirmesini miite· 
akib 43 yaşında olduğu halde, yüzbaşı rütbe
siyle orduya iltihak etti. Çok geçmeden bin· 
başılığa terfi etti. 

Harp bittiği zaman, albay rütbesini ha
izdi. 

Ordudaki vazileıi bittikten sonra, tekrar 
gazeteciliğe avdet eden Frank Konsk meslek· 
teki cür'tekarlığı ve atılganlığile, gazete kralı 
Hearst'ü bile hayrete düşürmüştür. Kendisine 
Hearst grupuna dahil gazeteler konsorsiyomu
nun idare müdürlüğü teklif edildi. Bu mevkim 
maaşı, senede yetmiş bin dolardı. Dört ay son
ra, Knoks, bütün konıorsiyomun umum müdür
lütCne, •enede iki yüz bin dolar muti• tayin 

edildi. 
1930 •enesi noel yortusu günü' Knuks, ha

yatında en cür'etkiirane harekete girişmis, He
arst konsorsiyomundaki vazifesinden istifade 
ederek Chicago Daily Nevvs gazetesini satın 

almıştı. Feda ettiği mevkiin ıenevi 200,000 do
lar iİbi mühim bir varidat membaı olmasına 

mukabil, satın aldığı ırazetenin dört milyon lira 
borclu bir müess••e olduiu nazarı itibara alı
nırsa; Knoks'un cür'etkirlılcta ne derece ileri 
gittiği takdir edilir. 

Maamalih, gazete alım satımında o zama
na kadar hiç aldanmiyan ve daima karlı olan 
Knoks. yeni aldıiı gazetenin bu muazzam bor
cunu da senevi üç buçuk milyonluk muntazam 
bir gelire tahvil etmeğe muvaffak oldu. 

Siyaset hayatına girişi, Ruzvelt'e muhallif 
olan cumhuriyet partisi reis vekilliğine se~ilme· 

si şeklinde olmuştur. Cumhurreisile ilk defa ola 
rak bir ziyafette ve muhalif partioio reis veki
li sıfatile tanıştı. Bu tanışmadan bir sa.t sonra 
Ruzvelt, kendİ•İne, kabinede bir nazırlık teklif 
etmişti. 

Knokı bu teklifi reddetti; fakat, geçen se
ne, Fransanın mağlOhiyeti ııralarında, Amerika
lılar, onu birdenbire bahriyenin baJında ırör

.ıoler. 
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lngiliz Ablukası· 
nın baskısı 

( Baştarafı ikincide ) 
yanılmışlarsa, lngilizler de abluka 
nın temin edec eği neticede o de
rece yanılmışlardır. Ablukaoıo Al
mar.yayı büyük baskı altına aldığı 

{ na şüphe yoktur. Almanyada iaşe 
vaziyeti normal değildir. Her şey 
vesikaya tabidir. Ekmek azdır. 

Et bol değildir. Şeker ve bilhassa 
yağlar zor bulunuyor. Fakat Al
maolar aç değildirler. !aşa bakı
mmdao lngilterenin daha iyi vazi
yette olmadığını lngilizler de iti
raf etmektedirler. 

Almanlar, ablukanın baskısını 

iaşe bakımından ziyade endüstri 
sahasında hissetmektedir. 

Ham madde kaynaklarından 
mahrum kalan Almanya, bir çok 
esas maddelerin suoi olarak istih· 
saline ehemmiyet vermiştir. Mese
li b e n z i n kömürden istihsal 
ediliyor. Kauçuk yerioe obuna a
dı verilen bir madde kullanılmak
tadır. 

Bu maddelerin birçoğu kö
mürden ve keresteden istihsal e
dildiği cihetle kömür, kıtlığının 
her tarafta hissedildiği bildirilmek
tedir. Bir de suni maddelerin istih
sali için işçiye ihtiyaç vadır. Al
manya bu noksanı yabancı mem ... 
leketlerden işci celbetmek suretiy
le telifi etmeğe çalışmaktadır. 
Bildirildiğine pöre,. buırün Almao
ya'da birbuçuk milyon yabancı 
işçi vardır. 

Çünkü deniz yollarındao mah
rum kalao Almanlar, nakliyatlarını 
daha külfetli ve daha yavaş olan 
şimendiferler vasıtasiyle temin et
mek mecburiyetindedirler. 

Bütün bunlar doğru olmakla 
beraber, abluka, lngiltere'nin ümüt 
ettiği gibi, başlı başına Almanya 
yı yıkabilecek bir vasıta değildir. 

lngilizler tarafından ümit edilen 
neticenin elde edilememesi bir 
kaç sebepten ileri gelmektedir: 

1- Eveli almanlar, 1914 har
binden aldıkları acı derslerden is
tifade etmeği bilmişler ve harp 
için hazırlanırken, bu hazırlığı 

yalnız askeri sahaya inhisar ettir .. 
meyip iktisadi sahaya da teşmil 
etmişlerdir. 

Almanlarlar harpten evci bü
yük stoklar topladılar. Bu stokla
rı tasarrufla harcamaktadırlar. Ve 
tevzi işleri de gaçen harbe naza
ran daha büyük intizanı ve disiplin 
ile yapılmaktadır. 

2 - ikincisi alınanların ·bu de
fa harbederken ıartıyatları geçen 
harbe nazaran daha az olmuştur. 
Geçen harpte Rusya ve garp cep
helerinde aylarca süren tarruzlara 
girişmişler ve her defasında dağ

lar kadar malzeme sarletmişlerdir. 
Bu defa Polonya harbi üç hafta 
sürmüştür. Norveç ve garbi Av
rupa mücadeleleri de kısa sürdü. 
Uzuo bir mücadeleye şimdi Rus
ya'da girmiş oluyorlar ki, belki 
bunun farkını sonra hissederler. 

3 - Üçüncü bır sebep de az 
emek ve malzeme sarfiyatiyle ıre· 
niş memleketlerın vo bu memleıcet
lerle beraber bir çok stokların al
manların ellerine geçmesidir. Al
maoya bugün bütün Avrupa'nın 

kaynakl0arına hakim olduğu gibi, 
Avrupa nın endüstrisi de etındedır. 
Böyle kıtaya hakim olmak Alman-

• ' ya ya m"nakale bakımından da bü-
yük avantajlar temin etmektedir. 

Daha başka amiller de sayıla
bilir. Fakat başlıca bu üç amilin 
tesiri altında Almanya, lngiliz ab
lukasıom baskısını büyük ölçüde 
halilletmeğe muvaffak olmuştur. 

Almanya, ablukaoın tazyikıoı his
setmektedir. Ve edecektir de. Fa
kat bu tazyıkm lngılizler tarafın
dan ümit edildiği ıribi, başlı bAşıoa 

Almanya'yı yıkmıya kafi ıreleceği 
çok şüphelidir. 

Tehdit altına giren 
Sovyet şehirleri 
( Baştaraf ı birincide ) 

nan Rus kuvvetlerinio karadan 
ricatlerini kesmeğe çalışmaları da 
hi pek muhtemeldir. 

Sovyet tebliğ-ile lsveç haber
lerinin bir kaç gün evvel bildir
dikleri haberlere göre limen gölile 
Peipus gölü arasında müstahlc.em 
ve kuvvetli Sovyet müdafaa battı 
hem itmenin hemen şimalindeki 
Novograd tarafından ve hem de 
Fin körfezi sahilinden Kingiıep 
üzerinden yarılmıştır. Bu suretle 
Ruslar, eski Çarlık merkezioin ön 
yakınındaki müdafaa hattına çekil
dikleri gibi bizzat şehri, muhasara 
edilse de, müdafaa etmeğe karar 
vermiş ırörünüyorlar. 

O halde Odesanın ve Lenin· 
gradın ve Kiyefin sukutu ancak 
kanh muharebelerden sonra • ihti
mal yakında • vuku bulacaktır. 
Moskovanın ihata ve iskah iıe 
bittabi ancak bunlardan 5anra 
olabilecektir. 

(22 Ağuıtoı Cumhuriyetten ) 

,,.,.,.... Hvaıluıocl U ubıl mıt- lordır. -
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ı Haftanın en bUyUk, en mU~mmel iki filmlnl 

YAZLIK SiNEMA ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

BU AKŞAM 

Takdim ediyor 
I 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mütterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan •lfahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, tatrada bulunan sayın okuyucularımı~ da ad~eslmize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsıye ederız • 

Muhteşem bir mizansene sahip ve binlerce figüranın iştirakile 

meydana getirilenj göz ve kulaklar için hedii bir ziyafet teşkil eden 
bir şaheser 

Hollywood Resmi Geçidi 
Baş rolde: Güzel yıldız - NAN GRA Y 

il 

EMSALSiZ ARTiST • ERROL FLA YNN 

A D R E S : Adana Merkez Oteli Altında 
Tarafından yaratılan harikalar filmi 

HOROZOGLU KARDEŞLER Vatan Kurtaran Arslan 
Türkçe Sözlü 

DiKKAT: Program 8,30 da ba,ıar 

-- B A 1 
1 B A 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

t B A 2 - Madeni eşyayı parlatır 

1 B A 3 Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Cinsi 
Çam 

Orman Envah Satu; ilanı 
MIKTı\RI 

Hacmi 
M3. D3. 

256 

Ster Kental Kilo 

ASRI · slNIMA~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 
Suvara 
9,15 

Her sınıf halkı alakadar edecek çok heyecanlı 
bir mevzuun çerçlvelediği meraklı macarelar 

Şaheseri 

MAHKOMLAR GEMiSİ 
Baş Rolde: GLARK GABLE JOAN FRA WFORD 

işkence ve zulmün hüküm sürdüğü bir alem 

Kırbaç altında inleyen zavallılar, bir lokma 
küflü ekmeği kazanmak için çekilen itkence 
ve insan kılığfnı kayp etmi' zavallıların haya
tını gösterir müessir film. 

Seyhan Defterdarlığından : 

iLAN 

· Pamuk deneme is -
lah ve üretme cif tliği 

1 

müdürlüğünden : 
1.- Teahhüt sendi ile 

müessesemizden bu yıl akala 
Pamuk tohumluğu almış bu
lunan çiftçiler elde ettikleri 
Akala kütlülerini Adanada 
Sümerbaok pamuk alım ve 
satım şubesi müdürlüğüne 
devredecekler ve kütlü be
dellerini mezkur müesseseden 
alacaklardır. 

2.- Akala kütlüleri Sü
merbank emrinde bulunan 
Şinasi fabriksına devr ve tes
lim edilecektir. 

1• Seyhan Vılayetinin l:!ahçe kazası dahilinde hudutları Mahallesi sokağı 
şartnamede yazılı Zindegan devlet ormanından numaralanmış -

0
----N-u_r_i _e..;fe;...n_d_i--ev 

Cinsi Ada par. Mesaha M2. 

vergi kıymetine 
göre temamının 

muhammen bedeli hisse mik. 

256 metremikip muadili adet çam ağacın bedeli dört taksitte öşeme 
Zeytunoğlu baraka 

362 
354 

2 
9 

75 
365.5 

15000 
70000 

temamı 

25/108 ödenmek ve on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 14- 8- 941 « 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya konul- Tevfikbey :::: 329 37 330 33000 temamı 
muştur. • « 186 1 892 62440 " 

2- Artırma 29- 8- 941 tarihine müsadif cuma günü saat " « 330 2 188 14338 « 

12 de Seyhan orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 363 8 330 
14250 « 

3- Beher gayrimenkul metremikibının muhammen bedeli • ~~~t~~y : 369 4 391 15640 « 

490 kuruştur. 363 10 415 20750 « 
4- Muvakkat teminat 94 lira 8 kuruştur. « Hasan bey « 240 

8 
79 2370 « 

« Karasalih « 
5- Şartname ve mukavele projeleri Seyhan orman çevir- 338 7 86 8600 « 

ge müdürlüğünden BahÇe orman bölge şefliğile Ankara Or. " Kuşcu Salim • 338 8 115 11500 « 

Umum Müd. görülebilir. « « 77 19 167,5 16800 « 

6- Teklif mektupları 29- 8- 1941 günü saat 12ye kadar E~~ihamam RÇe~fçiboğlu « 369 3 209 8360 « 
komisyon re· r·. ·1 . 1· d Doşeme aı ey • .. ··ık· . 

f _ıs ıgıne verı mesı azım ır. l y k d f 1 13 parça gayri menkulun nıu ıyetı peşin para ile 13- 8- 941 tarihin-
7- steklılerın ticaret odası vesikası ile birlikte belli olan d -~barı a evsab 1 ya~ı 1 ··ddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

·· e saatta ihal k · (B ·k en ıtı aren on eş gun mu .. d"f .. .. 
1 

k .. kk"I gun v e omısyonuna müracaatları. u vesı a lst kl"l . 29_ 8_ 941 tarihine musa. ı cuma gunu saat 10 da defterdarı ta muteşe ı 
köylülerden istenmez.) e 1 erın ı k · t 1 h ·· ·11· l.k d · · .. ti komisyon mahsusa ve malumat a ma ıs ıyen erın er gun mı ı em a aı3resın2e7 mura

1
c
1
a
4
a
7 

arı 
15- 19- 23- 27 1146 15 19 2 _______ ilan olunur. - -

Askerlik 
şubesinden: 

Tam ehliyetli lise mezun
ları hazırlık kıtasında 1- 9-
941 tarihinde bulnmak üzere 
sevk olunacaklarından asker· 
lik muameleleri tekemmül 
ettirilmek üzere 25-8-941 · 
tarihinde şübeye müraaacat 
etmeleri ilin olunur. 

Pamuk Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğinden 

Kamyon Ahnacak 

Adana askerlik daire
si satınalma komis
yonündan : 

1- 10 Ton sade yağı 

kapa"lı zarf usulile 8/9/941 
pazartesi günü saat 11/30 da 
ihalesi yapılacaktır. 

2- Toplu tutarı 16.000 
lira ilk te'minatı 1200 liradır. 

VAKIFLARMÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Muhammen 
B e d e 1 i Belediye 

Lira Cinsi Mevkii Vakfı Nosu 
48 Mağaza Ulucami civarı Bey dairesi 140 
15 Oda Arık oğlu camii C. Arık Zade 6 

250 Kasap Dükkanı Kale kapusu Cafer Paşa 4 
60 Sebze « 5 
60 « « « 6 
90 « « « « 7 
24 dükkan Karşıyaka Emir Ali oğlu 6 

100 Mağaza Karasoku Cami atik lS 
300 Arsa « M. M. D. O 

Yukarıda evsafı yazılı akaratı vakfiye 25- 8- 941 pazartesi günü saat 10 . da ihale edil
mek üzere icarları müzayedeye konulmuştur. isteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 

19 - 23 1158 

3.- Teahhüt senedile 
Akala tohumluğu almış olan 

Çiftçiler, herhangi bir suret

le akala kütlülerini başka 
Fabrikalara götürüp çırçırla
tamazlar. 

4.- Elde edilen akala 
kütlüleri hiç bir suretle çift
çi evinde ve anbarında mu
hafaza edilemez. 

Derhal sümerbank Şinasi 
Fabriksına devr ve teslim 
etmeleri iktiza eder. 
5.- işbu ilan ve teahhüt 
senedi hükümlerine aykırı 

hareket edenler hakkında 

2903 sayılı pamuk islah ka
nununun cezai hükümleri tat· 
bik olunur. 

1164 
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Mobilya Yaptırılacak 
C. H. P. Genel 
Sekreterliğinden: 

1. Adana , lzmit, Çangırı 
ve Kayseri halkevleri için 
temsil salonu koltuklariye 
kütüphane mefruşadı ve İz· 
mit gazino mobilya aksamı 
yaptırılmaları ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

2. Açık eksiltme ve ihale 
İstanbul C. H. P. Vilayet 
İdare Heyetinin Cağaloğlun· 
daki binasında komisyon hu
zurunda 28. 8. 941 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. 

3. Tahmin edilen bedeller: 
Adana 33387 liradır. 
İzmit 32717 « 

Kayseri 21663 « 

Çankırı 17906 « 

105673 « 

4. Bu iş için izhar edilen 
projeler; şartnameler ve diğer 
evrak Ankara C. H. P. Ge
nel Sekreterliğine ve fstan· 
bulda C. H. P. Vilayet lda· 
re Heyetine, Adana, İzmit, 
Çankırı ve kayseri C. H. P. 
Vilayet İdare Heyetlerine mü 
racaatla görülebilir. Eksilt
meye İştirak edenler bunları 
makbuz mukabilinde alabilir-

ler. 20. 23. 27 1162 

939 veya 940 modeli ol
mak şartiyle az kullanılmış 
tamire ihtiyaç göstermez bir 
halde beş tonluk uzun şase 
Ford, Doç, Enternasyonel, 
Şevrole, Opel Blitz marka 
kamyon alınacaktır. Lastikli 
veya lastiksiz olabilir. istekli
lerin Pamuk Tarım Satış ko
operatifleri Birliği Umum 
müdürlüğüne müracaatları. 

3- istekliler muayyen 
gün ve saatten bir saat ev· 
veline kadar teklif zarflarını 
Adana satın alma komisyonun
da bulundurmaları ilan olunur. 

23/26/29/8/4 9 1174 

Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Seyhan ili Kültür Direktörlüğünden: 
İlkmektepler için aşağıda ya11lı olduğu gibi (170) adet 

talebe sırası yaptırılacaktır. İsteklilerin teminat makbuzlarile 
birlikte vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları, şart
namesini ve nümunesin.i görmek için de hergün maarif dai
resine müracaatları ilan olunur. 

Maraş Askerlik Şubesi Satı
nalma Komisyonundan: 

- ........ ------imtiyaz •ahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YA VEROC!.U 
Basıldıiı yer : [ BUGÜN ) 

Matbauı- Adana 

1- 25 Ağustosta başlayıp 
20 eylülde bitmek üzere kız 

ve erkek talebe kayıt ve ka
bülüne başlanmıştır. 

2- Gerek şartları ve 
gerek kayıt zamanını öğren• 
mek isteyenlerin okula baş 
vurmaları ilan olunur. 

23- 24 1173 
ı ... vıuı.a --- ~-

Adedi Tipi 

50 küçük 

80 orta 
40 büyük 

YAPILACAK SIRANlN 
muvakkat açık eksiltme 

Muhammen teminatı günü 
bedeli lira lira saatı 

600 45 10-9-1941 perşembe 10 

1040 
600 

78 
45 

günü 
« 

» 

23, 26, 29, 2, 

« 
« 
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1. Aşağıda cins ve miktarları, muhammen bedelleri ya
zılı maddelerin kapalı eksiltmesi yapılacaktır. 

2. ihalesi 5/ 9/ 941 cuma günü saat 16 da Maraş asker 
lik şubesi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3. İstekliler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
zarflarını komisyonda bulundurmaları ilan olunur. 

Miktarı i 1 k 
Cinsi kilo Muhammen b. teminatı ihalesi 
Odun 1.800.000 21600 lira 1620 Lr. 5 '9 941 saat 16 kapalı z 
Kuru ot 1.125.000 56250 « 421875 « « « « 
Palaska takımı 1.500 15000 « 1125 « « « « « 

Saman 937.000 23425 1575 « • « « « 

Sı~ır eti 360.000 97200 « 7280 « « « « « 

19, 23, 28, 2 


